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Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinde en önemli 
aktörlerin    başında    hiç      kuşkusuz      üniversiteler 
gelmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak 
ülkemizin yüksek çıkarlarına yönelik eğitim, araştırma 
ve topluma hizmet faaliyetlerini başarı ile 
gerçekleştirebilmek ve bunu sürdürülebilir hale 
getirebilmek için elimizden geleni yapmak gerekme 
tedir. Geçtiğimiz günlerde 67. kuruluş yıldönümünü 
kutladığımız Karadeniz Teknik Üniversitesi, ülkemizin 
ilk kurulan 4. üniversitesi ve bünyesinde tıp fakültesi 
bulunduran yegâne teknik üniversitesidir. 2022 yılı 
itibariyle Üniversitemiz; Türkiye’nin öncelikli hedefleri 
ve    alanları    çerçevesinde   nitelikli    bilgi   üretmek, 
disiplinlerarası ve uluslararası çalışmaları ve iş 
birliklerini  teşvik  etmek, güçlendirmek ve uluslararası 
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alanda daha görünür kılmak ve doktoralı araştırmacı insan sayısını artırmak maksadıyla 
Yükseköğretim  Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen “Araştırma Odaklı Misyon 
Farklılaşması Programı” kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda “Araştırma 
Üniversitesi” olarak yerini almıştır. Bulunduğu coğrafyada üstlendiği ve hep “ilklerle” 
ifade edilen misyonunu, gelişen ve değişen yeni nesil üniversite olgusunda devam 
ettirmektedir.

Geleneksel hale getirilen ve bu yıl düzenlenen Üniversitemiz Teknoloji Transferi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi tarafından 15.si düzenlenen “Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” 
etkinliği de bu ilklerden birisidir. Girişimci ve Yenilikçi üniversite olma ve 2022 yılı 
itibariyle edindiğimiz Araştırma Üniversitesi rolümüzü koruma konusunda kurum olarak 
gösterdiğimiz gayretlerle KTÜ’nün prestijli bir eğitim/ araştırma kurumu olması yanında 
ülkemizde önemli girişimci/yenilikçi üniversiteler arasındaki yerini korumasına katkı 
sağlayacak bu etkinlikler gelecek yıllarda da düzenlenmeye devam edecektir.
 
Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişmeye 
açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin 
ortaya çıkmasına, toplumun kalkınması ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek 
misyonuyla hareket eden Üniversitemiz; bu yıl yine ev sahipliği yaptığı ve 15.si düzenlenen 
Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı etkinliğini her geçen yıl biraz daha üzerine koyarak, 
Trabzon ve çevre illerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir köşesinden bir çok farklı üniversiteden 
gelen başvurularla ulusal anlamda hatırı sayılır bir büyüklüğe ulaştırmıştır.

Yenilikçi ve özgün yönleri, çıktı ve sonuçların pazarlanabilme olasılığı, toplumsal 
sorunları çözme, ticarileştirme, ilgili alanda ülkenin yurt dışına bağımlılığını azaltma 
potansiyeli ve bilhassa bilime ve teknolojiye özgün katkıları bulunan ülkemizin farklı 
şehirlerinden gelen yaklaşık 100 projenin sergileneceği bu büyüklükte bir proje pazarı 
etkinliğine ev sahipliği yapacak olmak ve ayrıca geniş öğrenci kitlesi, akademik birikimi 
ve KTÜ’lü olma kültürünün bir yansıması olarak proje pazarına bilhassa kurumsal olarak 
yüksek bir sahiplenmeye şahit olmak bizleri oldukça memnun etmiştir. 

Sergi alanında prototipleriyle yer alacak proje ekiplerine özellikle fikirlerini geliştirme ve 
ticarileştirme yolunda başarılar diler, bu etkinliğe katılan tüm proje sahiplerini şimdiden 
tebrik eder, verimli sonuçlar doğuracağına emin olduğum güzel bir proje pazarı etkinliği 
geçirmenizi dilerim.
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Yeni nesil üniversiteler; bilgi üretirken ürettiği bilgiyi 
katma değere dönüştüren, bu süreçleri koordine eden, 
öğrencisinden öğretim elemanına kadar her bireyi 
inovasyon temelli ticarileşme faaliyetlerine katan 
üniversitelerdir. Karadeniz Teknik Üniversitesi;  
Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(TTM) ile bu temel misyona hizmet etmede önemli bir 
rol üstlenmiş durumdadır. KTÜ TTM’nin 15. sini düzenlediği 
“Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” etkinliği bu 
ticarileşme yolunun ilk ve en önemli adımlarından 
biridir. Bölgesel olmaktan çıkıp ulusal ve uluslararası 
bir marka olma hedefi ile hareket eden üniversitemiz 
bu minvalde proje pazarını ulusal çapa çıkarmıştır. 

2022    yılı    proje   pazarı   etkinliğimiz   kapsamında; 
başvurusu alınan projelerin ön değerlendirmesinde akademisyenlerimiz, bölgesel 
aktörler ve iş birlikçilerimiz olan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Doğu Karadeniz 
İhracatçılar Birliği aktif şekilde rol almış, bu değerlendirme komitelerinin puanlamaları ile 
başvuran projelerden yaklaşık 100 adedi sergilenmeye hak kazanmıştır. Sergilenmeye 
hak kazanan projelerin %40’ından fazlası kurum dışı projelerdir.

Proje pazarları, bilindiği gibi fikirler ile taliplilerin bir araya geldiği etkinliklerdir ve 
diplomalardan bağımsız yenilikçi fikirlerin gün yüzüne çıktığı alanlardır. KTÜ’de 
ülkemizde üniversite eğitimi aşamasından akademik seviyeye kadar ortaya çıkan proje 
fikirlerini potansiyel müşteriler ile buluşturmayı hedeflemiş ve 15. Proje Pazarı etkinliğini 
düzenlemiştir. Proje pazarında sergilenen projelerden bazıları ödüle layık bulunacak ve 
değişik ödüllerle taltif edilecektir ancak bu ödül almayan projelerin niteliksiz olduğu 
anlamını kesinlikle taşımamaktadır. Aslolan sergilenmeye değer bulunmaları, potansiyel 
müşteriler ile buluşma fırsatını yakalamış olmalarıdır. Bu nedenle şimdiden tüm proje 
katılımcılarını gönülden tebrik ediyorum.

Proje pazarında sergilenen tüm projeler KTÜ TTM tarafından oluşturulan ön kuluçka 
merkezine kabul edilecektir. Proje fikir sahipleri arzu ettikleri taktirde iş fikirlerinin 
doğrulanması, mentörlük desteği ve proje danışmanlık destekleri gibi konularda 
TTM’den destek almak için ön kuluçka merkezimizde yer alabilirler…

Etkinlik KTÜ’nün kurumsal duruşu, desteği, sponsorlarımızın katkıları ve TTM Ekibi’nin 
yoğun temposu ile ortaya çıkmıştır. 

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Nice proje pazarlarında buluşmak dileği ile…



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(KTÜ TTM)

KTÜ TTM, 26.12.2012 tarihli senato kararıyla (248 sayılı) KTÜ bünyesinde resmi 
bir birim olarak kurulmuştur ve 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu, 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Yüksek Öğretim Kurumu Bilimsel 
Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik, TÜBİTAK Harcamalarına İlişkin Esas 
ve Usuller, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu 
İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebe-
leştirilmesine İlişkin Yönetmelik ve Yıllık Bütçe Kanunlarının dayanak olduğu  KTÜ 
TTM yönetmeliği ile realize edilmiştir.

KTÜ TTM, üniversitenin 1955 yılından bu güne devam eden stratejik hedeflerinin 
realize edilmesinde kilit rol oynamaktadır.  KTÜ, 2009-2013 yılları arasındaki stratejik 
planın devamı olarak  yayınladığı 2014-2018 stratejik planında belirlediği “Eğitim
-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişime 
açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin 
ortaya çıkmasına, toplumun kalkınmasına ve refahına öncülük yapma görevini 
sürdürmek” misyonuna hizmet etmek üzere KTÜ TTM’yi bir zorunluluk olarak 
görmüştür. 

KTÜ TTM, Trabzon ili başta olmak üzere özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde;  

Mevcut altyapının kullanılabilirliğini arttırmak,
Bölgedeki Ar-Ge odaklı bilgi ve üretim ihtiyacına katkı sağlamak,
Bölgede üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerini geliştirmek,
Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi,
Girişimcilik kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi, girişim sermayesi desteği, 
kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak
amaçlarıyla, mevcut Proje Destek Birimi faaliyetlerini geliştirip çeşitlendiren bir 
birim olarak kurulmuştur.
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KTUPRJ-002

Yürütücü
Oytun KALFA

Danışman 
Zekeriya ALBAYRAK

Proje Ekibi
Yağız Murat ÖZKAN, Orkun ARDA

GençBizz Girişimcilik Programı bünyesinde geliştirilmeye başlanan bu proje, internet 
üzerinden kablosuz olarak kontrol edilebilen 8x8 insansız tarım aracıdır. Bir tarım ülkesi 
olmamız ve tarımın tehlike altında olması sebebiyle bu alanda bir proje geliştirilmiştir. 
Okulumuzun bulunduğu İzmir ilinin Güzelbahçe ilçesinde bulunan çiftçiler ile yapılan 
görüşmeler sonucu çiftçilerin en büyük sorununun mazot olduğu tespit edildi. Artan mazot 
maliyetleri sebebiyle çiftçilerin yaptığı hesaplar birbirine uymamaktadır. Bu sebeple 
çiftçiler başta hayvanları olmak üzere birçok mal varlığını zararına satmak zorunda 
kalmaktadır. Ekip olarak bu mazot problemine nasıl çözüm bulanabilir diye düşünürken 
elektrikli bir tarım aracı geliştirmeye karar verdik. Bizim nihai amacımız kıymetli tarım 
emekçilerimizin derdine derman olmaktır. Birinci ağızdan duymuş olduğumuz mazot 
derdini çözüp çiftçilerimizi bir nebze de olsa rahatlatmak amacıyla çalışmamızı 
tamamlamış bulunmaktayız.

İnternet Tabanlı 8x8  
 İnsansız Tarım Aracı

KTUPRJ-003

Yürütücü
Prof. Dr. Fikret DEMİR 

Proje Ekibi
Dr. Necmettin Oğuz DEMİR, Muhammed Burak İMRE, Ertuğrul ÖZER

Bağ bahçe tarımında sıra arası ve sıra üzerini sürüp çapalayan (mekanik ot mücadelesi) 
değişik ataçmanlı (diskli tırmık,fireze vb.) makinelerdir. Toprak işleme sırasında ağaçlara 
ve bağlara zarar vermemesi için dokungaçlı (sensörlü) hidrolik kumanda düzeni ile 
donatılmıştır.

Bağ Bahçe Aralarını İşleyen 
Sensörlü Toprak İşleme Makinesi 
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KTUPRJ-012

Yürütücü
Doç. Dr. Halil Mecit ÖZTOP
Danışman 
Prof. Dr. Servet Gülüm ŞUMNU
Proje Ekibi
Zinnur Yağmur BALABANLI, Özge Ilgın İBİŞ, Aymelek Kübra USLU, Hülya HERDEM

Bu proje, popülerleşen mikrodalga uygulamalarının endüstrileşmesi adına şeker sanayi 
için yöntem ve teknoloji geliştirme fikri ile yola çıkmıştır. Bu projede sakarozun sanayi 
uygulamalarında su buharı ile ısıtılan vakumlu kazanlarda tamamlanan kristalizasyon 
basamağını, vakum altında mikrodalga ısıtma yöntemi ile gerçekleştirmek üzere yöntem 
geliştirilmesini hedeflenmektedir. Proje yöntemi endüstriyel bir bakış açısı ve kalitatif bir 
yaklaşım ile değerlendirerek ve kristalizasyon-mikrodalga etkileşimlerinin mekanizmasını 
açıklığa kavuşturarak kristalizasyon süresinin kısaltılması, üretim veriminin artırılması ve 
kristal kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Projede, işlem koşullarını ve verimini 
geleneksel yöntem ile karşılaştırıp, mikrodalga kristalizasyonunun endüstriyel açıdan 
değerlendirilmesi sağlanmıştır. Projenin endüstriye uygulanabilirliği için laboratuvar 
araştırmaları gerçekleşmiştir. Endüstride benimsenen geleneksel kristallendirme yöntemi 
işlem basamakları değiştirilmeden, yalnızca ısı enerjisi yerine mikrodalga ile 
kristallendirme işlemi başarı ile tamamlanmıştır.

Sakarozun Mikrodalga Vakum 
Tekniği ile Kristalizasyonu

KTUPRJ-014

Yürütücü
Yasin SÖNMEZ
Proje Ekibi
Prof. Dr. Eşref AKIL, Prof. Dr. Necmettin SEZGİN, Doç. Dr. Ömer Faruk ERTUĞRUL

Epilepsi hastalığı en yaygın beyin hastalığı olup Türkiye‘de 950 bin, Dünya’da ise 50 
milyon kayıtlı hasta vardır. Her yıl 2 milyon kişiye epilepsi tanısı konmaktadır. Epilepsi 
hastalığının teşhis ve tedavisinde başarı, hastanın anemnezine dayalı nöbet geçirme 
sıklığı ve şiddetinin doğru ölçümlenmesine bağlıdır. Bu ölçümlerin doğru yapılması için 
proje kapsamında geliştirilen donanım teknolojisinin yanında yapay zeka yazılımı ile 
epileptik/epileptik olmayan nöbetleri birbirinden ayıracak, hasta ile doktor arasında 
güvenli veri iletişimi sağlayacak, nöbet anında hasta ve hasta yakınlarını uyaracak ve 
nöbet gelmeden 180 sn önce nöbet geldiğini haber veren bir akıllı bileklik prototipi 
yapılmış ve 88 hasta üzerinde denenmiş çıktıları doğrulanmış bir ürün mevcuttur. Nöbet 
anında uyarım ile nöbet ayrıştırımı, nöbetin olmadan 180 sn önce hasta ve hasta 
yakınlarının uyarılması (Dünya literatüründe ilktir) ve doğru fiyat politikası ile her hastaya 
ulaşım imkanı rakiplere karşı rekabet avantajı sağlayacaktır.

Epilepsi Hastalığının Teşhis ve Takibini 
Yapan Yapay Zeka Destekli Akıllı Bileklik
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KTUPRJ-015

Yürütücü
Prof. Dr. Yasin TÜLÜCE

Proje Ekibi
Doktorant Sedat KÖSTEKCİ

Projeyle; anti-RhoA özellikli siRNA'ların kitosan ile kaplı formülasyonunun geliştirilmesi ve 
böylece hücreye girişi kolaylaştırılarak kanser hücresindeki kanserleşmeye neden olan 
genlerin susturulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda bir gen terapisi ile tedavi hedeflen-
mektedir. Ayrıca hazırlanan bu kitosanlı siRNA’ların kanser hücre hattı olan MCF-7 ve 
MDA-MB-231 hücrelerinin proliferasyonu ve invazivliği üzerindeki in vitro etkileri belirle-
nerek tümörlerinin büyümesini inhibe etme kabiliyeti de değerlendirilecektir. Hazırlanacak 
kitosanlı siRNA’ların daha uzun süre kanda kalarak ilaç etkinliğinin artırılması, kandaki 
stabilitesinin korunmasına, dozlama aralığının azaltılması amaçlanmaktadır. Ayrıca 
kandaki çeşitli kimyasal maddelerin ve enzimlerin siRNA’nın parçalanmasını önleyerek ve 
kaplanmış olan siRNA’nın hücre içerisine geçişini kolaylaştırması amaçlanmaktadır.

Rho-A Genini Hedefleyen Kitosan Kaplı siRNA 
Lipozomal Formülasyonun Geliştirilmesi ve Meme 

Kanser Hücre Hatlarında Gen Susturma Veriminin ve 
Diğer Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması

KTUPRJ-016

Yürütücü
Ömer Sinan ŞAHİN

Danışman 
Dr. Öğr. Üyesi Emre PEŞMAN

Proje Ekibi
Caner SANCAK

Proje kapsamında, yüksek hızlı teknelerde seyir halinde oluşan trim ve stabilite problem-
lerinden kaynaklanan yalpa, dönüşlerde savrulma, manevra ve operasyon kabiliyetinde 
düşüş, tekne baş tarafının havaya kalkmasından dolayı oluşan görüş kaybı problemlerine 
çözüm üretmek amacıyla bir dinamik trim ve stabilite kontrol sistemi geliştirip, cihazın 
tasarım ve prototip imalatı yapılmıştır. Projenin amacı, askeri gemilerin operasyonel 
kabiliyetini artırırken seyir halinde daha güvenli bir rota tutuşu ve hedefe yapılan atışların 
daha başarılı sonuçlanmasını sağlayan, özel amaçlı ve ticari gemilerde dinamik stabiliteyi 
artırarak deniz tutması oranını düşüren, daha konforlu ve güvenli bir seyir sağlayan, 
stabilitesi iyileştirilmiş seyir imkânı sunarak yüksek hızlı gemilerin hem yakıt tüketimini 
azaltan hem de hızını artıran bir ürün ortaya koymaktır. Yüksek hızlı tekneler için oldukça 
yeni bir teknoloji olan bu sistem çok az sayıda yabancı firma tarafından üretilmektedir. 
Fakat bu sistemin Türkiye’de üretimi henüz söz konusu değildir.

Dinamik Trim ve Stabilite 
Kontrol Sistemi
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KTUPRJ-018

Yürütücü
Hakan ÖZSEVEN
Danışman 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK
Proje Ekibi
Hasan Gökay MURUZ

Bu projede 3 boyutlu modelleme programları ile tasarlanıp 3 boyutlu yazıcıdan çıktı 
alınarak oluşturulan araç ve üzerine konumlandırılmış robot kolun kontrolü gerçekleştiri-
lecektir. Araç üzerinde bulunan stereo kamera ile alan taranacaktır. OpenCV bilgisayarlı 
görü kütüphanesi kullanılarak hedef tespit edilecektir. Hedefin tespit edilmesi için farklı 
algoritmalar bir arada kullanılacak olup böylelikle nesnenin tespitindeki doğruluk oranı 
arttırılmış olacaktır. Nesne tespiti işleminde öncelikle hedef nesnenin rengi, kenarları ve 
şekli tanımlanacaktır. Hedef nesnenin tespitinin ardından aracın hedefe doğru ilerlemesi 
istenecektir. Stereo kameradan alınan derinlik bilgisiyle hedef nesneye yaklaştığını 
anlayan araç robot kol yardımıyla hedefteki nesneyi kavrayıp kaldırması istenecektir. 
Robot kolun eklem açıları ters kinematik analiziyle elde edilen eşitliklerin çözümü ile 
belirlenecektir.

Stereo Kamera Kullanılarak Görüntü İşleme Yöntemiyle 
Araç Üzerine Konumlandırılmış Robot Kolun Kontrolü

KTUPRJ-019

Yürütücü
Buket YILDIRIM
Danışman 
Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İMAMOĞLU

Bu proje kapsamında koronavirüsler için fonksiyonel reseptör olarak tanınmış, 
günümüzün önemli proteinlerinden olan Anjiyotensin dönüştürücü enzim-2 (ACE2) 
proteini rekombinant olarak üretilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada ACE2 proteini, 
pTOLT (patenti laboratuvarımıza ait olan) vektöre kullanılarak E.coli ekspresyon 
sisteminde yüksek saflıkta, yüksek aktivitede, yüksek stabilitede ve düşük maliyetli yerli 
üretimi amaçlanmaktadır. Projede ilk olarak ACE2 proteini kodlayan gen biyoinformatik 
çalışmalar sonucundan tespit edilerek sipariş edilecektir. Bir vektör içerisinde gelen gen 
uygun restriksiyon enzimleriyle kesilerek jelden izolasyonu yapılacak ve aynı restriksiyon 
enzimleri ile kesimi yapılan pTOLT vektörü ile ligasyon işlemi gerçekleştirilip E.coli DH5α 
hücrelerine transformasyonu yapılacaktır. Uygun şekilde birleşmiş plazmitlerin jelden 
izolasyonu sağlanacak ve ardından ACE2 proteini üretilmesi için uygun hücrelere 
yapılacaktır. Son olarak üretilen T ACE2 proteini afinite kolon kromotoğrafisi yöntemiyle 
saflaştırılacak ve aktivite tayini yapılacaktır.

Kovid-19 Pandemisine Yönelik İnhibitör Denemeleri 
İçin ACE2 Proteinin Rekombinant Olarak Üretilmesi, 
Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

16

Özet

Özet



KTUPRJ-020

Yürütücü
Dr. Öğr. Üyesi Onur AYDOĞDU

Danışman 
Prof. Dr. Zübeyir SARI

Sağlık Bilimleri alanında ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalı üzerine projenin 
konusu, tamamen yerli destekle TÜBİTAK - Üniversite - Sanayi işbirliği ile geliştirdiğimiz 
görsel ve işitsel uyarı sağlayan, hafif ve taşınabilir özelliklere sahip giyilebilir (wearable) 
tipteki eklem eğitim cihazının, ön çapraz bağ yaralanması geçiren hastalarda ameliyat 
sonrası dönemde 8 hafta süresince güncel bir tedavi uygulaması olan virtüel rehabilitsyon 
(sanal gerçeklik) yaklaşımı olarak kullanılmasının hasta odaklı ve objektif değerlendirme 
parametreleri üzerine etkisini incelemektir.

Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Geçiren Bireylerde 
Görsel ve İşitsel Uyarılarla Yapılan Rehabilitasyon 

Yaklaşımlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

KTUPRJ-021

Yürütücü
Çağatay YILMAZ 

Proje Ekibi
Emre KÖMÜRCÜ

Proje; yenilikçi matris ve fiber malzemeleri kullanılarak snowboard tahtası üretmek üzerin-
edir. Bu kapsamda mevcut snowboard tahtalarında kullanılan termoset matris malzemesi 
yerine termoplastik bir matris malzemesi kullanılacaktır. Aynı zamanda cam elyaf yerine 
bazalt elyaf kullanılacak olması projenin diğer yenilikçi tarafı olacaktır. Termoplastik matris 
malzemesi kullanılarak kompozit malzemelerin kullanıldığı uygulamalarda geri dönüşüm 
sorununun önüne geçilecek, snowboard tahtasının tamir ve onarım işlemleri kolaylaşacak-
tır. Proje kapsamında kullanılacak termoplastik reçine ile snowboard tahtasının 
kullanımında oluşan titreşimleri azalacak ve ani yere çarpmalarda snowboard tahtasının 
şok emme kapasitesi artacaktır. Böylece kullanıcı piyasadaki diğer snowboard tahtalarına 
göre daha rahat ve kullanımı kolay bir snowboard deneyimi yaşayacaktır. Bu özellik 
profesyonel olarak bu sporu yapan sporcuların snowboard tahtası ile olan deneyimini 
iyileştirecek ve ortaya çıkacak ürünü rakiplerine karşı avantajlı hale getirecektir.

Yenilikçi Fiber ve Matris Malzemesi Kullanılarak 
Geri Dönüştürülebilir Snowboard Üretimi
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KTUPRJ-022

Yürütücü
Zeynep Berin ÇELEBİ
Danışman 
Prof. Dr. Oktay YILDIZ

Gıda ve kozmetik endüstrisinde kullanılan arı ürünleri günümüzde ticari ürünlere dönüş-
meye başlamıştır. Arı ürünleri içerisinde en yüksek biyolojik aktiviteye sahip olan ve 
yüksek antioksidan, antimikrobiyal, antiinflamatuar, hücre yenileyici, anti-aging, yara 
iyileştirici, analjezik etki gibi özelliklere sahip olan propolis ile benzer etkilere sahip arı 
sütünün krem formülasyonlarına dönüştürülerek katma değerli bir ürün haline getirilmesi 
amaçlanmaktadır. Üretim yöntemi incelendiğinde propolisle arı sütü etken maddeler 
olarak; balmumu ve keçiboynuzu zamkı ise viskozite kontrol maddesi olarak kullanılacak-
tır. Oluşturulan vücut kremi formülasyonunda herhangi bir koruyucu kullanılmayacak, 
yüksek antioksidan ve antimikrobiyal özellikte propolis ekstresi kullanılacaktır. Emülgatör 
olarak stearil alkol ve akolin GC; nemlendirici olarak gliserol kullanılacaktır. Üründe 
stabilite testleri, toplam antioksidan, antimikrobiyal, antihiyaluronidaz aktivite ve fenolik 
kompozisyon analizleri (HPLC ile) yapılacaktır.

Propolis ve Arı Sütü İçeren 
Krem Hazırlanması

KTUPRJ-023

Yürütücü
Fatma Nur YANIK
Danışman 
Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Proje Ekibi
Ayşegül EREN

Çay tohumu yağı gıda sektörü olmak üzere kozmetik sektörü, sabun, margarin, yapışkan, 
boya, vernik vb. birçok endüstriyel alanlarda işlem görmektedir. Kozmetik bilimi alanında 
kullanılan tüm merhemlerin kökeninde yer almakla birlikte gece ve gündüz kremleri, saç 
bakım yağları, ruj, saç kremleri, makyaj malzemeleri, güneş preparatları ve makyaj 
temizleme ürünleridir. Mevcut çalışmalara bakıldığında literatürde ve piyasada Türk çayı 
tohum yağının kozmetikte kullanımına rastlanılmamıştır. Projenin amacı Türk çay tohum-
larından çay tohumu yağı üretilerek, bu yağın çeşitli kozmetik ürünlerinde kullanımının 
değerlendirilmesidir. Bu amaçla Karadeniz Bölgesi’nden elde edilen Türk çay tohum-
larından soğuk pres yöntemi ile üretilen yağın sabun ve krem formülasyonuna dahil 
edilmeye çalışılacaktır. Projenin başarıyla gerçekleşmesi durumunda ülkemizde çay 
tohumu yağının kozmetik ürünlerde kullanımında bir ilk olacağı böylelikle katma değeri 
yüksek yeni bir çay bitkisi ürünü kazandırılacağı düşünülmektedir.

Türk Çay Tohum Yağlarının 
Kozmetik Üretiminde Kullanımı
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KTUPRJ-024

Yürütücü
Tayfun DEMİRCAN

Danışman 
Fitnat TAVACI

Proje Ekibi
Şerife YAŞIK, Elif DEMİR, Firdevs TÜRK, Mehmet TOKATLI

Proje fikri, teknolojinin hız kazandığı günümüzde ve içinde bulunduğumuz dijitalleşme 
çağında, gönüllülük diye isimlendirilen gönüllülük süreçlerini teknolojiden yararlanıp, dijital 
ortamlara entegre ederek, gönüllülüğün dijital hali mobil uygulamasının oluşturulmasıdır. 
Proje ekibi; Türkiye’yi başta ülkemizde, ardından tüm Dünya’da çeşitli mecralarda en iyi 
şekilde temsil etmektedirler. Yurt içinde ve yurt dışında birçok projeye imza atmışlardır. 
Tüm bu bilgi birikimi, deneyim ve tecrübenin verdiği yüksek motivasyonla proje fikrinin 
hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Projenin ait olduğu teknik alan, dijital ve sayısal 
dönüşüm alanının alt alanı olan mobil uygulamalardır. Teknolojinin hız kazandığı 
günümüzde ve içinde bulunduğumuz dijitalleşme çağında, gönüllülüğün teknolojiden 
yararlanılarak, dijital ortamlara entegre edilip, gençlerin gönüllülük alanındaki dijital 
yeterliliklerinin arttırılması projenin amacıdır.

Gönüllülüğün 
Dijital Hali

KTUPRJ-025

Yürütücü
Saniye Beyza BOZOĞLAN

Danışman 
Prof. Dr. Oktay YILDIZ

Projede peteklerden alınan ham arı ipeğinin yara iyileştirici özelliğinin tespit edilip krem 
formülasyonunda kullanılması ile katma değerli ürün haline getirilmesi amaçlanmaktadır. 
Literatürde rekombinant teknoloji ile üretiminin diğer böcek ipeklerinden daha kolay olduğu 
ve üstün özellikleri nedeniyle yeni nesil biyomateryal olarak kullanılabilme potansiyeline 
sahip olduğu vurgulanmaktadır. Ham arı ipeğinin ilk kez yara iyileştirme özelliğinin tespit 
edilecek olması ve piyasadaki diğer kremlerden farklı olarak arı ipeğinin krem 
formülasyonunda ilk kez kullanılacak olması projenin yenilikçi yönünü oluşturmaktadır. 
Üretilecek arı ipeği esaslı krem bir ilk olma özelliğine ek olarak sanayi ortağının apiterapik 
kozmetik ürün üretim sürecine katkı sağlayacaktır. Projede arı ipeği esaslı krem 
formülasyonu kurumsal bir sürece entegre edileceğinden bu ürünün katma değerli bir 
bileşen haline getirilmesinde ilk basamak görevi göreceği ve arı ürünleri esaslı ürün 
çeşitliliğinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Arı İpeği Esaslı 
Krem Tasarımı
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KTUPRJ-026

Yürütücü
Mertcan NANE
Danışman 
Dr. Öğr. Üyesi Ömür AKYAZI
Proje Ekibi
Halil GÖK, Hatip GÜÇLÜ, Hükümdar FIRAT

Elektrik sayaçlarının üzerine haberleşme teknolojileriyle birlikte entegre edilmiş formu 
olan akıllı elektrik sayaçların yetkinlikleri; elektrik enerjisi tüketim bilgilerini internet 
aracılığıyla kullanıcılara aktarılmasıdır. Bu doğrultuda kullanıcılar güç tüketimlerini takip 
ederek gereksiz harcamalarını azaltabilecektir. Aynı zamanda uzaktan erişimle sayaçları 
kontrol etmek mümkündür. Böylece olası olağanüstü durumlarda enerjiyi kesip maddi 
veya manevi zararları azaltmış veya önlemiş olur. Tüketici dostu bu sayaçların kullanıcı 
panellerinde kullanıcılara tüketimleri hakkında güncel algoritmik veriler aktararak 
fazladan enerji tüketiminin engellenmesi hedeflenmektedir. Projede yönetici paneli 
üzerinde bölge/şehir vb. sınıflandırarak enerji trafiği kontrolü sağlanması, böylece resmi 
olmayan kesintileri anında tespit edip olası olayların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 
Sağlanan bu avantajla birlikte kayıp-kaçak kullanım tespitinin analizi yapılabilecektir.

Akıllı 
Elektrik Sayacı

KTUPRJ-027

Yürütücü
Dr. Öğr. Üyesi Rahim ŞİBİL
Proje Ekibi
Nagihan ŞAHİN

Atık suların arıtılmasında kullanılan tesislerin ekonomik ve verimli işletilebilmesi tesisin iç 
hidrolik ve hidrodinamik özelliklerine bağlı olmaktadır. Gelişen bilgisayar teknolojisi ile 
bahsedilen bu tesislerin hidrolik ve hidrodinamik analizleri Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği (HAD) yazılımları ile yüksek doğrulukla yapılabilmektedir. Bu çalışmada tip 
proje olarak uygulanan atık su arıtma tesisleri biyolojik arıtma ünitelerinden oksidasyon 
hendeğinin (OH), atık su arıtım verimi ve işletme maliyetini doğrudan etkileyen hidrolik ve 
hidrodinamik açıdan değerlendirilmesi, seçilen bir atık su arıtma tesisinde HAD ile 
yapılarak, OH’lerin hidrolik açıdan zayıf yönlerinin belirlenmesi ve bu zayıf yönlerin 
giderilmesi için uygun kesit ve özgün modeller verilerek, atık su arıtma tesisinin istenilen 
akım koşulların da maksimum verim ve düşük maliyette projelendirilmesi ve geliştirilmesi 
amaçlanmıştır.

Atık Su Arıtma Tesislerinin Arıtma Verimi ve 
İşletme Maliyetleri Açısından Optimum Tasarımı 
İçin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi
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KTUPRJ-029

Yürütücü
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda TAŞAR

Danışman 
Prof. Dr. Ahmet ÖZER

Atık biyokütle kaynağı, doğal katkı maddesi, sentetik pH indikatörleri ve komonomerlerden 
yola çıkarak, sıvı/çözelti ortamında pH ayracı olarak kullanılabilecek, mekanik/elastik/su 
dayanımı yüksek, çevresel pH değişimine duyarlı, biyobozunur, çevre dostu polimerik 
halokromik jel uçlu kalem üretiminin yapılması ve ticarileştirilmesi amaçlanmaktadır.Ürün 
özelliklerinin geliştirildiği süreçte, pH indikatör kalemin nihai ürünün aşağıdaki özellikleri % 
100 başarı ile taşıması amaçlanmaktadır; Çevresel pH değişimine renk değişimi ile cevap 
vermesi, pH değişimine tepki hızının yüksek olması, Elastik ve mekanik dayanımının 
yüksek olması, suda çözünmemesi, su dayanımının yüksek olması, su/çözelti ortamında 
şekil deformasyonuna uğramaması, uzun bir kullanım süresinin olması, kullanım 
pratikliği/kolaylığı/güvenliği taşıyacak, ilköğretim düzeyindeki öğrenciler, teknikerler vb 
tarafından rahatlıkla kullanılabilmesi, ölçüm esnasında sıvı/çözelti ortamının 
bileşimini/yapısını bozmaması, muadillerinin mevcut kullanım sahalarına ek olarak 
yeni/farklı kullanım sahaları oluşturabilmesi,

Halokromik Jel 
Uçlu Kalem

KTUPRJ-032

Yürütücü
Mehmet Nuri ÇETİN

Danışman 
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan YAZGAN

Proje Ekibi
Bekir UZUN, Resul TORUN

Projede otonom araçların otonom sürüşlerine destek olacak radar ve lidar algılayıcı 
sistemlerinin bir arada olduğu hibrit bir algılayıcı sistem tasarlaması ve gerçekleştirmesi 
hedeflenmektedir. Radar sistemi kötü hava koşullarından etkilenmemektedir ancak düşük 
çözünürlükte algılama kapasitesine sahiptir. Lidar sistemi ise yüksek çözünürlükte 
algılama yapabilmesine karşın kötü hava koşullarında yetersiz kalmaktadır. Bu iki sistemin 
birlikte kullanımı ile olumsuz etkileri en aza indirerek otonom sürüşü verimli ve perfor-
manslı şekilde sağlayacak bir algılayıcı sistem geliştirilmek hedeflenmektedir.

Otonom Araçlar İçin 
Hibrit Uzaktan Algılayıcı Ralidar
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KTUPRJ-033

Yürütücü
Doç. Dr. Melek YILGIN
Danışman 
Prof. Dr. Dursun PEHLİVAN
Proje Ekibi
Doç. Dr. Neslihan DURANAY, Dr. Öğr. Üyesi Şeyda TAŞAR,Tuğçe KURT

Günümüzde sera gazı emisyonunun gitgide artmasının neden olduğu iklimsel değişiklik 
problemleri, enerji üretiminde kullanılan ısıl kimyasal işlemler için yenilenebilir kaynaklar 
olarak lignoselülozik biyokütlelere daha fazla ilgi gösterilmesini gündeme getirmiştir. 
Menşeilerine bağlı olarak fiziksel ve kimyasal bileşimlerinin geniş bir aralıkta değişmesin-
den dolayı ısıl ve kimyasal işlem teknolojilerinin uygulanabilirliği de karmaşıktır. Biyokütle 
dezavantajları nedeniyle endüstride kullanım açısından popüler bir yakıt değildir. Çoğu 
uygulamada asıl işlem öncesinde biyokütle kaynaklarının ön işlemlere sokulmaları 
gerekmektedir. Bu çalışmada, torrefaksiyon işlemi ile biyokömür üretiminde biyokütle 
olarak çay demleme atığının kullanılması amaçlanmaktadır. Çay demleme atığının 
torrefaksiyonu üzerine katalizör miktarının, işlem sıcaklığının ve işlem süresinin etkisi 
yanında pelet ve toz halde reaktöre yüklenmesinin katı ürün verimi ve katı ürünün 
özellikleri üzerindeki etkisi araştırılacaktır.

Çay Demleme Atığından Katalitik 
Torrefaksiyonla Biyokömür Üretimi

KTUPRJ-034

Yürütücü
Ömer Faruk ÖZYÖN
Danışman 
Yiğit MAHMUTOĞLU
Proje Ekibi
Özhan ARSLAN

Artan araç sayısı ile birlikte kurumlardaki personel araç takibi zorlaşmaktadır. Yapılacak 
olan bu projede plaka tanıma işlemi 3 aşamada yapılacaktır. Bu aşamalar plaka 
bölgesinin bulunması, karakter ayrıştırma ve karakter tanıma yöntemleridir. Trafikte 
görüntünün yakalanması ve algılanması ışık, yansıma gibi faktörlerden dolayı oldukça 
zordur. Bu çalışma plaka tanıma işlemi için önce araçları tespit eder ardından belirsiz 
görüntülerde karakter tanıma yapmak için Evrişimli Sinir Ağı uygular ve 7 optimizasyon 
algoritmasını karşılaştırır. Plaka Tanıma sistemi günlük hayatta işimizi iki alanda 
kolaylaştırmaktadır. Özel şirketlerde kişilere tahsis edilen araçların giriş çıkışları esnasın-
da görüntü işleme kullanılarak araç sürücüsünün ve plakanın eşleştirilmesinin kontrolü 
sağlanarak şirket aracının kimin kullandığı ve ne kadar kullanıldığı belirlenebilmektedir. 
Bir diğer alan ise özel (site, apartman, şirket vb.) otopark giriş çıkışlarında aracın sahipleri 
dışında otopark dışarısına çıkarılmak istendiğinde özel otopark güvenliğinin bilgisayarına 
uyarı veya bildirim gönderilecektir. Bu sayede araç çalınma riskinin önüne geçilip, şüphe-
linin erken teşhisini sağlamaktadır.

Araç Hırsızlıkları 
ve Araç Kullanıcı Takibi
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KTUPRJ-035

Yürütücü
Yasin OKUT

Danışman 
Alkan AKSOY

Proje hem ulaşım hem güvenlik için tasarlanmıştır.  Karadeniz’de ulaşım ve ticaret, kara 
ve hava araçları ile yapılır. Ancak ulaşım nüfus yoğunluğunun ve ticaretin artması ile sorun 
oluşturabilir. Bu noktada hız ve ucuzluk konusunda tren yolu her zaman öndedir. Ülkemiz 
nükleer teknolojide ilerlemeye başlamıştır. Nükleer sızıntı veya saldırı karşısında en 
güvenilir noktalar dağ içleri ve denizin altlarıdır. Önerilen denizaltı tren yolu “marmaray” 
projesini anımsatır. Denizaltına blok yerleşimi için deniz tabanının eşit olduğu bölgelerin 
seçilmesi en önemli kriterdir. Bu noktada Karadeniz’in deniz tabanının haritasının geliştiril-
mesi, maliyet hesabı ve amortisman süresi çıkarılmalıdır. Geliş ve gidişten oluşan tren 
yolunda ilave olarak erzak depoları, deniz suyundan temiz su elde etme cihazları, su 
akıntısından elektrik elde etme jeneratörleri, deniz suyundan elektroliz ile oksijen, ısınma 
ve yakıt için hidrojen elde edilmesi gibi yaşamsal üniteler mevcuttur. Tüneller belirli 
aralıklarla bağlantıları kapılarla kapanabilir. Bir saldırı veya afet durumunda tünelin 
çökmesi durumunda bu kapılar kapanarak tüm tünelin su dolması engellenir.

Nükleer Saldırıya Karşı 
Yaşam Yeri

KTUPRJ-036

Yürütücü
Prof. Dr. Temel TÜRKER

Proje Ekibi
Yusuf YANIK, Ömer YILDIRIM, Abdullah AYMELEK

Çok Kanallı Titreşim Ölçüm Sistemi yapısal davranışların deneysel olarak belirlenmesinde 
ve yapı üzerinden titreşim verilerinin algılanmasında çeşitli titreşim ölçüm sistemleri 
kullanılmaktadır. Mevcut sistemlerin kendine özgü yapısından dolayı farklı ölçüm sistem-
leriyle entegre olarak kullanılamaması, bu sistemlerin geliştirilmeye kapalı olması ve 
çoğunluğunun yurt dışından yüksek maliyetlerle temin edilmesi önemli bir sorun oluştur-
maktadır. Geliştirilen sistemde ise veriler istenilen dosya formatında kaydedilebilmekte, 
geliştirmeye açık kodlu yapısı sayesinde istenilen amaca yönelik değişikliklere izin 
verilmekte, yerli üretim olması sebebiyle de benzer özellikteki sistemlere göre daha ucuz 
olmakta ve fonksiyonel bir kullanım sunulmaktadır. Mevcut sistemler genelde kablolu 
olarak tasarlanmakta iken geliştirilen sistem hem kablolu hem de kablosuz olarak 
kullanılabilmektedir. Ayrıca mevcut sistemlerdeki veri toplama sistemi kanal giriş sayısını 
kısıtlı iken geliştirilen sistemde kanal sayısı kısıtlaması ortadan kaldırılmakta ve etkin çok 
kanallı kullanım imkanı sunmaktadır.

Çok Kanallı 
Titreşim Ölçüm Sistemi
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KTUPRJ-037

Yürütücü
Hüsamettin HAKOĞLU
Danışman 
Mehmet Emin BACA
Proje Ekibi
Fatma YILDIZ

Biyogaz oluşumunda rol oynayan farklı mikroorganizmalar, içerisinde bulunduğu 
reaktörden etkilenmektedir. Sunulan projede biyogaz prosesine etki eden parametreler 
incelenerek anaerobik biyogaz reaktörünün tasarım ve imalatı hedeflenmiştir. Öncelikle, 
biyogaz prosesinde kullanılması gereken ekipmanlar reaktör tasarımına uygun hesap-
lamalarla belirlenip AutoCad programıyla çizilerek tasarım yapılmıştır. İmalat aşamasın-
da reaktöre uygun motor ve karıştırma sistemi, reaktör ortam sıcaklığını sağlayacak 
rezistans ısıtıcıları, sıcaklık kontrolü için PT-100 probu, basınç manometresi ve gaz çıkış 
eşanjörü belirlenerek reaktöre yerleştirilecektir. Ardından, biyogaz reaktörünün optimi-
zasyon denemeleri yapılıp, literatürdeki yapılan biyogaz üretim çalışmaları referans 
alınarak biyoreaktör denenecektir. Organik atıklarla yapılacak olan denemelerde elde 
edilen değerler, referans olarak kaydedilip, bu değerlerin artmasına yol açabilecek 
yöntemlerin geliştirilmesi ve araştırılması hedeflenmektedir.

Organik Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan 
Biyogaz Üretiminin Araştırılması

KTUPRJ-038

Yürütücü
Beril KARA
Danışman 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet NUROĞLU
Proje Ekibi
Amırmohammad HOSEINPOUR MARALLOU, Funda YANIK

Uydular, yörüngede dönme sürelerinin yaklaşık %40’ını dünyanın karanlık tarafında 
geçirdikleri için sürekli aydınlık tarafta depoladıkları enerjiyi kullanırlar. Kimyasal piller, 
kısa zaman diliminde birçok kez dolup boşalma gereksinimi duymaları ve kullanım süresi 
sona ermiş pillerin değiştirilme maliyetinin yüksek olması sebebiyle tercih edilmez. 
Volanlı bir enerji depolama sistemi aynı koşullar altında elektrokimyasal pillerden daha 
verimli, daha hafif, deşarj derinliği fazla ve daha uzun ömürlüdür. Bu yüzden uydu 
karanlık bölgedeyken gerek duyduğu enerjiyi volanlı enerji depolama birimi tarafından 
sağlar. Volanlı piller hem uydularda hem de uzay istasyonunda kullanılabildiklerinden 
havacılık ve uzay şirketlerine ekipman ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlayabilir. Bu 
projede amaç; yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinin volan 
kullanılarak depolanması ve böylelikle enerjinin kullanımının başka bir zaman dilimine 
ötelenmesini sağlamaktır. 

Uydular İçin Yerli Volan (Flywheel) 
Enerji Depolama Sistemi
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KTUPRJ-039

Yürütücü
Fatih YILDIRIM

Danışman 
Prof. Dr. Salim KAHVECİ

Proje Ekibi
İsmail KAYA, Ertuğrul Onat YÜNGÜL

Sanayi danışmanının yürüttüğü projede güç dağıtım hatlarından çekilen reaktif gücün 
ölçülmesi neticesinde istenmeyen bileşenlerin (gürültü, harmonik ve girişimlerin) ölçüme 
dahil olarak sonuçlarda hatalara sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu bileşenlerin filtrelen-
mesi için; düşük güç tüketimine sahip bir mikrodenetleyici kullanarak, yüksek doğruluk 
oranına sahip optimum bir filtrenin tasarlanması amaçlandı. Yapılan araştırmalar 
incelendiğinde; tercih edilen uygulama kartlarının DSP işlemcileri ve FPGAlar olduğu 
görüldü. Düşük güçlü mikro denetleyici seçimi maliyeti düşürme noktasında araştırmamızı 
diğer çalışmalardan ayırmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar; ticari bir üründe 
kullanılarak güç dağıtım hatlarından çekilen reaktif gücün düşük hata oranıyla ölçülmesi 
planlanmıştır. Araştırmanın sonunda elde edilen ticari bir ürün yapıldığından ekonomiye, 
ayrıca bilimsel birikime katkı sunacağı öngörülmüştür.

Reaktif Güç Ölçümü İçin 
Optimum Bir Sayısal Filtre Tasarımı

KTUPRJ-041

Yürütücü
Merve TÜRKMEN

Danışman 
Dr. Öğr. Üyesi Raşit SEZER

Proje Ekibi
Eren SABANCIOĞLU

Doğal kaynakların korunmasının önem arz ettiği günümüzde, elektrik kaynağına ihtiyaç 
duymadan uzun süreli ışıma sağlayan fosforesans katkılı kompozit filamentlerin üretimi ve 
satışı amaçlanmaktadır. Proje, öncelikle çözelti yanma sentezi ile fosforesans üretiminin 
gerçekleştirilmesi ve yanma sentezi takibinde fosforesans katkılı kompozit filament 
üretimini amaçlamaktadır. İlk olarak fosforesans toz eldesi için çözelti yanma sentezi ile 
stronsiyum alüminat üretilecektir. Günümüz teknolojisinde elektrik kullanımını aza 
indirmek ve doğa dostu malzeme kullanımı çok büyük önem arz etmektedir. Üretilecek 
kompozit filamentin doğa dostu olması geri dönüştürülmüş polimer malzemeler kullanılar-
ak sağlanacaktır. Fosforesans katkılı polimer malzemeler; 3B yazıcı ile üretilecektir. Elde 
edilen toz ve filamentlerin birçok alana uyarlanabilir olması, malzeme cinsi ve sertlik gibi 
özelliklerin çeşitlendirilerek daha fazla müşteri talebini karşılaması sağlanacak ve satışı 
yapılacaktır.

Fosforesans Katkılı Kompozit Filamentlerin 
Geri Dönüştürülmüş Polimer ile Üretimi
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KTUPRJ-042

Yürütücü
Bilge YILMAZ
Proje Ekibi
Prof. Dr. İlhan DENİZ , Doç. Dr. Eyyüp KARAOĞUL, Dr. Öğr. Hilal FAZLI

İş fikri, doğal çam reçinesi ürünü olan kolofanın, şeker fabrikalarının atık ürünlerinden 
üretilen etil alkol’ün üretim hattı atığı olan fuzel yağı ile modifiye edilmesi ve üretilen 
modifiye kolofan ürünlerinin çeşitli sanayilerin (vernik, tutkal vb.) sertleştirici ihtiyaçlarının 
karşılanmasına dayanmaktadır. İş fikri içerisinde reçineden elde edilen kolofan maleik 
anhidrit ile birlikte fuzel yağı alkollerinden izo amil alkol ile reaksiyona sokularak daha 
rijit, mekanik özellikleri iyileştirilmiş ve oksidasyona karşı daha kararlı modifiye ester 
kolofan ürünleri üretilecektir. İş fikri ile ülkemizde doğal reçine ürünlerinin modifiye 
edilerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ile cari açık noktasında fayda 
sağlanmış olacaktır. İş fikri ürünü sadece üretimi ile değil, üretiminde kullanılan hammad-
deler ile de ön planda olmaktadır. Hammaddenin doğal, sürdürülebilir, fotosentez ürünü 
olması ve hammaddeyi modifiye eden ürünün atık olması ilave maliyet gerektirmeden 
ürünün üretilmesini sağlayacaktır.

Çam Reçinesinden Fuzel Yağı Modifikasyonu ile 
Biyopolimer Üretimi

KTUPRJ-043

Yürütücü
Prof. Dr. İlhan DENİZ
Proje Ekibi
Arş. Gör. Bilge YILMAZ, Doç. Dr. Eyyüp KARAOĞUL, Dr. Öğr. Hilal FAZLI, 
Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN

Ülkemizde 25.000 ton civarında üretilen ve karayolları ağının genişlemesiyle yapıştırıcı 
olarak kullanılan (yaklaşık 5000 ton), tamamı modifiye kolofan olarak yurt dışından ithal 
edilmektedir. Üretime en uygun, 100.000 hektar reçine üretim potansiyeline sahip 
kızılçam ormanlarımızdan yılda 72.000 ton reçine üretim potansiyeli, bulunmaktadır. 
Ülkemiz ormanlarından üretilecek  farklı doğal kolofanlardan termoplastik yol çizgi boyası 
üretilecektir.. Proje üç aşamalı olup, ilk aşamada, üretilen ham reçineden distilasyonla 
kolofan elde edilecektir. İkinci aşamada doğal koloflanın esterleştirme reaksiyon 
değişkenleri (alkol, sıcaklık, katalizör, antioksidan, vb.) optimize edilecektir. Üçüncü 
aşamada ise, termoplastik yol çizgi boyası üretiminde,  kopolimer katkısı ile yapışma, 
esneklik ve darbe direnci özellikleri iyileştirilecektir. Böylece, ormanlarımızdaki doğal çam 
reçinesinin üretimiyle sosyal ormancılık kapsamında orman köylüsüne ek gelir  sağlan-
acağı gibi ithal reçine ürünleri yurt içerisinde üretilerek bu sektördeki cari açık azaltılmış 
olacaktır.

Çam Reçinesi Kolofanından Termoplastik 
Yol Çizgi Boyası Üretimi
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KTUPRJ-044

Yürütücü
Dr. Öğr. Üyesi Özgür AYDIN 

Elektrokimyasal enerji dönüşüm sistemlerinde; anot, katot ve elektrolit olarak temelde üç 
tane bileşen varken, günümüz Polimer Elektrolit Membran Yakıt Pilleri - PEMYP’nin 
elektrotları birden fazla bileşene sahiptir. Aslında akışkanların dağıtım ve tahliyesinden 
sorumlu olan Kütle Transfer Plakalarına yüklenen elektron toplama/dağıtma görevleri bu 
plakaların ”Bi-Polar” şeklinde anılmasını ve Mekanik Destek Bileşeniyle Mikro-Gözenekli 
Katmanlarının da elektriksel iletken olmasını zaruri kılmıştır. Geliştirmek istenilen PEMYP 
bloğunda, Bi-Polar Plakalardan elektron toplama/dağıtma görevlerinin alınması ve Tel 
Örgüler kullanılması sayesinde Bi-Polar Plakaların daha ucuz ve daha dayanıklı malze-
melerden üretimi amaçlanmaktadır. Geliştirilecek PEMYP maliyetinin büyük ölçüde 
düşürülmesi; performans ve ömrünün ise önemli miktarda artırılması amaçlanmaktadır. 
Bu sayede üretilecek olan ürünlerin pazarda rekabet edebilmesi ve PEMYP bloklarını 
geliştiren müşterilere pazarlanması planlanmaktadır.

Maliyeti Azaltan ve Performansı Yükselten 
PEM Yakıt Pili Tasarımı

KTUPRJ-045

Yürütücü
Hayrettin ACAR

Danışman 
Fevzi KARSLI 

Proje Ekibi
Ömer CANÖZÜ, Mehmet ÖZTÜRK

Önerilen proje; binalardaki üç boyutlu değişimlerin otomatik olarak tespit edilmesini 
sağlayan bir yazılım geliştirilmesidir. İlgili kurumlarla yapılan görüşmelerde, yapılaşmadaki 
kaçak/kayıp bedellerinin belirlenebilmesi için iki boyutlu haritalar ve güncel hava 
fotoğrafları manuel olarak değerlendirilmektedir. Böyle belirlenen binaların kontrolü 
yerinde fiziki tespit ile yapıldığından; fazla personelin çalışması gerekmekte, iş gücünün 
verimsiz kullanımına ve zaman kaybına sebep olmaktadır. İlk aşamada, özellikle belediye-
ler için emlak kaçak/kayıp bedellerine konu olan yapıların otomatik tespit edilmesi planlan-
maktadır. Yazılımda gereksinim olan girdiler; belediyeler tarafından standart olarak 
üretilen çalışma bölgesine ait haritalar ve aynı bölgede İHA ile gerçekleştirilecek bir uçuşla 
temin edilecek yüksek çözünürlüklü stereo görüntülerden üretilen 3B yoğun nokta 
bulutlarıdır. Projenin başarıya ulaşması ile üretilecek yazılımla belediyeler tarafından 
manuel yapılan bu işlemler büyük oranda otomatikleştirilerek kısa sürede tamamlanabi-
lecektir.

Binalardaki 3 Boyutlu Değişimlerin Otomatik Olarak 
Tespit Edilmesini Sağlayacak Bir Yazılımın Geliştirilmesi
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KTUPRJ-046

Yürütücü
Raşit SEZER
Proje Ekibi
Ayşe ÜSTÜNEL ÇAVUŞ

Proje ile alüminyum döküm sektöründe kullanılan modifikatör master alaşımlar selestit 
cevherinden yeni bir yöntemle üretilecektir. İlk aşamada selestit cevheri soda külü ile 
hazırlanan karbonat çözeltisinde bilyalı değirmende birlikte öğütülerek %98,5 safiyette 
Stronsiyum Karbonat (SrCO3) elde edilecektir. Projenin ikinci aşamasında SrCO3, 
metalotermik redüksiyona hazırlamak için kalsine edilecektir. SrCO3'ın termal davranışı 
Diferansiyel termal analiz ve termogravimetrik analiz ile belirlenecektir. Analiz sonucunda 
elde edilen veriler ışığında kalsinasyon testleri yapılarak optimum kalsinasyon sıcaklık 
ve süresi belirlenecektir. Sonraki aşamada ana ürün olan Al-Sr master alaşımı üretilecek-
tir. Projenin son aşamasında optimum koşullarda üretilen modifikatörlerin silis 
modifikasyonu performansları test edilecektir. Üretilen prototip master alaşımlar ötektik 
altı ve ötektik Al-Si alaşımlarına farklı oranlarda ilave edilerek modifikasyon özellikleri 
incelenecektir.

Dökümhanelerde Kullanılan Al-Sr Master Alaşımının 
Ekonomik Bir Proses ve Yerli Kaynaklar ile Üretimi

KTUPRJ-047

Yürütücü
Fatih KAYA
Proje Ekibi
Prof. Dr. Ahmet ÖZER

Tarım ve tarıma dayalı gıda üretiminin güvenliği için su güvenliği elzemdir. Endüstriyel su 
atıklarının, kentsel su atıklarının ve tuzlu su kaynaklarının arıtılarak kullanılabilir hale 
getirilmesi suyun etkin ve verimli kullanımı sağlayacak metot önerileri arasındadır. Arıtma 
proseslerinin en önemli bileşenleri ise iyon değiştirici reçineler, sorbentler, membranlar 
gibi filtre malzemeleridir. Ancak aktif karbon hariç bu filtre malzemeleri ülkemizde üretile-
memektedir ve ülkemiz bu alanda ithalatçı konumundadır. Küresel ölçekte yaşanan 
krizler tedarik zincirlerini de tehlikeye düşürebilmektedir. Bu sebeple ülkemizin stratejik 
öneme sahip olan bu sektörde yerli teknolojiyi üretebilmesi gerekmektedir. Ülkemizde 
endüstriyel ölçekte üretimi yapılan kitosan biyopolimeri ve bentonit gibi doğal iyon 
değiştirici cevherler bu alanda yaşanan üretim problemi için çözüm teşkil edebilir. 
Projenin amacı kitosan ve bentonit gibi yerli ham maddeleri kullanarak üretilecek 
kompozit malzemeleri su arıtma proseslerinde kullanmaktır.

Su Saflaştırma Prosesleri İçin Yerli Kaynaklardan 
Biyouyumlu, Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Reçine 
Üretimi
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KTUPRJ-048

Yürütücü
Ahmet ERBAYSAL

Danışman 
Dr. Öğr. Üyesi Ömür AKYAZI

Proje Ekibi
Ayşenur GÜNEY, Ramazan SARI, Güler YILMAZ, Muhammed Taha GÜNAYDIN

Robotların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte insan gücüne ihtiyaç azalmış, hızlı ve 
başarılı bir şekilde görev sürecinin tamamlanması sağlanmıştır. Genel amacıyla İnsansız 
Gözlem Aracı (İGA); eğimli, insan gücüyle ulaşılamayan dik ve engebeli yüzeylerde 
rahatlıkla ilerleyerek kamerası sayesinde gözlem yapabilme hedefiyle tasarlanacaktır. 
Donanımları eklendiğinde gökdelenin en üst katında cam temizliği yapabildiği gibi film 
sektöründe istenilen açı ve konumda çekim yapabilme kabiliyetine sahiptir. Ayrıca askeri 
alanda yapılan çalışmalarda meydana gelen sorunlara çözüm yolu bulma hedefindedir. 
İGA; yüksek binalarda yapılan kapalı alan operasyonlarının öncesinde gözlem yaparak 
verileri anında ilgili birime aktarabilmektedir. İGA projesi kapalı ya da açık alanlarda 
yapılan operasyonlarda gözlem ve veri toplama amacıyla kullanılarak yapılan askeri 
operasyonların başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Yol alacağı zeminde 
eğim, engel ve pürüzlülük fark etmeyerek geleceğin askeri yardımcı robotu olma 
hedefindedir.

İnsansız Gözlem Aracı (İGA)

KTUPRJ-049

Yürütücü
İsmail ERGUN

Danışman 
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖLMEZ

Dünyada ve ülkemizde deniz yüzeyini temizleme araçları bulunmaktadır. Deniz dibi kirliliği 
için ise araştırmalar devam etmekte, günümüz şartlarında kayda değer bir deniz dibi 
temizleme aracı bulunmamaktadır. Bilinen durumda deniz dibi temizliğini dalgıçlar 
yapmaktadır. Dalgıçlar deniz dibinde buldukları çöpleri çuvallara doldurmakta, daha ağır 
atıkları ise 2 veya daha fazla kişi ile su yüzeyine çıkarmaktadır. Bu nedenle dalgıçların 
topladıkları çöpleri kendi tankında toplayıp, kapasitesi dolunca deniz yüzeyine kendi özel 
teçhizatları sayesinde çıkabilen bir kablo kontrollü ROV (Remote Operating Vehicle) 
yapma ihtiyacı doğmuştur. Bahsi geçen denizaltı aracı dalgıç tarafından da yönlendirilebi-
lecek şekilde tasarlanmış olup gerekli donanımların eklenmesiyle arama-kurtarma, naaş 
çıkarma, sualtı kaynakçılığı destek ekipmanı, sualtı haritalama ve doğrulama gibi tasarımı-
na uygun işlevleri yerine getirebilecek konfigürasyonlara sahip su altı robotudur.

Deniz Dibi Temizleme ve Destek Robotu 
(DIPMARINE-ROV)
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KTUPRJ-050

Yürütücü
Öğr.Gör.Kerim SÖNMEZ
Proje Ekibi
Abdurrahman Kaan ÖZTÜRK, Öğr. Gör. Beril DEĞERMENCİ

Gelişen küresel dünyada en önemli çıktılardan biri de elektrik enerjisidir. Kendi elektriğini 
üretme isteği yaşamın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda musluktan 
akan suyun sürekli olması doğal bir potansiyel enerji oluşturmaktadır. Bu suyun akış 
potansiyelinin kullanılması ile led ampül yakılabilir ve akış boyunca aydınlatma sağlana-
bilir. Bu projede mikro hidro jeneratör kullanılarak, potansiyel enerji dönüşümü ile akan 
suyu elektrik enerjisine çeviren mekanik ekipmanların tasarımı ve prototipi 
gerçekleştirilmiş olunacaktır.

Musluk Suyundan 
Aydınlatma Aparatı

KTUPRJ-051

Yürütücü
Gizem ARSLAN
Danışman
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU
Proje Ekibi
Süleyman Ulaş GÜNEŞ, Ersin ULAŞ

Elazığ'da yaşanan deprem sırasında olayları gözlemleyerek karşılaştığımız sorunların 
çözümü için tasarlanmış bir projedir. Robotumuzun üzerinde bulunan mikrofon ve hopar-
lörler sayesin enkaz altındaki kişiler ile birebir iletişime geçilebilecek ve sensörler 
sayesinde enkaz içinde gaz kaçaklarının tespiti yapılacaktır. Ürünün tasarımı iş paketin-
de robotun kafasının, gövde ve helissel tekerlerin, eklemlerin, tahrik mekanizmasının 
tasarlanması süreci tamamlandığında ürünümüzün tasarımı tamamlanmış olup imalata 
hazır hale getirilecektir. Ürünün imalatı iş paketinde kafanın, gövde ve helissel tekerlerin, 
eklemlerin, tahrik mekanizmasının imalatı süreci tamamlanıp ürünümüzün parçaları hazır 
hale getirilecektir. Gömülü Sistemin Programlanması iş paketinde hareket ve kontrol 
mekanizmalarının kodlanması, sensör verilerinin toplanması, yapay zekanın kodlanması 
ve eğitilmesi, operatör için kumanda panelinin programlanması ve grafik işlerinin 
yapılması süreci tamamlanıp ürünün parçaları monte edilmek üzere hazır hale getirile-
cektir.

Enkaz Altı 
Arama Kurtarma Robotu
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KTUPRJ-052

Yürütücü
Ali Esat KUZUCUK

Bu projede adını son zamanlarda çok duyduğumuz ve yeni yeni raflarda yerini alan 
hünnap meyvesinden elde ettiğimiz ürünlerin tanıtımı ve hünnap yetiştirilen bölgelerin 
veya yetiştirilmeye elverişli yerlerin tarımsal kalkınmaya teşvik edilmesini amaçlıyoruz. Bu 
proje kapsamında hünnap meyvesinin meyve etinden yararlanmakla kalmayıp önemli 
biyolojik değere sahip olan çekirdek kısmını da değerlendirmeyi amaçladık. Çekirdek 
kısmında bol miktarda yağ, karbonhidrat ve protein oranları açısından zengin olması 
nedeniyle hayvanlar için yem veya küspe olarak kullanılmasını yaptığımız incelemeler ve 
değerlendirmeler sonrası anladık. Ülkemizde artan yem fiyatları ve bunun sonucunda 
oluşan et hayvanı ve süt hayvanı yetiştiricilerinin iflaslarını engellemek amacıyla kullanı-
ma sunacağımız bu ürün ile hem yem fiyatlarını düşürecek hem de et ve süt fiyatlarını 
dengelemek ve herkesin alacağı fiyatlara indirgemek gibi bir hedefimiz mevcuttur.

Hünnap ile Tarımsal Kalkınma, Yeni Ürün Geliştirme 
ve Hünnap Çekirdeğinden Hayvan Yemi Üretimi

KTUPRJ-054

Yürütücü
Ahmet ÇELİK

Danışman 
Doç. Dr. Dursun KISA

Ülkemizde enzim üretimi üzerine son birkaç yılda bazı girişimler olsa da enzimlerin çeşitlil-
iği göz önüne alındığında henüz alınması gereken önemli mesafelerin olduğu aşikârdır. Bu 
sebeple lignoselülozik polimerlerin hidrolizinde gerek endüstriyel bir katalizör olarak 
kullanımı, gerekse gıda, tarım, yem sanayii ve sağlık alanındaki öneminden dolayı proje 
önerisinde Ekzo-1,4-ß-D-Glukanaz, ß-Glukosidaz, Endo-1,4-ß-D-Glukanaz, ß-1,4-Endok-
silanaz, ß-1,4-Ksilosidaz, ß-Endomannanazlar (Glukuronidaz), Lakkaz, Lignin Peroksi-
daz, Mangan Peroksidaz enzimleri vektör yardımıyla E.coli ekspresyon sisteminde yüksek 
saflıkta,yüksek stabilitede, yüksek aktivitede ve düşük maliyetli olarak üretilmesi hedeflen-
mektedir. Türkiye’de bu enzimlere olan gereksinim ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu 
enzimlerin yerli üretilmesi ile ulusal ölçekte bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlanacaktır. 
Proje fikrimizde belirtilen enzimlerin, vektörler aracılığıyla E.coli ekspresyon sisteminde 
yüksek saflıkta, yüksek aktivitede, yüksek stabilitede ve düşük maliyetli yerli üretimi 
hedeflenmektedir.

Biyokütleden Biyoyakıt Üretimine Yönelik 
Rekombinant Enzimlerin Üretilmesi ve 

Enzim Kokteyllerinin Oluşturulması
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KTUPRJ-055

Yürütücü
Öğr. Gör. İbrahim AKTÜRK

Mimari eserlerin tarihi ve estetik açıdan özgün durumları ile korunup geleceğe taşınması 
kültürel iletişim sağlamada önemli rol oynamaktadır. Bu anlamda Trabzon kenti birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış kültürel miras bakımından oldukça zengindir. Çalışma 
alanı olarak, günümüzde özgün yapısı yok olmuş ve Trabzon Boztepe mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan Gözaçan Camisi’ nin özgün mimarisi belirlenmiştir. Yapılan projenin 
çıkış noktası, caminin bulunduğu konumda hala ismini koruması, özgün haliyle gelenek-
sel Trabzon camilerine örnek teşkil etmesi ve eski fotoğraflarda yer edinmesiyle orijinal 
dokusunun yeniden canlandırılmasıdır. Çalışmanın yöntemini, yapıya ilişkin belgelerin 
toplanmasıyla restitüsyon çalışması oluşturmakta olup model uygulaması Sketchup 
programında yapılıp Unıty yazılımına aktarılması ve daha sonra Google Earth Pro’ da 
sorgulanması aşamalarını oluşturmaktadır. Ortaya çıkan veriler neticesiyle kentliye ve 
farklı kullanıcılara Gözaçan Camisi’ nin orijinal mimarisini yeniden deneyimleme imkanı 
sunacağı ve sanal anlamda korunacağı varsayılmaktadır.

Trabzon Özgün Gözaçan Camisi Restitüsyon 
Çalışması ve Artırılmış Gerçeklik Uygulaması

KTUPRJ-056

Yürütücü
Dr. Öğr. Üyesi Dursun Murat SEKBAN

Proje kapsamında mevcut kaynak yöntemlerine alternatif olarak panel hatlarında plakala-
rın alın kaynağını yapacak robotize bir sürtünme karıştırma kaynak makinesinin üretilm-
esi amaçlanmaktadır. Bir katı hal birleştirme yöntemi olan sürtünme karıştırma kaynağın-
da birleştirme ergime sıcaklığının oldukça altındaki sıcaklıklarda gerçekleştiğinden 
kaynak esnasında bir koruyucu atmosfere gerek kalmayacak ve dolayısıyla yukarıda 
bahsettiğimiz koruyucu atmosfer kaynaklı sorunların tamamı ortadan kalkacaktır. Yine bu 
kaynak cihazı kullanıldığında parçalara kaynak ağzı açma gereksinimi kalmayacak, 
parçaların maruz kaldığı nispeten düşük ısı girdisine bağlı olarak parçalarda meydana 
gelen çarpılmalar minimum seviyede kalacak, kaynak işlemleri otomasyon şeklinde 
yapılacağından kaynak kalitesindeki işçi becerisi faktörü ortadan kalkacak ve kaynak 
esnasında bir elektrod ya da ilave metal kullanılmadığından toplam maliyetler ve gemi 
ağırlıkları ve buna bağlı olarak da seyir yakıt maliyetleri azalacaktır. 

Gemi İnşaatı Panel Hattında Birleştirme Yöntemi 
Olarak Sürtünme Karıştırma Kaynağının Kullanılması
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KTUPRJ-057

Yürütücü
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin İPEK

Danışman 
Doç. Dr. Mustafa ASLAN

Proje Ekibi
Kutay ÇAVA

İş fikri ile geliştirilmesi planlanan ürün DLP/SLA tipi 3B yazıcılar için bir sarf malzemesidir. 
Bu sarf malzemesi belirli oranlarda karıştırılan monomer, oligomer, UV düzenleyici ve 
foto-başlatıcılardan oluşur. Bu sarf malzemesi DLP/SLA tipi 3B yazıcılarda tasarlanan her 
türlü çizimde yüksek kalitede yüzey özelliklerine sahip karmaşık şekillerin üretilmesinde 
oldukça tercih edilir bir malzeme haline gelmiştir. Foto-polimerler çok yüksek oranlarda 
yurtdışından temin edilmektedir. Bu proje fikri çoğunlukla yerli hammadde kullanımı ile 
foto-polimer üretilmesi planlanmakta olup hedef müşteri kitlesinin ihtiyacı olan yüksek 
yüzey kalitesi ile üretim yapmaya olanak sağlayacak yüksek rijitliğe sahip bir reçine 
üretilmesi öngörülmektedir. Bu kasamda hedef sertlik değeri 60-80 Shore D ve son ürün 
yüzey pürüzlülüğünün de 0,30 mikron ve altı değerlere sahip foto-polimer reçine üretebil-
mektir.

Işık veya Lazer Kaynağı ile Üç Boyutlu Üretim Yapan 
Cihazlar İçin Yerli Reçine Üretimi

KTUPRJ-058

Yürütücü
Arş. Gör. Serhatcan Berk AKÇAY

Gümüş metali, en yüksek elektriksel iletkenliğe sahip metal olması nedeniyle EK’lerin 
üretiminde sıklıkla kullanılsa da yüksek maliyetinden dolayı yerini bakır metaline 
bırakmıştır. Elektriğin kullanıldığı bütün güç iletim sistemlerinin vazgeçilmezi olan röle ve 
kontaktörlerin çalışma ömrünün uzun olması hem enerji hem de zaman kaybını azalta-
cağından, EK’lerin kullanım ömrünün uzun olması kontak performansına bağlıdır. Ancak 
bakır EK’ler üzerine uygulanan kaplamalar hem yüksek oranda gümüş gerektirmekte hem 
de işlem sırasında gümüş tabakanın aşınması ile EK ömrü kısalmaktadır. İş fikrinde, 
elektroliz ile hurdadan geri kazanılan bakır tozlarının mekanik öğütme ile pulsu hale 
getirilmesi ve akımsız gümüş-nikel kaplanması sonucu elde edilen katmanlı tozlardan, 
kendini yenileyen tabakalara sahip EK’ler, hurda kaybı oluşturmayan SLE yöntemiyle seri 
bir şekilde üretilebilecektir. Böylece, her toz katmanı etrafında yer alan enerji kaybını 
azaltacak yüzeyler ve kendini yenileyen tabakalar sayesinde yüksek performanslı EK 
üretimi sağlanacaktır.

Yeni Nesil 
Elektrik Kontak Üretimi
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KTUPRJ-059

Yürütücü
Doç. Dr. İsmail ÖÇSOY
Proje Ekibi
Doç. Dr. Nilay ILDIZ, Öğr. Gör. Çağla ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Güven AKÇAY,          
Dr. Öğr. Üyesi Gülten CAN SEZGİN, Beyza ÇALIM

Önerilen projede son derece stabil ve pozitif yüklü altın nanopartiküller üretilerek farklı 
cevap mekanizmaları ile insan midesinde kolonize olan ve mide kanseri patogenezine 
yol açan H. pylori tespitinde kullanılmıştır. Günümüzde endoskopi sırasında H. pylori 
tanısı koymak amacı ile farklı tanı testleri kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde H. pylori tanı 
testleri ithal edilerek temin edilmektedir. Bu testler ekonomik anlamda ciddi bir yük 
oluşturmakta ve getirdiği ekonomik yükten dolayı kısıtlamalar uygulanmaktadır. Bu 
nedenle ülkemizde oldukça hızlı, hassas ve ekonomik tanı testlerine ihtiyacı duyulmak-
tadır. Bu kapsamda daha önce araştırma ekibimizin başarı ile sentezlediği antosiyanince 
zengin kırmızı lahana ekstresinden stabil, kolloidal ve pozitif yüklü altın nanopartiküller 
(Anth@Au NPler) üretilerek H. pylori’nin varlığı tespit edilmiştir. 

Pozitif Yüklü Antosiyanin@Altın Nanopartiküllerin 
(Anth@Au Np) Helicobacter Pylori’nin Hızlı Tanısında 
Sistematik Kullanımı

KTUPRJ-060

Yürütücü
Mukaddes Şevval ÇETİN
Danışman 
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Aylin KARAHAN TOPRAKÇI

Son yıllarda giyilebilir teknolojilerin örneklerinden olan akıllı elektronikler ile kişiler nabız, 
kandaki oksijen seviyesi, uyku düzeni ve adımlarını izleyebilip kontrol edebilmekte ve bu 
tip akıllı aksesuarların sunduğu veriler ile erken teşhis sağlanabilmektedir. Söz konusu 
projede malzemenin ne oranda uzadığını gösteren uzama sensörleri ile e-tekstil formuna 
getirildiklerinde özellikle bebek, hasta, sporcu, bireylerin maruz kaldığı koşulların belirlen-
ebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ileri fonksiyonel malzemelerden hibrit polimer 
nanokompozit üretilmesi, piezorezistif uzama sensörü tasarlanması ve bunların giyilebilir 
sensör olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Tek dolgu sistemlerinin yanı sıra iki farklı 
nanodolgunun karışımını içeren bu hibrit nanokompozitlerden üretilen uzama 
sensörünün esnek ve tekrar edilebilir özellikler sergilemesi, giyilebilir sensör olarak 
kullanımını kolaylaştırmaktadır. Söz konusu proje ile yeni hibrit nanokompozit malzeme 
geliştirilmesi ve potansiyel uygulama alanlarının belirlenmesi ve yapılacak patent 
başvurusu ile ticari/ekonomik kazanımlar sağlanması hedeflenmektedir.

İnsan Hareketlerinin Görüntülenmesinde Fonksiyonel, 
Hibrit Polimer Kompozitlerden Üretilen Esnek Elektroniklerin 
Kullanılması
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KTUPRJ-061

Yürütücü
Doç. Dr. İsmail ÖÇSOY

Proje Ekibi
Doç. Dr. Nilay ILDIZ, Öğr. Gör. Çağla ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Güven AKÇAY, 

Dr. Öğr. Üyesi Gülten CAN SEZGİN, Beyza ÇALIM

Helicobacter pylori, mide ve duodenum ülserleri, gastrik lenfoma ve mide kanseri 
patogenezinde rol oynayan önemli bir patojendir. En çok tercih edilen yöntemlerden biri 
olan hızlı üreaz testi endoskopi sırasında uygulanabilirliği ve güvenilirliği nedeniyle birinci 
basamak klinik muayenede H. pylori enfeksiyonunun tanısında kullanılmaktadır. CLO test 
olarak adlandırılan hazır ticari kitlerle de bu basamakların gerçekleştirilmesi sağlanmak-
tadır. Bu çalışmada H. pylori tanısında CLO testin aksine herhangi bir toksisiteye sahip 
olmayan doğal kaynaklı antosiyanin indikatörü içeren hızlı üreaz testi geliştirilerek yerli ve 
milli bir ürün oluşturulması hedeflenmektedir. Diğer yöntemlere göre oldukça ekonomik, 
biyouyumlu, çevre dostu, yerli, hızlı ve hassas bir üreaz testi geliştirilerek tanı kiti olarak 
klinikte kullanılacağı öngörülmektedir. Düşük maliyette elde edilen ve sanayiye uygulana-
bilirliğinin oldukça yüksek olduğu düşünülen tanı testinin ülke ve dünya genelinde önemli 
bir ihtiyaca çözüm niteliğinde olacağı düşünülmektedir.

Helicobacter Pylori Tanısında Antosiyanin İçerikli Yerli, 
Hızlı ve Hassas Üreaz Testinin Geliştirilmesi ve 

Absorban Taşıyıcılarda Standardizasyonu

KTUPRJ-062

Yürütücü
Doç. Dr. İsmail ÖÇSOY

Proje Ekibi
Doç. Dr. Nilay ILDIZ, Öğr. Gör. Çağla ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Güven 

AKÇAY, Sümeyye KESKİN, Beyza ÇALIM

Bakteriyel enfeksiyonlar, her yıl birkaç milyon insanın ölümüne sebep olan ve sağlığı tehdit 
eden bir durumdur. Buradan yola çıkarak burun ve boğaz mukozasında yer alan menenjit, 
septisemi, kardiyak inflamasyon ve enflamatuar yaralar üzerinde olumsuz etkileri bulunan 
Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus'un (MRSA) tespiti için doğal indikatör içeren, 
hızlı, duyarlı ve ekonomik bir kolorimetrik tanı testi geliştirilmiştir. Kırmızı lahana ekstresin-
den elde edilen antosiyaninler testin ana bileşenlerini oluşturup pH duyarlı gösterge olarak 
işlev görürler. MRSA üremesine bağlı ortaya çıkan asidik organik uçucu bileşikler antosi-
yaninleri protonlayarak elektron yoğunluğunu azaltır. Böylece orijinal rengi mor-mavi olan 
antosiyaninler pembe renge dönerek MRSA’nın saptanmasını sağlar. Gözle görülebilir 
düzeyde 4 saatte sonuç vermektedir ve hassas yapısı sayesinde tek koloni varlığında dahi 
sonuç göstermektedir. Hem sıvı hem de agar formunda standardize edilen MRSA tanı 
testi, bitkisel kaynaklı indikatör içeren, ekonomik, hızlı, hassas bir fenotipik test olarak 
geliştirilmiştir.

Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) 
Tespitinde Doğal İçerikli, Hızlı ve Hassas Kolorimetrik 

Tanı Testi Geliştirilmesi
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KTUPRJ-063

Yürütücü
Doç. Dr. İsmail ÖÇSOY
Proje Ekibi
Doç. Dr. Nilay ILDIZ, Öğr. Gör. Çağla ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Güven AKÇAY, 
Sümeyye KESKİN, Beyza ÇALIM

Vücutta hemoglobin döngüsünün parçalanma ürünü olan bilirubinin kandaki seviyelerinin 
artışı özellikle yenidoğanlarda rastlanan sarılık gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olmak-
tadır. Devam eden yüksek kan bilirubin seviyesi serebral palsi, duyusal nöral işitme 
kaybı, diş displazisi, distoni, yukarı bakış felci, bilişsel bozukluklar ve zeka geriliği gibi 
ciddi ve endişe verici sağlık sorunlarına neden olur. Bu nedenle bebekte doğumdan 
sonraki haftalarda düzenli olarak bilirubin seviyelerinin ölçümü ve takibi yapılmalıdır. 
Proje kapsamında, mevcut yöntemlere kıyasla oldukça ekonomik, hassas, minimal 
invaziv, ağrısız uygulanan mikroiğne bazlı cilt yamaları geliştirilmektedir. Karbon nanotüp 
bazlı mikroiğneler yardımıyla interstisyel sıvıdan ekstrakte edilerek bilirubinin, bilirubin 
oksidaz enzimiyle indirekt ölçümü sağlanacaktır. Sonuçlar kolorimetrik, optik spektrosko-
pi ve görüntü işleme yöntemleriyle analiz edilecektir.

Yenidoğanlarda Microneedle 
Teknolojisiyle Sarılık Teşhisi

KTUPRJ-064

Yürütücü
Nafiye ŞENOCAK
Danışman 
Doç. Dr. Mustafa ASLAN
Proje Ekibi
Gülşah GÜNÇIKIŞ

Plastik filamentler, ülkemizde 3B yazıcı teknolojilerinin hızla gelişimi ile özellikle hobi ve 
eğitim-öğretim faaliyetlerinde prototip katı model üretimleri amacıyla plastik hammadde 
kaynağı olarak yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Bu projede, KTÜ kanuni kampüs alanı 
içerisinde ayrıştırılarak toplanacak PET şişe atıklarından filament eldesi sağlanacaktır. 
Geri dönüştürülerek elde edilen PET, TPU ve PLA filamentleri de bu teknoloji ile yeniden 
kullanım imkânı bulabilecek hammaddeler olarak ekonomiye kazandırılacaktır. Bu 
maksatla kullanım ömrünü tamamlamış veya üretim esnasında ortaya çıkmış plastik 
atıkların yeni kullanım alanlarının oluşturulmasında “SIFIR ATIK” projesine katkı sunması 
adına “Bir atık şişeden bir eğitim modeli” fikrinin somut olarak gösterilmesi adına atık 
plastiklerin özellikle eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılması önem arz etmektedir. Bu 
kapsamda atık plastiklerden üretilecek filamentler 3B yazıcılarda kullanılarak mevcut 
öğretim materyalleri (top çubuk modelleri, atom modeli, kristal yapı modelleri.) yeniden 
tasarlanıp 3B katı modellere dönüştürülecektir.

3 Boyutlu Yazıcıda Eğitim Modülü Üretimi için PET, PLA ve TPU 
Atıklarından Polimer Harmanların Hazırlanması ve Özelliklerinin 
Geliştirilmesi
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KTUPRJ-065

Yürütücü
Doç. Dr. İsmail ÖÇSOY

Proje Ekibi
Doç. Dr. Nilay ILDIZ, Öğr. Gör. Çağla ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi 

Güven AKÇAY, Sümeyye KESKİN, Beyza ÇALIM

Derinin ufak kesiklerde veya yarıklarda kendini tamamlayıp kapanma özelliği vardır. 
Ancak derin ve geniş kesiklerde deri kendini tamamlayamaz veya geç tamamlar. Derinin 
dikilmesi durumunda dikilen bölgede şişlik, kızarıklık, yanma, kaşıntı gibi birçok istenmey-
en durumlar yaşanabilir. Bu sorunlara karşılık dikişsiz doku yapıştırmayı gerçekleştirmek 
hedeflenmektedir. Midyeler kayalara tutunma esnasında kabuklarını kayadan ayrılmaya-
cak şekilde bir çeşit yapıştırıcı salgılarlar. Bu yapıştırıcı deniz suyunun kirliliğine, tuz 
oranına, başka kimyasalların varlığına dayanıklı olup, sulu ortamda yapışma/tutunma 
görevini sürdürürler. Melissa officinalis içerdiği flavonoitler, rosmarinik asit ve kafeik asit 
sebebiyle antibakteriyel, antiviral, antiprotozoal etkinlik göstermektedir. Dokuların 
yapışması gerçekleşirken eşzamanlı olarak Melissa officinalis etkisiyle enfeksiyondan 
korunma, yaraların iyileşme sürecinde kısalma sebebiyle ameliyat yaralarının hızlı bir 
şekilde kapanması öngörülmektedir. Bu amaçla yerli ve milli doğal kaynaklı doku 
yapıştırıcısı geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Doğadan Esinlenilmiş Yapıştırıcıların Yaralar Üzerine 
Etkili Melissa Officinalis Kombinasyonu ile 

Ameliyatlara Dikişsiz Çözüm

KTUPRJ-066

Yürütücü
Doç. Dr. İsmail ÖÇSOY

Proje Ekibi 
Doç. Dr. Nilay ILDIZ, Öğr. Gör. Çağla ÇELİK, 

Dr. Öğr. Üyesi Güven AKÇAY, Sümeyye KESKİN, Yusuf Müslüm ERGÜL

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı, sık ve uzun süre hastanede kalma gibi nedenler sonucunda 
çoklu ilaç dirençli mikroorganizmalar (MDR) tüm dünyada halk sağlığı için önemli bir tehdit 
oluşturmaktadır. Önerilen projede ülkemizde kullanımı son derece sınırlı olan piyasadaki 
mevcut testlere alternatif olarak geliştirilen antosiyanin temelli fenotipik antibiyotik 
duyarlılık testlerinin yaygın kullanımı ile MDR’lerin doğru, ekonomik ve hızlı tanısına 
yönelik büyük bir imkan sunulmuş olacaktır. Antibiyotik varlığına rağmen canlılığını 
koruyan MDR tarafından ortama salının asidik bileşenler, test içeriğindeki negatif yüklü 
antosiyanin moleküllerini protonlayarak kısa sürede maviden pembe\mor renge gözle 
görülür bir renk değişimine neden olacaktır. Önerilen doğal içerikli, hızlı ve güvenilir 
fenotipik duyarlılık testi; gereksiz antibiyotik kullanımını ve hastanede kalış sürelerini 
azaltacak, hastaların sağ kalımlarına katkı sağlayacak ve antibiyotik direnci ile 
mücadelede anahtar bir rol oynayacaktır.

Antibiyotik Dirençli Mikroorganizmaların Tespitinde 
Antosiyanin Temelli Hızlı ve Ekonomik Fenotipik 

Antibiyotik Duyarlılık Testi
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KTUPRJ-067

Yürütücü
Doç. Dr. İsmail ÖÇSOY
Proje Ekibi
Doç. Dr. Nilay ILDIZ, Öğr. Gör. Çağla ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Güven AKÇAY, 
Sümeyye KESKİN, Beyza ÇALIM

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) her yaş grubunda görülmekle birlikte, genellikle 
bebeklerde ve geriatrik popülasyonda daha komplike sistemik enfeksiyonlara, kronik 
şikayetlere neden olabilen hastalıklardır. Bu bilgiler ışığında çalışmamızda görülme 
sıklığı oldukça yüksek olan İYE’nin, numune alınmasında çeşitli zorluklarla karşılaşılan 
bebek ve geriatrik hasta gruplarında bu sorunların önüne geçilmesi amacıyla bebek ve 
hasta bezleri geliştirilecektir. Geliştirilen bezlerde enfeksiyon tespiti ve takibinin hastan-
eye gitmeden yapılması mümkün olacaktır. Bezlerde bulunacak olan biyosensör ülkem-
izde sıklıkla salatalarda dahi tüketilen ve herhangi bir toksik etkisi olmayan kırmızı 
lahana Latince adı ile Brassica oleraceae L. bitkisi kullanılarak geliştirilecektir. Bitkisel 
kaynaklı enfeksiyon sensörüyle bebek/hasta bezlerinde idrar yolu enfeksiyonunun 
kontrol edilmesi ve hızlı bir şekilde tanıya gidilmesi amaçlanmaktadır.

Yerli ve Biyouyumlu Enfeksiyon Göstergelerinin 
Geliştirilmesi ve Yaşlı, Hasta ve Bebek için Fonksiyonel 
Bezlerin Üretilmesi

KTUPRJ-068

Yürütücü
Doç. Dr. İsmail ÖÇSOY
Proje Ekibi
Doç. Dr. Nilay ILDIZ, Öğr. Gör. Çağla ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Güven AKÇAY, 
Sümeyye KESKİN, Yusuf Müslüm ERGÜL

Projedeki mikroiğne üretiminde kullanılan polimer bozunma ürünlerinin toksik olmaması, 
biyouyumlu olması, düşük immünojenikliği ve biyolojik olarak parçalanabilir olması 
nedeniyle tercih edilmiştir. Hazırlanan mikroiğneler cildin yalnızca stratum corneum 
tabakasına nüfuz edecektir ve bu nedenle dermisteki sinir uçlarına ve kılcal kan damar-
larına ulaşmadıkları için ağrıya neden olmayacaklardır. Cilde nüfuz eden mikroiğne ilk 
aşamada beta laktam grubu antimikrobiyali enfeksiyon bölgesine iletecektir ve ortamda 
beta laktamaz enzimi varlığında beta laktam grubu hidroliz olarak ortamın pH’sını düşüre-
cektir. Değişen pH antosiyanin indikatörü kullanılarak takip edilecek ve ortamda beta 
laktama dirençli bakteri olup olmadığı tespit edilecektir. Mikroiğne bazlı cilt yamasının 
ikinci işlevi ile ortamda beta laktam grubu antimikrobiyale dirençli bakteri olması 
durumunda değişen pH ile aside bağımlı olarak içeriğindeki antibiyotiği salan nanopar-
tiküller mikroiğneler aracılığıyla ortamda bulunarak tedavi sağlayacaktır. 

Bakteriyel Enfeksiyonlara Karşı 
Theranostic Yara Örtülerinin Geliştirilmesi
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KTUPRJ-069

Yürütücü
Ecem Yaren BAŞAR

Danışman 
Doç. Dr.Temel VAROL 

Proje Ekibi
Mevlüde SEVİNÇ, Aleyna ULUDAĞ 

Bu projede, öncelikle geri dönüşümün önemine ışık tutarak elektroliz yöntemiyle hurda 
bakır plakalardan saf bakır tozları elde edilecek ve bu bakır tozlarına farklı morfolojiler 
kazandırmak amacıyla farklı sürelerde öğütme işlemi uygulanacaktır. Başlangıçta dendri-
tik morfolojiye sahip bakır tozları 60, 120 ve 180 dk öğütme ile farklı morfolojilere sahip 
olacaktır. Farklı morfolojilere sahip bu bakır tozlarına akımsız gümüş kaplama işlemi 
uygulanarak elde edilen farklı morfolojilere sahip bimetalik tozlardan sıcak presleme 
yöntemi ile kompakt malzemeler üretilecektir. Üretilen kompaktların elektriksel iletkenlik, 
sertlik, yoğunluk ve oksidasyonu dirençlerinin yanında içyapı incelemeleri de yapılacaktır. 
Geri dönüşümün büyük önem arz etmesi ve sarfi giderlerin inanılmaz boyutlara ulaşması 
düşünüldüğünde hurda malzemelerden elde edilecek olan bakır metali tozları ekonomik 
olarak ciddi oranlarda (%80) kazanç sağlayacaktır.

Geri Dönüşümle Üretilen Metalik Tozlardan Gelişmiş 
Özellikli Yeni Tür İletken Malzemelerin Geliştirilmesi

KTUPRJ-070

Yürütücü
Yaren SAĞLAM

Danışman 
Prof. Dr. Ahmet AYAR

Diyabetli hastaların %50’sinde zamanla ağrılı bir duyusal fonksiyon kaybı olan diyabet 
nöropatisi geliştiği bilinmektedir. Hipergliseminin nöronlar üzerinde toksik etkisinin olduğu 
bilinmektedir. Proje önerisinde duyusal nöron hücre kültüründe hiperglisemi ile diyabet 
modeli tetiklenecek ve melatonin agonisti ramelteon’un bu hiperglisemi kaynaklı metabolik 
stres ve nörotoksisiteye karşı olası koruyucu etkisi araştırılacaktır. Bu amaçla sıçanlardan 
duyusal nöron olarak dorsal kök gangliyon hücre kültürü hazırlanacak ve bu nöronlar 
hücre dışı kültür çözeltisinde hiperglisemiye (30 mM glukoz) maruz bırakılıp, bu nöronlar-
da kültür ortamında sinir uzantısı gelişimi ve hücre canlılığı testleri yapılacaktır. 
Çalışmanın çıktıları diyabet sebepli nöropatinin tedavisine yeni bir ışık tutacak, nöropatik 
ağrının dindirilmesinde dünya üzerinde her geçen gün artan diyabetik ağrı sebepli ızdıraba 
maruz kalan hastaların konfor sınırlarının genişletilmesinde katkısı olabilecektir. Bu 
çalışma bir melatonin agonistinin nöroprotektif etkisini araştırması bakımından bir ilk 
olacaktır. 

Melatonin Agonsiti Ramelteon’un Hiperglisemi 
Kaynaklı Metabolik Stres ve Nörotoksisisteye Karşı 

Koruyucu Etkisinin Araştırılması

39

Özet

Özet



KTUPRJ-071

Yürütücü
Yaren KAHVECİ
Danışman
Bahittin KAHVECİ

Bu çalışmada imin fonksiyonu içeren beş yeni imidazol iskeleti içeren 1,2,4-triazol 
bileşikleri sentezlenerek yapıları belirlenecektir. Bu amaçla öncelikle literatürde verilen 
yöntemlerden yola çıkılarak başlangıç maddesi olarak iminoester hidroklorürler sentezle-
necek sonra bunlara karşın olan etoksikarbonil hidrazonlara dönüştürülecektir. Bu 
hidrazonlar hidrazin hidrat ile reaksiyonu sonucu 4-amino 1,2,4- triazol bileşiklerine 
dönüştürülecektir. Bu amin bileşikleri ayrı ayrı 4-imidazol karboksialdehit ile reaksi-
yonundan triazol-imidazol iskeletlerini bir arada içeren 5 yeni imin bileşiği sentezlenmiş 
olacaktır. Sentezlenen bu yeni imin bileşiklerinin kimyasal yapıları IR, NMR gibi 
spektroskopik yöntemler kullanılarak aydınlatılacaktır. Kimyasal yapıları belirlenen bu saf 
bileşikleri antimikrobiyal aktivite özellikleri de alanında uzman kişiler tarafından incele-
necektir. 

Bazı 4-Amino 1,2,4-Triazol 3-On Bileşiklerinin 
4-İmidazol Karboksialdehitle Reaksiyonundan 
Beş Yeni İmin Bileşiğinin Sentezi

KTUPRJ-072

Yürütücü
Meryem YALÇINKAYA
Danışman
Nurşen ÖNDER
Proje Ekibi
Taha Ege ÇAVDAROĞLU, Sıla USTA, Elif Sena YAVUZ, Halit BAROTCU, 
Melih Enes ALTINOK, Ahmet KARATEKİN , Seher KANDEMİR

Kovid-19 Salgınında Dünyadaki maske kullanımı ve oluşan maske atığında yaklaşık 
yüzde 9,000'lik bir sıçrayış yaşandı. Salgın boyunca Dünya çapında üretilen tek kullanım-
lık plastik atık miktarının, günde 1,6 milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu amaç 
doğrultusunda üretilen plastik atığının en aza indirgenmesi ve doğa tahribatının önüne 
geçilmesi için biyobozunur maddelerden imal edilmiş ürünler kullanılarak daha hızlı ve 
zararsız bir çözünme sağlanmalıdır. Projemizde çevre kirliliğini azaltmayı hedeflerken 
aynı anda betonarme kentlerimizi ve tahrip ettiğimiz doğamızı yeşillendirmek istiyoruz. 
Bunun için Mastech maskelerin içinde ağaç ve çeşitli bitki tohumları saklamaya karar 
verdik. Bu tohumlar, maske uygun ortamda atık haline dönüştükten sonra zaman içinde 
büyüyerek çevremizi yeşillendireceklerdir. Mastech maske 3 ana katmandan oluşmak-
tadır. Dış katmalarda selüloz tabanlı, doğal, dayanıklı ve cilt dostu olan liyosel kumaş, iç 
katmanda ise filtrasyon sağlayan ve tohumu koruyan suda eriyebilir tela kullanılmıştır. 

Biyobozunur 
Mastech Maske
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KTUPRJ-076

Yürütücü
Hakkı Can SAĞLAM

Danışman 
Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI 

Uzay çöplerinin tespit edilmesi konusu ile ilgili yapılan literatür araştırmalarında, uzay 
çöplerinin tespit edilmesinde gözlemciden uzakta olan cismin konumunun nasıl belirle-
neceği konusunda kısıtlı bilgiye sahip olunduğu izlenimi elde edilmiştir. Projede, bu 
araştırmadaki soruna çözüm için ortaya koyduğu en önemli ürün çözüm algoritmasını 
uygulayan bir yazılımdır. Bu yazılımla, derinlik algılaması ile elde edilen uzaklık belirlene-
bilecektir. Bu uzaklık, yer elipsoidinde yatay mesafedir. Bu yatay mesafe ile yer gözlem-
cisinden uzay çöplüğündeki veya yörüngedeki cisme jeodezik hesaplarla koordinat 
taşınabilecektir. Koordinat taşımanın sebebi ise hedefin konumunu daha net bir biçimde 
tayin edebilmektir. Proje kapsamında kısıtlı imkanlar dahilinde yapılmış ilk ölçülerle, 
araştırma sorusuna cevap bulacak şekilde uygulanacak algoritmaların doğruluğu belirlen-
meye çalışılmıştır. Bu aşama projenin prototip aşamasıdır ve ilk sonuçları bu prototip ile 
elde edilebilmiştir. Prototip aşamasında MATLAB ortamında yazılan yazılım ile araştırma 
sorusuna çözüm olacak algoritmanın denenmesi amaçlanmıştır. 

Tek Fotoğraf ile Derinlik Algısını Kullanarak 
Yatay Mesafe ve Koordinat Taşınması

KTUPRJ-077

Yürütücü
Bilge AKIN
Danışman 

Prof. Dr. Ahmet AYAR

Florokinolon grubu bir antibiyotik olan siprofloksasin kullanım sonucunda nöropati riskinin 
arttığı belirtilmiştir. Hücresel mekanizması tam olarak aydınlatılamamakla birlikte, mitokon-
driyal DNA (mtDNA)’nın konformasyonunu sağlayan Topizomeraz 2β (Top2β)’yı inhibe 
ederek yaptığı oksidatif stresle nöropati yaptığı düşünülmektedir. Bu oksidatif stresin 
önlenmesiyle nöropatinin de önlenebileceği düşünülmüştür. Bu doğrultuda mitokondri 
üzerine direk etkili olan ve güçlü antioksidan etkisi bulunun Koenzim Q10 (CoQ10)’un etkili 
olup olmadığı, nöroprotektif etkinliği kanıtlanmış olan Vitamin-E ile karşılaştırmalı olarak 
analiz edilecektir.

Siprofloksasinin Sebep Olduğu Periferal Nöropatinin 
Mitokondri  Hedefli Koenzim Q10 ve Vitamin-E 

Antioksidanları Tarafından Önlenebilirliği
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KTUPRJ-078

Yürütücü
Fatih TURAN
Proje Ekibi
Mücahit Furkan ARDOGAN

Proje, kıyafet markası oluşturup satış yapabilmek isteğiyle başladı ve 10 TL’lik bir ürünü 
marka bastırıp ülkeye getirerek ve e-ticaret yapmak planlandı. Ancak büyük komisyonlar, 
devlet vergileri ve kargo ücretleriyle 10TL’lik ürün 240 TL’ye satılsa dahi kâr edilemiyordu. 
Yabancı ülke de dropshipping yapılsa bile Amazon daha uygun maliyetten alarak kendi 
bünyesinde satışa sunmaktadır. Kısaca e-ticaret uygulamalarında büyük balık, küçük 
balığı yemektedir. Yüksek komisyon, uygulamaların karışık ve zor olmasından dolayı 
markalarla rekabet edemeyip çekilmektedirler. Gençler yurt dışı ürünü satıp kendi gelirlerini 
sağlamaya çalışmaktadır. Aslında Türkiye’deki insanlar ek gelir sağlamak için kendi 
pazarını oluşturmuşlardır ancak bozuk ve dağınık sosyal medyada ürün satıcılar ikinci el 
eşya pazarında kendi ürünlerini satması hususunda başarılı olamamıştır. Bu projeyle 
dağınık pazar tek bir yerde toplanarak yeni bir piyasa oluşturulması planlanmaktadır.

Bazaarcty

KTUPRJ-079

Yürütücü
Orhun YILDIZ
Danışman
Prof. Dr. Hamdi Tolga KAHRAMAN
Proje Ekibi
Büşra ARAS

Çalışmada birçok farklı meta-sezgisel yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiş olan ve 
literatürde boyut indirgeme olarak bilinen konu üzerine çalışılmaktadır. Bu amaçla melez 
bir yapay zekâ algoritması geliştirilmiş ve problem uzayı bağımsız değişkenleri sayısal 
veri tipinde olan sınıflandırma problemleri olarak belirlenmiştir. Amaç bu tipteki problem-
lere ait veri setlerini kullanarak sınıflandırma performansını korurken nitelik sayısını 
azaltmaktır (boyut indirgeme). Sınıflandırma algoritması olarak k-en yakın komşu ve 
sezgisel k-nn algoritmaları kullanılmıştır. MSA algoritması olarak ise güncel ve güçlü bir 
MSA algoritması olan AGDE kullanılmıştır. Bu amaçla geliştirilen boyut indirgeme algorit-
ması bir optimizasyon yöntemi olmanın da ötesinde birden fazla algoritmanın bir arada 
kullanıldığı melez bir yöntemdir. Bu melez algoritma, knn sınıflandırıcı için en iyi k-değer-
inin belirlenmesi, sınıflandırma eşik değerinin tanımlanması, probleme ait niteliklerin 
ağırlıklandırılması ve sezgisel sınıflandırma gibi farklı gereksinimlere cevap veren 
yeteneklere sahip olarak geliştirilmiştir. 

Sınıflandırma Problemleri İçin Boyut Azaltma 
Aracının Tasarımı ve Uygulaması
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KTUPRJ-080

Yürütücü
Berkay BANA

Danışman 
Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ

Proje Ekibi
Mehmet YALINKILIÇ, Talha Mert ERDENER, Mehmet Fatih ALTINKAYNAK 

Gerçekleştirilecek olan bu projede güneş paneli sayesinde elde edilecek olan enerjiyle 
aydınlatma ve mobil cihazları şarj edebilme özelliği olan bir bank tasarlanması amaçlan-
mıştır. Bu projeyle birlikte insanların yoğun olduğu bölgelerdeki banklara güneş panelleri-
yle temiz enerji sağlanarak bankın çevresinin modern bir şekilde aydınlatılması ve 
insanların telefon, tablet vb. cihazlarını USB ve kablosuz şekilde şarj edebilmeleri sağlan-
acaktır. Bu kapsamda günümüzdeki teknolojik cihazların yoğun kullanımı sebebiyle mobil 
cihazların şarj edilebilmesi kamusal alanda yeşil enerji ile sağlanırken ayrıca peyzaj 
alanında da kentlerin modern bir görünüme sahip olmasında tamamlayıcı bir unsur 
olacaktır. Yeşil bankta güneş panelinden elde edilen enerjiyle bataryalar şarj edilecek ve 
bankın güneşin olmadığı zamanlarda da kullanılabilmesi sağlanacaktır bu sayede bankın 
çalışması için herhangi bir ek güç kaynağı veya altyapı değişikliği gerekmez. Bankın şık, 
sade ve çevre koşullarına dayanıklı tasarımı sayesinde geleceğin akıllı kentlerinde 
geleneksel bankların yerini alması hedeflenmektedir.

Aydınlatma ve Mobil Cihaz Şarj Özellikli 
Yeşil Bank Projesi

KTUPRJ-081

Yürütücü
Beyza ÇÖLGEÇEN

Proje Ekibi
Dursun KISA

Projede üretimi hedeflenen glukoz dehidrogenaz (GDH) enzimi endüstriyel olarak önemli 
bir enzimdir. INNOSYN firmasında 50mg 700€, 2gr 3.000€ ve 10gr 10.000€’dan 
satılmaktadır. Ülkemizdeki diyabetli hasta sayısının artmasıyla glukoz dehidrogenaz 
enzimi kullanılan glukometre cihazlarının artması enzimi daha da önemli kılmaktadır. 
Glukoz dehidrogenaz enziminin ülkemizde üretimi yapılmamaktadır. Bu projenin amacı 
çeşitli kullanım alanlarına sahip olan GDH proteininin rekombinant DNA teknolojisi (RDT) 
kapsamında, E. coli expresyon sistemi ile GDH enziminin yerli olarak üretilmesi amaçlan-
maktadır. 1- Ülkemizde kullanılan glukometre cihazları başta olmak üzere diğer alanlarda 
ihtiyaç duyulan GDH enziminin üretilmesi ile bu alandaki eksikliğin giderilmesine katkı 
sağlanacaktır. 2- Bu enzim ülkemizde üretilmediği için, kullanılmak istendiğinde maliyet ve 
teslimat süresinin uzunluğu gibi birçok problemle karşılaşılmaktadır. Bu proje kapsamında 
GDH enziminin RDT ile üretilmesi yüksek saflık, yüksek stabilite özellikleriyle birlikte, 
düşük maliyet ve daha fazla ürün elde edilecektir. 

Glukometre Cihazlarında Kullanıma Yönelik 
GDH Enziminin Rekombinant Üretimi
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KTUPRJ-082

Yürütücü
Öğr. Gör. Dr. Buket ERZEN
Danışman
Prof. Dr. Filiz KAR
Proje Ekibi
Arş. Gör. Dr. Ercan AYDOĞMUŞ, Arş. Gör. Dr. Mustafa DAĞ, 
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Gülten YALÇIN, Doç. Dr. Hasan ARSLANOĞLU
Petrokimyasal (fosil) kaynaklar yerine bazı endüstriyel fabrika atıkları ve biyokaynaklar 
kullanılarak geliştirilen malzemeler kullanım amacına göre formüle edilebilmektedir. 
Örneğin termal kararlılığı yüksek biyokompozitlerde dolgu maddesi olarak çeşitli 
inorganik fabrika atıkları (bor ve mermer fabrikası atıkları gibi) kullanılmaktadır. Ses ve 
ısı yalıtım özelliklerini iyileştirmek amacıyla genleştirilmiş perlit gibi takviye maddeleri 
tercih edilmektedir. Sorbitol, melas ve şeker fabrikası atıkları kullanılarak fonksiyonel 
biyohammaddeler sentezlenebilmektedir. Gelecekte çevre dostu, karbon ayak izi 
düşürülmüş ve ekonomik biyomalzemeler tercih edileceğinden dolayı proje kapsamında 
yerli ve yenilenebilir kaynaklar kullanılacaktır. Bu projenin amacı yerli, yenilebilir kaynak-
lardan çevre dostu ekonomik biyokompozit malzemelerin geliştirilmesidir.

Sürdürülebilir Kaynaklardan ve Endüstriyel Atıklardan 
Biyokompozit Malzeme Üretimi

KTUPRJ-083

Yürütücü
Fatma TAŞ
Danışman
Arş Gör. Yusuf CEYLAN
Proje Ekibi
Zehra KIRANATLIOĞLU

Projede gümüş-nikel-abut (Ag-Ni-Abut) metal kompleksinin insan meme kanseri hattı 
olan MCF-7 hücre hatlarına sitolojik etkisi MTT testi ile incelenip ve üç Gram (+), üç Gram 
(-) bakteri suşlarına karşı etkisi ise minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK) yöntemi ile 
analiz edilmiştir. Daha önce çalışılmamış olan Ag-Ni-Abut metal komplekslerinin 
antikanser ve antibakteriyel özellikleri çıkarılmıştır. Sentezlenen Ag-Ni çatılı Ag-Ni-Abut 
metal komplekslerinin MCF-7 insan meme kanseri hücresi hattına karşı antikanser 
aktivitesini ve üç Gram (+), üç Gram (-) patojenik bakteri suşları üzerindeki antimikrobiyal 
aktiviteleri incelenmiştir. Sentezlenen metal kompleksinin yapısında bulunan gümüşün, 
antibakteriyel özelliği bilinmektedir. Antibakteriyel özellik gösteren Ag-Ni metal kompleksi 
yüzey kaplama gibi alanlarda kullanılabilir. Antikanserojenik etki gösterdiği yapılan 
çalışmalarda gözlenen bu kompleks için ileri kanser çalışmalarında kaynak sağlayacağı 
söylenebilir. Çok düşük miktarlarda yüksek antifungal etkisi gözlenen bu kompleksin 
endüstriyel açıdan kullanılabilmesi düşünülmektedir.

Yeni Sentezlenen Gümüş-Nikel-Abut Metal Kompleksinin 
Antibakteriyel ve Antikanser Özelliklerinden Yararlanarak 
Endüstriyel Olarak Kullanılması
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KTUPRJ-086

Yürütücü
Büşra MERCAN

Proje Ekibi
İlyas BÖCEK

Projede geliştirilmek istenen cihaz spektrofotometrik analiz cihazıdır. Kullanımda olan 
spektrofotometrik analiz cihazları yüksek maliyetlidir ve saha kullanımına uygun değildir, 
bu nedenle bireysel gıda üreticileri/çiftçiler bu cihazlara erişememektedir. Bu cihazın 
geliştirilme amacı ise bütün üreticilerin ve son kullanıcıların sıvı gıda içerik analizi testlerini 
yapabilmesini sağlamak. Böylece üretilen ürünlerin gıda kalitesi, gıda güvenliği ve verimi 
daha da artacak, raporları ulaşılabilir hale gelecek. Üreticiler ve gıda toplayıcıları zaman-
dan ve iş gücünden tasarruf sağlayacaktır.

Easyspectro

KTUPRJ-087

Yürütücü
Fatma Feyzanur YILMAZ

Danışman 
Dr. Öğr. Üyesi Raşit SEZER

Proje Ekibi
Ecem Yaren BAŞAR, Mevlüde SEVİNÇ

Gelişen dünya da yakıt tasarrufu yapan, çevre dostu, sessiz ve yüksek verimlilikle çalışan 
motora sahip elektrikli araçlar tasarlanmıştır. Günlük yaşantımıza giren bu otomotiv 
türlerinin en büyük sıkıntılarından biri şarj istasyonlarının yetersiz olması sebebi ile 
kullanılan enerjinin şarj istasyonları arasındaki mesafeyi kat etmekte zorlanmasıdır. Bu 
durumu ortadan kaldırmak hatta planlanan şekilde ilerler ise şarj istasyonu ihtiyacını bile 
ortadan kaldıracak olan bir proje düşünülmüştür. Projenin temel amacı piezo elektriksel 
malzemeler kullanılarak üretilen bir tekerlekten araç enerji ihtiyacını karşılayacak jeneratör 
üretimidir. Malzeme biliminin henüz araştırma konularından olan piezoelektriksel malze-
meler, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine ya da elektrik enerjisini mekanik enerjiye 
çevirmeyi sağlar. Bu proje ile hem daha verimli hem de depolanması daha kolay ve eldesi 
devamlı olan elektrik enerjisi üretiminin sağlanması; teknolojinin gelişimi, ülke ekonomisi 
ve gelecek bilimsel projelere ışık tutacağı düşünülmektedir.

Piezoelektriksel Malzeme Kullanılarak Üretilen Tekerlekler 
Desteği ile Elektrikli Araçlara Jeneratör Üretimi
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KTUPRJ-088

Yürütücü
Abdullah ÖKMEN
Proje Ekibi
İbrahim MERT, Furkan BAŞKIR, Tayfun BEKAR, Nazlı İpek AYVAZ

Denizlerdeki ölçüm ve izleme çalışmaları; araştırma gemileri, deniz tabanında veri 
toplamaya yarayan yüzer veya askıda çalışabilen sistemler ve uydu takibi gibi yöntemler-
le yapılmaktadır. Mevcutta yapılan ölçüm çalışmalarını; daha kısa sürede, gerçek 
zamanlı, insansız ve düşük maliyetli olarak gerçekleştirebilen yenilikçi bir sistemin 
hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Projede görüntü işleme yöntemi kullanılarak 
çevredeki cisimlerin konum ve boyut bilgileri elde edilecek ve çevresel sensörler (GPS, 
LİDAR vb.) yardımıyla bu veriler kıyaslanarak otonom rota tayini gerçekleştirilecektir. 
Böylelikle uygun olmayan meteorolojik koşullarda güvenli ölçüm ve izleme yapılabilecek, 
veriler alınabilecektir.Bu sistemle kullanıcılara internet erişimi olan bir noktadan anlık veri 
akışını görüntüleme imkanı sunulacaktır. Aynı zamanda bu verileri kontrol edilebilece-
kleri arayüz ile verileri ve deniz aracını kontrol ve denetleme imkânı sunulacaktır. Bu 
bağlamda denizlerde yürütülen ölçüm ve izleme faaliyetlerini otonom bir şekilde yaparak 
çalışmaların zaman ve maliyetinin azaltılması hedeflenmektedir.

Otonom İnsansız Suüstü Aracı Kullanarak Sucul 
Ekosistemleri Etkileyen Faktörlerin Ölçülmesi ve İzlenmesi

KTUPRJ-089

Yürütücü
Ferhat EVİN
Danışman
Doç. Dr. Elif Aylin ÖZÜDOĞRU
Proje Ekibi
Mesut SARAL

Ülkemiz için en büyük sorunlardan biri jelatin üretiminin yetersiz olması ve yerli jelatinin 
ithal jelatine göre daha yüksek maliyette olmasıdır. Diğeri ise hayvansal kaynaklı olan 
jelatinin dini açıdan etik değerlere uymamasıdır. Bu çalışmada jelatin ve diğer kıvam 
arttırıcıları göz önünde bulundurarak ithalatın önüne geçmek ve yerli üretimle maliyeti 
düşük bir hammadde üretimi hedeflendi. Projemizde, gıdalarda kullanılan kimyasal, 
hangi yollarla elde edildiği bilinmeyen, kafalarda helal olup olmaması konusunda soru 
işareti bırakan ve dışa bağımlılığımızın söz konusu olduğu örneğin jelatin gibi kıvam 
arttırıcı maddeler yerine denizanası jelatinini ve bazı bitki tohum müsilajlarını birtakım 
işlemlerden geçirerek sağlıklı yollarla elde edilen, düşük maliyetli, insanların kolayca 
kullanabileceği ve erişebileceği hidrokolloidal bir madde elde etmek amaçlandı. Bahsi 
geçen türlerden elde edilecek bu hidrokolloidal maddenin birçok endüstriyel uygulamalar-
da yeni bir boyut oluşturması ve literatüre çeşitlilik getirmesi amaçlanmıştır.

Endüstriyel Uygulamalarda Kullanım İçin Bir Hidrokolloid Madde Olarak 
Denizanası Jelatininin ve Bazı Bitki Tohum Müsilajlarının İzolasyonu, 
Karakterizasyonu Ve Biyolojik Değerlendirmesi
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KTUPRJ-090

Yürütücü
Talha TOĞUŞLU

Danışman 
Prof. Dr. Hamdi Tolga KAHRAMAN

Proje Ekibi
Esra ÇETİNTAŞ

Üzerinde çalışılan proje iki modülden oluşmaktadır. İlk modül, hassas tarım uygulamaları 
için test problemlerini üreten bir yazılımdır. Bu modül, Google Earth uygulamasından 
seçilen bir tarlanın akıllı tarıma uygun şekilde ilaçlanacak bir optimizasyon problemine 
dönüştürme işini gerçekleştirir. Bu modül kullanılarak, farklı zorluk düzeylerindeki ilaçlama 
problemleri oluşturulabilmektedir. Projenin ikinci modülü ise ilaçlamada kullanılan İHA’lar 
için optimum rotayı planlayan yazılımdır. Projedeki iki modül birbirinin tamamlayıcısı 
rolündedir. Birinci modülün ürettiği ilaçlama senaryosu, ikinci modülün çözmesi gereken 
test problemi olarak kullanılmaktadır. Bu iki modül sayesinde, iyi tarım uygulamalarının 
geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan ilaçlama senaryoları ve bu ilaçlama senaryolarını en 
verimli şekilde gerçekleştiren İHA rotalama yazılımları geliştirilmektedir.

Yapay Zeka Kontrollü Dronlar ile 
Akıllı Tarım

KTUPRJ-091

Yürütücü
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk AKTURAN

Proje Ekibi
Gizem ARSLAN, Mehmet KOKOÇ, Bilge TUNCEL, Ersin ULAŞ

Projede amaç, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı-2020 
bağlamında toplumda sık karşılaşılan klinik semptom bulgu ve klinik durumlara karşı klinik 
akıl yürütme becerisinin gelişimini destekleyen yapay zeka ile online platformda bir eğitim 
yazılımı geliştirmektir. Bu amaçla, 8 adımda klinik akıl yürütme sürecini işleten bir yaklaşım 
geliştirilmiştir. Arayüz tasarımları için kullanılacak olan AR teknolojisi, oyun yazma ve 
uygulama geliştirme alanında en çok kullanılan uygulamalardan olan unity ile geliştirilece-
ktir. Uygulamamızda çalışacak olan yapay zeka teknolojisinde yaygın ve güncel olarak 
geliştirilmeye devam eden Keras ve TensorFlow kütüphaneleri kullanılacaktır. Bu sayede 
geliştirilecek olan uygulamanın kendini tekrarından kaçınılarak yeni yöntemler ile öğrenme 
ve zorluklara karşı kendini geliştiren bir alt yapısı bulunacaktır. Yapay zeka teknolojisi 
sayesinde sürekli güncellenen uygulama ilerleyen aşamalarda VR teknolojisi de eklenerek 
bir üst noktaya taşınacak ve tıp eğitim alanı başta olmak üzere tüm eğitim alanlarında 
sürdürülebilirliği olacaktır.

Yapay Zeka Destekli Olgu Temelli 
Öğrenme Modüler Eğitim Yazılımı
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KTUPRJ-092

Yürütücü
Mert Can ZÜMRÜT
Proje Ekibi
Ahmet Melih NARİN, Yunus GÜNDÜZ

Proje Türkiye’deki NFT artistlerinin yurt dışı borsalarındaki yaşadığı problemlerini 
gidermek için oluşturulmuştur. Bunun başta gelenleri, gass-fee(blokzincirinde ki işlemler-
in gerçekleştirilmesi için gereken maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan ölçü birimidir) 
ücretinin 100usd-200usd gibi yüksek rakamlarda olması, platformun Türkçe olmaması, 
borsaların teknik desteklerinin zayıf olması gibi sorunları göze alınarak ortaya çıkmıştır. 
Türkiye’de oluşturacak borsa dili Türkçe olacak ve gass-fee ücretleri 0-20 USD arasında 
olacaktır. NFT artistlerinin eserlerini alamayan ama destek olmak isteyen takipçilerine 
abonelik hizmeti sunacaktır. İlk aşamada Spor kulüpleri ve dizi-film yapımcıları gibi 
insanlara aidiyet hissi veren kurumlar ile iş birliği yaparak kurumların ürünlerini ve değerl-
erini NFT haline getirip taraftarları ve sevenleri ile buluşturacaktır. NFT artistlerinin 
yabancı platformdaki kur farkı ile belirginleşen gass-fee sorununu çözüp ekosisteme yeni 
artistler çıkarabilecektir. Gelecek yıllarda oluşacak sanal evrenlerde NFT’ler sahipliği ve 
aidiyetleri tescillendirecektir. 

ENEFTİMBU

KTUPRJ-093

Yürütücü
Doç. Dr. Şahin DİREKEL
Proje Ekibi
Murat USTA, Büşra KIR BAŞ

Et ve et ürünleri mikrobiyota olarak bilinen bakteri gruplarını barındırmaktadır. Mikrobi-
yotanın üyeleri arasındaki çoğalma ve etkileşimler, kanatlı etinin bozulmasına yol açmak-
tadır. Et, tavuk ve balık gibi kolay bozulabilen gıdaların üretiminden tüketimine kadar 
geçen depolama ve taşıma süreçlerinde ısı yükselmesine bağlı olarak mikroorganizmalar 
üreyerek gıdaların bozulmasına neden olmaktadır. Özellikle gıdaların bozulmasında rol 
alan mikroorganizmaların ortaya çıkardığı bazı ürünlerin veya organik asitler, etanol, 
uçucu azot bileşikleri, karbondioksit ve kükürtlü bileşikler gibi belirli maddelerin yoğunluk-
larında artma meydana gelmektedir. Bozulma ile oluşan metaloitler ile reaksiyona girerek 
renk değiştiren özel indikatör boyalar belirlenecektir. Sonra indikatör için kullanılacak 
boyanın optimum miktarları belirlenecektir. Ardından bu indikatör boyanın selülozdan 
yapılmış iç tabakaya emdirilecek ve dış tabakada oluşturulacaktır. Son olarak düzenek 
bozulmuş gıdalar üzerinde denenecek ve mikroorganizma üremesini tespit edip etmediği 
test edilecektir. 

Çabuk Bozulabilen Gıdaların Takibi İçin 
İndikatör Sistemi Geliştirilmesi
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KTUPRJ-094

Yürütücü
Hüseyin AKKAN

Danışman 
Doç. Dr. Mustafa ASLAN 

Proje Ekibi
Onur KOÇ, İlknur YETEK, Uğur ULU, Samet Yasin SATGUN

Projede Latis geometrili yapılardan yararlanarak ajan araç tekerleği yapılması hedeflen-
mektedir. Savunma sanayinde kullanılan ajan araçlarının tekerlekleri genellikle engebeli 
arazilere maruz kalacağından Latis geometrili yapılı tekerlekler kullanılarak bu etkilere 
yüksek dayanım gösterme ve hasar oluşumunu en aza indirilmesi çalışmanın temel 
hedefidir. Aynı zamanda Latis geometrili yapıların bu çarpma ve darbeye karşı koruyucu 
özelliğinden yararlanılarak esnek darbe sönümleme özelliği yüksek tpu filamentler 
kullanılarak 3B yazıcı ile üretilmiş tekerleklerin özellikleri incelenecektir. Farklı geometrik 
yapılar kullanarak tasarımlar üzerinde mekanik özelliklere etkisi araştırılacaktır.

TPU Filamentinden Ajan Araç İçin Yapılan Tekerleğin 
Sayısal ve Mekanik Analizi İncelenmesi

KTUPRJ-095

Yürütücü
Öğr. Gör. Dr. Taner BAŞFIRINCI

Danışman
Opr. Dr. Yılmaz OFLUOĞLU

Proje Ekibi
Öğr. Gör. Bekir Buğra UYAR

İdrar değerlerinin sürekli takip edilmesi gereken hastaların (kronik böbrek hastalığı vb.) 
idrar tahlillerini vermek amacıyla düzenli olarak hastanelere gelmeleri bu hastalar için bir 
zorluk oluşturmaktadır. Ülkemizde özellikle büyük şehirlere yakın olan küçük şehirlerden 
gelen hastalar, gidiş-geliş sürecinde alınan riskler ve yapılan masraflardan kaçınmak için 
gerekli tetkikleri yaptırmamakta ve sağlık ihmalleri ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca, bu 
süreçte sağlık kuruluşlarında iş yükü ve insan yoğunluğu da artmaktadır. Bu yöntemle; 
hastaların, hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının iş yükleri azalmaktadır. Kimyasal idrar 
analizörleri Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği’ne göre “Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi 
Tanı Cihazları” sınıfına girmektedir. Bu iş fikri ile evlerde kullanıma yönelik bir idrar tahlil 
yöntemi geliştirilerek, sağlık kuruluşları ile çevrimiçi kurulacak bağlantı üzerinden idrar 
parametrelerinin iletilmesi yolu ile bir takip ve kontrol yöntemi geliştirilecektir. 

EASYMEDLİFE
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KTUPRJ-096

Yürütücü
Yasin YAMAN
Danışman
Doç. Dr. Mustafa ASLAN 

Doğal polimer bazlı kompozitler, petrol bazlı sentetik kompozitlere göre biyobozunurluk, 
biyouyumluluk, geri dönüştürülebilirlik, tasarım esnekliği, sürdürülebilirlik gibi avantajlara 
sahip olması nedeniyle rağbet görmektedir. Bu çalışmada polilaktik asit (PLA) biyobozu-
nur polimerinin uygun formülasyonlarda termoplastik poliüretan (TPU) polimeri ile 
mekanik, termal ve reolojik özellikleri üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Bu çalışma ile 
özellikle PLA’nın çekme dayanımı, şekil değiştirme oranı ve tokluk özellikleri üzerinde 
gelişim sağlanması hedeflenmektedir. Bu iki hammadde ekstrüzyon yöntemi kullanılarak 
uygun oranlarda karıştırılacaktır. Test numuneleri, belirlenen karışım oranlarında hem 3B 
yazıcı ve hem de enjeksiyon kalıplama yöntemleri ile üretilecek ve fiziksel, mekanik ve 
termal analiz sonuçlarına göre uygun polimer karışımları optimize edilecektir. Bu 
çalışmada 3B yazıcı yöntemi ile bu malzemelere ait filament üretimi gerçekleştirilerek 
elde edilen analizlere göre farklı uygulama alanlarında kullanım potansiyelleri belirle-
nerek literatüre katkı sağlanacaktır.

TPU-PLA Malzemesinin Enjeksiyon Kalıplama ve 
3B Baskı Teknolojisi ile Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

KTUPRJ-097

Yürütücü
Kadir YAZICI
Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Rafet Çağrı ÖZTÜRK
Proje Ekibi
Enescan AK, Berfin Huri GÜLMEZ, Ayşegül AKBAŞ, Ceren YEDİCAN

İnsansız su üstü araçları (İDA) bilimsel, askeri, endüstriyel ve sivil birçok farklı alanda 
kullanılmaktadır Piyasada üretilen İDA'ların neredeyse tamamı uzaktan kumandalı bir 
şekilde su üstü platformlardan kumanda ile kontrol edilebilmekte ve bu kullanım şekli 
İDA’ların aktif menzilini kısıtlamaktadır. Bu proje önerisi su üstünde otonom ve kablosuz/-
kumandasız olarak kullanılabilecek ve kıyı gözetleme, liman ve boğaz güvenliği, keşif, 
istihbarat, lojistik amaçlı ve balıkçılık sektöründe görevleri otonom olarak gerçekleştirmek 
amacıyla Otonom İnsansız Su üstü aracı geliştirilecektir.

Otonom İnsansız 
Su Üstü Aracı
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KTUPRJ-098

Yürütücü
Rama ABDULHAMİD

Danışman 
Dr. Demet APAYDIN

Proje Ekibi
Esra ÖZEL

Kakao tozu, yüksek ekonomik değeri ve geniş kullanımı nedeniyle tağşişe yatkın bir 
gıdadır. Keçiboynuzu tozu, kakao tozuna yapılan tağşişte ana hile olarak bilinmektedir. 
Literatürde bu hileyi kesin olarak belirlemeye yönelik bulunan bilgi ve yöntemler çok 
kısıtlıdır. Projede kakao tozuna keçiboynuzu tozu ilavesi ile yapılan tağşiş Raman 
spektroskopisi kullanarak belirlenmiştir. Raman spektroskopisi, moleküllerin şiddetli bir 
monokromatik ışık demeti ile etkileşimi sonucu oluşan saçılmanın bir dedektör yardımı ile 
takip edilme prensibine dayanan bir sistemdir. Raman spektrometresi ile yeni, hızlı, 
güvenilir ve düşük maliyetli bir metodoloji geliştirilmiştir. Bu yöntem, örnek için herhangi bir 
ön işleme gereksinim duymamakta ve doğrudan ölçüm yapabilmektedir. Ölçümlerdeki 
hatalar minimuma inmiştir. Yapılan ölçümlerde aynı dalga boyunda kakao tozu ve keçiboy-
nuzu unu örneklerinin farklı spektrumlar verdiği tespit edilmiştir. Proje sonucunda geliştir-
ilen yöntem Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği’nde bu tağşişin belirlenmesinde kullanılabi-
leceği düşünülmüştür.

Kakao Tozuna Keçiboynuzu Tozu İlavesi İle Yapılan 
Tağşişin Raman Spektroskopisi ile Saptanması

KTUPRJ-099

Yürütücü
Nuri YILDIZ

Danışman
Doç. Dr. Recep GÜMRÜK

Proje Ekibi
Ayşenur BOZO, Çisem KÖKSÖKEN, Oğuzhan ÇAKMAK, Burhan ÇAKAR

Projemizde hâlihazırda geliştirilmeye devam eden Additive Manufacturing yöntemlerinden 
olup henüz ülkemizde yaygınlaşmamış olan Serbest Biçimli Geri Dönüşümlü Gömme 
(Freeform Reversible Embedding, FRE) yöntemiyle silikon parçaların üretilmesini ve bu 
sistemin geliştirilip ülke literatürüne katılmasını sağlamak için çalışma başlatmayı tercih 
edeceğiz.FRE yöntemi, basım boyunca akışkan formda olan malzemelerin destek banyosu 
içerisine iğne ucundan basılarak katmanlar halinde yığılmasıyla nihai şekli oluşturmasına 
ve basım sırasında oluşabilecek geometrik bozulmaların önüne geçilmesine olanak 
sağlamaktadır. FRE yönteminde kullanılan bu 3B yazıcılar oldukça pahalı olmakla birlikte 
bu yazıcılarda silikon protez basımı için özel silikonlar kullanılmaktadır. Yurtiçinde 
bulunması zor olan bu silikonlar yurtdışında da oldukça yüksek fiyatlara satılmaktadır. Bu 
proje kapsamında RTV segmentinde olan silikonlar kullanılarak ülkemizde bu teknolojiyi 
geliştirmeyi, yerli olarak silikon protez basabilecek özelliklerde yazıcı üretmeyi ve bu 
yazıcıyı biyouyumlu silikonlar ile sentetik doku basabilecek hale getirerek ülke literatürüne 
katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Serbest Biçimli Geri Dönüşümlü Gömme Yöntemini Esas Alan 
Üç Boyutlu Yazıcı Teknolojisi ile Silikon Malzeme Kullanılarak 

Suni İnsan Doku Prototipinin Üretimi
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KTUPRJ-101

Yürütücü
Edanur YURDUSEVER
Danışman 
Doç. Dr. Emre ÖZKOP

Gün geçtikçe yenilenebilir enerji kaynakları, enerji üretilmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Çevreci ve ucuz bir alternatif olarak tercih edilmektedir. Birden fazla yenilenebilir enerji 
türleri vardır. Bunlardan en önemlisi ise güneş ve rüzgâr enerjisidir. Ancak bu iki enerji 
türlerini ayrı olarak kullanmak maliyetli ve verimsiz olabilmektedir. Genellikle projelerde 
ikisinin içinde bulunduğu hibrit sistemler tasarlanmaktadır. Günümüzde kullanılan fosil 
yakıtlı enerji kaynaklarının küresel ısınma gibi çevresel etkileri ve fosil yakıtların hızlı 
tükenmesi sonucu birçok alanda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaya başlanmıştır. 
Yenilenebilir enerji kaynakları doğada kendiliğinden var olan ve bir döngü içerisinde olup 
tükenmeyen kaynaklardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük avantajlarından biri 
de birden fazla yenilenebilir enerji kaynağının birlikte kullanılabilir olmasıdır. Bu projede 
de birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılarak şebekeden bağımsız olarak 
Trabzon sahil yürüyüş yolunun aydınlatılmasının çalışmaları yapılmıştır.

Yeşil Aydınlatma Sistemi 
Tasarımı ve Uygulaması
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KTUPRJ-105

Yürütücü
Murat YAVUZ

Danışman
Doç. Dr. Nilhan VURAL

Proje Ekibi
Arş. Gör. Melis YAZICI

Eşitlikçi, demokratik, çeşitliliğe özen gösteren ve uyum içinde yaşanan bir toplum sosyal 
sürdürülebilir bir toplum olarak adlandırılıyor. Batı Avustralya Sosyal Danışmanlık Servisi 
(WACOSS) tarafından en açıklayıcı tanımı yapılan sosyal sürdürülebilirlik ekonomik, 
kültürel, politik ve ekolojik sürdürülebilirliği hedeflerken toplumu ve doğayı bütünleyici bir 
yaklaşımla ele alıyor. Bu doğrultuda tasarlanan aktif yaşam merkezinde mesleki eğitim, 
üretim, sosyolojik ve psikolojik destek etkinliklerine ulaşabilecek ve zamanı kalifiye 
kullanabilecek Engelliler, Yaşlılar, Gençler gibi kullanıcılara hitap eden, onları topluma 
kazandırmayı, üretime teşvik etmeyi, ürettiklerini sergilemeyi ve ayrıca toplum içerisinde 
bir birey olarak rol almalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir merkez olması 
öngörülmüştür.Sosyal eğitim bölümü, İş ve Mesleki Eğitim bölümü, Atölyeler, Sağlık 
Ünitesi ve Kafeterya/ Kütüphane bölümüyle çeşitlendirilmiş bir sosyal alan hazırlanacaktır.

Aktif Yaşam Merkezi 
Tasarımı 

KTUPRJ-106

Yürütücü
Ömer GÖK

Danışman
Doç. Dr. Nilhan VURAL 

Proje Ekibi
Arş. Gör. Melis YAZICI 

Söz konusu projede kadınlara ve gençlere yönelik eğitim ve sosyal alan sağlamak, şiddete 
maruz kalmış ve cezaevinde çıkan kadın, çocukları tekrar topluma kazandırmayı 
amaçlanmıştır.

Kadın ve Genç 
Sanat Merkezi 
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KTUPRJ-107

Yürütücü
Utku ÖZEN
Danışman
Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN, Arş. Gör. Ece VAROL

Proje konusu, kendi ve öteki arasındaki ilişkinin günümüzde yer değiştirdiği, dönüştüğü 
ya da başka bir boyuta evrildiği “barınma” konusu üzerine iki başlıkta yeniden düşünmeyi 
sağlamaktır. Bunlardan ilki, tasarımcının kendi yaşam alanı için KONUT; ikincisi ise 
barındıracağı/bakımını üstleneceği hayvan için yuva hissi oluşturacak BARINAK’tır. Bu 
doğrultuda tasarımcılardan kendi ve öteki kavramları üzerine yeniden düşünmeleri, 
kavramlar arasındaki ilişkiyi her düzeyde irdelemeleri ve aşağıda listelenen mekânsal 
birimleri içeren tasarımlar yapmaları beklenmektedir.

Ortak Yaşam 
Boşluğu 

KTUPRJ-108

Yürütücü
Sena Nur USTA
Danışman
Prof. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ, Arş. Gör. Selin OKTAN

Fındık Müzesi tasarımı ile ürünün hasadından sofralara gelişine kadar geçirdiği evrelerin 
yerli vatandaşlarımıza ve yabancı turistlere anlatılması hedeflenmiştir. Fındık Müzesi 
tasarımı ile halka bilgi ve beceri kazandırmak, halkın toplumsal, kültürel ve ekonomik 
kalkınmasına rehberlik eden hizmetler sunmak hedeflenmiştir. Kentin modern yüzünün 
simgesi haline gelerek dolgu alanında yükselmeyi hedefleyen tasarım üretim, sergi, 
satış, eğitim alanları ve etkileşim mekanları barındıran bir komplekstir.Ekonomik kalkın-
mayı finanse etmenin yanı sıra şehrin kamusal ağında önemli bir odak noktası yaratmak 
birincil hedeftir. İlhamını yerden alan tasarım dağ-deniz kurgusuna atıfta bulunurken yerin 
hafızasını diri tutmaktadır.Müze sahip olduğu ulaşım akslarıyla kendi başına yaşayan 
canlı bir kent parçasıdır. Tasarım sahip olduğu sokak dokusuyla kentliye nefes alacağı 
toplanma ve duraklama mekanları sunmayı hedefler. Fındık Müzesi içerisinde fuaye 
alanları, bekleme alanları, müze dükkanları, sergi salonları, kütüphane, atölyeler, açık 
alanlar, yöresel kafeterya, mini fındık kırma tesisi, çikolata atölyesi ve genel kullanım 
alanları bulunmaktadır. Fuaye ve bekleme alanları; bekleme, dinlenme ve beraberinde 
ikram yapılacak alanlardır.

Fındık Müzesi 
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KTUPRJ-109

Yürütücü
Zeynep BEKTAŞ

Danışman
Prof. Dr. Sonay ÇEVİK

Proje Ekibi
Arş. Gör. Merve TUTKUN

Proje alanı olan, TOKİ konutları ve çevresi yeniden düzenlenerek, Tarihi Trabzon kalesinin 
önemi ve değerini ön plana çıkaracak, semtliyi ve turisti, kentle ve tarihle buluşturabilecek 
semt merkezi oluşumu. Mevcuttaki tarihi dokuyu zedeleyen kimliksiz yapılar yıkılarak, 
yeşil dokunun etkili olduğu ve tarihi dokuyu gözeten tasarımla yaklaşıldı. Proje tasarımın-
da, alternatif ulaşım güzergahları ve yöntemleri tasarımda ön planda tutuldu. Mevcuttaki 
topoğrafyaya uygun, cevresel koşulları ön planda tutacak tasarımlarla yaklaşıldı. Semtliyi, 
kentliyi ve turisti buluşturacak zengin mekanlar oluşturulması amaçlandı.

Semt Merkezi 

KTUPRJ-110

Yürütücü
Prof. Dr. Tülay ZORLU, Doç. Dr. Özge İSLAMOĞLU, Öğr. Gör. Saffet E. 

LÜLECİ, 
Arş. Gör. Tolga CÜRGÜL, Arş. Gör. Selver KOÇ 

Proje Ekibi
2018-2019 Güz Yarıyılı 4. Sınıf Öğrencileri (2022 Proje Pazarı Dönemi)

Kırsal mimarinin korunması, kırsal turizminin sürdürülebilirliği ve koruma çalışmalarıyla 
mümkündür. Bu çalışmada, doğal güzellikleri, özgün kırsal mimarisi ile kırsal turizm için 
önemli bir potansiyele sahip Çamlıhemşin geleneksel konutlarının kırsal turizm odaklı 
yeniden kullanım önerileri ele alınmıştır. Konutların yeniden kullanım önerilerinin geliştirilmesine 
yönelik çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada Çamlıhemşin yöresinin doğal 
kaynakları ve kültürel değerleri irdelenmiştir. Bu aşama yöredeki potasiyelin ortaya 
konması ve analizine yönelik olup; yörede yeniden işlevlendirilecek yapılar konum, 
malzeme ve yapım sistemleri ile plan şemaları bağlamında analiz edilmiştir. İkinci aşamada 
yöredeki tarihi-kültürel zenginlikler, yerel üretim ve doğal kaynaklar vb. değerlerin 
yaşatılarak sürdürülebilirliğini sağlamak üzere oluşturulan senaryoya bağlı yeniden 
kullanım önerileri geliştirilmiştir. Seçilen senaryo dahilinde Çamlıhemşin’deki kırsal turizmi 
canlandırmaya yönelik yeniden işlevlendirme proje önerileri hazırlanmıştır.

Yeniden Kullanım Önerileri: 
Çamlıhemşin Yukarıçamlıca Evleri 
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KTUPRJ-111

Yürütücü
Pembe ŞAHİN
Danışman
Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN, Prof. Dr. Dilek BEYAZLI 

Projenin kurgusu Trabzon ili Ortahisar İlçesi tarihi kent merkezindeki kentsel kültürel 
miras alanlarının korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla kentsel planlama ve 
kentsel tasarım çalışması yapılması üzerinedir. Öğrenciler proje kapsamında Çömlekçi - 
Trabzon Meydan Parkı - Trabzon Kalesi’ni kapsayan bölgelerde belirlenen korumaya 
yönelik ayrıntılı analizler, temel sorunların saptanması, potansiyeller, kısıtlar ve olanak-
ların tanımlanması, özel fonksiyon alanlarının günün koşullarına bağlı olarak düzenlen-
mesi, taşıt ve yaya ilişkiler şeması, dönüşümü ve gelişimine yönelik alternatif plan ve 
tasarım kararlarının üretilmesi, yasal çerçeve, teknik rapor ve grafik ifadeler üç boyutlu 
çalışmalar bağlamında gerçekleştirmiştir. Araştırmalarını 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 
çalışmalarla tamamlayan öğrenciler sonrasında tarihi ve kültürel yapıyı korumak için 
koruma odaklı kentsel planlama ve tasarım çalışmasını oluşturmuşlardır.

Trabzon İli Ortahisar İlçesi Kent Merkezi 
Koruma Odaklı Planlama ve Tasarım Projesi

KTUPRJ-112

Yürütücü
Meryem KAYA
Danışman
Prof. Dr. Dilek BEYAZLI 

Projenin kurgusu Trabzon ili Ortahisar İlçesi Çömlekçi Mahallesi’nin halihazırda kentin 
gündemini oldukça meşgul eden kentsel dönüşüm projesine alternatif bir yaklaşımla 
koruma odaklı bir çözüm önerisi getirilmesidir. Öğrenci Çömlekçi Mahallesi’nin tarihsel 
gelişimini uydu görüntüleri, tarihi fotoğraflar ve geçmiş dönem planlama çalışmaları 
üzerinden analiz etmiş, günümüz gerekliliklerini dikkate alarak alan için alternatif bir 
kentsel dönüşüm projesi geliştirmiştir.

Trabzon Merkezi İş Alanı - Çömlekçi Bölgesi 
ve Yakın Çevresi Planlama ve Tasarım Çalışması 
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KTUPRJ-113

Yürütücü
Prof. Dr. Cenap SANCAR 

Proje Ekibi
Alipaşa KALYON

Projenin kurgusu Trabzon ili Ortahisar İlçesi Sanayi Mahallesi’nde yer alan beton 
santralinin kentin farklı bir bölgesine taşınmasından sonra ortaya çıkan alanın kentle nasıl 
bütünleştirileceğine ilişkin bir proje önerisi geliştirilmesidir. 

Trabzon Merkezi İş Alanı - Değirmendere (Sanayi) 
Bölgesi Planlama ve Tasarım Çalışması 
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KTUPRJ-114

Yürütücü
Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN

Danışman
Öğr. Gör. Dr. Nilgün KİPER 

Proje Ekibi
Semra AKTAŞ, Gülay ÇELİK, İlhan AKAN, Aleyna GÜLER

Öğrenciler proje kapsamında bölgelerarası dengesizlik, kent bölgesi yerleşme ağları 
kavramları ve mekânsal yansımaları tartışarak kentsel-kırsal alan ilişkilerini sorgulamıştır. 
Kaynaklar ve sektörlerin (çevresel değerler, doğal ve tarihi varlıklar, sektörler, bölgesel 
etkileri ve etkileşimleri) analiz edilmesinden sonra ülke gelişme stratejileri ve bölgesel/alt 
bölgesel gelişme vizyonunu tanımlayan öğrenciler bölgesel nüfus ve işgücü yapısı ve 
dağılımını, yerleşmelerin gelişme yönleri ile büyüklüklerini incelemiş sonrasında sektörel 
yer seçim ölçütlerini belirleyerek kentsel ve kırsal alanlarda gelişme odakları ile makro 
kararları oluşturan 1/100.000 ölçekli Giresun Bölge Planı oluşturmuştur.

Giresun Bölge Planı



İlköğretim 
Robotik ve Kodlama 

Kategorisi Proje Özetleri

Yürütücü
Mevlüt Tarık DÜNDAR

Danışman 
Yavuz KABLAN

Proje Ekibi
Ertuğrul ALP, Taha Nizam YURDAKUL, Emir Mete ÖZSALİH, Yağız CANSIZ, Mevlüt Tarık DÜNDAR

Yürütücü
Ömer Lütfi BAYRAM

Danışman 
Yavuz KABLAN

Proje Ekibi
Süleyman Yiğit AKSU, Egemen Utku ATAR, Tuna ÇETİNKAYA, Mehmet Arın ŞAHİN,

Ömer Lütfi BAYRAM, Atakan COŞKUN



KTUPRJ-120

Yürütücü
Mevlüt Tarık DÜNDAR

Danışman 
Yavuz KABLAN

Proje Ekibi
Ertuğrul ALP, Taha Nizam YURDAKUL, Emir Mete ÖZSALİH, Yağız CANSIZ, Mevlüt Tarık DÜNDAR

Sosyal hayatta görme engelli bireyler hareket kabiliyetlerini kısıtlayıcı engellerle sıklıkla 
karşılaşmaktadır. Engelli bireyler bu problemleri geleneksel olarak dokunma ya da baston 
kullanımı ile çözmektedir. Engel tespiti ortam farkları nedeniyle engellileri zor durumda 
bırakmaktadır. Bu nedenle engelli bireylere ortamdan bağımsız engel tespiti sağlayacak 
bir teknolojinin geliştirilmesi gerekmektedir. Engel Uyarı Cihazı ile görme engelli bireylerin 
günlük hayatta karşılaşacağı sorunları ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Proje 
kapsamında yapışkan bantlarla her çeşit ayakkabıya uygulanabilen mesafe sensörleri ile 
donanmış bir cihaz geliştirilecektir. Cihaz görme engelli bireylerin ayakkabısına takılacak-
tır. Her bir adımda sensörler engelleri tespit ederek kullanıcıyı sesli olarak uyaracaktır. 
Aynı zamanda cihazda bulunan güneş enerji panelleriyle cihaz şarjının gün boyu daha 
verimli ve uzun süre kullanımı sağlanacaktır. Proje sonucunda görme engelli bireyler 
sosyal hayatın olumsuz yönlerine daha kolay uyum sağlayabilecek ve başka bireylere 
bağımlılık düzeyi azalacaktır.

Engel Uyarı 
Cihazı

KTUPRJ-121

Yürütücü
Ömer Lütfi BAYRAM

Danışman 
Yavuz KABLAN

Proje Ekibi
Süleyman Yiğit AKSU, Egemen Utku ATAR, Tuna ÇETİNKAYA, Mehmet Arın ŞAHİN,

Ömer Lütfi BAYRAM, Atakan COŞKUN

Günümüzde duyma engelli bireylerin sayısı artan ülke nüfusuna bağlı olarak artmaktadır. 
Duyma engelli bireyler gerek dudak okuma gerekse de çeşitli duyma cihazları ile bu 
engellerini aşabilmektedir. Ancak sosyal hayatta göremedikleri ya da gözlemleyemedikleri 
bazı sorunlar hayatlarına mal olabilmektedir. Bu sorunlar genellikle engellilerin görüş açısı 
dışında kalan bölgelerde gerçekleşmektedir. Duyma engelli bireylerin duyma yeteneğini 
kazanmalarının yanı sıra hayatlarını kolaylaştırıcı ekipmanlara da ihtiyaçları vardır. Bu 
nedenle her iki ihtiyacı da karşılayacak tek bir ürün ortaya koyulacaktır. Ürün çanta olarak 
tasarlanmıştır. Tasarlanan çantanın üzerinde bulunan güneş paneli içerisinde bulunan güç 
kaynağını şarj edecektir. Çantanın içerisindeki güç kaynağı duyma engelli bireye duyma 
yeteneğini kazandıracak mikrofon, titreşim motorları ve diğer elektronik ekipmanlara enerji 
vermenin yanı sıra aynı zamanda günlük cihazların da şarj edilmesine olanak sağlayacak-
tır. Çanta üzerindeki mikrofonlar sesi algılayarak bireye titreşim olarak iletecektir.

Duyma Yeteneği
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KTUPRJ-122

Yürütücü
Emrehan SARI
Danışman
Emrecan BİNGÖL
Proje Ekibi
Asaf Utku ÇOLAK, Berat Talha UÇAR, Muhammed Yekta İSKENDER, Yağız ÖZTÜRK

Sel tehlikesi bulunan bölgelerde akarsu yataklarında bulunan su seviyesinin yükselmesi 
ile meydana gelebilecek sel afetine karşı bölgede bulunan insanların anlık olarak 
bilgilendirilmesi ile insanların can ve mallarına gelebilecek zararların azaltılması/engelle-
mesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte sel afetinde/tehlikesinde akarsu yataklarında 
fazla olan suyun depolanması, başka bir bölgeye taşınması, yeniden kullanabilir hale 
getirilmesinin sağlanması Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan 
"Temiz Su ve Sanitasyon” hedeflerine katkıda bulunacaktır. Projemizde akarsu 
yataklarında anlık olarak su seviyesi değişiminin takibini sağlamak için su seviyesi 
sensörleri kullanılacaktır. Bu sensörler ile yükselen su seviyesi tehlike sınırına 
yaklaşması durumunda kontrol sistemimiz yardımıyla ışıklı ve sesli olarak uyarlar 
verilecektir. Ayrıca sıra su seviyesi yüksekliğinin tehlikeli seviyeye yaklaşması halinde 
yedek kanallarda bulunan kapaklar kontrol sistemimiz yardımıyla açılıp, su pompaları ile 
su tahliyesi gerçekleştirilip su seviyesi kontrol altında tutulacaktır.

Selsavar

KTUPRJ-123

Yürütücü
Efgan UZUN
Danışman
Emrecan BİNGÖL
Proje Ekibi
Murat BULUT, Sena TURAN, Zeynep PINAR, Zümra SARAÇ

Görme engelli bireylerin karşılarına çıkan fiziksel engellerin konumları farklılık gösterme-
ktedir. Farklı konumlarda bulunan fiziksel engellerin görme engelli bireyler tarafından fark 
edilebilmesi ve bu engeller ile temastan kaçınılması oldukça zordur. Ayrıca görme engelli 
bireylerin ışık miktarının yetersiz olduğu ortamlarda diğer bireyler tarafından fark edilebil-
irliğinin artırılması olası kaza riskini azaltacaktır. Projemizde görme engelli bireyler için 
üzerinde mesafe algılayıcı sensörlerin ve uyarı ışıklarının bulunduğu aksesuarlar 
geliştirilmiştir. Aksesuarlar farklı görme engelli bireylerin ihtiyaç durumuna göre çeşitle-
ndirilebilmektedir. Tasarlanan aksesuarlar görme engelli bireylerin fiziksel engelleri 
tespitinde ve bu engellere temaslarının azaltılması kaçınılmasını sağlayacaktır. Ayrıca 
görme engelli bireylerin ışık miktarının yetersiz olduğu ortamlarda diğer bireyler 
tarafından fark edilebilirliğini artıracaktır.

Gönül Gözü
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Yürütücü
Rüzgar Veysel CEYLAN

Danışman 
Erkan FIRINCI

Proje Ekibi
Rüzgar Veysel CEYLAN, Muhammet Fatih SUNGUR, Yusuf CEVHER, 

Muhammet Efe KALKAN, Amine Hafsa ÇİNEMRE

Yürütücü
Mert Kaan VAROL

Danışman 
Erkan FIRINCI

Proje Ekibi
Ahmet Efe BAYDAR, Emir Sabri KADAYIFÇI, Serra ÖZYAVUZ



KTUPRJ-124

Yürütücü
Rüzgar Veysel CEYLAN

Danışman 
Erkan FIRINCI

Proje Ekibi
Rüzgar Veysel CEYLAN, Muhammet Fatih SUNGUR, Yusuf CEVHER, 

Muhammet Efe KALKAN, Amine Hafsa ÇİNEMRE

Tomruk EYP01 projesi görme engelli bireyler için geliştirilmektedir. Görme engelli bireyler-
in günlük hayatlarında yaşadıkları en büyük problem hareket alanlarındaki belirsiz 
engellerin bulunmasıdır. Ayrıca görme engelli bireylerin sosyal bir hayat sürdürmeleri ruh 
ve beden sağlığı için son derece önemlidir. Ancak inşa edilen açık ve kapalı alanların 
birçoğu görme engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanmamakta, birçok engelli 
birey bu sebeplerden dolayı yaralanmakta ve hatta hayatını kaybetmektedir. Bu proje ile 
görme engelli bireylerin sorunlarından biri olan engel algılama sorununa çözüm 
geliştirmek hedeflenmektedir. Engelli bireylere ortam özelliklerinin önceden bildirilmesini 
sağlayacak bir teknolojinin geliştirilmesi verimli olacaktır. Geliştirilecek teknoloji ile görme 
engelli bireylerin yangın anlarında yangının bulunduğu kısımlardan uzak durmasını 
sağlayacak bir tasarımın geliştirilmeside hedeflenmektedir. Bu sebeple görme engelliler 
için şapka tasarlanmıştır. Bu şapkada bulunan sensörler ile görme engelli bireyler 
engellere karşı  sesli olarak uyarılabilecektir. 

EYP01

KTUPRJ-125

Yürütücü
Mert Kaan VAROL

Danışman 
Erkan FIRINCI

Proje Ekibi
Ahmet Efe BAYDAR, Emir Sabri KADAYIFÇI, Serra ÖZYAVUZ

Teknoloji kullanımındaki artış günlük hayatımızın her noktasında karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikler yayaların kulaklıklarla yürümeleri trafik kazalarının oluşmasına Zemin hazırlamaktadır. 
Kulaklıkla yürüyen yayaların araçları fark etmemesi istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır. 
Ayrıca kulaklık kullanan bireylerin yanı sıra işitme engelli bireylerinde sesleri algılayamalarından 
kaynaklı olarak zorluklar yaşadığı görülmektedir. Seslerin algılanmaması durumları için bir 
uyarıcı sistemin geliştirilmesi gereklilik haline gelmiştir. Akıllı Uyaran sistemi bileklikte 
bulunan ses sensörü ile ortam sesini algılayacak ve denetleyiciye iletecektir. Denetleyici 
geliştirilen algoritma ile ses seviyesinin durumuna göre bir sonuç üretecektir. Sonuç ortam 
sesinin ses seviyesinde normal dışı bir ses 
algılaması durumunda titreşim motorunu çalıştıracak ve ledin yanıp sönmesini tetikleyecektir. 
Sisteme enerji bir güneş pili tarafından sağlanacaktır.

Akıllı Uyaran
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KTUPRJ-126

Yürütücü
Elif Cansu MERT
Danışman
Tayfun BEKAR
Proje Ekibi
Hatice Zeynep BODUR, Zülal Sevde BODUR, Elif Cansu MERT, Tarık Kemal MERT 

İnsan yaşamındaki önemi, bilim ve teknolojinin gelişmesindeki rolünden dolayı, matema-
tik bilmek tüm toplumlarda daima değer görmüş bir olgudur.  Ancak, soyut düşünme 
becerisinin yeni gelişmekte olduğu ilkokul çağlarında birçok öğrenci aritmetik işlemlerde 
farklı güçlükler yaşamaktadır. Buradan hareketle projemizde temel aritmetik işlemleri 
kavramayı kolaylaştıracak bir bilgisayar oyunu geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kolaydan zora 
doğru ilerleyen etkileşimli etkinliklerle, özellikle ilkokul öğrencilerinin zorluk yaşadığı 
aritmetik işlemleri farklı algoritmalar kullanarak eğlenceli hale getirmeyi, kendi kendine 
öğrenme süreçlerini destekleyecek oyun temelli bir yazılım geliştiriyoruz. Projemizde 
yapılandırılmış öğrenme yaklaşımını kullanarak önce yöntemi öğretiyor, sonra öğrenilen 
yöntemi pratikleştirecek ve pekiştirecek seçilmiş örneklerden oluşan uygulamalarla 
bilgiyi kalıcı hale getiriyoruz. Temel aritmetik işlemler olan toplama, çıkarma, çarpma ve 
bölme işlemlerinde alışılagelmiş yöntemlerden farklı algoritmalar ile kullanıcının zihinden 
hesaplama yapabilme yeteneklerini geliştiriyoruz.

Kolay Aritmetik 
(k-ART)

KTUPRJ-127

Yürütücü
Azra ARSLAN
Danışman
Tayfun BEKAR
Proje Ekibi
Azra ARSLAN, Begüm Zümra BEKAR, Duru BERİGEL, Hüma KOÇ, Sevgi Ceren ERÜMİT

İnsanların bir arada bulunduğu ve günün büyük bölümünü geçirdiği kapalı ortamlarda 
solunan havanın kalitesi sağlık açısından ciddi önem taşımaktadır. Projenin amacı toplu 
kullanım alanlarında (okullar, sınıflar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, spor salonları, 
avm'ler, eğlence yerleri..) sıcaklık, nem, karbondioksit gibi hava kalitesiyle doğrudan 
ilişkili verileri toplayarak insan sağlığını olumsuz etkileyecek durumları tespit edecek bir 
elektronik sistem geliştirmektir. İç ortam hava kalitesinin temel bileşenleri olan karbondi-
oksit miktarı, sıcaklık ve nem değerlerini belirli zaman aralıklarıyla ölçerek, insan sağlığı 
açısından sorun oluşturacak düzeye ulaşıldığında ortamdaki bireyleri bilgilendirecek bir 
Nesnelerin İnterneti (IoT) donanımı ve yazılımı geliştirmekteyiz. Kullanıcı, ölçüm yapan 
sistemin yakınında olmasa bile; cihaz, kablosuz internet bulunan bir ortamda kullanılıyor-
sa; ölçülen ortam verilerine her zaman erişebilecektir. Ayrıca veriler bulanık mantık 
algoritmalarıyla işlenerek ortam hava kalitesinin iyileştirilebilmesi için kullanıcıya öneriler 
oluşturabilecektir.

Hava Kalitesi Kontrol Sistemi 
(Air-Soft)
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