
1 
 

 

 

Bu Sayıda: 

 

 Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Geliştirme ve 

Kümelenme Merkezi  Projesi Tanıtımı 

 Fikri Haklar Bilgi Günü  

 IoT üzerinde Strateji Toplantısı ve Destekler 

 Temmuz-Ağustos Aktiviteleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

1. ‘’Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi’’ 

Projesi Tanıtımı 

Projenin genel amacı bu projede kurulacak Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri 

Geliştirme ve Kümelenme Merkezi ile Katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek 

ürün ve hizmetler ile Istanbul un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için yenilik ve 

yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda Istanbul daki şirketlerin 

yenilik üretme, yaratıcılık kapasitelerinin geliştirilmesi ve geleceğin teknolojilerini 

sürdürülebilir olarak geliştirilmesine katkıda bulunabilecek çok disiplinli bilimsel, teknolojik 

ve yenilikçi ağların oluşturulması hedeflenmektedir. 

Projenin özel amacı ise, geleceğin teknolojileri olarak çalışılan Akıllı ve Haberleşen Araç 

Teknolojilerine Istanbul daki Otomotiv Yan Sanayinin ve elektronik ve yazılım üzerinde 

özelleşmiş KOBI lerin yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler ile ülkemize ve topluma katma 

değer sağlayacak şekilde hazır olmasını sağlamak, böylece bu yeni teknoloji pazarı ve 

ekonomisinde yan sanayimizin de yer almasına ve yeni firmalar ve girişimciler oluşumuna 

katkıda bulunmaktır. 

 
Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Merkezi Hazırlanması; 

 

Akıllı ve Haberleşen araç Teknolojilerinde aşağıdaki konular öncelikli alanlar ve anahtar 

teknolojiler arasındadır; 

-Sensör Analizleri ve Geliştirilmesi 

-Akıllı haberleşme sistemleri ve otonom sistemler donanımı 

-Sistemin elektromanyetik açıdan güvenirliliği 

-Sensör Füzyon Teknolojileri ve algoritmaları 

-Çevre hareketi belirleme ve durum değerlendirme, görüntü isleme 

-Karar alma metodolojileri 

-Etkin Sürücü ara yüzü sistemleri 

-Bulut ve büyük veri analizi 

-Navigasyon ve ulaşım sistemlerine entegrasyon 

 

Bu alanlarda ortak araştırma olanaklarına yönelik temel ekipmanların sağlanıp bir alan 

yaratılması planlanmaktadır.  

Yenilikçi Tasarım merkezi ISTKA desteği ile Okan Üniversitesi nde kurulmuştur. Ayrıca 

Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme Merkezi de 

ISTKA desteği ile kurulan diğer bir merkezdir. Her iki merkezin de olanaklarından ve 

ekosisteminden yararlanılacak böylece bir bütünlük sağlanacaktır. 

Öncelikle yapılacak araştırmalarda kullanılmak üzere akıllı sistemler ve otonom araçlara 

yönelik temel sensör, görüntü isleme sistemleri, antenler ve uydu pozisyonlama sistemleri 

detaylı analiz sonrası satın alınacaktır. 

Diğer önemli bir noktada otomotiv standartlarına uygun bazı akıllı, haberleşebilen merkezi 

işlemci kartlarının temin edilmesi, bu kartlarda hazırlanacak gömülü yazılımlara yönelik 

sinyal üretebilen cihazların temini olacaktır. 

Akıllı araçlarda gömülü yazılımın yanı sıra donanım geliştirmekte projenin amaçları arasında 

olduğu için temel donanım geliştirme sistemleri de satın alınacaktır. 

Bir donanım ve trafik simülasyon sistemi yine temin edilecek sistemler arasında olacaktır. 

Yazılan gömülü yazılımların genişletilmesi için yazılım hazırlama ve model simülasyon 

programı da temin edilecek üniteler arasında olacaktır. 
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Bu şekilde Okan Üniversitesi nde mevcut diğer sistemler ile birleştirildiğinde KOBI lere ve 

bu alanda çalışan kuruluşlara önemli destek sağlayabilecek bir Merkez bir ara yüz 

oluşturulmuş olacaktır. 

Alan olarak mevcut Elektrikli ve Hibrid Araçlar Teknoloji Geliştirme Merkezi alanı yanındaki 

alan kullanılacak, yeni ekipmanların yerleştirilmesine yönelik bazı tadilat çalışmaları 

yapılacaktır. 
 

2. Fikri Haklar Bilgi Günü  

Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve 

Sabancı Üniversitesi tarafından 28.08.2015 

tarihinde Fikri Haklar Bilgi Günü organize 

edilmiştir. Okan Üniversitesi Mühendislik-

Mimarlık Fakültesi Hezarfen Ahmet Çelebi 

Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe 

öğretim üyeleri katılmıştır. Gündem olarak; 

Prof. Dr. Orhan Alankuş ARPROGED hizmetleri 

ve Okan Üniversitesini tanıtıcı sunum yapmıştır. 

Sabancı Üniversitesi’nden gelen uzamalar fikri 

haklar ve fikri haklara konu olan alanlar                  

( marka, endüstriyel tasarım, faydalı model, 

patent) buluş bildirim formu nasıl doldurulmalı , 

patentlerin ticarileştirilmesi , başvuru süreçleri vb. 

konular hakkında katılımcılara bilgilerini 

paylaşmıştır.  
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3. IoT üzerinde Strateji Toplantısı ve Destekler 

“IoT” kavramı kabaca; çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine 

bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak tanımlanabilir.  

1991 yılında Cambridge Üniversitesi'ndeki yaklaşık 15 akademisyenin kahve makinesini görebilmek 

için kurduğu kameralı sistem o günün koşullarında değerlendirildiğinde ufuk açıcı bir uygulamaydı. 

2001 yılına kadar kullanılan sistem, kahve makinesinin görüntüsünü dakikada üç kez bilgisayar 

ekranlarına gönderiyordu. Çevrimiçi ve gerçek zamanlı olması sebebiyle "nesnelerin interneti" 

kavramının ilk örneği olarak tarihte yerini aldı. 

1999 yılında Kevin Ashton, P&G için RFID teknolojisi uygulamasının firmaya faydalarını sıraladı ve 

kullanılmasını önerdi. Önerdiği sistem; "internet of things" kavramını ortaya çıkaran radyo dalgaları 

ve sensörlere dayalı bir küresel sistem standardı idi. 

Günümüzdeki Durum nedir? 

 

Yapılan araştırmalara göre bugün internete 10-11 milyar cihazın bağlı olduğu tahmin edilmekte ve bu 

rakamın 2020 yılına gelindiğinde 50 milyar cihaz seviyesine çıkması öngörülmektedir. Aynı 

araştırmalara göre; 2003 yılında dünyada kişi başına düşen birbirleriyle bağlantılı cihaz oranı 0,08 iken 

bu oranın 2020 tahmini ise "6,48"dir.  

 

 
 

Ayrıca 2020 yılında, 20 adet tipik ev cihazının üreteceği bilgi trafiğinin, 2008 yılında üretilen tüm 

internet trafiğinden daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla “Internet of Things” bir 

yandan veri ağlarındaki trafiğin artışına neden olurken diğer yandan da oluşan bu verilerin (Big Data) 

anlamdırılarak iş ve faydaya dönüştürülmesi de ayrı bir alan olarak ortaya çıkmakta. Sadece Big-Data 

için Avrupa Komisyonu tarafından H2020 programında ayrılan bütçe 1 Milyar € nun üzerinde olup, 

“Near Real Time Data Analytics” Retail’den Savunma’ya, Haberleşme’den Enerji’ye, Taşımacılık’tan  
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Gıda’ya kadar  kadar yaşamın hemen her alanında uygulanabilecek olup, hayal edilemeyecek fırsatları 

da ardında barındırmaktadır.  

Hangi cihazlar birbirine bağlanıyor? 

Nesnelerin İnterneti dendiği zaman yalnızca cihazların internete bağlanması olarak anlaşılması 

yanlıştır. RFID benzeri algılayıcıların ve tanımlayıcıların bazı cihazlar ile bilgi üretmeleri de bu 

kavramın içerisindedir. 
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Nesneler,  algılayıcılar ve elektronik devreler ile donatıldığında insanlarla iletişime geçerek durum 

bilgilerini güncelleyebilecek yetenekler kazanırlar. Mobil ağlar ve internetin gelişimiyle birlikte bu 

nesnelerin kişiler ile iletişim kurmaları kolaylaştı ve insanlar da onları her yerden, her zaman 

gözlemleme ve kontrol etme şansına sahip oldu.  

Bunun yanında IPv6 protokolüne geçiş, IP çakışmalarının önüne geçilmesini adına önemli bir engeli 

ortadan kaldırarak ciddi bir gelişme sağladı. 

Tüm faydalarının yanında Nesnelerin İnterneti bazı sorunlara da yol açacaktır. Birbirlerine bağlı 

cihazlar sayesinde sosyal hayatımızı internet üzerinden kayıt altına sunuyor olmamız, ortaya çıkacak 

veri miktarını inanılmaz derecede arttıracak ve bu büyük verilerin çözümlenerek işlenmesi zor ve 

karmaşık bir iş haline gelecektir. Bunun yanında ortaya çıkan bu verilerin gizliliği ve güvenliği de 

önemli bir konu olarak karşımıza çıkacaktır. 

Önümüzdeki yıllarda etkileşimin ve internetin hemen her nesnenin içine gireceği ve farklı nesnelerin 

ortak amaçlar için hareket edeceği bir dönem çok uzak değil, Tüm bu değişimin  insanların fizyolojik 

ve psikolojik olarak bu dönüşüme nasıl karşılık vereceği ise diğer disiplinlerdeki pek çok akademik 

çalışmaları da tetikleyeceği muhakkak görünüyor. 

 

4. Temmuz-Ağustos Aktiviteleri 

3.7.2015 

 Fikri Mülkiyet İçeren Teknolojilerin Ticarileştirilmesi, 
 Konuşmacı: Ömer Hızıroğlu 
 Yer: Özyeğin Üniversitesi 
 

19.8.2015 

IoT Üzerinde Strateji Toplantısı ve Destekler; 
Konuşmacı :   Bülent Erbaş; 
Yer: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü 

28.8.2015 
Fikri Haklar Bilgi Günü; 
Yer: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü 
(Okan Üniversitesi-Sabancı Üniversitesi Katkılarıyla) 

 


