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Teknogirişim İşletmeler Araştırma Geliştirme Derneği kısa 

adıyla Teknogirişim Derneği 2010 yılında Haziran ayında 

kurulmuştur. T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teknogiri-

şim Sermayesi Desteği Programı (bkz: Teknogirişim Hak-

kında) kapsamında kurulan işletmelerin güçlenmesi ve 

sürdürülebilirliği amacıyla kurulan Teknogirişim Derneği; 

program kapsamının arttırılması nedeniyle 2011 yılında 

yeniden yapılanmaya giderek, Ankara merkez Teknogi-

rişim Derneği’ne bağlı Karadeniz Teknogirişim Derneği ve 

Marmara Teknogirişim Derneği ile faaliyetlerine bölgesel 

olarak da devam etmektedir.

Teknogirişim Derneği olarak tüm Türkiye’de faaliyetlerini 

sürdüren Teknogirişim Desteği ile kurulmuş işletmelerin bir 

araya gelmesi ve güçlenerek büyümesi için tüm işletme-

lerimizi bölgelerindeki ilgili derneğe üye olmasıyla birlikte 

Teknogirişim Derneği ve tüm Teknogirişim işletmeleri güç-

lenerek büyümektedir.

Teknogirişim ruhunun tüm ülkeye yayılması, daha fazla 

teknogirişimci yetişmesi, tersine beyin göçünün artma-

sı, teknoloji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olarak 

teknogirişimcilerin güçlenerek ülke ekonomisine  daha 

da fazla katkıda bulunması Teknogirişim Derneği için en 

önemli amaçtır. Bu amaç doğrultusunda işletmelerin bir 

araya gelmesindeki önemin herkes tarafından anlaşıl-

ması için Teknogirişim Derneği yüklendiği misyon ile Tür-

kiye için önemli bir rol üstlenmiştir.

Ülke ekonomisine katkı sağlayacak, istihdamı arttıracak 

teknoloji projeleri ile her biri ayrı bir değer olan Teknogi-

rişim İşletmelerinden oluşan üye portföyü ile Teknogirişim 

Derneği ülkemizde söz sahibi bir konumda olmaya de-

vam edecektir.

Gücümüzün ve sorumluluğumuzun farkındayız....

Teknogirişim Derneği Yönetim Kurulu

TEKNOGİRİŞİM DERNEĞİ





Ankara Kalkınma Ajansı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) böl-

gedeki toplumsal kapasitenin arttırılmasını ve bölgesel kalkınmanın ger-

çekleştirilmesini amaçlayan “Yenilikçi Ankara Proje Pazarı” etkinliği için 

bir araya geliyorlar. Bölgenin girişimci kapasitesinin geliştirilmesine ve böl-

gedeki proje üretme kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlayacak olan 

“Yenilikçi Ankara Proje Pazarı” girişimciler ile yatırımcıları Ankara’nın mer-

kezinde buluşturuyor.

Organizasyonda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağ-

lanmakta olan Teknogirişim Destekleri kapsamında Ankara ili içerisinde 

desteklenen yüze yakın girişimci, projelerini ve kurdukları işlerde gel-

dikleri aşamaları katılımcılara anlatma fırsatı bulurken aynı zamanda 

Ankara’nın proje üretme kapasitesi yüksek belli başlı kurumları da proje-

lerini katılımcılarla paylaşıyorlar. Bununla birlikte, proje pazarı etkinliği ile 

iç içe olmak üzere projelerini tanıtan girişimcilere kendi iş sahalarıyla ilgili 

arzu ettikleri ulusal ölçekli firmalarla ikili görüşmelerde bulunma olanağı 

sağlanıyor.

“Yenilikçi Ankara Proje Pazarı”



1 BY TEKNOLOJİ

2 DESİSTEK Ltd.Şti.

3 EA TEKNOLOJİ

4 CEM KADİR ŞAHİN Elek. Yazılım.Tic.

5 MEPGEM

6 YARDIMCI GRUP MÜHENDİSLİK

7 POLİTEKNO BİLİŞİM

8 PANTERA MÜHENDİSLİK

9 EOH MÜHENDİSLİK

10 LAL MÜHENDİSLİK

11 TEDS MÜHENDİSLİK

12 GÜRBÜZ UZAY VE SAVUNMA

13 ASENSİS NANOTEKNOLOJİ

14 NOVUS SAĞLIK ÜRÜNLERİ

15 İNTURLAM BİLİŞİM

16 MELEKLER BİYOLOJİ

17 MEHMET ALP İLKER

18 NANODEV

19 TROYKA MED

20 NEOS MEDİKAL

21
FSE ENERJİ MÜH. MAK. ELEK. ELEKT. İNŞ. 

TİC. LTD. ŞTİ.

22 TES TERMOELEKTRİK SİSTEMLERİ

23 BARKO-MED ELEKTRİK ELEKTRONİK 

24 ORUBA MEDİKAL

25 VERİ SİSTEM BİLİŞİM

26 SOYKAN YAZILIM

27 BÜYÜTECH YAZILIM

28 RFSİS TEKNOLOJİ

29 NGT YAZILIM

30 OBF SENSÖR TELEMETRE SİSTEMLER

31 SENREG MÜHENDİSLİK

32 IMCOM

33 EMA YAZILIM

34 AURVİS BİLİŞİM

35 BORDO YAZILIM

36 BEAM TEKNOLOJİ

37 TIG MÜHENDİSLİK

38 ETKİLAB AR-GE

39 MOBULUS YAZILIM

40 KÖSTEBEK TEKNOLOJİ

41 ALGISAL BİLİŞİM

42 SELVİ YAZILIM

43 EDY AR-GE

44  RDTEK ELEKTRONİK

45 MERİÇ MEYDAN

46 CND BİLGİSAYAR
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47 GNF BİLİŞİM

48 NANODEMS BİLGİSAYAR

49 LAMAGAMA

50 PEKİN YAZILIM

51 TEŞHİSPEK ZİRAİ YAZILIM

52 VERİYAPI 

53 Siren Bilişim 

54 HGM BİLİŞİM

55 KREATİN BİLİŞİM

56 DGTEK 

57 İHALE YAZILIM

58 KODOBUR

59 ZİNEK

60 VİVEKA YAZILIM

61 BUĞRA TÜRK

62 ANEMON TELEKOMİNİKASYON

63 LUNA ICT YAZILIM

64 PANOS BİLİŞİM REKLAM

65 ŞAH YAZILIM

66 LET YAZILIM

67 PEKUSLU ENERJİ 

68 NANOBİYOTEKNOLOJİ

69 DELİYALITKANLAR KİMYA

70 İMDİFİDE

71 DIAGNOSIS

72 BİYANS

73 NANOTEZ

74 SENTEGEN

75 MOST KART MAKİNE

76 MEKARTA MEKATRONİK

77 BORAN TASARIM HAVACILIK

78 PUSULA GRUP

79 OMEC ENERJİ

80 TURA AKILLI SİSTEMLER

81 ANSAMECH

82 US MEKATRONİK

83 SEMSİS DİZAYN

84 TEKNODİZAYN MAKİNE

85 KUANTUMEK TEKNOLOJİ

86 TULPAR MÜHENDİSLİK

87 HEZARFEN

88 KOLEKTİF

89 SOLARTEK TEMİZ ENERJİ  
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Adresi: Çankaya Üniversitesi Balgat 

Kampüsü Ögretmenler Cad. 

No: 14, B Blok, 4. Kat-416, 

06530, Balgat/Ankara

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

Telefon: 05062016498

Burcu YAKIŞIR

	  	  

BY TEKNOLOJİ

Burcu YAKIŞIR

Projenin Kısa Tanımı

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

Genellikle ek yardımcı aydınlatma sağlamak için ekstra 
olarak takılan, arazi araçları, jeep, otomobil, atv, trak-
tör, iş makineleri v.b araçların aydınlatmanın az olduğu 
durumlarda etkili bir aydınlatma sağlayarak güvenli bir 
sürüş sağlayan tüm marka ve model araçlarda kullanıla-
cak LED’li lamba tasarımı üzerine çalışmaktayım. Projenin 
tamamlanması neticesinde LED’li off-road çalışma lamba-
sı elde ederek tüm araçlarda kullanılabilecek bir tasarım 
gerçekleştirmek istiyorum. Pazarda mevcut olan halojen, 
xenon, vb. ampullü çalışma lambalarına alternatif olaca-
ğına inanıyorum. 

Proje Özeti

Ülkemizde üretilen mevcut çalışma lambalarında genel 
olarak halojen, xenon, tungsten ampuller kullanılmaktadır. 
Bu ampuller, sahip oldukları kısa ömür, düşük aydınlatma 
kapasitesi, yüksek güç tüketimi gibi nedenlerden dolayı 
istenilen verimi sağlayamamaktadırlar. LED’lerin ise uzun 
ömür, düşük güç tüketimi, düşük sıcaklık ve düşük ışık 
kirliliği, dayanıklılık, yüksek verimli aydınlatma, fiziksel 

darbelere ve şoka dayanıklı olma, nanosaniye seviyesinde 
reaksiyon verme gibi özelliklerinden dolayı muadillerine 
oranla tercih edilebilirliği yüksek olacaktır. Tasarlanacak 
LED’li çalışma lambası uzun hizmet ömrü, yüksek titreşim 
direnci ve düşük güç tüketim özelliklerine sahip olup, ge-
niş alan aydınlatması için tasarlanacak model, yüksek per-
formanslı LED’lere sahip olarak bakım veya ampul değişimi 
gerektirmeyecektir. Genel olarak binek otomobiller, hafif 
ticari araçlar, minibüs, panelvan gibi araçlar 12 volt güç 
çıkışına sahiptir. Kamyon, otobüs, minibüsler, TIR, bazı 
tekneler 24 volt güç çıkışına sahiptir. LED’li çalışma lam-
bası tüm araçlarda kullanılabileceği için her iki çıkış gücü 
için tasarlanacaktır. LED’li çalışma lambasının testlerden 
olumlu geçmesi neticesinde prototip ürünün üretime ge-
çerek pazarda yerini alabilmesi için çalışmalarımı sürdür-
meyi planlamaktayım.

Hedef Sektör

• Elektrik – Elektronik
• Yenilenebilir Enerji
• Robotik
• Savunma Sanayi

01
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Adresi: ODTÜ Kosgeb Teknoloji 

Geliştirme Merk.SEM-2 Bin.

No:B-8  

ODTÜ/Çankaya/ANKARA

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

emre.ege@desistek.com.tr

Telefon: 0 532 308 32 45

Emre EGE

DESİSTEK ROBOTİK  
Elektronik Yazılım Ar-Ge Ür. Dan. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

Emre EGE

02

Projenin Kısa Tanımı

Ülkemizin doğalgaz, petrol boru hatları ile sualtı arkeoloji, 
petrol arama ve sismik, boğulmalarda ceset arama çalış-
maları gibi sivil ihtiyaçları ile mayın avlama, inceleme ve 
denizaltı kurtarma çalışmaları gibi askeri ihtiyaçları için 
ihtiyaç duyulan çok maksatlı sualtı aracının, sahip oldu-
ğumuz bilgi birikimi, ülke imkânları ve yakalanan teknolo-
jik seviye kullanılarak üretilmesi projenin ana konusudur.  
Projede ilk olarak taşınabilir bir insansız sualtı aracı üreti-
lecek daha sonra diğer sualtı araçları geliştirilecektir. Bu 
aracın temel özellikleri arasında yaklaşık 300 metre de-
rinlikte çalışabilme, gerçek zamanlı görüntüleme,  sonar 
tarama, basit bir robot kol, sıcaklık bilgisi, tuzluluk bilgisi, 
derinlik bilgisi bulunmaktadır.

Proje Özeti

1. Ülkemizde, birden fazla disiplini ilgilendiren bu 
konuda ciddi çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
Aslında - daha sonradan yapılacak işler açıklandığı 
zaman anlaşılacağı gibi -  sadece bir disiplinden 
araştırmacılarla böyle bir projeyi oldukça sınırlı işler 
vaat ederek ve sadece bir prototip çıkartacak şekilde 
götürmekte mümkündür. Ancak bizim amacımız, 
bilhassa projenin ileri aşamalarında, yavaş, yavaş, 
teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalar yapabilecek 

ve Türkiyenin bu konudaki her türlü ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek çekirdek grubu kurmaktır.

2. İş fikri sonucu elde edilecek ürünün/ürünlerin sivil 
ve askeri konularda birçok uygulama için çok yararlı 
olabileceği düşünülmektedir. 

3. İş fikri çalışmaları ile beraber yürütülecek birçok 
akademik çalışma yapmak mümkündür. 

4. Üzerinde durulacak en önemli konular arasında 
aracın esnek bir yapıya sahip olması (ihtiyaca bağlı 
olarak gerekli almaç ve donanımların takılıp çıkarıla-
bilmesi), ekonomik olması, sivil ihtiyaçlara rahatlıkla 
cevap verebilmek için kullanımının son derece basit 
olması, her yere kolayca taşınabilmesi için hafif ve 
sağlam olması vardır. 

5. İnsansız sualtı araçlarında (bütün insansız araç-
larda olduğu gibi) bir aracın tasarlanıp üretilmesi 
o konudaki bütün problemleri kapsadığı anlamına 
gelmemektedir. Sürekli olarak değişen ihtiyaçlara, 
gelişen teknolojiye cevap verebilecek daha gelişmiş 
ve kapasiteli tasarımların yapılması gerekmektedir

Hedef Sektör

• Robotik sistemler, 
• Gömülü yazılım, 
• İnsansız sualtı araçları, 
• Baskı devre tasarımı ve montajı, yazılım
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 EA Teknoloji  
 EA Teknoloji Ltd. Şti.

Ali Aytaç SEYMEN

Ali Aytaç SEYMEN
Projenin Kısa Tanımı

Tüp Bebek Uygulamalarında Lazer Teknolojisi

Tüp bebek uygulamalarında başarı için klasik tedavilerin 
ve değerlendirmelerin yetmediği durumlarda başarıyı ar-
tırmak için yeni uygulamalar yapılması gerekmektedir.  
Bu yöntemler arasında MACS (manyetik hücre ayırma) 
ve AHA (destekli yumurta açma) yöntemleri yaygın ola-
rak kullanılmaktadır ve bu sayede kaliteli spermler diğer-
lerinden ayrılmakta veya yumurta kabuğu inceltilerek ve 
delerek döllenme kolaylaştırılmaktadır.  Farklı teknikler 
kullanarak yani doğrusal olmayan optik kullanarak bu yön-
temler tek bir cihazla aynı anda yapılacaktır, böylece bu 
sektördeki en ileri teknikleri uygulayabilen cihazlar ülke-
mizde üretilebilecektir. 

Proje Özeti

Kısırlık tedavileri, tıp alanında önemli bir pazar oluş-
turmaktadır ve özellikle günümüz sosyal ve ekonomik 
koşullarının insanları ileri yaşlarda çocuk sahibi olmaya 

zorlamasından dolayı bu alandaki talep gün geçtikçe art-
maktadır. En yaygın tedavilerden biri olan in vitro fertili-
zasyon, yani tüp bebek yöntemi, pahalı bir yöntemdir ve 
bazı durumlarda tek başına yeterli olamamakta, ek yön-
temlere gereksinim duyulmaktadır.

E-A Teknoloji olarak geliştirdiğimiz prototip, doğrusal ol-
mayan optik kullanarak bu yöntemleri tek bir cihaz kul-
lanılarak, steril koşullarda, ve aynı anda yapabilmektedir. 
Dolayısıyla özellikle çiftlerin her ikisinde de kısırlık şikayeti 
olduğu durumlarda cihazımız güvenle kullanılabilecektir. 
Bu alandaki artan talep sözkonusu olduğunda, cihazın kısa 
sürede yüksek karlılıkla piyasaya yayılacağı öngörülmek-
tedir.

Hedef Sektör

Tüp bebek uygulaması ile ilgili Ar-Ge çalışması yapan has-
tane, araştırma merkezi v.s.

03

Adresi: Ankara teknoloji geliştirme 

bölgesi, Cyberpark, 

Cyberplaza, B blok kat:2 

no:207 Bilkent Çankaya/ 

ANKARA

e-posta adresi: info@eateknoloji.com

Telefon: 05052734029
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Cem Kadir ŞAHİN  
Elektronik ve Yazılım Tic. 

Cem Kadir ŞAHİN

04

Adresi: İlkbahar Mah. 596.sok 43/2 

Yıldız Çankaya/ANKARA

e-posta adresi: Cemkadir86@gmail.com

Telefon: 0530 9337152

Cem Kadir ŞAHİNProjenin Kısa Tanımı

AC-DC elektrik hatları üzerinden aynı zamanda datanın 
taşınması amacıyla Powerline Comunication adı altında 
çalışmam bulunmaktadır. Bu Proje ile kablo kargaşasının 
olduğu yerlerde , yeni kablo çekmenin maliyetli olduğu 
yerlerde , enerji hattının olduğu heryerde ek bir kablolama 
gerekmeden veri taşınması mümkün olmaktadır. 

Olası kullanım alanları akıllı ev uygulamaları , konut ve 
site içi haberleşme , elektrik şebekesi kontrolü(sayaç,trafo 
vb..) , Uçak , Gemi ve telemetri sistemlerinde kullanılabil-
mektedir. Elektrik şebekesinin 2 ucuna takılan tranceiver 
üniteleri ile bir uçtan bir uca data transferi olabilmektedir. 
Aynı zamanda bu transeiverlar tekrarlayı olarak çalıştığın-
dan sınırsız mesafelere taşınabilmektedir.

Proje Özeti

Günümüzde bir savaş gemisinde ortalama olarak 30 Km 
civarında kablo kullanılmaktadır. Bu proje ile bu mesafenin 
20 km civarına düşmesi hedeflenmiştir. Halen bu teknoloji 
Avrupa ve  Amerikada internet gibi geniş bandlı hizmetleri 
elektrik şebekesi üzerinden vermek amacıyla kullanılmıştır. 

Askeri amaçlı kullanılan 16 metrelik bir botta kullanılan 
kabloların ağırlığı 2 ton civarındadır. Anılan botun toplam 
ağırlığı 25 ton olduğu göz önüne alındığında bu tekne için 
önemli bir ağırlık olduğu görülmektedir. Bu kablo ağırlığı-
nın sadece 3 te 1 inin azaltılması bile gerek gemi perfor-
mansı gerekse tasarım kolaylığı açısından önemli bir değer 
yaratacağı aşikardır. 

Hedef Sektör

• İletişim Sektörü
• Savunma Sanayii

CKS
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MEPGEM  
Medikal Elektronik Proje Geliştirme San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çağrı YÜZBAŞIOĞLU

Projenin Kısa Tanımı

Ülkemizde, plastik cerrahi ve ortopedi alanında yapılan 
ameliyatlarda, özellikle parmak kemiklerinin ve benzeri 
ince uzun kemiklerin kırıklarının tedavisinde çeşitli zorluk-
lar yaşanmaktadır. Bunlardan birisi de, parmak ve el tarak 
kemiklerindeki kırıklarda, doktorların, kemiğin içine des-
tek çubuğu (Kirschner Teli) yerleştirmesi operasyonudur.

Projenin temel amacı, halen elle yapılan, ‘Kirschner teliyle 
kapalı/açık redüksiyon ve tespit’ operasyonunun, yüksek 
hassasiyetli elektronik kontrollü mekanizmalar yardımıyla 
yapılmasını mümkün kılmaktır. Geliştirilen ürünün, hasta-
nelerde yaygın kullanımıyla, öncelikle, parmak ve el tarak 
kemiği kırıklarının hızlı ve etkili tedavisi sağlanacak, ope-
rasyon süresi kısalacak ve operasyon  sırasında oluşabile-
cek komplikasyonlar en aza indirilecektir. Böylece tedavi 
masrafları ve iş gücü kaybının da azaltılması hedeflenmek-
tedir. 

Proje Özeti

Proje kapsamında geliştirilen sistem dahilinde bulunan 
yüksek çözünürlüklü kameradan alınan görüntüler, görün-
tü işleme kartlarında, tarafımızdan geliştirilen özgün al-
goritmalarla işlenerek, önceden çekilen röntgen görüntü-

leriyle eşleştirilmekte ve bu sayede operasyonu yönetecek 
olan doktorun bir LCD ekranda işaretlediği iki nokta ara-
sında perforatörün hareket etmesi sağlanmaktadır. İş fikri;

1. İleri görüntü işleme tekniklerinin kullanılmasını,
2. Sayısal sinyal işleme tekniklerinin kullanılmasını,
3. Bilgisayar kontrollü elektromekanik sistem tasarımını 

içermektedir.
Önerilen bu sistemle, ülkemizde ilk defa, röntgen görüntü-
leri ile kamera görüntüleri eşleştirilerek, ‘Kirschner teliyle 
küçük kemik kırıklarına yönelik kapalı/açık redüksiyon ve 
tespit’ operasyonu, doktor kontrolü altında, elektrome-
kanik  bir sistemle, otomasyonu sağlanmaktadır. Global 
ölçekte de, bu amaçla kullanılan bir sistem, bilgimiz dahi-
linde mevcut değildir.   

Sistemin medikal alanda uygulanmasıyla önemli bir ‘ürün 
yeniliği’ sağlanmakta ve yeni bir iş alanı oluşmaktadır. 
Ürünün başarılı olması durumunda benzeri birçok uygula-
ma için aynı altyapıyı temel alan sistemlerin üretilmesi de 
mümkün olacaktır.

Hedef Sektör

• Medikal Elektronik, 
• Savunma, 
• Trafik Elektroniği

05

Adresi: ODTÜ Teknokent, Galyum Blok 

No:17

e-posta adresi: info@mepgem.com

Telefon: 05327885443

Çağrı YÜZBAŞIOĞLU

Kameradan alınan el 
görüntüsü Elin, daha önce çekilmiş 

röntgen görüntüsü

Kamera ve Röntgen görüntülerinin eşleştirilmesi sonucu 
elde edilen görüntü

Tasarlanan Sistem Mimarisi ÜRETİLEN İLK PROTİP
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YARDIMCI GRUP   
Mühendislik ve Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti.

M. Altuğ YARDIMCI

06

Adresi: İlk Adım Mah. Atayolu Sok. 

2/1 Çankaya/Ankara

e-posta adresi: info@yardimcigrup.net

Telefon: 0555 700 63 82

M. Altuğ YARDIMCIProjenin Kısa Tanımı

İdrar Tahlili Yapan Pisuvar

Teknolojinin gelişmesiyle artık teknolojiyi hayatımızın par-
çası değil, hayatımızın kendisi haline getirmiş olmamızın 
gerçeğinden hareket ederek üretilecek olan “İdrar Tahlili 
Yapan Pisuar” , insanların alışveriş merkezlerinde, spor 
merkezlerinde, otellerde ve okullarda tuvalet ihtiyaçları-
nı giderirken aynı zamanda 1 TL karşılığında idrar tahlili 
yaptırmalarını sağlayacaktır. Yapılan tahlil sonucuna göre 
cihaz, kullanıcıları sahip olabilecekleri hastalıklar hakkın-
da uyaracak ve insanları hastanelere veya doktorlarına 
yönlendirecektir. Birçok kişi yatalak duruma düşmeden 
hastanelerin kapısından içeri girmemektedir. Amacımız 
kişileri sahip olabilecekleri hastalıklar konusunda bilinç-
lendirip onları hastanelere yönlendirirken bu konu üze-
rinden ticari gelir sağlamaktır. Hastalıkların erken teşhisi 
tüm hastalıkların tedavisinde hayati önem taşımaktadır. 
“İdrar Tahlili Yapan Pisuar” teknolojisinin öngörebileceği 
hastalıklar hakkında kişileri uyaracak ve erken teşhiste bü-
yük rol oynayacaktır. Cihaz belirtilen yerlerin tuvaletlerine 
hiçbir inşaat gerçekleştirmeden monte edilebilecek şekilde 
tasarlanmıştır.

Proje Özeti

İdrar Stripleri üzerinden idrar tahlili yapılarak cihazın ken-
dine özgü yazılımı sayesinde kişiler sahip olabilecekleri 
hastalıklar konusunda bilgilendirilecektir. Cihazı kullanan 
kişiler sadece 1 TL atacak ve tuvalet ihtiyaçlarını gidere-
ceklerdir. Bunun haricinde hiçbir faaliyette bulunmayacak-
tır. Cihaz tahlili yaparak kişilere aynı zamanda çıktı vererek 
bilgilendirme yapacaktır. Cihaz üzerinde 7 inç renkli Lcd 
ekran bulunmaktadır. Bu ekran vasıtasıyla kişilere tahlil 
sonuçları bildirilecektir ve aynı zamanda bu ekranlar rek-
lam yapılmak için de kullanılacaktır. Alışveriş merkezle-
riyle atılan 1 TL’ler üzerinden kar ortaklığı yapılarak gelir 
elde edilecektir. Kar’ın %30’u tuvaletin kurulduğu yerlere 
%70’i firmaya kalacak şekilde anlaşılması planlanılmakta-
dır. 

Hedef Sektör

• Elektronik ve Mekanik Sistem Tasarımı, Ar-Ge’si ve 
Hayata Geçirilmesi

• Tıbbi Cihaz Tasarımı, Araştırma ve Geliştirmesi
• Görüntü İşleme ile Otomasyon Sistemi Tasarımı ve 

Hayata Geçirilmesi
• Makine ve Cihaz Tasarımı, Projelendirilmesi ve Haya-

ta Geçirilmesi
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Adresi: Cyberpark Cyberplaza B Blok 

2. Kat No:B225 Bilkent 06800 

Ankara

e-posta adresi: info@politekno.com

Telefon: 0532 760 50 26

İbrahim Aydın COŞKUNER

İbrahim Aydın COŞKUNER

Projenin Kısa Tanımı

Polisense-Uzaktan Gözlem Sistemi

Projemiz birden fazla noktanın durumunun gerçek zamanlı 
olarak uzaktan gözlemlenmesini sağlayan bir sistemdir. 
Polisense olarak adlandırılan bu sistem birbirleriyle kablo-
suz haberleşen ve sensör içeren elektronik donanımlardan 
(sensör düğümleri) oluşmaktadır. Sistemde tüm sensör 
verisini toplayarak internet veya yerel ağ üzerinden bu 
verileri yayınlayan bir donanım (geçit düğümü) bulun-
maktadır.

Sistemdeki sensör düğümleri, en yakınındaki diğer sensör 
düğümleri üzerinden veriyi geçit düğümüne kadar ulaştır-
maktadır. Yakın mesafe ile haberleşme yapıldığı için düşük 
bir güce ihtiyaç duyan sensör düğümlerinin uzun süre pil 
ile çalıştırılabilmektedir. Geçit düğümü sunucuya bu bil-
gileri göndererek, bilgilere internet üzerinden erişilmesini 
mümkün hale getirmektedir.

Proje Özeti

Bir tür kablosuz sensör ağ sistemi olan Polisense, özellikle 
endüstriyel otomasyon, çevre kontrolü, sağlık, güvenlik ve 
askeri alanlar başta olmak üzere tarım, hayvancılık, lojis-
tik, akıllı sayaç sistemleri ve ev otomasyonu gibi çok çeşitli 
ticari uygulama alanları bulunmaktadır.

Proje altyapımızın sağladığı modüler altyapı sayesinde 

sisteme farklı sensörler uyarlanarak basınç, sıcaklık, nem, 
hareket gibi ortam bilgileri toplanabilir. Uygulama ihtiya-
cına  göre bu bilgilerden biri veya birkaçı bir merkezde 
toplanarak sistemlerin verimi artırılabilir, operatör tara-
fından izlenerek sistemler kontrol altında tutulabilir veya 
belirlenecek acil durumlar yetkili kişilere bildirilebilir.

Hedef Sektör

• Telemetri - Uzaktan gözlem sistemleri
• Elektronik donanım tasarımı

07POLİTEKNO  
Bilişim Elektronik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
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PANTERA   
Mühendislik Elektrik Elektronik Bilgisayar Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mehmet Salih KANBER

08

Adresi: Şehit Osman Avcı Mahallesi 

68. Sok. A-1-2 Blok No:42 

Eryaman 2 Etimesgut/Ankara

e-posta adresi: www.panteramuhendislik.com 

info@panteramuhendislik.com

Telefon: 05378226392

Mehmet Salih KANBERProjenin Kısa Tanımı

Endüstriyel ses kontrol modülleri.  Endüstriyel cihazların 
seslendirilebilmesini sağlayan sistemlerdir. Sesli reklam 
sistemleri.

Proje Özeti 

Sessiz endüstriyel sistem ve cihazların seslendirilmesini ve 
interaktif hale getirilmesini sağlayan modüller. Sesli rek-
lam ve tanıtım sistemleri

Hedef Sektör

• Endüstriyel Elektronik Otomasyon
• Tanıtım Ve Reklam Sistemleri



21

Mustafa Emre ARAS

Projenin Kısa Tanımı

3D Akselerometreler Donanımlı Kullanıcı Eldivenleri 
ile Eş Zamanlı RF ve IP İletişim Sağlayan Robot Kol 
Sistemi

Anlık hareketleri ivme ve kuvvet bakımından yüksek du-
yarlı (Özellikle 3D Akselerometrelerin yeni uygulama biçi-
miyle beraber) ve bu hareketleri belirli eksenler ve orijinler 
üzerinden robot kollarına aktarabilen giyilebilen eldiven 
sistemi bu komutları mikroişlemcilerin işlem hızında de-
ğerlendirerek uygulayabilecek. 

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 kol-
larındaki eşlenik mikro işlemcilere RF ve IP yolu iletişim 
ile aktarılmaktadır. Ayrıca, donanım tasarımının yanında 

sistemin mantık tasarımı da mevcut projelerden üstünlük 
sunmaktadır. Ek olarak, insan gücünden kaynaklanan iv-
meler eldivende işlenip robot kollarına aktarılmasıyla yine 
aynı ivmede ve kuvvetle eşlenik hareketlerin yapılabilir ol-
ması 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 hedeflen-
mektedir.

Hedef Sektör

• Endüstriyel Elektronik
• Medikal
• Güvenlik
• Savunma Sanayi
• Otomotiv

Adresi: Gazi Üniversitesi Gölbaşı 

Yerleşkesi Gazi Teknopark AZ:10 

Gölbaşı /Ankara

e-posta adresi: emre.aras@eohengineering.com

Telefon: (507) 924 26 74

Mustafa Emre ARAS

09EOH Mühendislik  
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LEAL Mühendislik   

Murat MİLLİDERE

10

Adresi: Oğuzlar Mah. 1374 Sok. 2/12 

Balgat/Ankara

e-posta adresi: muratmillidere@yahoo.com

Telefon: 05064544757

Murat MİLLİDEREProjenin Kısa Tanımı

Akıllı Sızıntı Uyarı Sistemi

Akıllı sızıntı uyarı sistemi:  Esnek, nano-gümüş kaplı, su, 
petrol ve türevleri, asit sızıntılarını ve bu sızıntıların ko-
numlarını algılayabilen, bilgileri RF üzerinden bilgisayara 
ileten, WEB ve SMS üzerinden sızıntı bilgisini aktarabilen 
sistem.

Proje Çıktısının Kullanım Alanları

Yakıt tankerleri, boru hatları, arıtma tesisleri, pompa 
odaları, su depoları, elektronik ekipman odaları, sunucu 
odaları, Telekom santralleri, fabrikalar, bina otomasyon 
sistemleri, gıda depoları, hastaneler

Proje Özeti 

Sızıntı sisteminin elektronik kısmı 3 alt üniteden oluşur.İlk 
ünite sızıntı sensörünü  okuyacak ve ikinci üniteye aktara-
cak.İkinci ünite aldığı bilgiyi RF üzerinden  üçüncü üniteye 
gönderecek.Üçüncü ünite yani ana  modül RF üzerinden 
gelen dataları okuyup bilgisayara gönderecek.

Sızıntı sensörleri olarak Güney Koreli Yuminst firmasından 
alınan flexleak kullanılacaktır.

Ünitelerin elektronik tasarımı için ADC ve DAC ,mikroiş-
lemciyi ilk ünitede kullanacağız.İkinci ünitede yine mik-
roişlemci ve RF modül kullanılacaktır.Güvenilir RF Network 
kurmak için HOPE RF firmasının ürünleri veya ZigBee mo-
düller kullanılması düşünülmektedir.Mikroişlemci  MICROC-
HIP firmasının Lowpower serisinden seçilecektir.Mikroiş-
lemci kodu  CCS firmasının PIC C compileri kullanılacaktır.
Anamodülde yine mikroişlemci ve modül bulunacaktır. 
Anamodül ve bilgisayar bağlantısı RS-485, Ethernet veya 
USB üzerinden yapılabilecektir.

Hedef Sektör

Elektronik Teknolojisi
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Ahmet Hakan KOÇ

Projenin Kısa Tanımı

Yıldırım ya da yüksek gerilimden dolayı elektrik atlama-
sı ihtimali olan sahalarda topraklama sonucunda yerde, 
toprakta potansiyel fark oluşmaktadır. Önerilen “Adım ve 
Dokunma Geriliminden Koruyucu Kıyafet” projesi çıktısı 
olarak, sahada görevli çalışanların; topraklama noktasının 
yakınındayken ya da paratonere yakın kulelerde – aktif 
olarak elektriğin geçiş yolunda çalışırken can güvenlikle-
rini sağlayacak bir kıyafet verilebilir. 

Proje Özeti

Güç hattı arızalanmalarında ya da yıldırım çarpmalarında 
akımın toprağa ulaştığı noktaların etrafında potansiyel 
fark oluşur. Bu fark ilgili noktadan uzaklığa bağlı olarak 
ciddi şekilde değişir. Bu potansiyel farktan etkilenen alan-
da, birbirine yaklaşık 1m uzaklıktaki iki nokta arasındaki 
gerilime “adım gerilimi” denir. Adım gerilimi, ilgili sa-
hada elektrik boşalması anında görev yapan bir insanın 
yere bastığı iki ayağı arasındaki mesafeye bağlı olarak 
kişinin bedeninden ölümcül derecede yüksek akımların 
geçmesine sebep olabilir. Örnek olarak bu durum; aske-
ri bir operasyonda, baz istasyonu ve çevresinde çalışma 
yaparken, rüzgar türbini gibi yüksek yapıların etrafındaki 
çalışmalarda vs. insanların başına gelebilmektedir. Adım 
gerilimi aynı zamanda otlamaya çıkmış hayvanlar gibi açık 
alanda yıldırım düşen noktaların yakınındaki diğer canlılar 
için de tehlike yaratmaktadır. Yıldırım düşmesi durumun-
da paratonerlerdeki topraklama elektrotlarının 11m yakı-

nına insan yaklaşmaması gereği güvenlik standartlarınca 
belirlenmiştir.

Adım ve dokunma gerilimi tehlikesine karşı önerilen proje 
ile oluşturulacak çözüm “Faraday Kafesi” ilkesinden fay-
dalanmaktadır. Fotoğraf-1’de de örneği görüldüğü gibi 
can güvenliği sağlanmak istenen tehlikeli sahalarda görev 
yapan insanlara giydirilecek; bot-ayakkabı, pantolon, ce-
ket (kafalıklı ceket), eldiven gibi kıyafetlerin içine iletken 
ağ oluşturacak şekilde yerleştirilecek, birbirine bağlanacak 
ve ayakkabılar üzerinden topraklanacak sistem sayesinde 
çalışanların sahada güvenliği sağlanacaktır. 

İlk bakışta önerilen çözüm geçecek yüksek akım dolayısı 
ile tellerin eriyeceği gibi bir intiba bırakmaktadır. Ancak, 
yüksek gerilimin atlaması sırasında geçen zaman diliminin 
olayın doğası gereği çok kısa olması sebebiyle sıcaklık ar-
tışı düşük olmaktadır. Örneğin, paratonerler üzerlerinden 
yıldırım topraklamakta olmalarına rağmen erimemektedir. 
Öte yandan, kafesin ağ gözü sıklığı ve sistemin bağlantıları 
ile topraklanmasının kalitesi korunmayı artıracaktır. 

Testler sırasında farklı ortam koşullarına uygun kumaşlara 
uygulanacak fikir sayesinde zorlu hava şartlarında da gö-
rev yapabilecek bir sistem ortaya çıkarılacaktır. 

Hedef Sektör

11TeDS  
Makine Enerji Medikal Müh. Elek. Elekt. Müş. Eğ. San. Tic. Ltd. Şti.

Adresi: ODTÜ OSTİM Teknokent Uzayçağı 

Cad. 1308. Sk. (Eski 78.Sk.) 

No:6/B-13 Ostim Yenimahalle 

ANKARA

e-posta adresi: ahk.teds@gmail.com

Telefon: +90 555 336 6156

Ahmet Hakan KOÇ

• Makine, 
• Enerji, 
• Medikal, 

• Mühendislik, 
• Elektrik, 
• Elektronik, 

• Müşavirlik, 
• Eğitim
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GÜRBÜZ UZAY ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
Ar-Ge Elektronik Makine Yazılım Danışmanlık ve Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Dr. Ali Cafer GÜRBÜZ

12

Adresi: Mustafa Kemal mah. 2134 

Sok. 18/3 Çankaya Ankara

e-posta adresi: acgurbuz@etu.edu.tr

Telefon: 05356954774

Dr. Ali Cafer GÜRBÜZProjenin Kısa Tanımı

Yere işleyen radar (GPR), temel olarak elektromanyetik 
bir dalgayı ortama göndererek dielektrik farklılıklarından 
kaynaklanan yansımaları toplayıp bu sinyalleri işleyerek 
ortam hakkında bilgi edinen bir araçtır. Kullanılan sinyalin 
frekans içeriğine bağlı olarak elektromanyetik sinyal, yer 
veya duvar gibi engellere işleyebilmekte ve bu ortamla-
rın içindeki veya arkasındaki hedeflerden kaynaklanan 
yansımalarla engel arkasından bilgi elde edilebilmektedir. 
Özellikle yerde veya duvarda herhangi bir bozmaya neden 
olmadan uzaktan yeraltındaki hedeflenen nesnelerin algı-
lanması veya görüntülenebilmesi GPR’ı çok özel ve kulla-
nışlı bir hale getirmektedir.

Proje Özeti 

İş fikrinin temel amacı, yut dışından yüksek maliyetlerle 
ithal edilen yeraltı görüntüleme radarlarının yurtiçinde 
üretilebilmesine yönelik prototip bir ürünün geliştirilme-
sidir. GPR kullanım alanı ve çeşitliliği çok geniş olabilecek 
bir teknolojidir. Kendisine hem sivil hem de askeri kullanım 
alanları bulabilmektedir.

Geniş kullanım alanlarıyla önemli ticari potansiyele sahip 
bir ürün olduğu görülmektedir. Bu kadar geniş bir kulla-
nım olmasının yanında ülkemizde GPR hakkında akademik 
birçok çalışma olmakla beraber ticari olarak özellikle sivil 
uygulamalarda kullanılabilecek bir ürün bilindiği kadarıy-

la bulunmamaktadır. Hem değişik uygulamalar için GPR 
tabanlı birçok ürün varyasyonu ithal edilmekte ve buna 
önemli bir milli kaynak harcanmaktadır. Ayrıca bu tür bir 
teknolojinin milli olarak üretilme kabiliyetinin kazanılması 
da kritik bir teknoloji olduğu için önemli görülmektedir. 

İş fikrinin temel çıktısı, prototip bir GPR sisteminin üretil-
mesidir. Ancak üretilecek prototip yapısı hedeflenen uygu-
lamaya göre büyük değişiklilik gösterecektir. Çünkü siste-
min kullanacağı frekans aralığı ve antenleri uygulamaya 
uygun olmalıdır. Örneğin derin hedeflerin görüntülenmesi 
düşük frekansların kullanılmasını gerektirirken yüksek fre-
kanslar daha yüzeysel kısımların görüntülenmesinde kul-
lanılmaktadır. Bu bakımdan ilk üretilecek prototipin be-
lediyeler vb. kuruluşlara yönelik olacak şekilde yeraltında 
bulunan boru, kanalizasyon vb. gömülü yapıların görüntü-
lenmesi ve doğru derinlik ve pozisyon bilgilerinin çıkarıl-
masına yönelik olması hedeflenmektedir. Sistem tasarımı 
bu uygulamaya yönelik olarak yapılacaktır. Bu uygulama 
için geliştirilecek sistemden sonra farklı uygulamalar için 
yeni tasarımların yapılması kolay olacaktır. 

Hedef Sektör

Hedef sektör savunma sanayi olmakla beraber ilk aşamada 
geliştirilecek aletlerin belediyeler gibi kamu kuruluşlarını 
hedef alması planlanmıştır.
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Fikret KUŞ

Projenin Kısa Tanımı

Tak çalıştır(plug&play) atomik kuvvet mikroskobu.  Bi-
lindiği gibi 200 nanometre boyutunun altındaki yapıları 
optik mikroskoplarla görmek mümkün değildir. Bu durum 
ışığın doğasından kaynaklanmaktadır. Bu boyutlardan 
daha küçük yapıları görmek için geliştirilen yöntemlerden 
olan atomik kuvvet mikroskopları ise kullandıkları yüksek 
teknoloji ve üretimdeki zorluklar ve incelikler nedeniyle 
yüksek maliyetlere sahiptir. Bu cihazların kullanımları uz-
manlık gerektirmektedir ve oldukça zahmetlidir. Projemiz 
bu atomik kuvvet mikroskoplarına alternatif oluşuturacak 
çok daha düşük maliyetli ve kullanımı kolay bir atomik 
kuvvet mikroskobu üretmek üzerinedir. Bilgisayar kontrol-
lü olan cihazımız USB kablosuyla bilgisayara bağlaranak 
kolayca kullanıma hazır hale gelmektedir.

Proje Özeti

Yukarıda da bahsedildiği üzere mevcut teknolojiye göre 
düşük maliyetli ve akıllı kontrol sistemi sayesinde kolay 
kullanım sağlayan bir eltarnatif elde edilecektir. Nanotek-
noloji dünyasında sıklıkla kullanılan cihaz, yüksek mali-
yeti ve kullanımındaki zorluklardan dolayı kısıtlı sayıdaki 
araştırma guruplarında bulunmaktadır ve yokluğu pek 
çok araştırma için büyük bir sıkıntıdır. Maliyet ve kulla-
nımdaki sorunlara çözüm getirmiş olmamızdan dolayı var 
olan pazarı büyüteceğimizi ve mevcut teknolojinin yerini 
kısa sürede alacağımızı düşünüyoruz. Maliyet kıyaslaması 
yapmak gerekirse cihazımızın mevcut alternatifleri 50bin-
300bin dolar fiyat aralığındayken bizim cihazımız bütün 
üstün özelliklerine rağmen 10bin dolar civarında bir fiyata 
sahip olacaktır.

Hedef Sektör

• Nanoteknoloji, 
• Bilgisayarlı otomasyon, 
• Bilimsel cihaz

Adresi: Kosgeb Hacettepe Üniversitesi 

Teknoloji Geliştirme Merkez 

Müdürlüğü T1 Binası İşlik 

No:A1 Beytepe Kampüsü 

Beytepe-Yenimahalle/Ankara

e-posta adresi: fikretkus@asensis.net

Telefon: 05054234549

Fikret KUŞ

13ASENSİS NANOTEKNOLOJİ  
Mühendislik Danışmanlık Arge Bilimsel Cihazlar İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
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NOVUS 
Sağlık Ürünleri Ar-Ge Dan. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Fahri KABADAYI

Özge KABADAYI

14

Projenin Kısa Tanımı

Kronik sinüzit tedavisinde sinüsleri boşaltan kanalların 
endoskop yardımıyla temizlenmesi ve açılması hedeflen-
mektedir. Bu müdahale sırasında burunda yer alan üç 
konkadan, orta konka bu açılan kanalların üzerinde yer 
almakta ve ameliyat sırasında zayıflamasına paralel ola-
rak cerrahi sonrası oluşturulan kanalların üzerine düşerek 
yapışabilmektedir. Bu durumda ameliyatın başarısız olma-
sına neden olmaktadır. Bunu engellemek amacıyla bu kon-
kaların ortada yer alan septuma sabitlenmesi ve böylece 
bu yapışıklıkların önlenmesi mümkündür. Bunu sağlamak 
amacıyla bu yapıları sabitleyecek bir sisteme ihtiyaç bu-
lunmaktadır. Bu gerçekleştirilecek sistem kolaylıkla uygu-
lanabilmeli, cerrahi sonrası dönemde dokuda yeterli direnç 
oluştuktan ve yapışma riski ortadan kalktıktan sonra ken-
diliğinden eriyebilmeli veya kolaylıkla alınabilmelidir. Bu 
amaçla orta konka sabitleyicisi adını verdiğimiz sistemin 
tasarımı, kullanılacak maddelerin ar-ge çalışması ve pro-
totip geliştirmesi yapılacaktır.

Proje Özeti 

Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası Orta konkaları geçici 
süre ile sabitlemek için kullanılacak bir orta konka sabit-
leyicisinin model olarak üretilmesi hedeflenmektedir. Orta 
konkaları, septuma sabitleyecek malzeme ve bu malzeme-
yi yerleştirecek cihaz tasarım çalışmaları yapılmaktadır. Bu 
ürünle maliyetlerin düşürülmesi, ikinci ameliyat riskinin 
azaltılması, hasta konforu ve hekimler için uygulama ko-
laylığı sağlanacaktır.

Orta Konka Sabitleyicisi ülkemizde ve dünyada tıp alanın-
da Kulak-Burun-Boğaz cerrahları tarafından en sık yapılan 
ameliyatlardan olan Endoskopik Sinüs Cerrahisi operas-
yonlarında kullanılması için tasarlanacaktır. Bununla bir-
likte tıp alanında diğer branşlarda yapılan ameliyatlarda 
da kullanım alanları süreç içerisinde oluşacaktır.

Hedef Sektör

Sağlık Sektörü

 

Adresi: Hilal mahallesi Hollanda 

caddesi No: 22/1  Çankaya/

ANKARA

e-posta adresi: kabadayi.ozge@gmail.com

Telefon: 0532 273 03 16
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Projenin Kısa Tanımı

ADVIVUM

InterVitrin ile mağazaların vitrinlerinin interaktif bir tele-
vizyona dönüştürülmesi artıkçok kolay. Müşteriler mağa-
zaların önünden geçerken sabit, cansız mankenler görmek 
yerine reklam videoları izleyebilecek, kıyafetler ve marka 
hakkında bilgi vereninteraktif uygulamalar ile ilgilenebile-
ceklerdir. InterVitrin farklı boyutlarda ve farklıtipte ekran 
ve uygulama seçenekleri ile her tip mağaza vitrini için uy-
gun bir çözümesahiptir.

InterVitrin büyük bir görüntü arayüzü, bir derinlik/renk 
sensörü ve bir bilgisayardanoluşmaktadır. Görüntü arayü-
zü için nokta ışıklandırmalı LED ekranlar, saydamprojeksi-
yon filmleri veya televizyonlar kullanılmaktadır. Özellikle 
saydam filmlercamların üzerine uygulanabilmesi ve say-
damlığı yok etmemesi ile büyük vitrinler için avantajlıdır. 
InterVitrin sahip olduğu sensörler ve en son görüntü işle-
me teknolojilerisayesinde kullanıcılar ile iletişim kurabile-
cektir. Kullanıcıların pozisyonları, el-kolhareketleri, jestleri 
ve ses komutları hiçbir fiziksel temas olmadan yorumlana-
cak vefiltrelenmiş bilgilere göre programlar farklı tepkiler 
verecektir. Örnek uygulamalar içinde kullanıcının pozis-
yonuna göre değişen görüntüler ve videolar, üç boyutlu 

birobjenin temas kurulmadan incelenebilmesi, kullanıcının 
hareketlerini taklit eden üçboyutlu figürler, kullanıcının 
üzerinde farklı kıyafet ile ve farklı ortamda gösterilmesi-
bulunmaktadır.

Sadece saydam film teknolojisi ile dahi vitrinin dev boyut-
lu bir televizyona dönüştürülmesi mümkündür. Karşılıklı 
etkileşime ihtiyaç duymayan firmalar (Ör: bankalar) ya-
yınlarını vitrinlerinden dışarıya yapabileceklerdir.

Proje Özeti

InterVitrin ile gelişen doğal etkileşim teknolojisini müşteri 
ilgisi çekme ve reklam çözümleri için kullanıyoruz. Stan-
dart televizyonlara ve vitrinlere göre daha etkileyici ve 
akılda kalıcı yöntemler sunan InterVitrin projesi ile mar-
kalar hem daha çok müşteri çekebilecek, hem de yüksek 
teknolojinin getirdiği prestije kavuşacaklardır.

Hedef Sektör

• AVM içerisinde bulunan giyim, banka ve perakende 
mağazaları

• İşlek caddeler üzerinde büyük vitrinlere sahip mağa-
zalar

• Araba Galerileri
• Havaalanları

Umut GÜLTEPE

15İNTURLAM   
Bilişim Elektronik Reklam Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adresi: Ankara Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi,Cyberpark Cyberplaza C 

Blok 2. KatNo:16

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

Telefon: +90-505-5068918

Umut GÜLTEPE
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MELEKLER BİYOLOJİ 

Şükrü ATAKAN

16

Adresi: Bilkent Cyberpark 

Vakıf Binası, B07 

Bilkent Ankara 

e-posta adresi: sukruatakan@gmail.com

Telefon: 0 533 640 38 18

Projenin Kısa Tanımı

Kuantum Dot Görüntüleme Cihazı

Proje, özellikle Moleküler Biyoloji laboratuvarlarında (ülke-
mizde 200 civarında mevcut) ve biyoteknoloji kapsamına 
giren diğer laboratuvarlarda rutin olarak yapılan bir de-
ney olan Western Blot için bir görüntüleme cihazı geliş-
tirimesini amaçlamaktadır. Bu alanda kullanılan cihazlar 
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 görüntü kalitesi 
eldesi, taşınabilir,hafif ve küçük olması, çok ucuza mal 
edilme ve dolayısıyla fiyat avantajı gibi konularda 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 ar-
ray taraması deneylerinin görüntülenmesi ve analizinde 
de kullanılabilecek ve bu amaca yönelik yazılım paketleri 
içerecektir. Bu sayede cihaz oldukça 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. Ayrıca 
kendisiyle eşdeğer iş yapan cihazlar ile aynı görüntüleme 
kalitesine sahip olacaktır. Bu cihazın kullanımı çok kolay 
olacak ve çok kısa sürede görüntü elde edebilecektir. Cihaz 
ayrıca eşdeğer iş yapan diğer cihazlardan çok daha küçük 
olacak ve diğerleri taşınabilir değilken bu cihaz taşınabilir 
olacaktır. Bunlardan da önemlisi cihaz çok ucuza mal edi-
lecek ve eşdeğer iş yapan ve Türkiye’de 100.000-180.000 
TL’ye satılan rakiplerine müthiş bir fiyat avantaji sağlaya-
caktır. Bu işi yapan bir cihaz ülkemizde üretilmemektedir. 
Bu sebeple bu cihaz ilk Türk üretimi Western Blot görün-
tüleme cihazı olacaktır. Bu sayede tedarik ve teknik servis 
konularında da hem süre hem de hizmet açısından büyük 
avantajları olacaktır. Ayrıca cihaz yüksek görüntüleme ka-
litesi sayesinde protein array taramalarının görüntülenme-
si 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

Şükrü ATAKAN
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Mehmet Alp İlker 

Projenin Kısa Tanımı

Solunum Fonksiyon Analizörü

Projenin adı “Solunum Fonksiyon Analizörü(SFA)” dır. 
Bu proje ile temel olarak, solunum fonksiyon testlerinde 
kullanılan ve ülkemizde üretimi yapılmayan “Bilgisayar 
Temelli Spirometre” cihazının mevcut “Hasta uyum prob-
lemleri” yeni yöntemlerimizle ortadan kaldırılarak yerli 
üretimi gerçekleştirilecektir.

Proje Özeti

Solunum fonksiyon testi, insanın soluk alıp verme ve ak-
ciğer fonksiyonlarıyla ilişkili hastalıkların teşhisinde ve 
tedavinin takibinde kullanılan bir testtir. Bu testi yapan 
cihazın adı spirometredir. Birkaç çeşit spirometre vardır ve 
en verimli sonuç alınan türü, kullanılan dönüştürücüsün-
den dolayı “Bilgisayar temelli spirometredir”. Bu cihazda 
donanımdan ve cihazın yazılımından kaynaklanan “Hasta 
uyum problemleri” gözlenmektedir. Geliştirilen donanım-
sal ve yazılımsal tasarımlar ile bu problemlerin çözümlen-
mesi amaçlanmaktadır.

Spirometre cihazının ülkemizde yerli olarak üretilip ma-
liyet açısından avantajlar sağlanması, hem teknolojik 
gelişime katkı sağlanması hem de cihazın yaygınlaşması 
konusunda aşama atlanması ve cihaza eklenecek fonksi-
yonlarla “Hasta uyum problemlerine” çare olunması hedef-
lenmektedir.

Hedef Sektör

• Hastaneler
- Devlet Hastaneleri
- Üniversite Hastaneleri
- Araştırma ve Dal Hastaneleri
- Özel Hastaneler

• Poliklinikler
• Tıp Merkezleri

Adresi: Bahçelievler 7. Cad. No: 6/2 

Çankaya/ANKARA

e-posta adresi: malp_biomedical@hotmail.com

Telefon: 0 505 702 30 42

Mehmet Alp İlker

17Mehmet Alp İlker
Tıbbi Cihazlar Ar-Ge
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Okan Öner EKİZ

18

Projenin Kısa Tanımı

Birinci proje: Fotovoltaik sistemler için güneş kon-
santratörü

İkinci proje: Taşınabilir biyosensör sistemleri

Şirketimiz tarafından bulunmuş ve patent başvurusu olan 
bir teknoloji ile bir çok hastalık ve kimyasalı tanımlayabilen 
elde taşınabilir ve “çok ucuz” bir sistem yapmak mümkün-
dür. Bahsi geçen yeni teknoloji yüzey plazmon rezonans 
fiziksel fenomeninin farklı bir kullanımıdır. Geleneksel sis-
temler büyük ve pahalı sistemlerdir. Bu teknolojide gele-
neksek sistemlerdeki neredeyse tüm mekanik ve çoğu op-
tik bileşene ihtiyaç kalmayacaktır. Bu bileşenlerin ortadan 
kalkması aynı anda bir çok hastalığı teşhis edebilen ve bir 
cep telefonundan daha küçük bir sistemin üretilebilmesini 
mümkün kılabilmektedir. Konu ile ilgili makalemiz prestijli 
bir dergi olan “lab-chip” de yayınlanmıştır. Benzer ürünle-
rin prototipleri şirketimiz tarafından üretilmiş olup Türkiye 
ve Dünyada önemli üniversitelere satılmıştır.  

Proje Özeti 

Proje Işığı konsantre ederek fotovoltaik hücrelerin ihtiya-
cını ve dışa bağımlılığını azaltmak.

İkinci projemiz:

Biyosensör teknolojilerinin tıp, eczacılık, çevre, gıda ve 
savunma endüstrilerinde giderek önem kazandığı görül-
mektedir. Diyabet ve obezite oranlarındaki artış, kanser 

tedavisinde erken teşhisin önemi, patojenlere bağlı gıda 
zehirlenmelerinin yaşanması, biyoterörizm tehlikesi gibi 
nedenlere bağlı yasal düzenlemeler ve kamuoyunun tep-
ki ve talepleri sonucu biyosensör pazarının genişleyerek 
büyüyeceği öngörüler arasındadır. 2009 yılı dünya geneli 
biyosensör pazarının toplam hacminin 8.2 milyar dolar ci-
varında olması beklenmekteydi. Her ne kadar pazarın %85 
gibi ağırlıklı bir yüzdesi kan şekeri ölçüm cihazlarına ait 
olsa da, taşınabilir, hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli sis-
temlerin geliştirilip ticarileştirilebilmesi durumunda diğer 
uygulama alanlarındaki pazar payının artması beklenmek-
tedir. Bu bağlamda yüzey plazmon rezonansına (SPR) da-
yalı biyosensörlerin kullanımına dönük araştırmalarda son 
yıllarda önemli oranda artış yaşanmaktadır. 

SPR biyosensörleri sayesinde biyomolelüker etkileşimlerin 
etiketsiz (label-free), gerçek zamanlı, niceliksel, hızlı, gü-
venilir, çok parametreli ve yüksek verimli ölçümü mümkün 
olmaktadır.  

Hedef Sektör 

• Biyomedikal,  
• Akademik, 
• Nanoteknoloji, 
• Enerji
 

Adresi: Bilkent Cyberpark B206 Bilkent

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

Telefon: 5334354210

Okan Öner EKİZ

NanoDev 
Mühendislik Enerji Üretim Eğitim Danışmanlık İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti.
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V. Nikolay VİSKUŞENKO 

Projenin Kısa Tanımı

Manyetik Rezonans Görüntüleme İçin Çift El Sargısı

 Bilindiği gibi el, birçok ufak kemik, kıkırdak, kas ve yu-
muşak dokunun birleşiminden oluşan karmaşık bir or-
gandır. 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 kı-
kırdakların yüksek çözünürlükteki görüntüleri hem doğru 
tedavi için hayati önem taşımakta, hem de iyileşme süre-
cinin 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.

Proje Özeti

Bu projenin amacı, hastanın MR cihazı içerisinde konforlu 
bir pozisyonda yatarak iki elinin birden yüksek çözünür-
lükte görüntülenmesini sağlayacak “MRG İçin Çift El Sar-
gısı” üretmektir. Bu sargının içinde kullanılacak olan RF 
antenleri hedef geometriye uygun olarak tasarlanacakları 
için, bu antenlerle elde edilen sinyalin gücünde önemli bir 
artış olacaktır. Bu da daha önce görülemeyen birçok ana-
tomik detayın görülebilmesine olanak sağlayacaktır. Bu-
nunla birlikte bu sargı için tasarlanacak olan fiziksel yapı 
(Gövde) sayesinde, hastanın MR cihazı içerisinde hareket 
etmeden konforlu bir pozisyonda yatması sağlanarak, gö-
rüntüde oluşan hareket artefaktlarının minimuma indir-
genmesi sağlanacaktır. Tasarlanacak sargı iki elin görün-
tüsünü aynı anda almayı hedeflendiğinden, aynı zamanda 
mukayese yapma olanağı da sağlayacak ve iki el anatomisi 
arasındaki farklılıklar rahatlıkla görülebilecektir. Buda kar-
pal tünel sendromu, romatoid artrit, psöriatik artrit, poly-
myaljia romatika gibi her iki eli etkilediği bilinen birçok 
hastalığın tanısını ve seyrinin takibini önemli bir ölçüde 
kolaylaştıracaktır.

Hedef Sektör

• Biomedikal ve Tıbbi cihazlar, 
• Sağlık sektörü

19

Adresi: Cyberpark B blok 2. Kat No: 210 

Bilkent, Ankara 

e-posta adresi: www.troykamed.com

Telefon: +90 312 265 00 96

V. Nikolay VİSKUŞENKO 

TROYKA MED   
Tıbbi Sistemler A.Ş. 
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Nevzat KOCASARAÇ

20

Adresi: Ayten Sokak 41/2 Mebusevleri 

Ankara

e-posta adresi: nevzat@neosteknoloji.com

Telefon: 05326144588

Projenin Kısa Tanımı

Hastane otomasyon sistemine entegre dijital görüntüleme 
sistemi, hastenelerde kullanılarak Sağlık Bakanlığı’nın ge-
nelgesi ile filmsiz sisteme geçişte kullanılan bir tıbbı ci-
hazdır. Bu cihaz yardımı ile hastanelerdeki yetkili kişiler 
hastaların radyolojik görüntülerine ulaşıp bunları tanı ve 
tedavi yöntemleri için kullanabilir.  Üretilen bu cihaz saye-
sinde sofistik iki ürün (Bilgisayar ve yüksek çözünürlüklü 
LCD) birleştirilerek medikal uygulamalar inovatif  mul-
ti konsol üretimi yapılmaktadır.  Bu ürün aynı zamanda 
hastanelerdeki analog görüntü işlemlerinin yerine dijital 
uygulamaları kullarak maliyetlerin düşmesini hedeflen-
miştir. Proje bünyesinde ürün bir client sistemi şeklinde 
çalışmakta, fansız, anti miktobiyel ve dezenfektan özellik 
göstermektedir. Ürün üzerinde bulunan klavye ve entegre 
fare ile kullanılan sistem kullanımı ve ergonomik yapısı 
ile birçok özelleşmiş uygulama için idealdir. Sistem aynı 
zamanda ameliyathane kameralarına direk bağlanarak 
görüntülerin kaydedilmesini ekranların çoklanmasını ve 
ameliyatların diger doktorlar tarafından doktor odasında 
seyredilmesinede imkan vermektedir. İhale bazlı istekler 
doğrultusunda 27”’den 56” ekran aralığında ürünler ge-
liştirilmiştir. 

Proje Özeti 

Dijital görüntüleme sistemleri, video ve auido teknoloji-
lerinin bilgisayar ve yazılım teknolojileri ile birleştirilmesi 
elektronik kontrol sistemleri ve kablosuz iletişim örnekle-
rinin bir uygulamasıdır. Bu sayede ürünler analog medikal 
film teknolojisinin yerini alacak bir görüntüleme sistemi 
olacak. Analog negatoskoplar yerine dijital negatoskopla-
rın üretimi ile filmsiz ortama geçiş tamamlanmak isten-
mektedir. Ülkemiz bu alandaki mevcut ihtiyacı 3000 ve 
üzerindedir. Bu alanda şimdiye kadarki alımlar 150 civa-
rında gerçekleşmiştir. Bu gereksinimler doğrultusunda bu 
alanın %25’sini hedefleyen şirketimiz, kısa zaman içinde 
gerçekleşecek ihaleler ile bu alandan 3 milyon dolar ve 
üzerinde ciro yapabilecek buradaki kazanımları ile yerli 
tıbbi cihaz üretimlerine devam etmek istemektedir. 

Hedef Sektör 

Medikal sektöründe bilişim teknolojileri temelli yerli tıbbı 
cihazların üretilmesi, elektronik konsuunda kablosuz sen-
sör ağlarının oluşturulması, savunma ve mobil sistemler 
üzerine faaliyet göstermektedir. 

Nevzat KOCASARAÇ

NEOS MEDİKAL  
Bilgisayar Bilişim Teknolojileri Ticaret LTD. ŞTİ.
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Fazıl Selçuk GÖMEÇ

Projenin Kısa Tanımı

Projemizde kendi tasarlayacağımız 3kW’lık bir rüzgar 
türbini sistemi(türbin, inverter, akü şarj regülatörü) ile 
elektrik enerjisi sağlamayı hedefliyoruz. Rüzgar türbini 
dikey eksenli olup tasarımı tamamen bize ait olacaktır. Bu 
kapsamda kendi airfoil yapısındaki tasarımımız üzerinde 
çalışmalar devam ekmektedir.İnverter ve akü şarj regüla-
törü için de aynı durum söz konusudur.     

Proje Özeti

Projemiz kapsamında dikey eksenli rüzgar türbini konu-
sunda HAD analiz yöntemlerini oldukça yoğun biçimde kul-
lanmaktayız. Kanatların aerodinamik yapısının tasarımın-
daki etken parametreler bu şekilde bulunmuştur. Ayrıca 
bu kanatların üretimi ve yük analizi konusunda kompozit 
malzeme analizleri üzerine çalışmalar yapılmakta olup en 

uygun kanat kesiti hesaplanmaya devam etmektedir. Bu 
projenin sonunda Çin’den bile ithalatı oldukça pahalı olan, 
amortisman süresi yaklaşık 12-14 yıl olan bu mikro türbin-
lerin amortisman süresinin 6-7 yıla indirilmesi hedeflen-
mektedir. Bu da bu sistemleri artık elektrik olan bölgelerde 
bile son derece cazip hale getirecektir. Bu kapsamda, ana 
hedefimiz de %90 parçalarını firmamızın tasarladığı bu 
ürünle mikro-türbin sektöründe öncü firma olmaktır.

Hedef Sektör 

• Rüzgar ve Güneş Enerji Sistemleri, 
• Rüzgar Ölçüm Sistemleri, 
• Enerji Çözüm Önerileri, 
• DC/AC Dönüştürücü(İnverter) Tasarım ve Üretim, 
• Akü Şarj Regülatörü Tasarım ve Üretimi,  

21

Adresi: İşçi Blokları mah. 1524.Sok. 

9.yıldız Blok, B-Kanat No:23 

Çankaya-Ankara

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

Telefon: +90 536 979 5005

Fazıl Selçuk GÖMEÇ

FSE ENERJİ   
Müh. Mak. Elek. Elekt. İnş. Tic. Ltd. Şti.
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Prof. Dr. Raşit AHISKA

22

Adresi: Gazi Üniversitesi Gölbaşı 

Yerleşkesi Teknoplaza Binası, 

B-blok, 2.kat, B203,

06830 ANKARA

e-posta adresi: tes@thermoelectric.com      

ahiska@gazi.edu.tr

Telefon: 0555.5053425

Projenin Kısa Tanımı

Termoelektrik Jeneratör

Projede, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve je-
otermal enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştü-
ren, termoelektrik güneş panel ve jeotermal jeneratorün 
tasarımı yapıldı. Sistemde, enerji dönüşümünde, yapısını 
termoelektrik yarı iletkenlerin oluşturduğu termoelektrik 
modüller kullanıldı. Elektrik enerjisi üretimi ise termoe-
lektrik modüllerde Seebeck olayının gerçekleştirilmesi ile 
elde edilecektir. Termoelektrik modülde ısıtma güneşle 
veya jeotermel ısıyla, soğutma ise soğuk su akışıyla veya 
ısı boru sistemiyle sağlanacaktır. Termoelektrik modüller 
ile sıcaklık farkına bağlı olarak değişen DC gerilim elde 
edildiğinden, elektrik enerjisinin istenen 5V DC, 12V DC ve 
220V AC değerlerinde alınabilmesi amacıyla sistemde akü, 
regüle devresi ve DC/AC çevirici kullanılacaktır. Bu sistem 
tüm coğrafi bölgelerimiz için, elektrik enerjisi ihtiyacının 
temiz, kolay ve ucuz bir şekilde karşılanması yönünden ol-
dukça kullanışlıdır.

Proje Özeti 

Bu projede atık ısılar kullanarak elektrik enerjisi üretimi 
yapan bir termoelektrik (TEJ) jeneratör imal edilecektir. 
Dünyada bu konuda son yıllarda yapılan araştırma ve 
uygulama sayısı artmasına rağmen ülkemizde bu bir ilk 
olacaktır. Verimleri geleneksel sistemlerden daha düşük 
olmasına rağmen atık ısıyı kullandıkları için elde edilen 

kazanç önem arz etmektedir. Atık ısı olarak ev ve endüst-
riyel sistemlerdeki atık suların ısıları, egzoz, baca, jeoter-
mal kaynak ve güneş enerjisi gibi birçok sistemdeki düşük 
sıcaklıklı ısılardan yararlanılabilmektedir. Deneyler sırasın-
da atık ısı yerine sistemde bulunan bir elektrikli ısıtıcıdan 
üretilen ısı kullanılacaktır. Bilgisayarlı ölçme sistemi kuru-
larak sıcaklık, debi ve elektriksel veriler hassas bir şekilde 
bilgisayara kaydedilerek hesaplama ve analizde kullanıla-
caktır. Bu çalışma ile Üniversitemizde ve ülkemizde enerji 
geri kazanımına yönelik bir araştırma yapılmış olacak, atık 
ısılardaki enerji potansiyelinin değerlendirilebilirliği gös-
terilecektir. 

Projenin ekonomik katkısının da en az bilime olan katkısı 
kadar önemli olacağı öngörülmektedir. Projeden elde edi-
lecek çıktıların; yeni sanayi dallarının gelişmesine, istih-
dam alanlarının artırılmasına ve ulusal ekonomiye sağla-
yacağı katkının yüksek olması beklenmektedir.

Hedef Sektör

Malzeme(yarıiletken) üretimi, Termoelektrik modül 
(elektronik eleman) üretimi ve pazarlaması, Enerji üreti-
mi ve pazarlaması, Makine üretimi, Termoelektrik medikal 
cihazların üretimi ve pazarlaması, Termoelektrik test ci-
hazların üretimi ve pazarlaması, İki fazlı ısı transfer sis-
temlerin üretimi ve pazarlaması.

Prof. Dr. Raşit AHISKA

TES TERMOELEKTRİK SİSTEMLERİ   
Enerji Ar-Ge Üretim Pazarlama Dağıtım Danışmanlık  Eğitim İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
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Gürkan KOCADERE

Projenin Kısa Tanımı

Elektronik Yük Ölçüm Artezi

Ayak tabanına uygulana basıncı ölçen ,işleyen ve hastaya 
uyarı gönderen bir tabanlık ve bu tabanlığı yöneten, bileğe 
ve/veya kola takılabilir, veya ayağa giyilebilir yapıda bir 
medikal cihazın prototip’inin ortaya çıkartılması.

Proje Özeti

Gövde altında oluşan ve fiksatör gerektiren kırıklarda, hat-
ta dizdeki bağ yaralanmalarında ameliyatlı tarafa doğru 
yük aktarımı rehabilitasyon sürecinin en önemli maddesi-
dir. Yük aktarımı yukarıda bir aralık içerisinde yani alt ve 
üst limitler arasında olmalıdır.   

Belirlenen sınırlar içerisinde verdiği uyarılar ile hastanın 
ayak tabanına uygulayacağı basıncı dengelenmesini sağ-
layan bir cihaz geliştirmektir. Bu cihaz; özel bir tabanlık 

üzerine yerleştirilen sensörler vasıtası ile ayağın belirlenen 
noktalarına ne kadar miktarda yük geldiğini hesaplayarak 
kullanıcıya sesli, görüntülü ve/veya titreşimli uyarı vere-
cektir. Kısacası hastaların ayaklarına, giyilebilir bir tartı 
gibi çalışan,  cihaz tasarlanacaktır. Bu sayede hastaların 
yukarıda sayılan negatif etkilerden uzaklaşarak en kısa sü-
rede iyileşmesine yardımcı olunacaktır.

Benzeri ürünlerin fiyatının çok yüksek ve özelliklerinin 
kısıtlı olması nedeniyle hem Türkiye  hem de dünya pa-
zarında rekabetçi bir strateji izleyerek , satış rakamlarının 
kısa süreler içerisinde yüksek değerlere ulaşması beklen-
mektedir. 

Hedef Sektör 

• Medikal
• Endüstriyel Otomasyon
• Savunma Sanayii
• Enerji

23

Adresi: Ziaurrahman Cad. 285.Sok 4/1 

Çankaya

e-posta adresi: info@barkoelektronik.com

Telefon: 0535 8752603

Gürkan KOCADERE

BARKO-MED ELEKTRİK ELEKTRONİK    
Medikal Yazılım İletişim Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
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ORUBA MEDİKAL
ORUBA MEDİKAL TEKNOLOJİ ARGE İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ..

Utku ULUŞAHİN

24

Adresi: Hacettepe - İvedik OSB 

Teknokenti 1368. Cad. No:61 

4.Kat Ofis No:27/A İvedik/

ANKARA

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

Telefon: +90 555 845 65 84

Utku ULUŞAHİNProjenin Kısa Tanımı

Üroloji, çocuk cerrahi, kadın doğum ve fizik tedavi bi-
rimlerinde kullanılan ürodinami sistemlerinin, teorik aynı 
zamanda uygulamalı eğitimini içeren bir eğitim kiti geliş-
tirilmiştir. Bu model, ürodinami sistemi eğitiminin doğru 
bir şekilde tamamlanabilmesi ve yanlış teşhis ile başlayan 
yanlış tedavilerin önüne geçilmesini sağlayacaktır. Ayrıca 
ürodinami sistemlerinin hasta üzerinde deneme yanılma 
yöntemiyle öğrenilmesi, yanlış teşhis sonucunda uygula-
nan yanlış tedavilerin bedellerinin insan sağlığı ile öden-
mesinin önüne geçilmesi gibi hayati faydaları olacaktır.

Proje Özeti 

Günümüzde alternatif olarak ilgili kişinin ürodinami çalış-
masını öğrenmek için, herhangi bir kliniğe gitmek veya 
yaklaşık 2 - 3 haftalık yurt dışı kurslara katılıp teknik eği-
tim alması gerekmektedir. Yani uygulayarak öğrenme yolu 
izlenebilmektedir ki, pahalı ve zor bir yoldur. 

Proje kapsamında ürodinami çalışmalarının eğitimi için; 
hasta simülasyonu gerçekleştirerek günümüzde mevcut 
olmayan uygulamalı eğitim imkanı sunulduğu gibi, aynı 
zamanda web platformu aracılığı ile geniş kitlelere yayıla-
bilen, çeşitli iş birlikleri ile genişletilebilecek etkileşimli bir 
teorik eğitim imkanı da sunulmaktadır.

Hedef Sektör 

• Medikal 

• Tıbbi Simülasyon Sistemleri
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VERİSİSTEM BİLİŞİM
Mobil Teknolojiler ve AR-GE LTD.ŞTİ.

Onur KOŞAR

25

Adresi: Mustafa Kemal Mah. 2107 

Sok. No:12 Barış Sit. Çankaya/

ANKARA

e-posta adresi: onur.kosar@verisistem.com.tr

info@verisistem.com.tr

Telefon: 0505 707 74 89

Onur KOŞAR
Projenin Kısa Tanımı

Akıllı kart sistemlerinin günümüz tasarımınlarında bulun-
mayan; esneklik, yerden ve zamandan bağımsız olma, 
kullanıcıyı mobil imza ile doğrulama ve cep telefonları 
vasıtası ile anında yetkilendirme özelliklerini sağlayan 
donanım ve yazılımlardan oluşan ürünün geliştirilmesi he-
deflenmektedir.

Proje Özeti 

İş fikrinin geliştirilmesi sonucunda oluşacak ürün; zaman 
ve mekan kısıtlaması olmaksızın cep telefonları ile fizik-
sel olarak kullanıcı yetkilendirilmesini sağlayacaktır. Gü-
nümüzde kullanılmakta olan akıllı kart yapıları anlık yetki 
isteklerini sağlayamamaktadır. Geliştirilecek ürün ile bir-
likte bu sorunlar aşılacak ve mobil imza’nın da sistemde 
kullanılması ile birlikte yetki istenen kişiler kanunen doğ-
rulanabilecektir.

Geliştirilen ürün, yetki ya da kullanım taleplerini cep tele-
fonu şebekesinin ulaşılabilir olduğu her noktadan yöneti-
lebilir hale getirecektir.

Firmalar, kamu kurumları ve akıllı kart kullanan tüm iş-
letmeler potansiyel müşteriler olacaktır. İşletmeler esnek 
yetki paylaşımına imkan veren sistem sayesinde zaman, 
esneklik ve anında envanterler üzerinde yetki değişimi im-
kanı veren bir sisteme kavuşacaklardır. 

Hedef Sektör 

• Fabrikalar

• Şantiye Sahibi işletmeler

• Teknoloji Firmaları 

• Rafineriler

• Belediyeler

• Üniversiteler

• Akıllı kart kullanan tüm işletmeler

• Oteller
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SOYKAN YAZILIM

Selin SOYKAN

26

Telefon: 05413813012

Selin SOYKAN
Projenin Kısa Tanımı

Kapalı alanlarda reyon bazlı gerçek zamanlı müşteri takibi 
ve alışkanlık ölçümü

Proje Özeti 

Perakende sektöründeki müşteri hareketleri analizi ihtiya-
cını karşılamaya ve pazarda bu alandaki boşluğu doldur-
maya yönelik bir sistem olan “RTLS ve Müşteri Davranışı 
Analizi CRM Yönetimi” dir.

Bir perakende mağazası veya alışveriş merkezine giren bir 
müşterinin hangi reyonları veya mağazaları ziyaret ettiği, 
bu ziyaretler sırasında nasıl bir yol izlediği, hangi reyon 
veya mağazada ne kadar vakit geçirdiği gibi mağaza içi 
trafik bilgilerinin analiz edilmesi firmalar için oldukça 
önemlidir. Ancak, mevcut sistemler ile mağaza içerisinde 
gerçekleşen müşteri hareketleri ve oluşan trafik izleneme-
mektedir. 

Perakende mağazaları, alışveriş merkezleri ve üreticiler 
için çok değerli olan bu mağaza içi müşteri hareketleri ve 
trafik bilgileri tarafımızdan tasarlanan “RTLS ve Müşteri 
Davranışı Analizi CRM Yönetimi” proje çıktısı ile kullanıcıya 
aktarılabilecektir.

Proje çıktısı, bir müşterinin perakende mağazası veya 
alışveriş merkezine girdiği andan itibaren gerçekleştirdiği 
tüm hareketleri izleyerek, müşterinin takip ettiği güzer-
gahı ve alışveriş alışkanlıklarını kullanıcıya sağlamaktadır.

Proje çıktısı tamamlandıktan sonra sezonluk olarak pera-
kende müşterilerine müşteri hareket noktalarını ve sıcak 
noktaları ölçerek raf değerlerinin haftalık dağılımlarını 
verebiliriz. 

Hedef Sektör 

• Perakende

• Alışveriş Merkezleri

• Tatil Tesisleri
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BÜYÜTECH YAZILIM BİLİŞİM 
BüyüTech Yazılım Bilişim Sav. Elek. Dan. Eğit. Ar. Ge. San. Tic. Ltd. Şti. 

Ömer Orkun DÜZTAŞ

27

Adresi: Kosgeb Hacettepe Üni. 

Teknoloji Geliştirme Merkezi 

T-1 Binası İşlik No: B-1 

Beytepe/Ankara

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

Telefon: +905057920305

Ömer Orkun DÜZTAŞProjenin Kısa Tanımı

Yurtiçi üretimi olmayan fakat birçok projede kullanılan; 
yurtdışı üretilen muadilleri ise performans ve uygulama 
esnekliği sorunu yaşayan akıllı kameraları günümüzde 
kişisel bilgisayarlarının tamamında kullanılan x86 işlemci 
mimarisine sahip Intel Atom işlemcileri ile üretiyoruz. Bu 
sayede hem normal bilgisayarlar için yazılan uygulamaları 
da destekliyor ve Türk görüntü işleme sektörüne yüksek 
performanslı akıllı kameralar sunuyoruz.

Proje Özeti 

Görüntü işleme, dijital hale getirilmiş olan gerçek yaşam-
daki görüntülerin, algoritmik olarak işlenmesi ve analiz 
edilmesine verilen isimdir. Günümüzde görüntü işleme 
yöntemi perakendecilikten güvenliğe, medikal görüntü-
lemeden astronomiye, savunma sanayisinden kalite kont-
rolüne kadar sayısız alanda kullanılmaktadır. Bu yöntem 
ya kameralardan alınan görüntülerin ayrı bilgisayarlar 
üzerinde işlenmesi ile ya da direk olarak akıllı kameralar 
ile uygulanmaktadır.

Akıllı kameralar kendisi dışında başka bir donanıma ihtiyaç 
duymayan, üzerinde hesaplama ve çıktı işlemlerini alabi-
len gelişmiş kamera sistemleridir. Akıllı kameraların, diğer 
sistemlerden en önemli farkı görüntü almak, işlemek, ka-
rar vermek ve kontrolü gerçekleştirmek için ayrı bir do-
nanıma, mikro işlemciye (PC gibi) ihtiyaç duymamasıdır. 

Tüm fonksiyonları kendi bünyesinde barındırır. Bu şekilde 
daha kompakt bir yapıya sahiptirler.

Projemiz kapsamında sunmuş olduğumuz Ar-Ge projemiz 
kapsamında PC’ler ile aynı işlemci ve donanım mimarisine 
(x86) sahip ve hızla özelleştirebilen akıllı kameralar üret-
mekteyiz. Ürettiğimiz bu kameralar hem akıllı kameraların 
kompakt olma, başka donanıma ihtiyacı olmama özelliğini 
taşımakta, hem de PC’ler için geliştirilen her türlü yazılımı 
üzerinde çalıştırabilmektedirler. Bu sayede hızla gelişmek-
te olan Türk Görüntü İşleme sektörünün en büyük ihtiyaç-
larından birine çözüm üretmiş olmaktayız. Ürettiğimiz 
akıllı kameralar sayesinde bu sektörde yazılım üreten fir-
maların donanım bağımlılığı, entegrasyon zorluğu, ithalat 
zorunluluğu ve yüksek maliyet gibi temel sorunlarına çö-
züyoruz. Ayrıca ülkemizde akıllı kamera üretilmediği için, 
akıllı kameraların kullanıldığı askeri, medikal, robotik ve 
endüstriyel otomasyon gibi birçok alanda ülkemizin dışa 
olan bağımlılığını azaltan bir firma olmayı hedeflemekte-
yiz.

Hedef Sektör 

• Görüntü İşleme Yazılımları

• Kameralı Kalite Kontrol ve Otomasyon

• Akıllı Trafik Sistemleri

• Mobese uygulamaları

• Askeri Güvenlik Sistemleri

• Donanım Üretimi
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RFSİS TEKNOLOJİ 
RFSİS Teknoloji Bilişim Yazılım Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Serdar SULTANOĞLU

28

Adresi: Gazi Teknopark B Blok no: 

BZ01 Gölbaşı/ANKARA

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

Telefon: 0532 5747455

Serdar SULTANOĞLU
Projenin Kısa Tanımı

RFID Okuyucu

Son yılların hızla yaygınlaşan teknolojisi haline gelen RFID 
sistemlerinde kullanılmak üzere geliştireceğimiz projemiz, 
birçok farklı sektörde kullanılabilecek RFID okuyucuların 
kendimiz tarafından geliştirilmesi, üretilmesi, satışının 
gerçekleştirilmesi ve geliştireceğimiz farklı projelerde 
kullanılması olarak düşünülmüştür. 8-10 metre mesafe-
den okuma yapabilen pasif RFID okuyucular ülkemizde 
üretilmemekte ve yurt dışından yüksek fiyatlarla satın 
alınmaktadır. Projemizde bu RFID okuyucuları tasarlayıp 
üreterek RFID sektöründe öncü firmalardan olmayı hedef-
lemekteyiz.

Proje Özeti 

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 dışın-
dan yüksek fiyatlarla satın alınmaktadır. Projemizde bu 
RFID okuyucuları tasarlayıp üreterek fiyat avantajıyla RFID 
sektörüne girip öncü firmalardan olmayı hedeflemekteyiz.

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 sis-
temleri, bilişim sistemlerinde de faaliyet göstermektedir. 
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mı aracılığıyla , sürekli olarak gözlenmekte ve tehlikenin 
yaratılabileceği asgari sürenin dolması ile kendi başına 
harekete geçip tepki vermektedir.Bu tepki kullanıcının 
isteğine göre değişebilmektedir.Verilen tepkiler belirli bir 
karar verme algortimasına göre işler ve sistem kendi başı-
na çözüm bulamayıncaya kadar insanlar uyarılmaz.Ayrıca 
bütün bu süreç kullanıcı tarafından internet üzerinden ta-
kip edilebilmektedir.Bu proje ile bütün ev ve iş yerlerine 
elektronik güvenlik görevlileri tahsis edilebilecektir.

Hedef Sektör 

• Ev

• İşyeri

• Mülk Güvenlik Sektörü

NGT YAZILIM 
Bulut Akışık NGT Yazılım Teknolojileri

Bulut AKIŞIK 

29

Projenin Kısa Tanımı

Refleksiv Güvenlik Sistemi

Görüntü işleme teknolojileri ve çevrebirim elemanlarını 
kullanarak , ev-işyeri gibi kullanım alanlarında henüz ak-
siyon gerçekleşmeden harekete geçebilen,tepki verebilen 
ve mülk sahibine asgari düzeyde ihtiyaç duyan gelişmiş bir 
güvenlik sistemidir.

Proje Özeti 

Görüntü işleme teknolojilerini kullanarak ev,işyeri gü-
venlik sistemlerine görme yeteneği verilmiştir.Bu sayede 
ev,işyeri ve mülklerde yer alan güvenlik sistemleri, insan 
gözetimine ihtiyaç duymadan tehlikeyi bertaraf etme 
özelliğine sahip olurlar.Başka bir deyişle , görüntü işleme 
teknolojileri ve çevrebirim elemanları kullanılarak güvenlik 
görevlilerinin birçok niteliği güvenlik sistemlerine aktarıl-
mıştır.Tanımlanan tehlike alanları , görüntü işleme yazılı-

Adresi: Koru Mah. 85/14 Çayyolu 

Yenimahalle ANKARA

e-posta adresi: Bulut.akisik@ngtyazilim.com

Telefon: 05542225590

Bulut AKIŞIK 
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OBF Sensör Telemetre Sistemleri 
OBF Sensör Telemetre Sistemleri Elektronik San.Tic.Ltd.Şti

Okan GÜRDİL

30

Adresi: Tunus Cad. 61/B Kavaklıdere, 

Ankara

e-posta adresi: bgurdil@obf.com.tr

Telefon: 0537 476 3783

Okan GÜRDİL

Projenin Kısa Tanımı

Otonom Terminal Sistemi (OTS) yerli olarak geliştirilen ve 
üretilen (portatif veya sabit) elektronik komuta kontrol 
sistemidir. OTS, GSM haberleşme altyapısını kullanarak 
insan veya merkezi bir bilgisayar sistemi ile haberleşme 
yapabilen, kullanıcısına kontrol hizmetleri sağlayabilen, 
uzak bir noktadaki hareketleri / durumları / alarmları / 
verileri kullanıcısına aktarabilen “tek başına bağımsız” bir 
üründür.

OTS üzerinde bulunan sensör bilgilerini bire bir kullanıcıya 
(örneğin cep telefonuna) (Makine – Makine M2M) aktara-
bilir, internet üzerinden (IP) merkezi sistemlere veri trans-
feri sağlayabilmektedir.

Proje Özeti 

Günümüzde iletişim teknolojileri hız kazanmıştır. Veri ile-
tişimi için GSM altyapısını kullanan bu mobil veya sabit 
sistem, “akıllı” bir cep telefonu gibi tasarlanmıştır. OTS, 
cep telefonu kullanıcısı ile bire bir veya internet üzerinden 
haberleşme kabiliyetlerine sahiptir. “Bağımsız bir ürün” 
olarak tasarlandığından tüm işlevleri tek başına gerçek-
leştirmektedir. Yapılan Ar-Ge çalışmaları sonrasında milli 

yazılım ve tasarım altyapısı oluşturulduğundan müşteriye 
özel çözümler geliştirilebilecektir.

OTS, prototip seviyesinde geliştirilmiştir.

Hedef Sektör 

• Veri toplama

• kontrol \ komuta ihtiyacı olan tüm sektörler

• Tarım alanları sulama sistemleri

• GPS veri toplama sistemleri

• Akıllı ev sistemleri

• Enerji analizi için veri kayıt sistemleri

• hasta takip sistemleri

• bariyer kapı kontrol sistemleri

kısacası OTS; GSM altyapısını kullanarak veri toplama ve 
veri aktarımı için ihtiyaç duyulan tüm sektörlerde kulla-
nılabilir. 
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SENREG MÜHENDİSLİK 
Danışmanlık İmalat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd.  Şti.

31

Adresi: Karşıyaka mah. Gülen sok.

No:43/B Keçiören/ANKARA

e-posta adresi: veyiskarakoc@yahoo.com

Telefon: 0 505 588 0833

Veyis KARAKOÇ

Veyis KARAKOÇ

Algılama biriminin hazırlanmasında özellikle son yıllarda-
ki çalışmalar sensörün güvenebilirliğini artırmaya yönelik 
anahtar-kilit kuramına göre çalışan polimerik yüzeyler 
geliştirilmektedir. Algılama biriminin seçicilik özelliğini 
artırmaya yönelik yapılan çalışmalarda kullanılan yöntem-
lerden biride Molekuler baskılanma tekniğidir. 

Moleküler baskılalanmış polimerler (MIP) denilen bu poli-
merlerle tespit edilecek molekülün varlığında sensörün yü-
zeyinde polimerizasyon gerçekleştirilir. Polimerizasyondan 
sonra sensör yüzeyindeki film halindeki polimerden uygun 
tekniklerle  hedef molekül(TNT) uzaklaştırılır. Böylelikle 
sadece hedef moleküllere özgü üç boyutlu kaviteler elde 
edilmiş olur yani hedef molekülü 

Hedef Sektör 

• Savunma, 
• Güvenlik 

Projenin Kısa Tanımı

Patlayıcılar İçin Erken Uyarı Sistemleri

Birçok  patlaycıda bulunan ve buharlaşma kapasitesi ol-
dukça yüksek olan TNT isimli molekülün gaz fazında tespit 
edilmesine yönelik, gaz sensörü geliştirilmesi projesidir. 
Yüksek güvenlik gerektiren birimlerde; hava alanları, met-
ro girişleri ve alışveriş merkezlerinde kullanılabilecektir.

Proje Özeti 
Teröristlerin hedef alabileceği halka açık alanların yanı 
sıra büyük alış veriş merkezleri, metro istasyonları, hava 
alanları, kamu kurumları, askeri ve emniyet güçlerine ait 
alanlarda kullanılabilineceği gibi mayınlı arazilerin temiz-
lenmesinde güvenlik güçleri tarafından da kullanılabilinir 
SPR sensör temelli moleküler baskılama yöntemi ile seçi-
ciliği ve güvenilirliği artırılmış tamamen yerli imkanlarla 
üretilmiş bir TNT gaz sensörü üretmektir.
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IMCOM 
IMCOM Yazılım Elektronik San. Ltd. Şti

32

Adresi: Farabi Sok. 15/11 Kavaklıdere 

Çankaya/ Ankara

e-posta adresi: iletisim@imcomyazilim.com

Telefon: 0553 260 79 75

Mert KÜÇÜK
Projenin Kısa Tanımı

Proje, gerçek dünyadaki bir cismin 3 Boyutlu tarama 
yöntemi ile sanal ortama aktarılıp, sanal ortamda yüzey 
kaplaması yapılıp, projektörler yardımıyla tekrar gerçek 
dünyaya yansıtılmasıdır. 

Projenin ana faaliyet alanının mobilya sektörü olacağını 
öngörmekteyiz. Projenin geliştirilmesi tamamlandığında; 
ortaya çıkan ürün kullanılarak gerçek hayattaki mobilyalar 
taranarak dijital ortama aktarılabilecek, dijital ortamda 
istenilen kumaş/doku mobilyanın üzerine giydirilebilecek 
ve sonrasında projektörler aracılığıyla dijital model ger-
çek mobilyanın üzerine yansıtılabilecektir. Böylelikle, son 
kullanıcı henüz mobilyayı satın almadan, mobilyanın farklı 
görsel konfigürasyonlarını gerçek dünyada görebilecek ve 
gerçekçi bir fikir sahibi olacaktır. Ürünü satın alan mobil-
yacı, kendi istediği kumaş modellerini de sisteme kolayca 
eklemekte özgür olacaktır.

Proje Özeti

Prototip üretme, çoğu zaman maaliyetli ve zaman alıcı 
bir işlemdir. Geliştirdiğimiz ürün ile prototip geliştirmeye 
farklı bir boyut kazandıracağımızı düşünüyoruz. Proto-
tiplerle çalışan sektörlerin hemen hemen hepsinde uygu-
lamamızın yer bulabileceğini düşünüyoruz. İleri vadede 
ise, prototip üretmenin maaliyetini düşüreceğimizden, 
prototipleme işlemini freelance hale getirebileceğimizi 
umuyoruz.

Hedef Sektör 

• Yazılım, 

• Mobilya, 

• Mimarî, 

• İnşaat

Mert KÜÇÜK
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EMA YAZILIM 
Ema Yazılım Bilişim Sav. Elektronik Dan. Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti

33

Adresi: Ümit mah. 2506. Sok. Beril 

sitesi No:18 Yenimahalle/

ANKARA

e-posta adresi: mehmetbicak@emamobile.com

Telefon: 0555 786 44 46

Mehmet BIÇAK
Projenin Kısa Tanımı

Taksimatik, taksi kullanmak isteyen bir kişinin herhangi bir 
mobil cihaz (mobil telefon) üzerinden “Taksi Çağrı”larını 
o kişinin coğrafi konumuna en uygun taksi durağı ya da 
taksiciye iletebilmesini sağlayan mobil bir uygulamadır. 
Taksi durağı ve/veya taksici ile taksi müşterisi arasında 
kullanımı kolay, hızlı, servis kalitesi yüksek, güvenilir bir 
iletişimin sağlanması hedeflenmektedir.

GPS’li herhangi bir cep telefonuna sahip herkes bu uygu-
lamayı (Taksimatik) internetten cep telefonuna indirip 
kullanabilecektir. Kolay ve hızlı bir şekilde müşteriye ulaş-
mak isteyen tüm taksi durakları bu hizmetten faydalanmak 
isteyecektir. Ayrıca mobil operatörler başta olmak üzere 
yurtiçi, yurtdışı telekom şirketleri bu ürün vasıtasıyla hem 
taksi kullanıcısı müşterilerine hem de taksicilere ayrıcalıklı 
hizmet verebilme olanağı bulabileceklerdir.

Proje Özeti 

Taksimatik kullanarak bulunduğunuz yerin adresini, size 
en yakın taksinin bulunduğu yeri ve herhangi bir taksi 
durağı numarasını bilmeksizin tek tuşla taksi çağırabilirsi-
niz. Taksimatik kullanımı çok kolay bir mobil uygulamadır. 
Taksi müşterisi Taksimatik üzerinden taksi çağırdığında, 
Taksimatik müşterinin konumunu tespit eder, müşterinin 
bulunduğu yere en yakın taksi durağını bulur ve müşteri-

nin adres bilgilerini taksi durağına iletir. Taksi ister bilgi-
sayar ekranına yansıyan müşteri telefon ve adresi bilgisin-
den, isterse de Cep telefonu GPS entegrasyonu ile direk 
müşteriye ulaşır. Ayrıca Taksimatikle hem müşteri, hem de 
müşteri için yola çıkmış taksi, eğer tercih ederlerse birbir-
lerinin konumlarını uygun mobil cihazlarla izleme fırsatı 
bulabileceklerdir.

Taksimatik ürünü tamamlandığında hazırlanmış olan alt 
yapı küçük değişikliklerle birçok benzer durum için kulla-
nılabilir olacaktır. Örneğin, Taksimatik altyapısı, şehir reh-
beri oluşturmaya ve eczane, hastane gibi kritik bölgelerin 
adres bilgilerine ulaşmaya kolaylıkla olanak sağlayacaktır. 
Ayrıca taksimatik altyapısı kolaylıkla 112 Acil Servisinin 
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilerek, hasta ya da hasta 
yakınının adres bilgisi vermesine gerek kalmadan 112’den 
yardım istemesine olanak tanıyabilir. Özetle iş fikri küçük 
değişikliklerle benzer durumlar için kolayca uyarlanabilir 
ve birçok günlük ihtiyacımıza cevap verebilir niteliktedir.

Hedef Sektör 

• Kurumsal Mobil Uygulamalar(Örnek: Taksimatik)
• Enerji Yönetim Sistemi Servislerinin Sunulması
• Alacak Takip Sistemleri Servislerinin Sunulması

Mehmet BIÇAK
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AURVİS BİLİŞİM 
Aurvis Bilişim Yazılım Danışmanlık Araştırma Geliştirme Limited Şirketi

34

Adresi: Microsoft İnnovasyon Merkezi 

Bilkent Cyberpark C Blok Kat: 

4 - Ankara

e-posta adresi: info@aurvis.com

Telefon: 05056402534

Engin TOLAProjenin Kısa Tanımı

Projemiz kapsamında fotoğraf ve video görüntülerini 
kullanarak,tamamen otomatik bir şekilde, 3 boyutlu doku-
lu model (3D Texturized Model) çıkaran bir platform geliş-
tiriyoruz. Geliştirdiğimiz yazılım, kullanıcıdan bu konuda 
hiç bir deneyim beklemeden, kullanıcıya istediği nesneleri 
dijital ortama taşıma olanağı verecektir.

Bu sayedeharita,turizm, reklam, sinema ve savunma sa-
nayisi gibi birçok farklı alanda, halen kullanılmakta olan 
bir çok uygulamaya otomatizasyon ve kullanım kolaylığı 
sağlamak kadar, bu alanlara daha önce var olmayan yeni 
uygulamalar da kazandırmayı amaçlıyoruz.

Projemiz, bu güne kadar Sanayi Bakanlığı ve Microsoft 
İnnovasyon Merkezi tarafından desteklenmeye hak kazan-
mıştır.

Proje Özeti 

3-Boyutlu (3-B) modellerin modern yaşamda kullanımı 
reklam/sinema gibi eğlence sektöründen, ürün kalite 
kontrolü ve savunma sanayiisi gibi bir çok alana uzan-
maktadır. Bu modeller animasyon gibi uygulamalarda bir 
sanatçı tarafından tasarlanırken, gerçekte bulunan fiziksel 
bir nesnenin modeline ihtiyaç duyulduğunda bu modelin 
doğru bir şekilde elle çıkarılması çok zor ve hatta bazı du-
rumlarda imkansız bir problemdir. Bilgisayar görüsü, bu 
problem için algoritmik bir çözüm sunmaktadır: nesnenin 
fotoğrafları değişik görüş açılarından çekilir ve nesnenin 
bu fotoğraflarda ikili eşlemeleri yapılarak 3 boyutlu yapısı 

çıkarılır. Bu tekniğe Çok Bakışlı Geriçatım (Multiview Ste-
reo Reconstruction) ismi verilmektedir.

Bu projedeki amacımız, resim ve video gibi girdileri kul-
lanarak tamamen otomatik bir şekilde bir cismin 3 bo-
yutlu dokulu modelini (3D texturized model) çıkaran bir 
platform geliştirmek ve daha sonra bu platformu reklam, 
turizm, oyun, savunma sanayii ve mobil teknolojiler gibi 
bir çok farklı alandaki değişik uygulamalarda kullanmaktır.

Geliştirdiğimiz teknikler, tarihi ve kültürel önemi bulunan 
yapıların korunması, 3 boyutlu arazi ve şehir haritaları-
nın çıkarılması, sanatçılar için görsel yapıtlara yeni dijital 
efekt tekniklerinin uygulanabilmesi gibi sivil uygulamalar 
kadar akıllı hedef tesbiti, operasyonel planlama, yer ko-
numlandırma ve füze yöneylemesi gibi bir çok askeri proje 
de kullanılabilecektir.

Bu sayede, sanatçılar, zamanlarını modelleri hazırlamak 
yerine kendi yaratıcı yönlerine odaklayabilecek; savunma 
teknolojileri, yerli 3B tekniklerinin üretilmesi ile bu alan-
daki ülke ihtiyaçlarına en uygun yazılımlara sahip olabile-
cek; turizm sektöründe ise gerçekçi ve detaylı 3B model-
lerin çıkarılabilmesiyle hem tarihi değerler korunabilecek 
hem de ülke tanıtım ve sunumlarına daha etkileyici görsel 
içerik sağlanabilecektir.

Hedef Sektör 

Engin TOLA

• Savunma Sanayii

• Bilişim

• Haritacılık ve Coğrafi Modelleme

• Sinema ve Oyun

• Reklam ve Turizm 
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BORDO YAZILIM 
Bordo Yazılım Eğitim ve Danışmanlık

35

Adresi: ADRES: Oğuzlar mah. 1374 

sok. no:2/12 Balgat 

Türkiye / Ankara

e-posta adresi: contact@bordoyazilim.com

Telefon: 0532 2065874

Kaya ÖZÇELİK

Projenin Kısa Tanımı

Projenin konusu ve amacı bir süt sığırcılığı işletmesinde, 
etkin bir sürü yönetimi için gerekli tüm işlev ve fonksiyon-
ları otomatik olarak yapabilecek bir yazılım ve otomasyon 
sisteminin geliştirilmesidir.

Proje Özeti 

Türkiye’de süt besiciliği işletmelerinde etkin bir sürü yö-
netimi yapılmamakta teknoloji yeterli seviyede kullanı-
lamamaktadır. Buda verimsizliklere yol açmaktadır. Bu 
alanda mevcut teknolojiler hayvan sayısı yüksek çiftliklere 
göre tasarlanmış ithal yazılımlardır. Maliyetleri yüksektir. 
Türkiye’de kırsal kalkınma politikaları ve teşvikleri ile bir-
likte hayvan sayısının 50-250 baş olacağı süt sığırcılığı 
işletmelerinin arttığı ve bundan sonra da bu artışın devam 
edeceği öngörülmektedir. Bu gerekçelerle projenin amacı 

etkin sürü yönetimi sağlayacak,yemleme, sağım ve to-
humlama işlemlerinin yönetimini gerçekleştirebilecek ulu-
sal bir yazılım ve otomasyon sistemi tasarlamak ve yurtiçi 
pazarı gelişen bu alanda üstün özellikleri ve fiyatıyla etkin 
bir oyuncu olmaktır.

Süt Çiftliği Otomasyon,Yönetim ve Bilgi Sistemi sürüdeki 
hayvanların bilgilerinin,süt üretimlerinin,yem tüketimleri-
nin ve doğumdan kesime/ölüme kadar hayvanların bütün 
değerlerinin tutulup takip edildiği bir sistemdir. 

Hedef Sektör 

• Sığır süt çiflikleri
• Bu çiftliklere yönelik ürün satan firmalar

Kaya ÖZÇELİK
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BEAM TEKNOLOJİ 
BEAM Teknoloji A.Ş.

36

Adresi: ODTÜ Teknokent İkizler Binası 

B Blok Kat 1 No:3

e-posta adresi: mecakir@beamteknoloji.com

Telefon: +903122101224

Mehmet ÇAKIR

Projenin Kısa Tanımı

Yazılım Güvenlik ve Kalite Test Merkezi projesi ile Teknogi-
rişim Sermayesi Desteği ile kurulan BEAM Teknoloji A.Ş., 
müşterilerine dış kaynaklı yazılım test hizmetleri sağlamak 
amacındadır. Bu kapsamda BEAM Teknoloji akredite test 
altyapısı ile uluslararası geçerli güvenlik testlerinin yanı 
sıra ulusal ve uluslararası birçok standart, metodoloji ve 
düzenlemelere uygun olarak yazılım testlerini gerçekleş-
tirmektedir. 

Proje Özeti 

Proje kapsamında yerli ve yabancı yazılım geliştiricilerin 
güvenlik ve test odaklı ürün geliştirmek için süreçlerinin 
iyileştirilmesi ve ortaya çıkan ürünlerin uluslararası stan-
dartlara uygun olarak test edilebilmesi için teknik altyapı-
ya ve uzmanlığa sahip, akredite ve lisanslı bir test merkezi 
kurulması hedeflenmiştir. 

Bu doğrultuda uluslararası geçerli Common Criteria testle-
ri kurmuş olduğumuz altyapıda gerçekleştirilmeye başlan-
mış ve uzmanlık isteyen bu test ve değerlendirmeler için 
yerli yabancı birçok firma ile görüşmeler başlatılmıştır. 

Kurulan altyapı ve elde edilen bilgi birikimi ile hedef müş-
terilerin geliştirmekte olduğu ürünlerin kalite ve güvenlik 
yönünden iyileştirilmesi veya satın aldıkları ürünlerin doğ-
rulanmasını planlanmaktadır. 

Firmamız altyapısını ve uzman kaynağını servis olarak 
müşterilerine sunarak müşterilerinin sahip olma maliyet-
lerini azaltmayı ve ihtiyaç duydukları kadar servisi satın 
almalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Hedef Sektör 

BEAM Teknoloji A.Ş. aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet 
göstermektedir;

• Savunma Sanayii

• Kamu Kurum ve Kuruluşları

• Finans

• Yazılım Geliştirme Firmaları

BEAM Teknoloji A.Ş. ayrıca orta ve uzun vadede altyapısını 
Sivil Havacılık’a destek verecek nitelikte de güçlendirmeyi 
hedeflemektedir.

Mehmet ÇAKIR
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TIG-MUHENDİSLİK 
TIG-Muhendislik Mehmet Kopru

37

Projenin Kısa Tanımı

Mercek cihazi, voltaj, akım, sıcaklık, gerilme, titreşim, 
şok, basınç, nem, manyetik alan, sıvı-gaz akımı gibi öl-
çümler yapıp bilgisayarda log tutabilir; gerekirse PID gibi 
algoritmalar ile on-off, analog voltaj yahut PWM çıkışı ile 
ölçüm alınan sistemi kontrol edebilir.

Mercek, bir ana modül ve her ölçüm için farklı alt modül-
lerden oluşacaktır. Ana modül üzerinde 16 kanal bulunup, 
ölçüm modülleri bu kanallara bağlanabilecektir.

Ar-Ge çalışmalarında (sanayi, savunma sanayi, universite)
üretilecek malzeme, parça veya sistemin çalışma anındaki 
ölçümlerinin alınması gerekmektedir. Bu ölçümler ile pro-
totipin sıcaklık, basınç, nem, titreşim, şok, balistik şok 
testleri yapılabilecektir. 

Üretilecek cihaz Mercek sanayide, savunma sanayinde ve 
üniversite araştırmalarında kullanılacaktır.

Proje Özeti 

Sanayide ( özellikler savunma sanayinde ):

Ülkemizde sayıları son 5 yılda artan savunma sanayi fir-
maları, ürünlerini müşterilerinin testinden geçirmeden 
önce testten geçirmektedirler. Müşterilerine verilen ürü-
nün test sonuçları MIL-STD ye uygun olmalıdır. Bu cihaz ile 
ürünlerinin bazı testlerini yapabilirler. Bu testler prototi-
pin eksiklerini görmede de üretici firmaya bilgi verecektir. 
Özellikle savunma sanayinde gerekli olan ürünün Derating 

ve MTBF (Mean Time Between Failures) hesaplamalarına 
veri sağlayacaktır. Böylece prototip alfadan sonra prototip 
beta ve son ürün için daha az masraf ve zamana gerek 
duyulacaktır. Zaten savunma sanayinde son ürüne kadar 
geçen süreç çok masraflıdır.

Mercek ile sanayideki üretimde de prototiplerin bazı çev-
resel testlerini yapılabilecek, üründe yapılması gereken 
değişiklikler daha kolay belirlenebilecektir. Mercek, sağla-
dığı veriler ile, daha kaliteli ürünün daha kısa sürede daha 
az masrafla üretilmesine yardımcı olacaktır. Üreticilerin 
aynı hataları tekrarlamamalarına yardımcı olacaktır.

Üniversitelerde:
Mercek, esnek yapısı ile otomasyon imkânı sunacaktır. 
Üniversitelerdeki deneylerde otomasyon hem deneyin 
güvenilirliğini arttıracak, hem de zaman kazandıracak-
tır. Mesela; zamana bağımlı lineer sıcaklık artışı istenen 
bir deneyde, parametreler yazılıma girilerek kolayca line-
er sıcaklık artışı yapılabilecek, aynı zamanda fiziksel veri 
okuyup log da tutabilecektir. Aynı zamanda başka bir pa-
rametre de kontrol edilebilecektir.

Ülkemizde üretimi yeni olacak bir cihaz üretmeyi planla-
maktayız ve yurt dışındaki üretici firmalardan farklı olarak 
esnek yapı kullanacağız. 

Hedef Sektör 

• Elektronik

• Yazilim ve egitim 

MEHMET KÖPRÜ

Adresi: Oguzlar mh.1374.s 2/12 

Balgat Cankaya Ankara

e-posta adresi: mehmetkopru@gmail.com

Telefon: 0505 204 8859

Mehmet KÖPRÜ
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ETKİLAB AR-GE 
Etkilab Ar-ge, Kullanıcı Araştırmaları, Danışmanlık ve Tasarım A.Ş.
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Adresi: KOSGEB Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Teknoloji 

Geliştirme Merkez Müdürlüğü 

T1 Binası İşlik No: B-15 

Beytepe/Ankara

e-posta adresi: mustafa@userspots.com

Telefon: 05334493288

Mustafa DALCI

Projenin Kısa Tanımı

Etkilab A.Ş. kullanılabilirlik testi ve kullanıcı deneyimi ko-
nusunda servisler sunuyor. Etkilab A.Ş, web sitelerini ve 
yazılımları kullanıcılar ile test ediyor, göz izleme cihazı ile 
kullanıcıların göz hareketlerini izliyor ve sitede karşılaşılan 
sorunları bularak sonuçları yorumluyor, sonucunda da ana-
liz raporu ile çözüm önerileri sunuyor. Etkilab A.Ş bugüne 
kadar TTNET, Mynet, Bilyoner, T. İş Bankası, Bonus ve Ye-
meksepeti gibi markalara kullanılabilirlik servisleri sundu.

Etkilab A.Ş. kullanılabilirlik servislerinin yanında imaj iş-
leme ve duygu analizi yöntemleriyle kullanıcıların hislerini 
analiz ediyor. Böylece firmaların hazırladığı reklam filmle-
rinde kullanıcıların nereye baktığı, ne algıladığı ve reklamı 
izlerken hissettikleri çıkarılarak reklamın nesnel analizi 
yapılıyor.

Proje Özeti 

Proje kapsamında kullanıcıların göz hareketlerini takip 
eden göz izleme cihazının SDK’sını kullanıp kullanıcıların 
baktığı noktaların koordinatlarını alarak sıcaklık haritası-
na çeviriyoruz. Ayrıca kullanıcıların anlık yüz hareketlerini 
imaj işleme tekniği ile analiz edip mimik hareketlerini duy-
gu analizi yöntemi ile anlamlandırıyoruz.

Bu servis, firmaların reklam filmlerini analiz etmesini ve 
kullanıcılarda yarattığı algıyı ölçümlemesini sağlıyor.

Hedef Sektör 

Etkilab A.Ş kullanıcı araştırmaları, tasarım ve danışmanlık 

alanlarında faaliyet gösteriyor. Etkilab A.Ş.’nin servisini suna-

cağı/sunduğu firmalar reklam, e-ticaret, yazılım, web yazılım 

sektörlerinde çalışıyor.

MUSTAFA DALCI
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MOBULUS YAZILIM 
Mobulus Yazılım Bilgisayar Eğitim Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
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Adresi: Ahmet Taner Kışlalı Mah. 

2818. Cad. No:44 Çayyolu 

Yenimahalle/ANKARA

e-posta adresi: murat.ali.gunes@gmail.com

Telefon: 0 533 227 91 19

Murat Ali GÜNEŞ 

Projenin Kısa Tanımı

Mobil Cihazlar İçin Otomatik Bulut  
Yedekleme Sistemi

Güncel işletim sistemlerine sahip akıllı telefon ve diğer 
mobil cihazların (iPhone, iPad, Blackbery, v.b.) üzerinde 
bulunan önemli bilgilerin -iletişim bilgileri, e-posta, uygu-
lamalar, sistem dosyaları gibi- otomatik olarak, internet 
erişimi olan her yerden,bulut ortamlarında bulunan sunu-
culara, şifrelenmiş ve sıkıştırılmış veri iletimi ile düzenli 
olarak yedeklenmesi ve ihtiyaç duyulduğunda (cihazın 
çalınması, bozulması veya diğer bilgilerin silinmesi du-
rumunda) internet üzerinden yedeklere ulaşılıp, bilgilerin 
geri alınmasına olanak verecek bir yedekleme sisteminin 
oluşturulmasını içermektedir.

Proje Özeti 

• Bilgisayar, sunucu veya ek donanımlara olan ihtiyacı 
ortadan kaldırması,

• Daha az işlem gücü ve kaynak gerektirmesi, dolayısı 
ile kullanıcı ve servis sağlayıcı için maliyetleri düşür-
mesi,

• Sarf malzemesi kullanımı gerektirmemesi (cd, teyp, 
vb.),

• Sunucu bileşeninin kurumsal amaçlarla kullanılması 
ile felaket merkezi ve personeli bulundurma ihtiyacı-
na çözüm getirmesi,

• Verinin yüksek güvenlik standartları ile minimum 
alanda saklanması ve erişim güvenliği,

• Yedeklenen veriye farklı ortamlardan ve sürekli 
erişilebilmesini sağlaması,

• Yedekleme işlemini otomatik ve zamanlı hale getiren 
seçeneklerin bulunması, bu sayede yedeklerin kendi-
liğinden alınması ve her zaman güvenlik kurallarına 
göre saklanması,

• Güncel ve yaygın mobil platformların tümünü aynı 
anda desteklemesi,

• Ülkemizin mobil yazılım geliştirme ve bulut bilişim 
alanlarındaki gelişimine katkı sağlaması,

• Bu alanlarda yazılım ithalatının önüne geçilip, ihra-
cat imkanı yaratılması,

• Kaynak kodların büyük bölümünün üniversitelerce 
kullanıma açık hale getirilmesi sayesinde hem eğitim 
kurumlarına, hem de uygulamanın kendisine katkı 
sağlaması,

• Geliştirilecek altyapının girişimciye ait firma ve diğer 
bilişim şirketleri tarafından başka projeler için kulla-
nılabilir olması sayesinde devamlılığın sağlanması,

• Bu projenin kurulacak şirketin gelecekteki projeleri 
için altyapı ve kaynak yaratma potansiyeli,

• Projenin yurtiçinde ilk ve benzersiz olması, yabancı 
yazılımlardan üstün özellikler sunması ve maliyet 
avantajları getirmesi.

Hedef Sektör 

• Yazılım, 
• Bilişim, 
• Telekomünikasyon

Murat Ali GÜNEŞ 
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KÖSTEBEK TEKNOLOJİ 
Yazılım Bilişim Danışmanlık Egitim Araştırma Geliştirme Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
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Adresi: Sokullu Mah. Nimet Sokak 

48/3 Dikmen-Çankaya/Ankara

e-posta adresi: mkaradagli@

kostebektekonoloji.com

Telefon: 0505 451 34 47

Mustafa Mert KARADAĞLI
Projenin Kısa Tanımı

Otomatik Bilgi Paylaşım Platformu

Günlük olarak internet üzerinde bilgi ve haber takip eden 
tüm internet kullanıcılarına hitap etmektedir. Platform 
vasıtası ile kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgiler otomatik 
olarak anlamlandırılıp sınıflandırılarak kullanıcıya sunu-
lacaktır. Kullanıcı profilleri ve davranışları analiz edilerek 
kullanıcılar arasında bir sosyal ağın kurulmasını sağlaya-
caktır. Geliştirilecek olan platformun çıktıları ile bir çok 
kaynak tarafından geleceğin sektörü olarak gösterilen veri 
madenciliği konusunda pazarda etkin bir yer edinilecektir. 
Otomatik Bilgi Paylaşım Platformunu oluştururken kullanı-
lacak olan modüllerin özelleştirilmesi ile veri madenciliği 
konusunda alışveriş, sağlık, finans, telekomünikasyon, 
pazarlama gibi bir çok alanda farklı ürünler sağlanabilecek 
olup, danışmanlık hizmetleri sunulması planlanmaktadır.

Proje Özeti 

Otomatik Bilgi Paylaşım Platformu üç ana bölümden oluş-
maktadır;

İlk olarak tüm haber kaynaklarını inceleyerek yararlı ve 
kullanıcılar tarafından takip edilebilecek bilgilerin çekil-
mesi sağlanacaktır. Bu işlem için RSS (Rich Site Sum-
mary - Zengin Site Özeti) teknolojisinden yararlanacaktır. 
Platformun ilk modülü ile tüm RSS kaynaklarına ulaşılacak 
olup bunlar platformda takip etmek isteyecek kullanıcılar 
için toplanacaktır. 

İkinci modülde, ilk aşamada toplanan RSS kaynakların-
daki bilgiler üzerinde otomatik konu sınıflandırması(text 
categorization) işlemi gerçekleştirilecektir. Konu sınıflan-
dırması sırasında bu konu hakkında literatürde yer alan 
veri madenciliği hakkındaki kaynaklar üzerinde çalışma 
yapılacaktır. Temel olarak veri madenciliği(text mining) 
alanında kullanılan bir yapı olan ontoloji oluşturulup, daha 
sonra toplanan RSS kaynaklarını bu ontoloji yardımıyla 
sınıflandırıp kullanıcı için tüm bilgi kaynakları otomatik 
olarak sınıflandırılmış olarak sunulacaktır. 

Platformun son kısmını, kullanıcı davranışlarının analizine 
dayanarak yapılacak olan tavsiyelerin (recomendation) 
sunulmasını sağlayan modül oluşturmaktadır. Bu modül 
için gerekli verilerin toplanması amacıyla kullanıcıların 
ikinci modul vasıtasıyla ile sınıflandırmış olan kaynakları 
takip bilgisi tutulacaktır. Böylece kullanıcıların platform 
üzerindeki davranışları takip edilmiş olacak. Kullanıcıların 
davranışlarıyla beraber kullanıcılarn profil bilgilerini ana-
liz için kullanıp, kullanıcının alışkanlıklarına göre ilgisini 
çekebilecek bilgiler konusunda hızlı bir şekilde haberdar 
olması sağlanacak ve kullanıcı benzer bilgileri takip eden 
kullanıcılar konusunda bilgilendirilecek. Bu da kullanıcılar 
arasında sosyal ağın (social network) kurulmasını sağla-
yacaktır. 

Hedef Sektör 

• Doküman yonetim sistemi 
• İş akışı yönetim sistemleri(BPM)
• Belediye yazılımları
• Online alışveriş platformları

Mustafa Mert KARADAĞLI
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ALGISAL BİLİŞİM 
Algısal Bilişim Elektronik Bilgisayar Mühendislik Danışmanlık Ltd.Şti.

41

Adresi: İlkbahar Mah. 571.Cd. 616.Sk. 

No:2/A ANKARA

e-posta adresi: bilgi@algisal.com

Telefon: (530) 610 72 20

Hasan Gökalp CİNBİŞ

Projenin Kısa Tanımı

Projemiz, günümüzde yaygın olarak kullanılan kamera 
tabanlı güvenlik sistemlerine, mevcut sistem yapısını boz-
madan entegre edilerek sistemin kabiliyetlerini, genişle-
tebilirliğini ve başarımını arttıran yerli bir görüntü işleme 
yazılımı ve bu yazılımın mevcut sistemlere entegre edil-
mesini sağlayacak donanım altyapısının geliştirilmesidir.

Proje Özeti 

Görüntü depolama kapasitesinin sınırlı olması ve çok sayı-
da kamera görüntüsünün uzun süre depolanmasına ihtiyaç 
duyulması nedeniyle bu sistemler, yüksek sıkıştırma oran-
larında, kabul edilebilen en düşük çözünürlük ve FPS (bi-
rim zamanda kaydedilen/gösterilen görüntü sayısı) ayar-
larıyla kullanılmaktadırlar.Bu tercihler, görüntü kalitesinde 
önemli düşüş yaşanmakta ve görüntü kayıtları,düşük fps 
değeri nedeniyle akıcı olmayan (atlayan) bir hal almak-
tadır.

Ekonomik ve teknik kısıtlardan dolayı yapılan bu ayarla-
malar nedeniyle kayıt kalitesi düşmekte ve güvenlik sis-
temleri tarafından kayıt edilen verilere ihtiyaç duyulduğu 
zaman elde edilen fayda da ciddi şekilde azaltmaktadır.

Geliştirmekte olduğumuzsistem (yazılım ve donanım alt-
yapısı), kameralardan alınan görüntülerde yer alan araç 
plakası, insan yüzügibi tanımlayıcı niteliği olan detayları, 
görüntü işleme teknikleri ile otomatik olarak algılamakta, 
elde ettiği bu verileri ana sistem ile eş zamanlı olarak kayıt 
etmekte ve gerekli operatör ikazlarını üretmektedir.

Sistemimiz, halihazırda kullanılmakta olan kameralı gü-
venlik çözümlerine entegre edilebilmekte ve toplam fay-
dayı arttırmaktadır

Hedef Sektör 

• Yazılım (Görüntü işleme)

• Mühendislik (Elektrik enerjisi üretimi)

Hasan Gökalp CİNBİŞ
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SELVİ YAZILIM 
Selvi Yazılım ve Donanım Teknolojileri Ltd. Şti.
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Adresi: Cyberpark, Cyberplaza, B-Blok, 

209, Bilkent, Çankaya, Ankara

e-posta adresi: info@selvitechnology.com

Telefon: 0 533 771 41 00

Mürsel YILDIZ Burak SELVİ
Projenin Kısa Tanımı

Mobilsoru

Mobilsoru, öğrencilerin test, soru bankası, deneme sınavı, 
konu anlatımlı kitap ve benzeri bilimum eğitim içeriklerini 
dijital ortamda satın almasını, yine dijital ortamda bir kul-
lanıcı hesabı altında arşivlemesini sağlayan ve bu içerikleri 
hem web sitesi üzerinden hem de cep telefonu üzerinden 
erişebilir ve kullanılabilir kılan bir dijital eğitim portalıdır. 

Portala www.mobilsoru.com adresinden, iPhone uygula-
masına ise http://itunes.apple.com/tr/app/mobilsoru/
id447025095?mt=8 adresinden ulaşılabilirsiniz.

Proje Özeti 

Mobilsoru projesi kapsamında veritabanı yazılımı, gömülü 
yazılım ve mobil yazılım alanlarında yetenek ve tecrübe 
kazanılmıştır.

Mobilsoru’nun katma değerleri ve getirdiği yenilikler

1) İçeriklere erişim kolaylığı: Test çözmek için kitap-
larınızı yanınızda taşımanıza artık gerek yok. Artık 
tüm arşiviniz cebinizde ve erişmek istediğiniz testler 
parmaklarınızın ucunda.

2) Portala ulaşım kolaylığı: mobilsoru’ya tüm dijital 
platformlardan ulaşabilirsiniz. İster laptobınızdan 
web sitesine girerek isterseniz cep telefonunuzdaki 
mobilsoru uygulamasından içeriklerinizi kullanın.

3) Mobil ortamın avantajları: mobilsoru, taşınabilir ci-
hazlar (cep telefonu, tablet pc vb.) üzerinden de eri-
şilebilir olduğundan ve offline soru çözümüne olanak 
sağladığından isterseniz otobüste, uçakta, metroda 
hareket halindeyken isterseniz parkta, okulda, evde 
eğitim faaliyetlerine devam 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.

5) Kişisel gelişimin takip edilebilmesi: mobilsoru akıllı 
soru çözme arayüzü ile sizin performansınızı takip 
eder ve istatistiklerinizi kaydeder. mobilsoru’yu 
kullanarak tarihçenizi tutabilirsiniz. Geriye dönük 
hangi konudan kaç test çözdüğünüzü, hangi oranda 
doğru çözdüğünüzü, hangi konudan soru çözmeye 
ihtiyacınız olduğunu, eksik bıraktığınız konuları tek 
bir ekranda görüp analiz edebilirsiniz.

Hedef Sektör 

Firmamız bilişim sektöründe kendini konumlandırmıştır ve bi-

lişim sektörünün alt kolları olan eğitim teknolojileri ve akıllı 

cep telefonları (iPhone/iPad, Android, Blackberry, Nokia vb.) 

için yazılım geliştirme alanlarında özelleşmiştir. Geçmiş refe-

ranslarımız arasında TRT resmi iPhone uygulaması, YapıKredi 

resmi Android uygulaması, Silk&Cashmere resmi iPhone uy-

gulaması yer almaktadır. Savunma sanayisine yönelik olarak 

da Android benzeri prototip bir gömülü işletim sistemi geliş-

tirilmiştir. 

Mürsel YILDIZ - Burak SELVİ
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E.D.Y. AR-GE 
Yazılım Donanım Tasarım Müh. Bilişim Projelendirme Danışmanlık Eğitim Ltd. Şti.
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Adresi: Gazi Üniversitesi Teknoplaza 

Binası C Blok C102 Gölbaşı / 

ANKARA

e-posta adresi: aeyilmaz@eng.ankara.edu.tr

Telefon: 505 733 29 00

Asım Egemen YILMAZ

Projenin Kısa Tanımı

Elektromanyetik Yaklaşık-Sentez Yazılım Paketi Ge-
liştirme Projesi

Proje kapsamında, belirli şekil ve konfigürasyondaki:

• Mikroşerit yapıların,
• Mikroşerit yama antenlerin, 
• Frekans seçici yüzeylerin, 
• Yapay manyetik iletken yüzeylerin,
• Mikrodalga soğurucuların ve 
• Elektromanyetik bant boşluklu yapıların 

analiz ve tasarımının yapılabildiği bir yazılım paketi (EM-
App) geliştirilmektedir. Söz konusu yapıların analiz ve 
tasarımı, genellikle yüksek hesaplama gücü gerektiren ve 
vakit alan Tam Dalga Analizi yöntemleri ile gerçekleştiril-
mektedir. Proje kapsamında geliştirilen yazılımda ise, söz 
konusu yapılara ait kapalı form yaklaşık formüller kullanıl-
makta; analiz ve tasarım işlemleri kısa bir süre içerisinde 
tamamlanmaktadır. Ters çözüm gerektiren tasarım prob-
lemlerinde ise, kullanıcının belirlediği hedefler ve tasarım 
kısıtları uyarınca buluşsal (meta-heuristic) yöntemler kul-
lanılarak tek veya çok amaçlı optimizasyon yapılmaktadır.

Proje Özeti 

Proje kapsamında, genetik algoritma, parçacık sürüsü 
optimizasyonu ve karınca kolonisi optimizasyonu vb. bu-
luşsal (meta-heuristic) optimizasyon yöntemleri ile, elekt-
romanyetik ve mikrodalga uygulamalarında yaygın olarak 
kullanılmakta olan bir takım yapıların analizi ve tasarımı-
nı gerçekleştiren bir yazılım (EM-App) geliştirilmektedir. 

Piyasada, benzer amaçlarla geliştirilmiş olan bir takım 
yazılımlar bulunmaktadır. Ancak söz konusu yazılımlar, 
tam dalga analizi yöntemlerine dayalı olduklarından; hem 
lisans maliyetleri, hem de kaynak (işlemci, hafıza, zaman) 
gereksinimleri oldukça yüksektir. Dolayısıyla, proje kap-
samında geliştirilmekte olan yazılım (EM-App), ihtiyaç 
sahiplerine maliyet etkin ve hızlı/pratik bir alternatif oluş-
turacaktır.

Kısa vadede, bir PC üzerinde tek başına (stand-alone) ça-
lışabilen bir yazılım sürümü elde edilmesi hedeflenmekte-
dir. Orta vadede, yazılımın istemci-sunumcu mimarisinde, 
analiz ve tasarım fonksiyonlarının da web servisleri olarak 
istemciler tarafından kullanılabilir bir sürümünün oluştu-
rulması amaçlanmaktadır. Uzun vadedeki hedef ise, per-
formans artırımına yönelik olarak, sunumcu tarafındaki 
yazılımların GPGPU (General Purpose Graphic Processor 
Unit) mimarisi üzerine taşınması olacaktır.

Proje sonunda, farklı disiplinlerden araştırmacıların ihtiya-
cını karşılamaya yönelik, başta optimizasyon olmak üzere 
matematiksel ve bilimsel hesaplama amaçlı birçok fonksi-
yonun sağlandığı geniş bir web-servisleri kütüphanesi de 
geliştirilmiş olacaktır. Bu yaklaşım ile günümüzdeki yeni 
eğilimlerden olan “kullandığın kadar öde” prensibine da-
yalı olarak bir nakit girdisi ve ekonomik kazanç sağlana-
caktır.

Hedef Sektör 

• Savunma Sanayi
• Bilişim
• Biyomedikal

Asım Egemen YILMAZ
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RDTEK ELEKTRONİK 
Yazılım Elektrik Savunma Madencilik Bilişim Danışmanlık Eğitim Ar-Ge San. ve Tic.Ltd.Şti.
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Projenin Kısa Tanımı

Madenci Anlık Takip Sistemi

Madenci anlık takip sistemi, tüm personelin anlık konum 
bilgisini belirli aralıklarla saptayıp, bu bilgileri sürekli kayıt 
altında tutarak operatöre eş zamanlı olarak sunabilecektir. 
Ürünün temel amaçlarından biri de madencilik sektörün-
deki güvenlik kavramına vurgu yapmaktır. Daha güvenlikli 
bir çalışma ortamı, personelin moralini yükseltecek ve ve-
rimliliğini de artıracaktır

Özellikle madencilik gibi güvenlik zafiyetlerinin fazla ol-
duğu alanlarda olası kazaların sonucunda arama-kurtar-
ma çalışmalarını kolaylaştırmak, çalışanların ve maden 
ortamının sürekli takibi ile kaza riskini azaltmak mümkün 
olacaktır.

Proje Özeti 

Gelişen elektronik ve haberleşme teknolojileri ile yeraltı 
gibi zor koşullarda dahi radyo frekanslarının kullanılması, 
haberleşmenin sağlanabilmesi ve elde edilen verilerin kayıt 
altına alınabilmesi mümkün hale gelmiştir. “Madenci Anlık 
Takip Sistemi” ile yeraltında zorlu koşullarda çalışan ma-
denciler gerçek zamanlı takip edilecek olup, yerleri anlık 
olarak tespit edilecek ve ana istasyonda sürekli olarak ka-
yıtları tutulacaktır. Böylece olası bir problemde işletmede-
ki tüm personel ve ekipmanın üç boyutlu konum bilgilerine 
kolaylıkla erişilebilecektir.

Proje sonucunda ortaya çıkacak tam otomatik sistem ile 
herhangi bir kaza, göçme, patlama vb. durumların hemen 
öncesinde madencilerin son konum bilgisi minimum hata 
payı ile saptanacak olup, bu bilgi kurtarma çalışmalarında 
etkin ve hızlı bir rol oynayacaktır. Ayrıca personelin baret-
lerine konulması planlanan acil durum butonu yardımıyla, 
herhangi bir acil durumda personelin ana istasyona ikaz 
gönderebilmesi mümkün olabilecektir. Benzer sistemler, 
özellikle gelişmiş ülkelerde, az sayıdaki firmalar tarafın-
dan yapılmasıyla birlikte çok yüksek fiyatlara satılmakta 
ve kurulmaktadır. Hâlbuki proje aşamaları ve kullanıla-
cak olan malzemeler dikkate alındığında yurtdışındaki 
rakip firmalardan çok daha düşük maliyetlere ulaşmamız 
mümkündür. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de bu alanda 
bir proje ya da ürün tasarımının yapılmadığı görülmüştür. 
Türkiye’de bu sistemi rakiplerine karşı fiyat avantajı sağ-
layacak şekilde üretmek ve bu şekilde küresel pazar payı 
elde etmek öncelikli hedeflerimizdendir.

Hedef Sektör 

• Maden Sektörü

• İnşaat Sektörü

• Sağlık Sektörü

• Üretim Sektörü

• Turizm Sektörü

• Savunma Sektörü

• Lojistik Sektörü

Ahmet Orkun TOMRUK

Adresi: Kosgeb Hacettepe Ünv.Tekmer 

G Merkezi Md.T1 Binası İşlik 

No:7 Beytepe Kampüsü/ 

Çankaya/ANKARA

e-posta adresi: info@rdteknoloji.com

Telefon: 05415773238

Ahmet Orkun TOMRUK
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MERİÇ MEYDAN 
Biyoteknoloji ve Biyoinformatik Teknolojileri Eğitim, Danışmanlık, Yazılım Geliştirme
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e-posta adresi: mmbinf@gmail.com

Telefon: 0 533 314 27 09

Meriç MEYDAN
Projenin Kısa Tanımı

Mikrodizin (Microarray), çoğunlukla cam veya ince silikon 
film gibi katı bir yüzey üzerine, her zaman olmamakla 
birlikte genelde DNA moleküllerinin, 2 boyutlu bir dizi 
oluşturacak biçimde sabitlenmesiyle oluşturulan ve tıp ve 
biyoteknoloji alanında yapılan güncel bilimsel çalışma-
larda yoğun biçimde kullanılır hale gelen bir laboratuvar 
teknolojisidir. Kimi yerde “Gene Chip” veya “DNA Chip” 
biçiminde de adlandırılan mikrodizinler, araştırıcılara bir 
hücre içinde belli bir anda aktif olan genlerin bir anlamda 
fotoğrafını sunarak araştırıcıların gen ifadelenmesi konu-
sundaki çalışmalarına önemli katkı sağlar.

Proje Özeti 

Mikrodizin teknolojisinin kullanımı sonucunda araştırıcılar, 
analizinin yapılması ancak bilişim teknolojisinin desteğini 
almakla mümkün olan büyük miktarda veri ile karşılaşır-
lar.  Bu noktada iyi tasarlanmış, kullanıcı dostu bir yazılım 
paketinin varlığı çok büyük önem taşımaktadır. Bu türde 
yazılımların Türkiye kaynaklı bir örneğinin bugüne kadar 
üretilmemiş olmasından ortaya çıkan boşluğu değerlen-
direrek geliştirmekte olduğumuz, Türkiye’de üretilen ilk 
ticari mikrodizin analiz yazılımının, daha sonraki süreçte 
biyoinformatik alanının diğer alt alanları için de geliştir-
meyi planladığımız yazılımların bütünleşerek oluşturacağı 
büyük bir yazılım paketinin ilk ürünü olmasını amaçlıyo-
ruz. Diğer alt alanlar için geliştireceğimiz yazılımlar ile 

ilgili Ar-Ge çalışmaları sürerken, bir yandan da söz konusu 
mikrodizin yazılımımızı mikrodizin teknolojisi ve bilişim 
teknolojisinin sunduğu güncel olanakları da kullanarak 
geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Mikrodizin teknolojisinin kullanımı sonucunda bilim in-
sanlarının karşılaştığı büyük miktarda verinin analizinin, 
iyi tasarlanmış, kullanıcı dostu bir yazılım paketi ile yapıl-
ması, söz konusu bilimsel araştırma mesaisinin en verimli 
biçimde değerlendirilmesi noktasında büyük önem taşı-
maktadır. Mikrodizin uygulamaları sonucunda elde edilen 
verinin analizini yapmak amaçlı yazılımların bugüne kadar 
Türkiye kaynaklı bir örneğinin üretilmemiş olmasından or-
taya çıkan boşluğu değerlendirerek, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından desteklenmekte olan projemiz 
kapsamında, Türkiye’de üretilen ilk ticari mikrodizin analiz 
yazılımını geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Hedef Sektör 

• Biyoinformatik, 

• Moleküler Biyoloji, 

• Biyoteknoloji, 

• Tıp Teknolojisi, 

• Enformasyon, 

• Yazılım

Meriç MEYDAN
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CND BİLGİSAYAR 
CND Bilgisayar Yazılım ve Reklam Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
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Adresi: Cyberpark, Cyberplaza B Blok, 

2. Kat No B226 Bilkent 06800 

Çankaya / ANKARA

e-posta adresi: info@cndstudios.com

Telefon: 0 505 611 6463

Furkan ÖZER

Projenin Kısa Tanımı

Sürüm Yönetim Sistemi

Dağınık olarak çalışan iş birimlerini tek bir ortamda bir-
leştirerek koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlayan, 
üretilmekte olan ürünün sürüm bilgilerini otomatik olarak 
atayan yazılım projesidir. Bunun yanında ürün geliştir-
me sürecinde çalışan birimlerin görevlerinin atanmasını 
ve görev koordinasyon yönetimini sağlar. Bu görevlerin, 
programdaki yetkili kişiler tarafından takip edilmesine 
olanak sağlar ve bu sayede üretim sürecinin takip edilme-
sini kolaylaştırarak projede gelinen noktanın görüntülen-
mesini sağlar.

Bu projenin genel amacı, herhangi bir üretim sürecini, sa-
hip olunan kaynakların en verimli şekilde kullanılarak daha 
kısa zamanda tamamlanmasını sağlamaktır. Bu uygulama 
sayesinde proje çalışanlarının farklı zamanlarda, birbirini 
beklemeye gereksinim duymadan aynı proje üzerinde ça-
lışmasına da olanak sağlamaktadır.

Hedef Sektör 

• Bilgisayar

• Yazılım ve Reklamcılık

Furkan ÖZER
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GNF BİLİŞİM 
GNF Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

47

Projenin Kısa Tanımı

Projenin kısa tanımı; kendisine bağlanacak bir kameradan 
aldığı görüntünün ve sesin, 3g mobil iletişim teknolojisi 
kullanarak yayına aktarılmasını sağlayacak mobil canlı ya-
yın cihazının prototip üretimi olarak yapılabilir. Bu cihazın 
üretiminin öncelikli hedefi; maliyeti bir hayli yüksek olan 
canlı yayın araçlarının yaptığı işi yaparak mali olarak ta-
sarruf sağlamaktır. Bunu yapan yurt dışı üretimi cihazlar 
olmakla birlikte ülkemizde üretimi bulunmamaktadır. Bu 
sebeple proje hem maliyet olarak muadillerinden uygun 
fiyata satılacak, hem de yerli üretim olması sebebiyle ül-
kemize katma değer katacaktır. 

Proje Özeti 

Proje kapsamında 3g mobil iletişim teknolojisi ile veri 
alışverişi yaparak ilgili görüntü sahadan canlı olarak haber 
merkezine aktarılır. Kamera tipine bağlı olarak dijital veya 
analog görüntü ilgili çeviriciler vasıtası ile birbirine dönüş-
türülerek ihtiyaç doğrultusunda kullanılır. 

Bu proje öncelikle canlı yayın aracı gibi oldukça maliyetli 
bir donanımın yaptığı işi çok daha uygun bir maliyet ile 
yapmaktadır. Buna ek olarak muadili olan yabancı üre-
tim 3g Mobil Canlı Yayın Cihazlarına nazaran yerli üretim 
olması sebebi ile oldukça hesaplıdır. Bu şekilde ülkemize 
katma değer kazandırılması hedeflenmektedir.

Hedef Sektör 

• Medya Sektörü

• Bilişim Sektörü

• Yenilenebilir Enerji Sektörü

Gazihan İ. IŞILDAK

Adresi: Gazi Teknopark B Blok No:206 

Gölbaşı

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

Telefon: 0 533 483 33 99

Gazihan İ. IŞILDAK
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NANODEMS BİLGİSAYAR 
Nanodems Bilgisayar ve Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.

48

Projenin Kısa Tanımı

Entegre Güvenlik Yönetim Yazılımı değişik güvenlik dona-
nımlarının (CCTV,geçiş kontrol sistemleri, çevre güvenlik 
sistemleri, yangın alarmları vb.) tek bir arayüzden entegre 
bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesini mümkün kılar. Se-
naryolara dayalı aksiyon alabilme özelliği sayesinde insan 
müdahalesini minumuma indirerek olaylara hızlı müdahale 
olanağı sağlamakla beraber, hata oranını en aza indirir. 
Ayrıca daha az güvenlik operatörü ile sistemlerinin taki-
bi ve yönetimi mümkün olacağından işgücünden tasarruf 
sağlar. Normalde birbirinden bağımsız çalışan sistemlerin 
çift yönlü olarak iletişimine olanak verilmesi sayesinde 
bütün güvenlik ekipmanları tek bir merkezi arayüzden 
operatorler tarafından ya da senaryolarla baglı otomatik 
başlayan aksiyonlarla yönetilebilir. Güvenlik donanımları 
dogrudan GIS haritalar üzerinden izlenip, kontrol edilmesi 
ve radarlardan ya da çeşitli sensörlerden gelen bilgilerin 
yine GIS haritalar üzerinde görselleştirilmesi mümkündür.

Proje Özeti 

Projemiz orta ve büyük çaplı güvenlik sistemlerinin daha 
az insan gücü ve daha az hata oranı ile daha verimli bir 
şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Hedef Sektör 

• Savunma ve Güvenlik 

• Elektronik Güvenlik Sistemleri

Abdulkadir VARDAR

Adresi: Gazi Teknopark / Gölbaşı / 

Ankara

e-posta adresi: info@nanodems.com

Telefon: 0 532 576 7369

Abdulkadir VARDAR
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LAMAGAMA 
Lamagama Oyun ve Animasyon Teknolojileri

49

Adresi: ODTÜ KOSGEB Sem2 B7 

Çankaya Ankara

e-posta adresi: info@lamagama.com

Telefon: 312 210 00 76 

505 844 28 68

Nilay YÜCE
Projenin Kısa Tanımı

Lamax Hareket Yakalama ve Analizi Sistemi (Tamamlandı)

Pars Piyade Taktik Eğitim Simülatörü (% 70 ‘i tamamlan-
dı)

Play Station 3 Yüklenebilir İçerik Geliştirme (sürekli devam 
eden bir proje)

IOS Egg&Roll Oyunu (% 65’i tamamlandı)

PS Vita/ PS3 Move QM Oyunu (Başlangıç aşamasında)

Proje Özeti 

Lamax: 12 kamera ile markerları tespit ederek biped (iki 
ayaklı) hareketlerini algılayan ve analiz eden hareket sis-
temi

Pars: Lamax Hareket Yakalama ve Analizi Sisteminin bir 
sonraki etabı olan Pars Eğitim Simulatörü, 12 projektör ve 

360 derece simülasyon alanı ile gerçekçi piyade atış tali-
mine, eğitmen strateji geliştirmesine ve istatistiki ölçüme 
olanak sağlıyan simülatör

Play Station 3 Yüklenebilir İçerik Geliştirme: PS3 içerisin-
de satışı olan simülasyon mekanları, temalar ve her türlü 
PS3 içeriği

IOS Egg&Roll Oyunu: Casual Adventure tarzında olan Ip-
hone/Ipod Touch ve Ipad için geliştirilen oyun uygulaması

PS Vita/ PS3 Move QM Oyunu: PS Vita ve Ps3 Move plat-
formları için geliştirilen action tarzında interaktif multip-
layer oyun uygulaması

Hedef Sektör 

• Oyun
• Simülasyon

Nilay YÜCE
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PEKİN YAZILIM 
Pekin Yazılım Tic. Ltd. Şti.

50

Projenin Kısa Tanımı

AVM Yemek Kartları ve Restoranlar İçin Otomasyon

Alışveriş merkezlerinin yemek katları ve “franchising”ler 
için geliştirilen bir otomasyon sistemi olan bu proje, bu-
ralardaki sipariş sorunlarını çözmek üzere tasarlanmıştır. 
Geliştirilmekte olan sistem en kısa sürede AVM’lerdeki 
yerini alacaktır. Sistemin aynı zamanda çeşitli üst düzey 
restoranlarda da kullanılması öngörülmektedir. Geliştiril-
mesi planlanan mekansal sipariş sistemi ile AVM ve res-
toranlarda bulunan masalarda yer alan seyyar veya sabit 
dokunmatik ekranlar yardımı ile müşterinin isteniliyorsa 
tanınması sağlanacaktır. Bu tanıtım sayesinde müşterinin 
geçmişe ait tercihleri elde edilecek ve bu tercihlere göre 
önerilerde ve promosyonlarda bulunulacaktır. Ayrıca res-
toranın talebine göre ürünleri tanıtan mini videolar veya 
animasyonlar hazırlanarak, reklam ve tanıtım filmleri müş-
teriye ürünler hakkında daha geniş seçenekler sunup, iş 
yerinin satışlarının etkinliğini arttıracaktır. Aynı zamanda 
özellikle belirli bir ürüne karşı alerjisi olan veya sevmediği 
bir malzemenin sipariş içerisinde bulunması durumunda 
sistem vasıtasıyla direkt olarak çıkarılması sağlanacak 
ve garson hatalarının önüne geçilmiş olacaktır. Ekranlar 
sayesinde müşteriler istedikleri herhangi bir anda güncel 
olarak yapmış oldukları harcamanın tutarını ve kişi başına 
düşen hesabı belirleyebileceklerdir.

Proje Özeti 

Projenin temel olarak tablet bilgisayarlarda çalışması he-
deflenmektedir. Ayrıca bir veritabanı sunucusu da buluna-
caktır. Tabletlerde ve sunucuda maliyet mümkün olduğu 
kadar düşük tutulacak ve bu sayede yaygın olarak kullanıl-
ması hedeflenecektir. Tabletlerde ebat olarak 10 inch ci-
varı seçilmiştir. Veritabanı sunucusu için de MS SQL tercih 
edilmiştir. Tablet yazılımları Android ve java ile yapılmıştır. 
Veritabanın dışında kalan sunucu işlemleri için ise java te-
melli 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 sa-
dece alan işgali ile reklam üzerinden gelir elde edilmesi 
hedeflenmektedir. Avm ler dışında bir de Türkiye’de bayi-
liği olan uluslararası yemek firmaları da asıl hedeflerimiz 
arasındadır. Bunlara yapılacak muhtemel bir satış ile yurt 
dışı pazarına açılmak hedeflenmekte ve ülkemize döviz ka-
zandırmak 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: 05322002896

Tacettin Sercan PEKİN

Tacettin Sercan PEKİN



63

TEŞHİSPEK ZİRAİ YAZILIM 
Teşhispek Zirai Yazılım Tic. Ltd. Şti.

51

Adresi: Çiğdem Mah. 1577. Sok. Gazi 

Apt. No:2/7 Çankaya/Ankara

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

Telefon: 05322004913

Deniz PEKİN
Projenin Kısa Tanımı

İl ve ilçe tarımlar ile zirai ilaç bayileri için geliştirilen bir 
otomasyon sistemi olan bu proje, zirai hastalıkların teşhi-
sinde ve ilgili hastalık için uygulanan tedavi yöntemlerinin 
desteklenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Geliş-
tirilmekte olan sistem en kısa sürede deneme bölgelerinde 
yerini alacaktır. Sistemin aynı zamanda devlet kurumla-
rında kullanılması için çalışmalar sürmektedir. Tüm bun-
lara ek olarak sistem üniversiteler, araştırma enstitüleri 
ve buna benzer birçok kurum tarafından da kullanılabilir 
olacaktır. Sistem bir web arayüzü ile çalışacak, öğrenciler 
ve akademisyenler istedikleri takdirde kullanıcı adı alabile-
cek, ancak ticari kullanımlar için ücretli olacaktır.

Sistemin asıl işlevi, bir üreticinin herhangi bir zirai ürü-
nünde hastalık görünmesinin ardından eğer hastalık ile 
ilgili bir numune sistemin bulunduğu bir kuruma getirilir-
se, yetkili teknik personel(ziraat mühendisi/tekniker) nu-
munenin hangi ürüne ait olmasına, ürünün bitkinin hangi 
kısmından olmasına, numunedeki semptoma vb. bir takım 
bilgilere dayanarak sistem aracılığıyla bir arama yapacak 
ve ilgili hastalıklar sistem tarafından kullanıcıya sunula-
caktır. Bunun üzerine kullanıcı bunlar arasından en ilgili 
gördüğü hastalığı seçebilecektir.

Proje Özeti 

Proje web temelli bir proje olacak ve bu nedenle internet 
üzerinden yayın yapan bir sistemin temel prensiplerini 

içerecek. Kullanıcı direkt herhangi bir web tarayıcı aracılı-
ğıyla sisteme giriş yapacak ve kullanıcı adı ve parolası ile 
sisteme dâhil olacak. Sistem sayesinde büyük bir veritaba-
nı oluşturulmuş olacak ve bu sayede hiç bir ticari faaliyet 
olmasa bile bu bilgilerin akademik olarak kullanılması so-
nucunda ülkemizde henüz mevcut olmayan bir zirai has-
talık veri bankasına sahip olunmuş olunacaktır. Gerekirse 
sistem ileride akademik kullanıcılardan veri alabilecek ve 
en son güncellemeler bu sayede takip edilebilecektir. Bu 
proje ile örneğin,  yaşadığı yer itibariyle ilk atamasının ya-
pıldığı bölgenin zirai hastalıkları hakkında bilgisi olmayan 
bir ziraat mühendisi atandığı yerde hemen fikir üretme-
ye başlayabilecek ve böylece iş gücü tasarrufu sağlanmış 
olacaktır. Ayrıca ileri düzey kullanıcılar için güncellemeleri 
takip edebilecekleri ve kullanmama dolayısıyla unuttukları 
teknik bilgileri hatırlayabilecekleri bir sistem oluşturulmuş 
olunacaktır.

Hedef Sektör 

• Ziraat
 • Zirai ilaç bayileri
 • İl ve ilçe tarım müdürlükleri
 • Araştırma enstitüleri
• Üniversiteler
• Bilişim sektörü

DENİZ PEKİN
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VERİ YAPI 
Veri Yapı Yazılım Danışmanlık

52

Adresi: Mesnevi Sokak 9/6 Aşağı 

Ayrancı Çankaya Ankara

e-posta adresi: emin.okutan@veriyap.com

Telefon: 05337325264

Mehmet Emin OKUTANProjenin Kısa Tanımı

Elektrik sayaçlarına akıllı algılayıcı cihaz eklenerek bir te-
lemeteri aracılığıyla merkezi gerçek zamanlı veri yönetim 
sisteminin kurulumu. Akıllı sayaçlar kullanarak merkezi bir 
sistem ile elektrik tüketim bilgilerinin gerçek zamanlı ola-
rak takip edilmesi. 

Proje Özeti 

Geliştirilecek ürünün uygulama ortamı, akıllı enerji dağı-
tım şebeklerinde son kullanıcı ve üretim/dağıtım sağlayıcı 
arasındaki çift yönlü veri akışını sağlayan veri ağı şebe-
kesidir. Buna göre akıllı şebekelerdeki sayaçlar asenkron 
olarak olay mesajları oluşturarak dağıtım/kontrol merkez-
lerine ileteceklerdir. Özellikle sistemde bozukluk ve aksa-
ma anlarında, bunun yanında sistemin çalışma durumuyla 
ilgili normal işlemlerde de olay mesajları üretilecektir. 
Şebekeye bağlı yüzbinlerce abonenin sayacından duraksız 
bir şekilde iletilen bu bilgiler yeni bir işleme tekniği gerek-
tirmektedir. Daha önceden de bahsedildiği üzere yaygın 
kullanılan şu anki veri tabanı sistemleri statik veri üzerinde 
dinamik sorgulama yapmaya elverişlidir. Ama anlık işlen-
mesi gereken bu yüksek veri hacmine uygun değildir. Bu 
yüzden DVIYS mimarisinden faydalanılarak bu probleme 
çözüm aranmalıdır. 

Bu projenin sonucunda oluşturulacak akan veri işleme ya-
zılımının hedeflenen çıktıları ve kullanım işlevleri aşağıda 
özetlenmiştir:

• Güvenilir ve hazırlıklı (fail-safe) akan veri işleme 
motoru geliştirme. 

• Kullanılan alana özel SQL benzeri sürekli sorgulama 
dilinin geliştirilmesi

• Prototipin en az 100bin/saniye akan veri paketini 
sorgulayabilmesi 

• Kompleks Olay işleme modülünün gerçekleştirilmesi
• Akan veri kümeleme (clustering)
• Akan veri sınıflama (classification)
• Akan verileri üzerinde sık rastlanan örüntü 

madenciliği
• Sıralı oluşan örüntülerin algılanması
• Kısmi periyositeleri algılama
• Eğilimleri (gradyan) algılama
• Aykırı değerleri (outlier) algılama

Ürün çıktılarına ilaveten ürünün ulusal pazarda kabul gö-
ren ve kullanıma başlamasına yönelik hedeflerin gerçek-
leştirilebilmesi şirketin gelecekteki başarısı ve büyümesi 
açında önemli başarı ölçütleridir. Bu hedefler:

• Pazarlama stratejilerinin oluşturulması
• Üretim aşamasında projeye kullanıcı seviyesinde mali 

destek verebilecek paydaş bulmak
• Ürünün son kullanıcının ihtiyaçlarına cevap veren 

özellikler sunmasıdır.

Hedef Sektör 

• Enerji Sektörü

• Elektrik Dağıtım Şebekeleri

Mehmet Emin OKUTAN
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SİREN BİLİŞİM 
Siren Bilişim Yazılım Tek. Eğt. Ve Dan. Hiz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

53

Adresi: Aşağı Öveçler Mah. 1334. 

Sok. No:4/8 Dikmen/Çankaya 

ANKARA

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

Telefon: 0505 814 75 60

Haldun TOPÇUOĞLU

Projenin Kısa Tanımı

EDATT (Eğitim Danışmanlık Araştırma Tanı 
Teknolojileri) Sistemi

Projenin Kısa Tanımı:EDATT Sistem bireylerin bedensel 
ve zihinsel tüm gelişim evrelerini takip eden interaktif bir 
dokudur. Sistemde erken çocukluk döneminin takibi be-
lirlenmiş hatlarda sistemli bir şekilde yapılır. Bunlar sos-
yal, bilişsel, psikomotor, dil gelişimi, öz bakım, yaratıcılık 
ve duygusal gelişim hatlarıdır. EDATT, tüm bu arterlerde 
bireyin gelişimini denetler ve değerlendirir.EDATT Sistem 
her bir öğrenci için ayrı alanlar oluşturur. Öğrenciye özel 
bu alanlarda öğrencinin fotoğrafı ile birlikte adı, soyadı, 
yaşı, kilosu, boyu gibi kişisel bilgilerinin yanında okul, 
öğretmen ve sınıf bilgileri ve okulun sistem üzerinden 
yayınlamış olduğu duyuru, bülten ve yemek listesi gibi 
bilgilendirmeler bulunur. Sistemde kullanıcı öğretmenin 
bilgileri girmesi ile öğrenci velisinin ulaşabileceği bir alan 
oluşur. Bu sayede EDATT Sistem bu özellikleri sayesindea-
lanında ilk ve tek patentli interaktif, beden ve zihin takip 
merkezidir.

Proje Özeti 

Kısa adı EDATT olan Eğitim Danışmanlık Araştırma Tanı 
Teknolojisi, öğrencilerin akademik ve davranışsal seyrini 
takip etmek bu süreci öğrenci-veli, öğretmen ve okul yö-
netimi (pedagog ve yönetici) üçleminde eş güdüm içeri-
sinde sürdürmeyi ve öğrencinin eksiklerini zamanında tes-
pit ederek gerekli tam öğrenme ve davranışsal tedbirleri 
almayı hedefleyen WEB tabanlı bir programdır.EDATT Sis-
tem, sistem üzerinden yapılan “Kısa Mesaj” ve “e-Posta” 
ile bildirimlerle bu üçlemdeki iletişim ağını da tek bir çatı 
altına toplamayı hedeflemiştir.

Hedef Sektör 

• Eğitim Sektörü

Haldun TOPÇUOĞLU
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HGM BİLİŞİM 
Yazılım Bilgisayar Teknolojileri Biyoteknoloji Biyobilişim Dan. Org. Tic. Ltd. Şti.

54

Adresi: Ankara Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi B1-07 Gölbaşı 

/ANKARA

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

Telefon: 0530.6006067

Mehmet KORKMAZ
Projenin Kısa Tanımı

Tıpta kullanılacak yeni biyobelirteçlerin tanımlanmasın-
da Mikrodizin (Microarray) platformunda gerçekleştirilen 
çalışmalarda elde edilen verinin paralel programlama tek-
nikleriyle hızlı bir şekilde web tabanlı analizi hizmeti.

Proje Özeti 

Bu proje ile birlikte geliştirilecek olan yazılım ve donanım 
sistemi ile Mikrodizin platformundan elde edilen ifade 
profillemesi çalışması verisi analiz edilecektir. Bu analiz 
süresinin paralel programlama teknikleriyle veri mikta-
rına bağlı olarak saatler mertebesinden dakikalar hatta 
saniyeler mertebesine indirmek mümkün olacaktır. Web 
entegrasyonu ile İnternet üzerinden analizin yapılabilme-

sine olanak tanınacaktır. Analiz edilecek bilginin gizliliği-
ni de sağlamak amacıyla aradan insan elini de çıkarmak 
mümkün olacaktır. Ham verisini gönderen kullanıcıya kısa 
sürede tüm kullanıcıların anlayabileceği, taşınabilir kolay 
bir şekilde (Ör: pdf) analiz sonuçları tüm diğer çıktıları ile 
rapor edilecektir.

Hedef Sektör 

• Biyoinformatik

• Bilişim

Mehmet KORKMAZ
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KREATİN BİLİŞİM 
Kreatin Bilişim Sistemleri Elektronik Ar-Ge Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

55

Adresi: Yıldız Mah. Turan Güneş Bulv. 

Başkent Sitesi A/2 Blok No:15 

06550 Ankara

e-posta adresi: akivanccubukcu@gmail.com

Telefon: 0539 330 69 39

Akın Kıvanç ÇUBUKÇU

Projenin Kısa Tanımı

Bilgisayar simülasyonlu kondisyon bisikleti projesi, hem 
gençlerin hem de yetişkinlerin spor yapmaktan kaçın-
dıkları günümüzde kondisyon bisikletinin getirdiği sağlık 
ile bilgisayar oyunlarının eğlencesi birleştirmeyi amaçlar. 
Proje kapsamında, kondisyon bisikleti bilgisayar ve tele-
vizyon gibi cihazlarla bağlantılı hale getirilerek, bir yandan 
bisiklete binerken diğer yandan bisiklet için özel olarak 
hazırlanmış oyunlar, geziler, bireye özel antrenman ve te-
davi programları ile kullanıcılar açısından yeni bir dönem 
başlatacaktır. Geliştirilen yazılımda yaşam koçu kullanıcı-
nın ihtiyaçlarını ve yapması gerekenleri hatırlatarak, özel 
programını uygulaması için yönlendirecektir. Ayrıca farklı 
içerikler geliştirilerek kullanıcıların hep aynı parkurlarda 
bisiklete binmek zorunda kalmalarının önüne geçilmiş 
olacak, talep olması halinde gerçeğe uygun şekilde model-
lenecek şehirlerin yol ve caddelerinde, tarihi zamanlarda 
antik kentlerde, bilim kurgu öğeleri içeren fütüristik par-
kurlarda, kısacası herhangi bir yerde ve zamanda bisikle-
te binebilecektir. Yine bu yazılım sayesinde birden fazla 
kullanıcı bilgisayar ağı üzerinden birbirleri ile bağlantıya 
geçebilecek ve diğer kullanıcılarla birlikte bisiklete biniş 
keyfini yarışabilecektir. Bu sayede motivasyon kaybı her 
tip kullanıcı için ortadan kaldırılacaktır.

Proje Özeti 

Kondisyon bisikletleri zaman ve mekan sınırlaması olma-
dan her yaştan insan tarafından kolaylıkla kullanılabilen 
bir spor aletidir. Ayarlanabilen zorluktaki pedal çevirme 

mekanizmalarıyla kullanıcıya özel performans gelişimini 
sağlar ve bununla birlikte uzun süre kullanımda bile kemik 
ve eklemlere zarar gelmesini önler. Düzenli fiziksel aktivi-
teyi destekleyen kondisyon bisikletleri bireylerde aerobik 
spor kapasitesini geliştirerek yüksek tansiyon gibi önemli 
kardiyovasküler rahatsızlıklar, solunum rahatsızlıkları, di-
yabetik hastalıklar, obezite, kanser ve osteoporosis gibi 
çağımızda yaygın olan birçok hastalığın önlenmesinde 
etkilidir. Kondisyon bisikletleri ev, işyeri, otel, okul gibi 
birçok mekanın kapalı egzersiz salonlarında amatör kul-
lanıcıların vazgeçilmez aletlerinden olmasının yanı sıra, 
profesyonel kullanıcıların eğitim ve antrenmanları için de 
kullanılmaktadır. Ayrıca kondisyon bisikletleri fizik tedavi 
ve rehabilitasyon, ortopedik tedavi yöntemlerindeher yaş-
tan hastaya uygulanabilen birçok kas-iskelet ve nörolojik 
tabanlı hastalıklarının tedavisinde tercih edilen önemli bir 
sağlık cihazıdır.

İnsanların spor yapmayı istememelerinin en önemli ne-
denlerinden biri olan motivasyon eksikliğinin giderilmesi 
amacıyla enformasyon ve elektronik teknolojileri kullanıla-
rak geliştirilen bilgisayar simülasyonu-kondisyon bisikleti 
entegrasyonu sayesinde her yaştan ve kesimden insanın 
spor yapmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Hedef Sektör 

• Eğlence

• oyun sektörü, yazılım

• bilişim sektörü, spor sektörü 

Akın Kıvanç  ÇUBUKÇU
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DGTEK 56

Adresi: Turkuaz Vadisi 98/C No:3 

YENİMAHALLE / ANKARA 

e-posta adresi: dogacgulnerman@gmail.com

Telefon: 0538 332 0532

Mehmet Doğaç GÜLNERMAN
Projenin Kısa Tanımı

Araçlarda E-Sticker ve Ehliyet Uyarı Sistemi

RFID teknolojisi ile elektronik ortamda araçlara kimlikleme 
yaparak ortak kullanım alanlarına giriş çıkışları kontrol ve 
kayıt altına alan, aynı zamanda ehliyetsiz sürücüleri araç 
kullanmamaları doğrultusunda uyaran güvenlik sistemidir. 

Proje Özeti 

RFID teknolojisi kullanılarak hiç ehliyet almamış veya ehli-
yeti trafik müdürlüğü tarafından elinden alınmış sürücüler 
yollardan uzak tutulacaktır. Yine RFID teknolojisi sayesin-
de tüm kamu ve özel kuruluşların giriş çıkışları kontrol altı-
na alınabilmekte ve güvenlik görevlilerin neden olabileceği 
insani hatalar en aza indirgenmektedir.

Hedef Sektör 

• Kamu Kuruluşları

• Üniversite Kampüsleri

• AVM Otoparkları ve benzeri bütün ortak kullanım 

alanlarının Güvenlik Sistemleri, 

• Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Trafik Güvenliği

Mehmet Doğaç GÜLNERMAN



69

İHALE YAZILIM 
İhale Yazılım Yayıncılık Ltd.Şti.

57

Adresi: M.Kemal Mah. Barış Sitesi 

2110Sk. No:22 Çankaya 

Ankara

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

Telefon: 0312 287 6556

Kürşat ÖZEL

Projenin Kısa Tanımı

Elektronik ihale platformu; Kullanıcıların tamamen 
e-ortamda ihale hazırlayarak, davet ettiği yada ilgili tüm 
tedarikçilerin teklif verebildikleri ve açık artırma yada ek-
siltme şeklinde nihai fiyatın oluştuğu bir platformdur. 

Tamamen elektronik olarak hazırlanabilecek dokümanlar-
la, dakikalar içinde ihale ilanı hazırlanabilir ve tercihe göre 
belirli bir davetli listesine yada sektörel olarak ilgili tüm 
firmalara iletilebilir. 

Platform Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Türk ihale usul-
lerine göre adapte edilmiştir. Satın alma ihaleleri en düşük 
tutara göre sonuçlandırabileceği gibi en kısa teslim süresi 
ve/veya en uzun garanti /bakım süresi gibi koşullarla da 
sonuçlandırabilir. 

Platform, hizmet şeklinde yazılım (Software As A Service, 
SaaS) olarak tasarlanmıştır. Herhangi bir bilgisayara bir 
yazılım yüklenmesine gerek kalmaksızın, mekan ve cihaz 
bağımsız şekilde istenilen her yerden ve her an kullanı-
labilir. 

Sistem üzerindeki yetkilendirme altyapısı ile şirket yöne-
ticileri yaptıkları yada katıldıkları ihalelerle ilgili her türlü 
veriyi anlık olarak takip edebilir. Bu şekilde hangi ihaleye 
ne kadar teklif verdiklerini yada yapmış oldukları ihalelere 
hangi firmaların ne kadar teklif verdiklerini ofis dışında 
dahi izleyebilirler. 

Proje Özeti 

İş dünyası için geliştirilmiş yazılımlarının tamamına yakını 
şirketlerin, dört duvar içinde kullanabilecekleri yazılımlar-
dır. Proje, şirketlerin satın alma ihtiyaçlarının duyurulma-
sı, tedarikçi bulma, tedarikçi değerlendirme, teklif alma, 
müşteri bulma, teklif verme gibi duvarları dışında gerçek-
leşen işlemleri gerçekleştirmek üzere geliştirilmiştir. 

Proje ile şirketlerin asli faaliyet konularına daha çok odak-
lanabilmelerini ve daha çok zaman ayırabilmelerini sağla-
mak üzere geliştirilmiştir. Platform ile şirketler arası ticari 
işlemlerin daha hızlı, daha ekonomik ve daha şeffaf olması 
sağlanmıştır. 

Platform ile satın alma talebi olan kullanıcılar daha kısa 
sürede daha çok tedarikçiye ulaşarak, satın alımda ekono-
mi sağlayacaklar, tedarikçiler ise fiziki ortamda haberdar 
olma şansları olamayacakları müşterilerden doğru zaman-
da haberdar olarak, teklif verme ve işi alma fırsatı elde 
edeceklerdir. 

Platform, kullanıcılardan iş hacimleri/kullanım yoğunluğu 
ve elde ettikleri tasarruf miktarına göre gelir elde etmek-
tedir. 

Hedef Sektör 

İhale Yazılım, online erişilebilen kurumsal yazılımlar geliştir-

mektedir. 

Kürşat ÖZEL
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KODOBUR 
Kodobur Yazılım Bilişim Tasarım Arge Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

58

Adresi: ODTÜ Teknokent Galyum Blok 

No:15 B1 Kat ODTÜ Çankaya 

Ankara

e-posta adresi: harun@kodobur.com

Telefon: 532 348 10 14

Harun YILDIZProjenin Kısa Tanımı

Bilgisayar oyunları ve animasyon teknolojileri üzerine 
çalışmaktayız. Yoğunlukla Unity3D oyun motorunu kulla-
narak eğitsel ve gündelik oyun türünde oyunlar geliştiril-
mektedir.

Proje Özeti 

Eğlence sektörüne ve eğitim sektörüne yönelik çözüm 
yolları üretmekteyiz. Verilen eğitimlerin eğitsel oyunlar 
aracılığıyla bireye aktarılması. 

Hedef Sektör 

• Dijital Oyun Sektörü

• Animasyon Sektörü

HARUN YILDIZ
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ZİNEK 
Zinek Yazılım Evi ve Oyun Stüdyosu 

59

Adresi: ODTÜ Teknokent KOSGEB 

Tekmer Binası No: 401 

Çankaya / ANKARA

e-posta adresi: iletisim@zinekengine.com

Telefon: 0530 036 37 03

Yiğit Orçun GÖKBULUT

Projenin Kısa Tanımı

Projenin amacı, ihtiyaç ve boşluğu görülen, yurtdışı ile 
rekabet edebilecek kalitede simulasyon ve oyun platfor-
mu geliştirmek ve bu sayede ara yazılım ihtiyacının ülke 
içinden karşılanmasını sağlamak. Bu anlamda özel kuru-
luşların, resmi kurumların ve askeriyenin dışa bağımlılığını 
azaltmak. Girişimde bulunmak isteyenlerin hızlı simulas-
yon ve oyun geliştirmelerini desteklemek için profesyonel 
hizmet vermek, işlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak; bu 
destek sayesinde simulasyon ve oyun sektörünü güçlendir-
mek. Tedarik kolaylığı ile düşük maliyet sağlamak.

Proje Özeti 

Türkiye’de orta vadede oyun geliştirme pazarının olduk-
ça büyüyeceğini düşünmekteyiz. Şu anki pazarda bir 
oyun motorunun eksikliği görülmektedir. Pek çok oyun 
geliştirme projesi oyun motoru geliştirmek için yetersiz 
kaynaklara ve zamana sahip olmadığından dolayı yarıda 
bırakılmıştır. 

Oyun motorları, oyun geliştirmek için kullanılan ve oyunun 
içeriğini çalıştırmak için geliştirilmiş bilgisayar yazılımları-
dır. Oyun motorları, ekrana görüntüleri çizmek, kullanıcı 
girdilerini almak, oyunun içindeki varlıkların fiziksel etki-
leşimlerini sağlamak, oyundaki yapay zekâyı çalıştırmak, 
ses ve müzik içeriklerini çalmak, ağ üzerinden çoklu oyun-
culara hizmet vermek, hafızayı yönetmek gibi pek çok çe-
kirdek mekanizmadan oluşur. Oyun motorları matematik, 

bilgisayar grafikleri, yapay zekâ, sahne yönetimi, donanım 
programlaması ve paralel veri işleme gibi pek çok bilgisa-
yar tabanlı disiplinden faydalanmaktadır. 

Oyunlar ve benzetimler (similasyonlar)  oldukça iç içe geç-
miş konseptlerdir. Özellikle araç, askeri harekât, eğitim 
benzetimleri oyunlara oldukça yakındır. Bu yüzden oyun 
motorları görsel benzetimler yapmak içinde kullanılmak-
tadırlar.

Oyun/benzetim motoru ve bu motora ait programlama 
arabirimleri, araç programları, dokümantasyon, örnek uy-
gulamalar, tanıtıcı demostrasyon uygulamaları ve yazılım 
geliştirme kitlerini üretmekteyiz. 

Ortaya çıkan bu ürünlerin pek çok profesyonel yazılımlarda 
kullanılması, teknoloji olarak standartların üzerine çıkıl-
ması ve pek çok seviyeden kullanıcı (hobi, amatör, yarı 
profesyonel, akademik, profesyonel ve kurumsal) tabanı-
nın oluşması üzerine çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Hedef Sektör 

Görselleştirme, sanal gerçeklik, e-öğretim, e-yayıncılık, dijital 

içerik, bilgisayar oyunları, yapay zeka, gelişmiş sistem mi-

marisi, grafik teknolojileri, simülasyon, oyun motorları, oyun 

geliştirme, üç boyutlu bilgisayar grafikleri, grafiksel donanım 

hızlandırıcıları, görsel benzetim motorları ve programlama 

arabirimleri

Yiğit Orçun GÖKBULUT - Orkun BALCI
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VİVEKA YAZILIM 
Viveka İnkübasyon Merkezi (Viveka Yazılım Teknolojileri Ltd. Şti.)

60

Adresi: Alacaatlı Cad. Turyapı Rose 

Garden Evleri No:1 Çayyolu/

Ankara

e-posta adresi: inkubasyon@viveka.com.tr

Telefon: 0532 220 79 34

N.Barış OKUR

Projenin Kısa Tanımı

Viveka İnkübasyon Merkezi, girişimcilerin iş fikirlerini/
projelerini gerçekleştirmelerinde destek vermek amacıyla 
kurulmuş bir teknoloji geliştirme ve mentorluk işletmesi-
dir. Yenilikçi teknolojilerde projelerini geliştirmek isteyen 
işletmelerin projelerini geliştirmeleri için gerekli olanakları 
sağlar. Bir girişimcinin sermayesi zaman, maddi kaynak ve 
bilgidir. Viveka girişimcilere fikrini gerçekleştirmek için 
maddi kaynak bulana kadar zaman ve bilgi kazandırır.

Proje Özeti 

• Bir iş fikrini hayata geçirmek için gereken tüm süreç-
lerin iş fikri sahibiyle birlikte uygulamak,

• Projelendirme ve proje tasarım faaliyetlerinin 
tamamlamak,

• İş geliştirme ve planlama konusunda girişimcilerle 
birlikte çalışmak,

• Yazılım ve tasarım geliştirici ekiple birlikte girişimci-
lere teknik ihtiyaçları konusunda mentorluk yapmak,

• İş fikrine pazarlama ve satış faaliyetlerinde yön 
gösterici olmak, networking olanakları sağlamak,

• Yatırım meleğin yatırımcılara ulaşma ihtiyacını 
tamamlamak,

• Ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edilebilir 
düzeye getirmek,

• “Fikir ve Yazılım Geliştirme Evi” vizyonu ile sürekli 
yeni projelerin ortaya çıkmasını sağlamaktır

Hedef Sektör 

• Sağlık sektörüne yönelik uygulamalar,
• Perakende sektörüne yönelik enformasyon uygulama-

ları,
• Üretim ve lojistik sektörüne yönelik uygulamalar,
• Enformasyon alanındaki tüm uygulamalar,
• RFID, WiFi gibi uzaktan algılama özelliği olan tekno-

lojik alanlar,
• Biyomedikal projeler,
• Biyoagro teknolojileri,

N.Barış OKUR
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BUĞRA TÜRK  61

Adresi: Meşrutiyet cad. 16/8 Kızılay 

Ankara

e-posta adresi: bugraturk@gmail.com

Telefon: 536 323 86 75

Buğra TÜRK

Projenin Kısa Tanımı

TARIM İŞLETMELERİ KAYNAK PLANLAMASI 
YAZILIMI(TARIMERP)

Tarım İşletmesi Kaynak Planması Yazılımı (TarımERP): 
TarımERP, sektördeki bütün aktörlerin ihtiyaç duyacağı 
bilgi ve belgelerin hazırlanmasını sağlayacak, çiftlik veya 
fabrika yönetiminde gerekebilecek verilerin hazırlanmasını 
sağlayacak, ülke mevzuatlarına uygun bir yazılım olacaktır. 
TarımERP kolay kullanımlı, kullanıcı dostu “GAP” (iyi tarım 
uygulamalarını), organik tarım ve GLOBALGAP’ı yönetmek 
ve çiftlik üretimi, post prodüksiyon ve satış, pazarlamanın 
tüm süreçlerini planlamaya yardımcı, uyumlu bir bilgisa-
yar yazılım sistemidir. Aynı zamanda operasyonel verim-
lilik, kar payının artırılması, ürünlerin kalitesini koruma, 
personel performans seviyelerini sağlamak ve kaynakları 
optimize etmek açısından yardımcı olur. Projenin hedefi 
ülkemizde tarımsal ve gıda üretiminin daha sağlıklı olarak 
yapılabilmesini sağlamaktır. Tarımsal denetim, İTU, orga-
nik tarım ve GLOBALGAP kavramları ülkemiz için henüz 
yeni kavramlardır ve doğru yapılmaları kamuyu da ilgilen-
diren sonuçlar doğuracağından son derece önemlidir.

Proje Özeti 

Bu yazılım sayesinde 

• Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir 
tarımsal üretimin yapılması,

• Doğal kaynakların korunması,

• Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik,
• Gıda güvenliğinin sağlanması,
• İTU, organik tarım ve GLOBALGAP standartlarında 

üretim yapılması,
• Üretilen ürünlerin istenirse direk ihracata dönük 

üretiminin yapılması,
• Verimli çiftlik yönetimi ve kaynak optimizasyonu,
• Personel verimliliğinin arttırılması,
• İstihdam yaratmak,
• Tarım yöntemlerini geliştirmek,
• Tarım danışmanlarının bilinçlendirilmesi,
• Toprağın işlenmesinde, erozyonu azal¬tacak ve 

toprağın fiziksel yapısını koruya¬cak teknikler kulla-
nılması,

• Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlen¬dirilebilecek 
ve bitkinin ihtiyaç duyacağı suyu temin edebilecek 
sulama sistemleri kurulmasıyla su israfının önüne 
geçilmesi,

• Tarımsal kimyasalları kullanan, taşıyan ve uygulayan 
işçilere bu konuda eğitim verilmesi ve bilinçlendiril-
mesi sağlanmış olacaktır. 

Hedef Sektör 

Tarım sektöründe yer alan bireysel üreticiler, zirai işletmeler, 

kooperatifler, üretici birlikleri, ürün birlikleri, ziraat odaları, 

yaş meyve sebze paketleme tesisleri, dondurulmuş gıda şirket-

leri, soğuk hava depoları, iyi tarım veya organik tarım ürün-

lerinin ulusal ve uluslararası ticaretini yapan şirketler, organik 

tarım girdi üreticileri.    

Buğra TÜRK
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ANEMON TELEKOMÜNİKASYON 
Yazılım Eğitim Mühendislik Müşavirlik İletişim Bilgisayar Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

62

Adresi: Mutlukent Mah. 10.Cadde 

No:65 Kat:1 Ümitköy Çankaya 

ANKARA 

e-posta adresi: bilge.gocen@

anemontelekomunikasyon.com

Telefon: 05058922228

Münevver Bilge GÖÇEN
Projenin Kısa Tanımı

İşlevsel İletişim Yönetimi Sistemi

Proje, bir işletmenin telekomünikasyon ağına kurulacak, 
yazılım tabanlı dijital bir telefon santrali olarak tanımla-
nabilir. Sistem yazılım tabanlı olduğundan, basit bir bilgi-
sayar üzerinden tüm iletişim kontrolü ve kullanıcı kolaylığı 
sağlayan, diğer telefon santrallerinin aksine kullanım es-
nekliği bulunan bir tasarımdır.

Proje Özeti 

Proje kapsamında, eski tarz telefon santrallerini, yeni ne-
sil, kullanımı kolay, gelen-giden arama kontrolü sağlayan, 
aramaların veritabanında tutulduğu ve bir çok yeniliğin de 
eklendiği bir tasarıma dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bu proje 
ile yurtdışında üretilen muadillerinden çok daha ucuza mal 
edeceğimiz, yeni nesil telefon santrali konusunda dışa ba-
ğımlılığı azaltacak bir ürün elde etmeyi hedefliyoruz.

Hedef Sektör 

Orta ve büyük ölçekli, telefon santrali ihtiyacı duyan tüm iş-

letmeler

MÜNEVVER BİLGE GÖÇEN
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LUNA ICT YAZILIM 
Luna ICT Yazılım Bilgisayar Ticaret Ltd. Şti.

63

Adresi: Tunalı Hilmi Cad. 50/15 

Kavaklıdere Ankara 

e-posta adresi: info@lunaict.com

Telefon: 05322274353

Hasan Emre AKKUŞ

Projenin Kısa Tanımı

Etkin ve kolay bir sunum gerçekleştirme ihtiyacından yola 
çıkılarak üretilmiş YAZICAM fikri ile teknoloji, gelişmiş ya-
zılım ve endüstriyel tasarım alanlarını birleştirmekte ve bu 
birleşimden tasarım olarak şık, işlev olarak kullanışlı ve çö-
züm olarak ta eksiksiz bir cihaz üretme hedeflenmektedir. 

Üretim çıktısı “Hareketli Yazıcam” olarak adlandırdığımız; 
konuşmacının aktaracağı metnin (veya görselin) görüntü 
yansıtma yöntemiyle fitreli cam üzerinde akıtıldığı, resim 
işleme ( image process ) yöntemi kullanılarak nesne takip 
etme kabiliyetine sahip cihazdır.

Proje Özeti 

Image processing teknolojisi kullanılarak kullanıcı hare-
ketlerini algılama ve konuşma metninin aktığı paneli kul-
lanıcıya göre konumlandırma yapılacaktır. Bununla birlikte 
RFID sistemi ile kullanıcıya sağlanacak (yüzük veya kalem 
şeklinde) kumanda ile panelin kontrolü ve metnin akış hı-
zının ayarlanması sağlanacaktır.

Yapılması hedeflenen cihazın temel hedef kitlesi oteller, 
kongre - konferans salonları, organizasyon şirketleri, si-
yasi partiler, eğitmenler, sunucular; kısacası konuşmacı 
ve dinleyici grubundan oluşan her türlü faaliyete katılan 
sunum tarafı, faaliyeti düzenleyen firma veya faaliyete ev 
sahipliği yapan mekân işletmeleri olarak belirlenmiştir.

Geliştirilmesi hedeflenen cihazın ilkel emsalleri hali hazır-
da yurtdışında üretilmektedir ve ülkemizde de tüketicisi 
bulunmaktadır. 

Hedef Sektör 

Firmamız kurum ihtiyaçlarına göre yazılım geliştirme, içerik 

ve süreç yönetim sistemleri, kurum personel/zaman/süreç 

yönetim yazılımları,nokta TV ve Monitörlere yazılan servisler 

ile video/görüntü gönderme, dokunmatik dev ekran yazı-

lımları ve firmaların istek ve ihtiyaçlarına göre IT çözümleri 

sunmaktadır.

Hasan Emre AKKUŞ
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PANOS BİLİŞİM REKLAM 
Panos Bilişim Reklam Turizm Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.

64

Adresi: Ahmet Taner Kışlalı Mah. 

2818.cad No:22 Çayyolu 

Yenimahalle ANKARA 

e-posta adresi: uaksan@panoks.net

Telefon: 05324006014

Ulaş AKSAN

Projenin Kısa Tanımı

Panoramik Sanal Gerçeklik Fotoğrafçılığı, mevcut teknolo-
ji ile gerçekleştirildiği zaman, birçok zorluklar ile karşılaşıl-
maktadır. İlk olarak, çok sayıda çekilen farklı fotoğrafları, 
tek bir panoramik görüntü haline getirmek için birleştirme 
aşaması, bazı yardımcı programlar kullanılmasına rağmen, 
tam sonuç hiç bir zaman alınamamaktadır. Bu süreç ciddi 
bir zaman kaybına yol açmakta ve dolayısıyla üretim ma-
liyetini arttırmaktadır. Ek olarak, birleştirilen fotoğraflar 
arasında kaymalar ve bozulmalar oluşmaktadır. Bu kayma 
ve bozulmaları düzeltme işlemi de fazladan işçilik maliyeti 
getirmektedir. 

Panoramik görüntüler arasındaki geçişler için, konum, yön 
ve mesafe bilgilerinin sisteme elle girilmesi ve güncellen-
mesi, birleştirme sürecinin uzamasına neden olmaktadır. 
Ayrıca bu işlemlerin elle yapılması, hata yapma olasılığını 
da arttırmaktadır.

Fotoğrafların çekildiği anda, koordinat, pusula ve eğim 
bilgilerini otomatik olarak sisteme işleyen bir panoramik 
gezinti sistemi şu anda piyasada bulunmamaktadır. Bu 
özellikler sistemin en önemli unsurlarıdır. Bu işlemlerin, 
yazılım ve destekleyici donanımdan oluşan otomasyon sis-
temi ile yapılması sonucunda, verimlilik artacak, üretim 
süreci de en aza indirilecektir.

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 yapıl-
ması 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 gerçekleştirmek için ken-
di ekseni etrafında otomatik olarak dönen entegre tripod 
kamera, Gyroskop (eğim ölçer), Compass (elektronik pu-
sula), GPS (Coğrafi Konumlama Sistemi), Accelerometer 
ve Encoder (ivme ölçer ve hız ölçer) gibi araçlar kullanı-
lacaktır.

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 maliye-
ti ve sağladığı üretim tasarrufu sayesinde yerli ve küresel 
piyasada rekabet edebileceği düşünülmüştür. Piyasada 
hali hazırda satılan benzer ürünlere karşı birçok avantajı 
mevcuttur.

Hedef Sektör 

Emniyet ve güvenlik, il özel idareleri ve belediyeler, sanal 
gezinti firmaları, reklam ajansları, haritacılık firmaları, bi-
lişim firmaları, inşaat firmaları.

Ulaş AKSAN
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ŞAH YAZILIM 
Şah Yazılım Şadi Çavuş

65

Adresi: Mustafa Kemal Mah. Barış 

Sitesi 2083 Sok. 4/A Blok 

No:19/26 Söğütözü/Ankara 

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

Telefon: 05325834098 (Hakan Moral)

Şadi ÇAVUŞ

Projenin Kısa Tanımı

Tümleşik Laboratuvar Yönetim ve Akış Kontrol Sistemi: 
Deney ve Kalibrasyon laboratuvarları başta olmak üzere 
her tür labortuvarda kullanılması planlanan yazılım ve El 
terminali ünitesinin tasarım ve geliştirmesi.

Proje Özeti 

Laboratuvarlarda son derecede düşük düzeyde kullanıl-
makta olan bilişim teknolojilerinin bu kuruluşlarda yaygın-
laşmasını sağlayacak yazılım ve donanım bütününün ta-
sarım ve geliştirmesi. Projenin yazılım ayağında iç işleyişi 
kontrol edecek olan yazılım birimi ve deney/kalibrasyon 
işlerinde kullanılacak elektronik, dokunmatik ekranlı kendi 
yazılım birimini içeren el terminali tasarımı ve geliştirilme-

si. Bu yazılım-donanım konfigürasyonu tüm işleyişi kendi 
üzerine alarak, laboratuvarın tek noktadan işletilebilmesi-
ne olanak sağlayacaktır. Ayrıca el terminali üzerinde geliş-
tirilecek olan yazılım ile şu ana kadar piyasada olmayan öl-
çüde işlem kontrolü, geri besleme verileri elde edilecektir. 

Hedef Sektör 

Yurt içinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından 

kapsamlarını bildirerek akredite edilmiş olan veya akreditas-

yon başvurusu yapmayı planlayan tüm deney ve kalibrasyon 

laboratuvarları. Bunun yanında burada bahsi geçen laboratu-

varların akreditasyonunda kullanılan standardın uluslararası 

olması dolaysıyla ilgili ülkenin TÜRKAK muadili kurumu tara-

fından akredite edilmiş veya edilmeyi planlayan tüm labora-

tuvarlar. 

Şadi ÇAVUŞ
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LET YAZILIM 
Let Yazılım Proje Danışmanlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 

66

Adresi: Anadolu Bulvarı 174.cadde 

ATB. İş Merkezi C Blok No:39 

Macunköy Yenimahalle /Ankara 

e-posta adresi: info@letvision.com

Telefon: 03123870574

Evren TANRIKULU

Projenin Kısa Tanımı

Çok Dokunmaya Duyarlı Çok Kullanıcılı Akıllı Ekran

“Çok Dokunmaya Duyarlı Çok Kullanıcılı Akıllı Ekran”, bir-
den fazla kişinin aynı anda aynı ekran üzerinde etkileşim 
sağlayarak, işlemlerini dokunmatik şekilde yapabilmesine 
imkan tanıyan sistemdir.

Proje Özeti 

Projemize başlamadan önce, aynı veri kaynağını farklı 
kişilerin kullanımına dokunmatik olarak sunan başak bir 
sistem bulunmamaktaydı. Bizim geliştirdiğimiz sistemle 
beraber, teoride olan fikrimizi gerçekleştirerek, birden 

fazla kullanıcının aynı anda dokunarak müdahale edebil-
diği sistemleri geliştirdik. Bundan sonraki süreçte, üreti-
len prototipi seri üretime dökerek, son kullanıcıların etkin 
olarak kullanıma sunmak ve ülkemize hem nitelikli eleman 
istihdamı hemde katma değer anlamında artılar kazandır-
mak niyetindeyiz.

Hedef Sektör 

• İnteraktif Ekran Yazılımları
• İnteraktif Ekran Üretimi
• Kiosk Üretimi
• Kamu ve özel sektör için büyük ekran uygulamaları

Evren TANRIKULU
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PEKUSLU ENERJİ 
Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Mehmet Buğra PEKUSLU

Projenin Kısa Tanımı

Akıllı Enerji Çemberi

Döküm, demir çelik, çimento ve inşaat malzemeleri fabri-
kalarına özgü, yeni bir enerji dönüşüm entegrasyonunun 
tasarlanması ve imalatı proje içeriğini tanılamaktadır. İşbu 
fabrikalardaki üretiminin klasikleşmiş süreç akışına bağlı 
olarak bölgesel ısı birikmeleri oluşmaktadır. Bu birikmele-
rin atık olarak boşa gitmesini engellemek amacı ile proje 
kapsamında özel bir mühendislik çözümü geliştirilmiştir. 
Bu çözümü hayata geçirebilmek için geri kazanımı müm-
kün kılan bütünleşik bir düzen oluşturulmuştur. Buna bağlı 
olarak birim enerji başına gerçekleşen üretimin hacmi ar-
tırılabilmekte; aynı birim enerji ile daha çok iş üretilebil-
mektedir. 

Proje Özeti

Proje kapsamında öncelikle, döküm, demir çelik, çimen-
to ve inşaat malzemeleri gibi imalatların yapıldığı fabri-
kalarda üretim esnasında harcanan enerjinin önemli bir 
kısmının doğaya atıldığı tespit edilmiştir. Bu tespite bağlı 
olarak doğaya atılan (terk edilen) enerjiyi geri kazanmaya 
(tutmaya) çalışmanın kayda değer olup olmadığı araştı-
rılmıştır. Yapılan fizibilite analizleri yüksek geri dönüşüm 
oranları ortaya koyunca optimum mühendislik çözümü 
için metodolojik çalışmalar başlatılmıştır. Araştırmalar, bu 
tip üretimlerin süreç akışına özel olarak geliştirilecek bir 
geri kazanım sistematiği sayesinde, üretimde harcanan 

ortalama enerjiden çok daha fazla iş çıkartılabileceğini 
göstermiştir. Kojenerasyon prensibi ile çalıştırılacak bu 
sistem akıllı enerji dağıtım modeli ile bütünleştirilmiştir. 
Bu sayede kullanılacağı fabrikada optimum enerji servisi 
sağlamak üzere kurgulanmıştır. Proje kapsamında oluştu-
rulan tüm ürün bileşenleri ilgili konuda dünya düzeyinde 
çalışmalar yapmış akademisyenlerin desteği ve emeği ile 
biçimlendirilmiştir.

Proje sonucu ortaya çıkacak ürün ile ilgili sektörlerdeki ak-
törlerin enerjisini çok daha verimli kullanması, bu sayede 
enerji maliyetlerini düşürerek önemli bir rekabet gücüne 
sahip olması öngörülmektedir. Akademisyen görüşleri ile 
de desteklenen bu öngörü ile ürünün önce ulusal ardın-
dan uluslar arası düzeyde ilgi uyandıracak yeni nesil bir 
çözüm ortağına dönüşmesi beklenmektedir. Bu kapsamda 
çeşitli sektör örgütleri ile gerçekleştirilen ön görüşmeler 
de beklentiyi doğrular niteliktedir. Projede ortaya çıkarıla-
cak toplam ürün şimdiden bu örgütlerin önde gelen med-
ya organlarında yapılan haberlerde heyecan uyandırmaya 
başlamıştır.

Hedef Sektör

• Çimento
• Demir-Çelik
• Döküm
• İnşaat Malzemeleri İmalatı
• Tekstil

• Gıda İmalatı

• Hızlı Tüketim Malları İmalatı

Adresi: Ortadoğu Mah. Çamlık Sit. D.1 

Blok No:2 Bilkent-1, Çankaya/

ANKARA

e-posta adresi: bp@greenbusiness.com.tr

Telefon: +905414062921

Mehmet Buğra PEKUSLU
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NANO BİYOTEKNOLOJİ   
Nano Biyoteknoloji Ltd. Şti.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLER

68
Adresi: Ankara Teknoloji geliştirme 

Bölgesi Cyberpark B229,  

Bilkent/ANKARA

e-posta adresi: nano@nanobiyoteknoloji.com.tr

Telefon:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLER

Projenin Kısa Tanımı

Nano Biyoteknoloji Ltd. Şti. yaşam bilimleri, sağlık, tıp ve 
kozmetik araştırmaları için peptit sentezi üzerine uzman 
bir şirkettir. Peptit tabanlı yeni nesil ilaçların geliştirilmesi 
için ulusal ve uluslararası araştırma projeleri şirket bünye-
sinde devam etmektedir.

Proje Özeti

Bu iş fikrinde ilaç ve kozmetik amaçlı peptitlerin üretile-
bilmesi için bir şirket kurulmuştur. Peptit malzemelerin re-
jeneratif tıp, yaşam bilimleri-tıp araştırmaları ve kozmetik 
alanlarında kullanımı mevcuttur. Bu iş fikriyle Türkiye’nin 
ilk ticari olarak peptit üretebilen şirketinin kurulması 
mümkün olmuştur. Şu anda Türkiye’deki en tecrübeli pep-
tit sentez ve karakterizasyon laboratuvarı bizim kurdu-
ğumuz araştırma laboratuvarıdır. Daha önceki ve devam 
eden araştırmalarımızdan elde ettiğimiz tecrübelerimizi 
insanların kullanımına sunabilmek için gerekli teknoloji 
transferini şirketimiz hedeflemiştir. Akademik araştırma-
larımızda peptit malzemelerin hücrelerin doğal ortamları 

dışında yaşamalarını ve çoğalmalarını sağlayarak doku 
hasarlarının tamirini sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz peptitlerin 
yara iyileşmesi, kemik, kıkırdak, sinir ve diyabet hastalık-
larında tedavi amaçlı kullanılabilmesi konusunda önemli 
sonuçlarımız var. Bu bulguların ilaç haline getirilebilmesi 
için Teknogirişim Sermayesi desteği sayesinde Nano Biyo-
teknoloji Ltd. Şti. şirketi kurulmuştur.

Hedef Sektör

• Biyoteknoloji, 

• Nanoteknoloji, 

• İlaç, 

• Medikal, 

• Sağlık
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DELİYALITKANLAR KİMYA   
Bilişim Makine Ar-Ge Ltd. Şti.

Mustafa Kemal İŞEN

Mustafa Kemal İŞENProjenin Kısa Tanımı

Sentetik Endüstriyel Aerojel Projesi 

Amacımız dünyada maliyeti düşük şekilde birkaç yıldır seri 
üretimi yapılan dünyanın en yalıtkan malzemesi Aerojeli, 
Türk yalıtım ve beyaz eşya sektörlerine kazandırmaktır. 
Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürünü prototip 
halinde üretmiş bulunmaktayız. Uyguladığımız yöntem-
lerle 5 farklı şekilde üretebildiğimiz Aerojelin seri üretime 
geçmesini arzulamaktayız. Böylece bina yalıtımından buz-
dolabı yalıtımına dek birçok alanda kullanılabilen malze-
memiz Türk sanayine büyük bir katma değer sağlayacaktır.

Proje Özeti

Enerji kaynakları önümüzdeki 30 yılda sanayi devriminden 
beri geçen 200 yıldan daha fazla tükenecek ve bunun sonu-
cunda başta küresel ısınma olmak üzere birçok çevre felaketi 
yaşanacak. Yenilenebilir Enerji kullanmanın dünyayı bu fela-
ketlerden koruyacağı varsayılıyor. Fakat ne kadar çok yenile-
nebilir enerji kullansak da verimli enerji kullanmadığımız sü-
rece çabalarımız boşa olacaktır. Verimli enerji için en önemli 
şart ısıl yalıtımı sağlamaktır. Binalarda sadece %10’luk bir 
ısı yalıtımı sağlamamız Suudi Arabistan ve Rusya’nın üreti-
mi kadar petrolün tüketimini engelleyecektir. Gerek enerji 
maliyetlerinin yüksek seyretmesi gerekse çevreye olan du-
yarlılığın artması sonucu yalıtım sektörü geleceğin stratejik 
işkolu haline gelmiştir. Türkiye’de son 10 yıldır ortalama %20 
büyüyen sektör, 5 milyon metreküp üretime ulaşmıştır ve 3 

milyar dolarlık bir pazar haline gelmiştir. Gelecek 5 yılda 10 
milyar dolar büyüklüğüne ulaşması beklenen sektörün en bü-
yük açığı yüksek Ar-Ge isteyen yalıtım malzemeleri üreteme-
mesidir. Türkiye %90 oranında inovatif yalıtım ürünleri dışa 
bağımlıdır. Bu durumu değiştirmek için Aerojel malzemesinin 
Ar-Ge’sini yapıp Türk sanayisine kazandırmak amacındayız. 
Aerojel, dünyanın en yalıtkan malzemesidir. Guinness Rekor-
lar Kitabında Hafiflik ve Yalıtkanlık dallarında rekor sahibidir. 
Ürün şu an Türkiye piyasasındaki en kaliteli rakip ürün olan 
poliüretan’dan 5 ila 6 kat daha yalıtkandır. Geçmişi uzun 
olsa da son 6 yıldır dünyada sanayi üretimi yapılmaktadır. 
Türkiye’de üretimi yapılmayan bu malzemeyi sadece ABD’de 
Aspen ve Cabot firmaları üretmektedir. Sadece Aspen firması 
2010 yılında Türkiye pazarına girmiştir. Seri üretimi yapılma-
dan pilot üretimle pazarlama ve reklam maliyetleri dâhil met-
rekaresi maksimum 18 TL’ye mal edilebildiğini hesapladığımız 
Aerojel’in Türkiye satış fiyatı 85 TL’dir. Bizim iş fikrimizin uzun 
vadeli ana amacı inovatif bir ürün olan Aerojel’i Türk yalıtım 
sanayine kazandırmak hatta Avrupa çapında bu alanda tekel 
oluşturmaktır. Yaptığımız Ar-Ge faaliyetleri sonunda Aerojel 
maddesini şirket laboratuarımızda üretmiş bulunmaktayız. 
Özgün üretimimizin patentini almak için başvuruda bulunmuş 
durumdayız. Ürünümüz yatırıma dönüştürüldüğünde hem 
ileri teknoloji ürünü olması hem de birçok yan dalda uygula-
nabilmesi nedeniyle büyük bir istihdam yaratacaktır.

Hedef Sektör

• Yalıtım Sektörü

• Beyaz Eşya Sektörü

• Kimya Sektörü
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İNDİFİDE BİYOTEKNOLOJİ   
Bilişim Madencilik İnşaat Mühendislik Danışmanlık Tarım Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Bahtiyar YILMAZ

70

Projenin Kısa Tanımı

Projemiz bir çeşit kökmantar olan Piriformospora indica’nın 
kültüre alınıp ticari amaçlı üretimini amaçlamaktadır. Bu 
kökmantar bitki kökleri ile simbiyotik bir ilişki kurarak 
bitkinin gelişimini, verimliliğini, tuzluluk ve kuraklık gibi 
çevre koşullarına ve bitki zararlılarına karşı dirençliliğini 
arttırmaktadır. Projemizin bir diğer kolunu doku kültürü 
çalışmaları oluşturmaktadır. Ters lale, saleplik orkide gibi 
nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan türlerin ve 
domates gibi pazar payı yüksek bitkilerin kültüre alınma 
çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonunda elde edi-
lecek çıktılar sayesinde bu türlerin hastalıklardan arındırıl-
mış bir şekilde yüksek miktarlarda üretimine imkan sağla-
yacak bir yöntem geliştirilecektir.  Bu proje kapsamında en 
son planlanan çıktı ise doku kültürü ve P. indica’nın kültüre 
alınma çalışmalarının birleştirilerek P. indica ile infekte 
edilmiş kaliteli fidelerin üretimidir.

Proje Özeti

Projemizde Piriformospora indicanın kültüre alınabilmesi 
için temel mikrobiyoloji yöntemleri kullanılmaktadır. Kök-
mantarlar doğal ortamlarında yaşayıp çoğalabilmek için 
bitki köklerine ihtiyaç duyarlar. Bu durum bu mantarların 
yüksek miktarda ticari üretiminde hem alan gereksinimi 
hem de maliyet açısından ciddi sıkıntılara sebep olmak-
tadır ve kökmantarların tarımda yaygın olarak kullanımını 
imkansız hale getirmektedir. Biz ise uyguladığımız yöntem 
ile bu sorunları ortadan kaldırmaktayız. Çok küçük bir 

alanda uygun besi yerleri hazırlanarak özel koşullarda bitki 
ihtiyacı olmadan düşük maliyet ile yüksek miktarda üretim 
yapabilmekteyiz.

Fide üretimi için kullanacağımız doku kültürü tekniği ise 
seçilen bir bitkinin aynı özellikte sınırsız sayıda kopyasının 
üretilmesine imkan sağlayan bir yöntemdir. Üretim aşa-
masında yapılan sıkı kontroller sayesinde en iyi bireylerin 
seçilimine imkan sağlayan, hastalıklardan ve virüslerden 
arındırılmış bitkiler üretmeyi mümkün kılan bu teknik has-
talık ve kalitesiz fide tohum kaynaklı yaşanan kayıpların 
önüne geçme yada en azından anlamlı oranda azaltma 
açısından çok önemlidir.

Bu projenin çıktıları olarak hedeflenen P. indica içeren 
mikrobiyal gübre ve doku kültürü ile üretilen fideler saye-
sinde hem tarım sektöründe önemli bir paya  sahip olmak 
hem de tüketiciye kaliteli fide ve gübre temini sağlamak 
öncelikli amacımızdır. Bu ürünler sayesinde tarım sektö-
ründe dışa bağımlılık azaltılarak buraya akan paranın bize 
yönlendirilmesi sağlanıp hem şirket karlılığı ve değeri 
yükseltilecek hem de sektördeki rekabet gücümüz arttı-
rılacaktır.

Hedef Sektör

Firmamız biyoteknoloji, tarım ve madencilik alanında faa-
liyet göstermektedir. Yeni kurulmuş bir şirket olduğumuz 
için öncelikli faaliyet alanları kısıtlı tutulmuş ve bu alanlara 
öncelik verilmiştir.

Adresi: ODTÜ Teknokent Kosgeb 

Teknoloji Geliştirme Merkezi 

No: 606 Çankaya/Ankara

e-posta adresi: Yilmaz.bahtiyar@gmail.com

Telefon: 0533 245 04 06

Bahtiyar YILMAZ
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DİAGNOSİS DİAGNOSTİK SİSTEMLER

Ahmet Raşit ÖZTÜRK 

Projenin Kısa Tanımı

Moleküler Biyoloji tabanlı genetik tanı kitleri doğruluk 
oranlarının yüksekliği ve azalan maliyetleriyle geniş kulla-
nım alanlarına sahiptir. Avrupa’da yılda yaklaşık 400.000 
genetik tanı kullanılmaktadır; bu rakamın ülkemizde 
60.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.  Yeni iki 
teknoloji olan RT-PCR ve Yeni Nesil Sekanslama tabanlı 
genetik tanı kitlerinin geliştirilebilmesi için insan DNA di-
zilimlerinin analiz edilmesi ve uygun tasarımların ortaya 
çıkarılması gerekmektedir. Bu proje temel olarak gerekli 
yazılımsal modülleri ortaya çıkarmakta ve ulusal genetik 
tanı kitlerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Pro-
jenin devamında ise geliştirdiğimiz teknoloji ile tasarımı 
yapılan kitlerin üretilmesi planlanmaktadır. Böylece, yeni 
teknolojilerin kullanılmasıyla üretim ve ürün geliştirme 
maliyetleri büyük oranda azalacak ve ülkemizin de genetik 
tanı pazarında söz sahibi olabilmesi mümkün olacaktır.

Proje Özeti

Projemizde geliştirdiğimiz yazılım ile yaklaşık 3 milyar 
harften oluşan insan DNA diziliminin hedef bölgelerinin 
tespiti ve analizi gerçekleştirilecektir. Tespit edilen bu böl-
gelerin mevcut teknolojilerle uyumlu hale gelecek şekilde 
kullanılması ve bu bölgelere uygun genetik tanı kitlerinin 
geliştirilmesi bu yazılım sayesinde mümkün olacaktır. 

Genetik tanı kitlerinin tasarımını takiben, ülkemizde sık-
lıkla görülen 3 hastalık için tasarımımız hayata geçirilecek 
ve tasarımlarımız biyoteknolojik ürüne dönüştürülecektir. 
Sonraki aşamalarda ise genetik tanı kitleri ürün gamının 
geliştirilmesi ve yurtiçi pazarının yanı sıra yurtdışı pazarı-
na da sunulması planlanmaktadır.

Avrupa pazarında yıllık test hacminin 400.000 olduğu dü-
şünülmektedir; bunun da yaklaşık 50 milyon Euro’luk bir 
ekonomik hacme denk geldiği öngörülmektedir. Türkiye’de 
ise yıllık 60.000 test yapıldığı tahmin edilmektedir ve bu 
rakam da yıllık 6 milyon TL’lik bir ithalat rakamına tekabül 
etmektedir. Ülkemizde kullanılan genetik tanı ürünlerinin 
neredeyse tamamının ithal edildiği düşünüldüğünde, bu 
alanda hem ithalatın büyük oranda azalması, hem de ülke-
mizde geliştirilecek ve üretilecek ürünlerin rahatlıkla yurt-
dışına ithal edilerek büyük bir ihracat kalemi oluşturması 
öngörülebilir. Böylece, sağlık alanında yüksek teknoloji 
ihracatında büyük bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Hedef Sektör

• Biyoteknoloji, 

• Biyoinformatik, 

• Moleküler Diagnostik
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Adresi: Bilkent Üniversitesi Cyberpark 

C Blok Kat 3 No:25

e-posta adresi: ahmetrasit@gmail.com

Telefon: 0535 825 21 19

Ahmet Raşit ÖZTÜRK 
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BİYANS   
Biyolojik Ürünler Ar-Ge Dan. San. Tic. Ltd. Şti.

Zeynep YURTKURAN

72

Adresi: ODTÜ KOSGEB 501 No'lu İşlik 

06800,  ODTÜ/ANKARA

e-posta adresi: info@biyans.com

zeynep.yurtkuran@biyans.com

(www.biyans.com)

Telefon: 0538 524 83 95

Zeynep YURTKURANProjenin Kısa Tanımı

Tarım İlacı Kalıntılarının Toprak  
Mikroorganizmalarıyla Giderimi

Tarım ilaçları dozlama ve zamanlama önerilerine uyulma-
dan kullanılması durumunda hem zirai ürünler üzerinde 
kalıntılar kalmakta hem de önemli ölçüde çevresel zarar 
neden olmaktadır. Dayanıklılık oluşumu ve yağmur su-
ları ile birlikte yer altı ve yüzey sular karışması da diğer 
bir çevresel tehdit yönüdür. Projemiz kapsamında 2009 
yılında Türkiye’de en çok kullanılan insektisit grubu olan 
organik fosforlu bileşikleri temsilen Chlorpyrifos aktif 
maddesinin degradasyonu üzerine çalışılmıştır. Türkiye’de 
Ar-Ge çalışması yaparak ticari olarak bu alanda ürün geliş-
tirebilme yeteneğine sahip firma yok denecek kadar azdır. 

Proje Özeti

Çevre kirliliğinin giderilmesinde uygulanan “Biyoremedi-
asyon Teknolojisi” organik içerikli birçok kirletici ajanın 
degradasyonunda etkili olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz-
de bu alanda  Ar-Ge çalışması yapan firma sayısı oldukça 
azdır, genellikle yurt dışında hazır ambalajlanmış ürünleri 
ithal ederek piyasaya sürmektedir. Bu tip mikroorganizma 
içerikli ürünlerde GDO organizmaların kullanımı Biyogü-
venlik Yasası ile sınırlandırışmış ve izne tabi hale gelmiştir. 

Biyoremediasyon teknolojisi GDO kullanımına gerek kal-
madan da kirletici ortamın iyi analiz edilmesiyle labora-

tuvarda koşullu inkübasyon çalışmalarıyla gerçekleşti-
rilebilmektedir. Projemiz kapsamında Türkiye’de en çok 
kullanılan organik fosforlu ilaçları temsilen ve metabolitle-
ri klorlu yapılara sahip Chlorpyrifos aktif maddesinin tarım 
arazilerindeki degradasyon  süresinin kısaltılması üzerine 
çalışılmıştır. Yoğun kullanım durumdan yarılanma ömrü 
resmi raporlarda 60-120 gün olarak belirtilmekle beraber, 
yapılan çalışmalarda ortam koşullarına göre kalıcılığının  6 
ay - 4 yıl arasında değişebildiği görülmüştür. Chlorpyrifos 
metabolizsyon süresi biyoremediasyon yöntemleri ile 7-10 
gün ve ortam koşullarının uygunluğuna göre daha aşağı 
sürelere çekmek mümkündür. Bu teknoloji petrol, kimyevî 
maddeler, gıda maddeleri ve kağıt fabrikaları gibi birçok 
sanayi ve sektörün kirleticilerini gidermede kullanılabilir. 
Ar-Ge süreci açısından da muadil teknolojilere göre daha 
ekonomik ve kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir.

Bu teknoloji ayrıca Biyogaz biyoreaktör sistemlerinde ve 
arıtma sistemlerinin efektiflik artırma gibi birçok farklı 
çevre teknolojileri alanında kullanılabilmektedir.

Hedef Sektör

• Çevre Teknolojileri (Biyoremediasyon, Biyo - dönüşüm)

• Biyolojik Mücadele
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Burçin ALTAN

Projenin Kısa Tanımı

Akıllı Gübre Teknolojileri

Polimer teknolojisi kullanılarak kaplanmış, ortam şart-
larına karşı duyarlı, istenilen zaman aralığında, istenilen 
miktarda bitki besin maddesini kontrollü salan gübreleme 
sistemi.

Proje Özeti 

Polimer kaplama teknolojisi kullanılarak üretilmiş ve kont-
rollü besin salımı gerçekleştiren gübreleme sistemiyle; 
bilinçsiz ve aşırı gübrelemede kaynaklı çevresel sorunları 
en aza indirmeyi, daha verimli ve güvenli bitki besleme 
yapılmasını hedeflenmektedir. Bu proje ile hali hazırda 
kullanılan gübrelere, kaplama teknolojisi ile katma değer 
sağlayarak güvenli bitki besleme alanında ticari değere 
sahip gübreler üretilecektir. 

Hedef Sektör 

• Tarım

• Danışmanlık

• Eğitim

• Organizasyon

• Ayırma Teknolojileri

Adresi: ODTÜ KOSGEB Teknoloji 

Geliştirme Merkezi SEM-2 A-3 

ANKARA

e-posta adresi: bilgi@nanotez.com

Telefon: 0506 321 4369

Burçin ALTAN

73NANOTEZ KİMYASAL ÜRÜNLER  
Ar-Ge Tarım Danışmanlık Eğitim Organizasyon Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
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SENTEGEN   
Biyoteknoloji Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Burak YILMAZ

74

Adresi: Cyberparkplaza B218, Bilkent, 

Çankaya

e-posta adresi: burak.yilmaz@sentegen.com

Telefon: 0530 222 20 42

Burak YILMAZProjenin Kısa Tanımı

Sentetik Gen Üretimi

Sentetik gen üretimi,  istenen dizilimde ve istenen uzun-
lukta Gen , cDNA, oligonükleotid, RNAi  gibi temel nükleik 
asit dizilimleri mikroakışkan çip prototiplerini kullanarak 
sentezlemektir.

Proje Özeti 

Projeniz kapsamında hangi teknolojiyi ne tür problemleri 
çözmek için kullandığınızı açıklayınız. Bu proje ile nasıl bir 
ticari değer yaratmayı düşünüyorsunuz?

Sentetik genler,  kanser gen terapilerinde kişiye özel gen-
ler üretilerek tedavi hızlandırma,  canlı kaynağına ihtiyaç 
duymadan her türlü geni ve varyosyanlarını araştırmalarda 
kullanabilme ayrıca sentetik gen ağlarını oluşturup canlı-
lara aktararak faklı özellikte ve fonksiyonda canlılar oluş-
turabilmeye imkan sağlamaktadır böylece enerji çevre ve 
sağlık sorunlarına   faklı bir yöntem getirmektedir.

Hedef Sektör 

Biyoteknoloji
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MOSTKART 
Makina Mühendislik Müşavirlik İşletmecilik San. Tic. Ltd. Şti. 

Berkan BÜYÜKDAĞLIOĞLU

Projenin Kısa Tanımı

Karting Aracı Tasarımı Üretimi

Milli imkanlarla geliştirilecek, karting aracı tasarımı ve 
üretimi. 

Proje Özeti 

Karting aracı sektörü, ülkemizde her yıl yaklaşık 700000 € 
luk bir pazar büyüklüğüne sahiptir. Bu sektörde yerli üre-
tici eksikliği nedeniyle pazarın tüm hakimi ithal araçlardır. 
Hedeflenen 3 sene içerisinde % 50 pazar payı ile sektörün 
önde gelen üreticilerinden biri olmaktır.

Hedef Sektör 

• Otomotiv, 

• Hobi - Eğlence , 

• Motorsporları, 

• Otomasyon. 

Adresi: Ostim Mh. 1416. Sok. No:48 

İvedik Org. San.  

Yenimahalle/ANKARA

e-posta adresi: most@mostkart.com

Telefon: 0 532 434 24 54 0  

312 395 15 50

Berkan BÜYÜKDAĞLIOĞLU

75
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Adresi: Fidanlık Mah. Ataç 1 Sok. 34/1 

Kızılay/ANKARA

e-posta adresi: mekarta@gmail.com

Telefon: 0 312 433 05 61

0 506 493 75 57

Doğanç KÜÇÜK

MEKARTA   
Mekatronik Teknolojileri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Doğanç KÜÇÜK

76

Projenin Kısa Tanımı

Proje, ana hatları ile dönerkanat sistemlerinin sahip oldu-
ğu avantajları kullanan ve diğer hava taşıtlarına göre dü-
şük olan havada kalma süresini arttırmak için yer birimi ile 
kablo bağlantısı kullanarak veri ve güç transferi sağlaması 
temeline dayanmaktadır. 

Tasarlanan yer birimi modüler, (otomobil, tekne, robotik 
platform vb. taşıtlarla ve bina, iskele, köprü vb. sabit yapı-
larla uyumlu) ve yapılara kolaylıkla entegre olabilen, sahip 
olduğu iletişim mekanizması ile hava taşıtı birimi ile kablo 
bağlantısı kullanarak veri ve görüntü transferi sağlayan, 
kendisi ve hava taşıtı için gerekli olan güç birimini içeren 
yapıdır.

Otonom Hava aracı, eş eksenli iki dönerkanat sistemine 
sahip tek rotorlu dikey kalkış ve iniş, havada asılı kala-
bilme ve seyir özelliklerine sahip, ataletsel algılayıcılar ile 
donatılmış ve sahip olduğu kontrol sistemi sayesinde rüz-
gar gibi dış etkilere karşı dengeli birimdir. Birim kumanda 
yardımı ile kullanılmaktadır, kullanıcının birimi dengede 
tutmasına ve  hareketini sabitlemesine gerek yoktur. Ku-
manda hava taşıtının takip ediceği rotayı bildirmek için 
kullanılmaktadır.

Proje Özeti 

Karakollar ve askeri merkezlerde, trafik kontrol merkezle-
rinde, köprü gibi büyük yapıların inşaatında, sosyal amaçlı 
(reklam, sinema filmi, haber kaynakları) kullanımlarda 

havadan görüntüleme ve veri toplama işlemi çok önemli 
bir unsur haline gelmiştir. Havadan görüntüleme ve veri 
toplama işleminde ise dönerkanat yapısında olan sistemler 
havada asılı kalabilme, dikey kalkış ve iniş gerçekleştirebil-
me gibi özellikleri sayesinde sabit kanatlı sistemlere göre 
çeşitli avantajlar sağlamaktadır, sağladığı bu avantajların 
yanında düşük havada kalma süresi dezavantajı sebebi ile 
taktiksel alanlarda kullanılamamaktadır. Dönerkanat tipin-
deki hava taşıtlarının havada kalma sürelerini yükseltmek 
bu araçların birçok alanda kullanılmasını sağlayacaktır. 
Mevcut batarya teknolojilerinin dönerkanat tipindeki sis-
temlerde ihtiyaç duyulan havada kalma sürelerini sağla-
yamaması alternatif yaklaşımların gereksinimini arttırdı. 
Bu noktada, güç biriminin hava taşıtı üzerinde bulunması 
yerine, yer istasyonu ya da sabit bir birimde bulunması, 
ağırlığı sebebi ile hava taşıtı üzerinde bulunamayacak bü-
yüklükteki bataryaların ve sabit enerji kaynaklarının (şe-
beke elektriği, jeneratör) kullanımına imkan sağlayacaktır. 
Geliştirilecek mekanizma sayesinde kablo bağlantısı ile ak-
tarılacak güç, gereksinimi karşılayacak uzunluktaki hava-
da kalış sürelerini sağlayacaktır, sabit enerji kaynaklarının 
kullanımı ile sürekli havada kalmasına dahi izin verecektir. 

Hedef Sektör 

• İnsansız Hava Taşıtları

• Mikroişlemciler

• Algılayıcılar

• Robotik Sistemler

• Mekatronik Sistemler

• Kontrol Sistemleri

• Sistem Tasarımları
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BORAN TASARIM HAVACILIK   
Enerji Mühendislik Makine ve İmalat Ticaret Limitet Şirketi

Sinan SOĞANCI

Projenin Kısa Tanımı

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.

Proje Özeti 

Aracımızın hareket ve yönelim kararlılıklarını sağlamak 
adına pervane ve gövdenin aerodinamik ve itkisel etki ve 
etkileşimleri ile bunları yöneten elektronik kontrol siste-
minin tasarımı, projemizin en kritik noktalarını teşkil et-
mektedir.

Aerodinamik etkinlik için; araç gövdesi ve pervanelerin 
aerodinamik tasarımları ve hesaplamalı akışkanlar dinami-
ği vasıtasıyla optimizasyonları yapılmaktadır.

İtkisel etkinlik için; pil – elektrik motoru – pervane ilişki-
sinin 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 perva-
neliler 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 ola-
bileceğini öngörmekteyiz.

Hedef Sektör 

• Savunma, 

• Havacılık, 

• Modelcilik, 

• Eğlence

77

Adresi: Aşağı Öveçler Mahallesi 1322. 

Cadde Hakan Apartmanı No: 

27 / 7

Çankaya / Ankara

e-posta adresi: sinansoganci@gmail.com

Telefon: 0 312 472 66 16 

0 532 513 66 20

Sinan SOĞANCI
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PUSULA GRUP   
End. Ür. İml. Ar-Ge Pro. Org. Tur. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.

Serkan TORUN

78

Adresi: Yenişehir mah. Ihlamur sok. 

No:6/33 Kızılay/Ankara

e-posta adresi: serkantorun@windowslive.com

Telefon: 05344066006

Serkan TORUNProjenin Kısa Tanımı

Dizel yakıtla çalışan araçlarda, aracın yakıt tankına yanlış-
lıkla benzin doldurulmasını önleyen, hiçbir benzin pompa-
sının girişine izin vermezken herhangi bir dizel pompasının 
girişini rahatlıkla sağlayabilen, yanlış yakıt dolumunu ön-
leyen ve araçların depo girişlerine kolaylıkla monte edile-
bilen bir prototip cihaz üretimi. 

Proje Özeti 

Proje kapsamında, dizel araçlara yanlış yakıt dolumunu 
engellemek, dolayısıyla bu tür bir yanlışlıkla oluşabilecek 
büyük çaplı maliyetleri sıfıra indirgemek amaçlanmıştır. 
Metal ve plastik sektörlerinde üretilecek olan bu cihazla, 
dizel araçların yakıt güvenliğinin sağlanması amaçlanmak-
tadır. 

Hedef Sektör 

Tüm otomotiv sanayisi, bu başlık altında; 

• Benzin firmaları, 

• Dizel araç kullanıcıları, 

• Araç filosu sahipleri, 

• “Oto kiralama” işletmesi sahipleri, 

• Yedek parça satıcıları.
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Adresi: ODTÜ OSTİM Teknokent 

Uzayçağı Cad. 1308. Sk. (Eski 

78.Sk.) No:6/B-13 Ostim 

Yenimahalle ANKARA

e-posta adresi: esencevik@gmail.com

Telefon: +90 536 880 3868

Esen ÇEVİK

Esen ÇEVİK

Projenin Kısa Tanımı

Proje kapsamında geliştirilecek olan çöp kutusunun ve 
dahil olacağı iletişim ağının ilk örneğinin (prototipinin) 
üretilmesi ve bu ilk örnek (prototip) üzerinde yapılacak 
incelemeler ve testler ile sistemin seri üretime geçebilecek 
bir hale gelmesi planlanmaktadır. Projenin en somut çık-
tıları, üretilecek ilk örnek (prototip) çöp toplama ünitesi 
ve bu ünitenin otomatik olarak yönetilmesini sağlayacak 
donanımdır. Proje sonunda uzun ömürlü ve en az bakıma 
ihtiyaç duyacak şekilde toplam sistemin CE ve RoHS stan-
dartlarına uygun olarak seri üretime hazır olması planlan-
maktadır. 

Hedeflenen ürün, ihtiyacı olacak enerjiyi üzerindeki güneş 
panellerinden alacaktır. Sıkıştırma özelliği ile toplanma 
sıklığını dörtte bir ila beşte bir arasındaki bir sıklığa düşü-
rebileceği öngörülmektedir. Ürün, toplanması gerekecek 
kadar doluluğa ulaştığında belirtilen merkeze günümüzde 
cep telefonumuzda kullandığımız teknoloji ile mesaj gön-
derecektir. Ayrıca ürünün yanına benzer özelliklere sahip 
olacak şekilde yapılabilecek eklentiler ile geri dönüşüm 
atıklarımızın yerinde ayrıştırılması da sağlanabilecektir. 

Proje Özeti 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlık için önemi gün 
geçtikçe ülkemizde de daha iyi kavranmaktadır. Yenilene-
bilir enerji kaynaklarını kullanmak demek çevre ile barış 
içinde yaşamak demektir. Tüketim sonucunda ortaya çıkan 
artıklarımızı oluştukları yerlerden toplamak ve istiflemek, 

ardından da bertaraf etmek için bölgesel olarak farklı çö-
zümler kullanılan ülkemizde yenilenebilir enerjinin kullanı-
mı hedeflenmektedir. 

Entegre atık sistemimiz maliyetleri göz önünde bulundu-
rulunca toplama faaliyetleri için yapılan harcamalar siste-
min en büyük yüklerinden biri olarak karşımıza çıkar. 

Bölgesel olarak toplama faaliyetlerinde uygulanan yön-
temler farklılıklar göstermektedir. Doğal olarak bu yön-
temlerin de farklı problemleri olduğu söylenebilir. Örneğin; 
yer yer metal çöp konteynerlerinin hurda değeri dolayısı 
ile çalındıkları, ya da konteyner kullanılmadan kaldırımda 
zamanla belirlenmiş noktalarda torbalarla biriktirilen atık-
ların sokak hayvanlarınca karıştırılması ya da bu torbaların 
içlerindeki atıkların suyunun poşetlerden dışarı kaçması 
gibi durumlarla karşılaşmak mümkündür. 

Proje kullanıma alındığında maliyetleri düşürecek, hal-
kımızın refah ve bilinç seviyesini artıracak, AB uyum ça-
lışmalarına katkıda bulunacak, çevreyi korumak adına 
önemli değişikliklere zemin hazırlayacak, toplam sistemin 
ihracatı ile ülkemize döviz girdisini artıracak olması ile 
önem arz etmektedir. 

Hedef Sektör 

79OMEC Enerji    
Medikal Mak. Müh. Elek. Elekt. Müş. Eğ. San. Tic. Ltd. Şti.

• Enerji, 

• Medikal, 

• Makine, 

• Mühendislik, 

• Elektrik, 

• Elektronik, 

• Müşavirlik, 

• Eğitim 
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TURA Mühendislik  
Akıllı Sistemler Mühendislik Enerj. Elekt. Robotik ve İmalat Tic. Ltd. Şti.

Ardıç KAROL

80

Adresi: A.Öveçler Mah. 1322. Cad 

No:27/7 Hakan Apt. Öveçler/

Çankaya/Ankara

e-posta adresi: ardkarol@gmail.com

Telefon: 0532 687 77 37

Ardıç KAROLProjenin Kısa Tanımı

Otonom Çim Biçme Robotu

Projemiz, herhangi bir kullanıcıdan bağımsız çalışarak çim 
biçme görevini ifa edecek, bu sayede kullanıcıya vakit ka-
zandıracak bir “Otonom Çim Biçme Robotu” dur. Hedefi-
miz Türkiye’de olmayan/üretilmemiş bu ürünü kısa vadede 
ülkemizde, orta vadede ise global pazarda piyasaya süre-
rek “Ev Robotiği” sektörünün gelişimine katkı sağlamak, 
bu alanda teknoloji geliştiren ve istihdam yaratan bir firma 
olmaktır.

Proje Özeti 

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” üretilmesi planlanmıştır.  

İş fikri çıktısının kısa vadede çim bahçe, çimlik alan sa-
hibi 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 
biçme maliyetlerini ve sürelerini azaltarak kendi pazarını 
genişletecek ürün yelpazesine sahip olmak hedeflenmiştir. 

Ülkemizde var olmayan “Ev Robotiği” sektörünü kazandır-
mak firmanın en büyük ilkesi ve çalışma amacı olacaktır. 
Ürünler kendi pazarlarını kendileri yaratacak ve oluşan pa-
zarın çok büyük bölümünde söz sahibi olacaklardır. 

2009 yılı sonu itibari ile Avrupa ve A.B.D için yalnızca oto-
nom çim biçme robotu pazarının 60-70 Milyon $ mertebe-
sinde olduğu kaydedilmiştir. 

Yerli teknolojileri ile hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarları-
na hizmet edebilmek, süreç içerisinde geliştireceği tekno-
lojileri “Hizmet” alanlarında yeni teknolojilere uygulamak 
iş fikri sahibi firmanın en önemli değeri ve amacıdır.

Hedef Sektör 

• Robotik, 

• Ev Robotiği, 

• Elektronik, 

• Savunma, 

• Havacılık, 

• Dayanıklı Tüketim, 

• Ar-Ge
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Andaç Töre ŞAMİLOĞLU

Projenin Kısa Tanımı

Mini İnsansız Hava Aracı

Proje Özeti 

Bu proje ile önerilen sistem (6 rotorlu İHA - Hexarotor), 
helikopter tipi araçların kararlılık ve taşıma kapasitesi 
problemlerini çözerek, sabit kanatlı tip İHA’ların kullanıla-
madığı dar bölge ve yüksek manevra kabiliyeti gerektiren 
operasyonlarda, keşif ve gözlem faaliyetlerini mümkün 
kılacaktır. Hexarotor, 120 derece açı ile yerleştirilmiş üç 
çift rotor ve bunları süren altı elektrik motoruna sahip bir 
sistemdir (Şekil 1). Bu araç üzerine yerleştirilecek olan ka-
meralar sayesinde kablosuz görüntü aktarımı gerçekleşti-
rilecektir. Aracın geliştirilecek olan en önemli kabiliyetleri 
şunlardır:

• Tam otomatik dikey kalkış ve iniş 

• Tam otomatik olarak verilen konumun korunması 

• Kumanda kollarıyla belirlenen referans konumlara gide-

bilmesi 

• Verilen güzergâh ve hedeflerin tam otomatik olarak 

takip edilebilmesi 

• Tam otomatik üsse dönüş 

Bu araç aşağıdaki operasyonlarda kullanılabilecektir:

• Silahlı Kuvvetlerin Operasyonları

• Emniyet Kuvvetlerinin Operasyonları

• Arama Kurtarma Operasyonları

• Sivil Uygulamalar

Hedef Sektör 

• Mekatronik Sistemler

• Robotik

• Savuma Sanayi 

Adresi: Cyberpark Cyberplaza

No: B214 Bilkent Çankaya Ankara

e-posta adresi: andac.samiloglu@ansa-mech.com

andactore@gmail.com 

Telefon: 0530 460 39 46

Andaç Töre ŞAMİLOĞLU

81ANSAMECH



94

US MEKATRONİK    
Mak. Bil. Yaz. Otomasyon Tıbbi Cihazlar Elk. Elnk. Müh. Proje İnş. İml. San. İç ve Dış Tic.Ltd. Şti.

Hüseyin KAYGISIZ

82

Adresi: Gazi Teknopark, Gazi 

Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi 

Teknoplaza Binası C Blok No: 

C-101 Gölbaşı / Ankara

e-posta adresi: usmekatronik@gmail.com

Telefon: 0544 487 49 40

Hüseyin KAYGISIZ 
Projenin Kısa Tanımı

Proje kapsamında; eğitim ve endüstriyel amaçlı masaüstü 
üç ve dört eksenli CNC tezgâhlar tasarlanarak imal edil-
miştir. 

Proje Özeti 

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında CNC dersleri 2.5 
veya 3 eksenli fiyat, tamir ve bakım masrafları yüksek 
endüstriyel tezgahlar başında verilmektedir. Projemiz 
sonunda bu kurumlarda eğitim amaçlı kullanılabilecek 
niteliklerde 4 eksenli, kullanımı kolay, kabiliyetli, düşük 
maliyetli tezgahlar geliştirilecektir. Ayrıca reklamcılık, ma-
ket, heykel, modelcilik ve ahşap işleme v.b uygulamalara 
dönük kobilerin kullanımı için tezgahlarda geliştirilecek-
tir. CNC tezgahların özellikle 4 esenli tezgahların kullanım 
alanı çok geniştir, geliştirilecek ürünler uygun pazarlama 
stratejileri ile rahatlıkla satılabileceklerini düşünmekteyiz.

Hedef Sektör 

Firmamız masaüstü üç ve dört eksenli tezgahlar üretme-
nin yanı sıra, üniversal tezgahların CNC’ye dönüştürülmesi, 
özel amaçlı makine ve kabin tasarımı ve imalatı, makine 
ve mekanik tasarım,  2 ve 3 boyutlu projelendirme ve mü-
hendislik hizmetleri sunmaktadır.
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Adresi: Yunus Mah.Karaağaç Sok.No.16 

Kartal/İstanbul

e-posta adresi: info@semsisdizayn.com

Telefon: 0538 720 00 60

İsmail BERBER

İsmail BERBER

Projenin Kısa Tanımı

E-Eko S  Elektrikli Ticari Araç

%100 Elektrikli ve yerli, 1 ton yük taşıma  kapasiteli  ha-
fif ticari araç (2010 tgsd ile gerçekleşen iş fikri (e-eko sj 
isimli araç)).

Prototip İmalatlarını Sürdürdügümüz Diger İş  
Fikirleri:

• Ekojigi: Yerli ve  elektrikli mikro araba modelidir. Jip ve 

atv arası bir ara model (şehir içi ulaşım, eğlence, özel 

amaçlar…)

• Ekomikro: Yerli tek kişilik elektrikli hafif ticari araç

• Ekoes: Elektrikli ve  yerli personel taşıyıcı araç

• Otomotiv sanayi için üretilmiş elektronik kontrol ünite 

modelleri, yerli elektrik motorları projeleri ve prototip 

imalatları.

Proje Özeti 

Temel elektrikli otomobil yapı ve teknolojileri, farklı fren 
teknolojileri kullanarak farklı üretim metodları ile yerli 
%100 elektrikli araçları, %100 yerli olması yönünde ilgli 
Ar-Ge faliyetleri ve prototip imalatları gerçekleştirdim.

Seri üretime ve dünya standartlarına uygun imalatı yapı-
lan prototipler ile elektrikli  mikro araba segmentinde ve 
hafif ticari araç segmentinde  ülkemiz adına uluslar arası 
bir marka olmak.

Hedef Sektör 

• Otomotiv ve Yan Sanayi Sektörü,

• Enerji Sektörü,

• Elektrik-Elektronik Sektörü,

• Ulaşım Sektörü,

• Makine İmalat Sektörü

83SEMSİS DİZAYN     
Semsis Dizayn Ltd. Şti.
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TEKNODİZAYN MAKİNA   
Tasarım Danışmanlık Yazılım San.  Tic. Ltd. Şti.

Mehmet Erkan USTAOĞLU

84

Adresi: Melih Gökçek Bulvarı, 

Hacettepe-İvedik OSB 

Teknokenti No:61 2.Kat No:9 

Yenimahalle/ANKARA

e-posta adresi: info@teknodizayn.com

Telefon: 0535 941 94 94

Mehmet Erkan USTAOĞLUProjenin Kısa Tanımı

Düşük Maliyetli Yeni Teknoloji Asansör  
Rayları Üretimi

Yeni teknoloji asansör rayları, mevcut asansör raylarına 
göre; hem maliyet, hem üretim, hem de işgücü bakımın-
dan oldukça avantajlı bir üründür. Ayrıca,  %60 oranında 
daha hafif olması sayesinde nakliye ve montaj kolaylığı 
sağlamaktadır. 

Proje Özeti 

Bu raylar, Roll-Forming teknolojisi ile üretilecek ve oluştu-
racağımız otomasyon sistemiyle 24 saat çalışma kapasite-
sine sahip olacaktır. Bu seri üretim potansiyeli sayesinde 
yüksek miktardaki taleplere cevap verilebilecek olması ve 
ürünün maliyet düşürücü niteliğinin olmasının avantajları 
kullanılarak bir marka oluşturulacak ve bu markayla ürün 
yurt içi ve yurt dışına pazarlanacaktır. 

Hedef Sektör 

• Asansör Sektörü

• Makina Sektörü

• İnşaat Sektörü
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Evrim TANRIVERDİ

Projenin Kısa Tanımı

Trafik sinyalizasyon sistemlerinde LED teknoloji günümüz-
de yaygın olarak kullanılmakta ancak burada ışığın odak-
lanarak belirli bir noktada görüntü elde edilmesi gerekiyor. 
LED normal şartlarda 5m’ye kadar aydınlatma yaparken 
LED’in önüne yerleştirilen Lens sayesinde 150 m’ye kadar 
aydınlatma yapılabilmektedir. Lensin kesinlikle kopyalana-
maması yüzünden lensimizin değeri daha çok artmaktadır. 
Bu lensimiz güneş enerji sistemlerinde kullanılması için de 
farklı optik dizayn yapılarak enerji verimliliğini arttırmakta 
da kullanılır. Yol aydınlatma da kullanılabilir. 

Proje Özeti 

Bilindiği üzere kemizde kalıp sektörü bir çok sektörün ih-
tiyaçlarına karşılık verecek şekilde belirlenmiştir. Ancak 
ışığın yönelimine bağlı olarak parça imalatlar yapılama-
maktadır. Bu parçaların kopyalanmasıda yapılamaktadır. 

Çin gibi kopyalama konusunda uzman bir ülke bile Lens 
kopyalamamaktadır. Bunun için sistem tasarımını ken-
dimiz yapıp kendi ürünümüzü üretmek en doğru çözüm 
olmuştur. Ayrıca parçamızın kopyalanamaması değeri-
ni daha da çok arttırmıştır. Trafik Lambalarının Amerika 
veya Almanya’dan çok pahalıya alınmasındansa Ülkemizde 
aydınlatma sistemlerinin yerli olmasındaki en kritik parça 
lenstir. Zaten aydınlatma sistemlerinin diğer parçalarının 
imalatı çok rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Bu proje 
ile gerekli diğer lensler de imal edilebilecek duruma ge-
lecektir.

Hedef Sektör 

• Trafik sinyalizasyon, Yol aydınlatma

• Enerji sektörü

• Nanoteknoloji 

• Biyoteknoloji

Adresi: Gazi Üniversitesi Teknoplaza Binası 

Zemin Ofis No:3 

e-posta adresi: tevrim1@gmail.com

Telefon: 05057472608

Evrim TANRIVERDİ

85KUANTUMEK TEKNOLOJİ      
Biyomedikal Cihazlar Dijital ve Optik Sistemler 
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TULPAR Mühendislik 
TULPAR Mühendislik Teknoloji Sistemleri Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
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Adresi: 1439. Sok. (eski 648.) 

Tuğcular İş Merkezi 11/2-A 

İvedik OSB. Yenimahalle / 

ANKARA

e-posta adresi: emreozbek@tulparenergy.com

Telefon: 0544 556 2779

Emre ÖZBEK
Projenin Kısa Tanımı

Biyokütle, gübre ve yem peletlenmesinde kullanılan sıkış-
tırma makinası tasarımı ve pelet üretimi projemizin konu-
sunu oluşturmaktadır. 

Proje Özeti 

Proje kapsamında tasarladığımız pres makinası ile talaş 
tozu, mdf tozu, tarımsal atıklar, hayvan yemi, gübre ve 
yoncadan pelet üretimi yapılabilmektedir. Özellikle odun 
peleti üretimi alanında yeni kurulmaya başlayan tesislere 
bu makinayı satmayı düşünüyoruz.

Hedef Sektör 

• Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sanayi

• Yem Sanayi 

• Gübre Sanayi

EMRE ÖZBEK
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HEZARFEN UZAY VE SAVUNMA 
Teknolojileri Ar-Ge Elektronik Makine Yazılım ve Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti.

87

Projenin Kısa Tanımı

Genelleştirilmiş Bir İnsansız Hava Aracı

Avrupa her yıl ortalama 550 bin hektar, Türkiye’de ise her 
yıl ortalama 10 bin hektar alan, orman yangınlarında zarar 
görmektedir. 2009 yılında Türkiye’nin kaybı 52.603.780 
TL’dir. Yangınla mücadele için bizim çözümümüz insan-
sız hava araçları ile orman yangınlarının tespit ve takip 
edilmesidir. Düşük maliyetli birçok uçak sürü şeklinde 
ormanlık alanı tarayacaklardır ve ormanın CO2 ve sıcaklık 
haritasını çıkaracaklardır ve CO2 oranında bir artış oluştu-
ğunda o alanın daha detaylı fotoğrafını çekerek gps, nem, 
rüzgar gibi bilgiler ile merkeze iletecektir. Yangın tespit 
edildikten sonra uçaklar takip moduna geçeceklerdir. Bu 
sayede yangının simulasyonu yer istasyonunda yapılabile-
cektir. Bizim en büyük özelliklerimiz ucuz maliyetli ve sürü 
şeklinde çalışabilen, kolay kullanımlı, güneş enerjili ihalar 
üretmektir.

Proje Özeti 

Üreteceğimiz sistemin en genel kullanıcı senaryosu, go-
ogle maps uygulamasından veyahut başka bir haritadan 
veya el ile uçağın ziyaret etmesini istedikleri noktaların 
koordinatlarını belirtip nasıl bir uçuş istediklerine dair 
bilgileri gireceklerdir. 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 seç-
tik; sebebi ise sivil havacılık gereksinimlerinin askeri ha-
vacılık gereksinimlerine göre daha gerçekleştirilebilir ol-
masıdır. Türkiye’de sivil havacılığı hedef alan insansız hava 
aracı üreten firma yok denecek kadar azdır. İlk ürünümüz 
orman yangını tespit edebilen insansız hava aracıdır.

Ürünümüzün ikinci kullanım alanı olarak haritalama sis-
temlerini hedeflemekteyiz. Uçağın üzerine takılacak yük-
sek çözünürlüklü kameralar ile havadan çekilen görüntüler 
görüntü birleştirme uygulamaları ile birleştirilerek harita-
lar oluşturulacaktır.

Şirketimiz sivil havacılıkta kazandığı tecrübeler ile askeri 
havacılık sektörüne girecektir. Bir çatışma sırasında asker-
ler uçağı silah sesi ve/veya insan bilgisine programlayıp 
uçağı el ile fırlatacaktır ve hedefe ölüm uçuşu yaparak 
veya bomba bırakarak hedefi etkisiz hale getirebilecektir. 
Bir hava saldırısı sırasında bizim uçaklardan bir sürü uçu-
rulacak ve düşman hava savunma sistemi yanıltılacaktır. 

Hedef Sektör 

• Sivil Havacılık

• Askeri Havacılık

Adresi: Konutkent 2956 Sokak 

No:29/5 Çankaya /ANKARA

e-posta adresi: hezarfenuzay@gmail.com

Telefon: 0505 8419990

Veli Burak ÇELEN

Veli Burak ÇELEN
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KOLEKTİF  
Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi

Hacer Yalım KELEŞ

88

Adresi: ODTÜ Teknokent, KOSGEB 

Teknoloji Geliştirme Merkezi, 

1. Kat No:218, 06531, 

ANKARA

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

Telefon: 05054587780

Hacer Yalım KELEŞ

Projenin Kısa Tanımı

Savunma Sanayi projelerinde geliştirme ve test süreçlerini 
iyileştirmeye yönelik olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş bir 
yazılım kütüphanesi. 

Projenin Özeti

Savunma sanayi projelerinde kullanılmak üzere, yeni dö-
nem yüksek performanslı çok çekirdek işlemcili bilgisa-
yarlar ve programlanabilir paralel grafik işlemci teknolo-
jilerinin sağladıkları olanaklar, yazılım dillerinin sağladığı 
dinamik özellikler ve aspect-oriented yaklaşımlar ile bir-
likte kullanılarak, son kullanıcıyı proje geliştirme sürecine 
erken dönemde dahil etmeyi amaçlayan bir kütüphane 
geliştirilmiştir (ve hala bu konudaki çalışmalarımız devam 
etmektedir). Bu yazılım sistemi sayede projelerin geliştir-
me ve test süreçlerinin kısalarak süreçlerin daha verimli 

hale gelmesi sağlanacaktır. 2010 yılında alınan destek 
sürecinde pek çok ar-ge gerektiren durum senaryoları için 
çözümler prototiplenmiş, takip eden dönemde Tübitak 
1507 desteği alınarak ürün geliştirme sürecine geçilmiştir. 
Savunma Sanayi projelerinin en büyük sıkıntısı projelerin 
zamanında bitmemesi ve bunun sonucunda proje mali-
yetlerinin öngörülenin çok üstüne çıkmasıdır. Geliştirilen 
ürün ile askeri proje geliştirme süreci maliyet etkin hale 
getirilecektir.

Hedef Sektör 

Savunma Sanayi sektöründe  yazılım geliştiren firmalar.
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Emine KUŞ

Projenin Kısa Tanımı

Yüzey yapısına uygun ve fiziki ortam koşullarına dayanıklı 
karbon fiber güneş enerji yüzeyi.

Proje Özeti 

Günümüzde enerjiye duyulan ihtiyaç yenilenebilir enerji 
kaynaklarının önemini artırmıştır. Türkiye güneş enerjisi 
bakımından dünya üzerinde önemli bir kuşakta yer almak-
tadır.

Projemizin genel amacı ise ilk etapta motorlu ve yelkenli 
deniz araçlarının enerji problemini çözmek ve güneş pille-
rinin kullanım alanını genişletmektir.

SOLARTEK güneş panelleri ve ileri malzeme teknolojilerini 
kullanarak fiziki ortam şartlarına dayanıklı, yüzey şekille-
rine uygun karbon fiber güneş enerji yüzeyi yapmaktadır. 
Gerek ithalat gerekse ihracatta öncü olmayı hedeflemek-
tedir.

Hedef Sektör 

Motorlu - yelkenli yat sahipleri ve üretici tersaneler mari-
nalar öncelikli müşterilerimizdir. Ancak Ankara da istedi-
ğimiz müşteri portföyüne sahip değiliz. 

Adresi: Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi 

Teknoplaza Binası C Blok Giriş Kat 

No:CZ35 Gölbaşı / Ankara

e-posta adresi: eminekus86@gmail.com

Telefon: 5464910719

Emine KUŞ

89SOLARTEK TEMİZ ENERJİ      
İleri Malzeme Ve Kalıp Teknolojıleri Ar-Ge San. ve Tic. Ltd. Şti.




