


1  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA . . . . . 5
  Sayılarla Boğaziçi . . . . . 10
 Uluslararası Boyut . . . . . 16
  B.Ü. Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) . . . . . 18

2  BOĞAZİÇİ’NDE ARAŞTIRMA . . . . . 21
 Boğaziçi’nden Örnek Projeler . . . . . 28
 Araştırma Altyapısı, Araştırma Merkezleri ve    
 Laboratuvarlar . . . . . 38
  Uygulama Araştırma Merkezleri . . . . . 39
  Laboratuvarlar . . . . . 50
   İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkez Laboratuvarları . . . . . 50
   Sabih Tansal Yüksek Akım Laboratuvar . . . . . 51
   Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) . . . . . 53
   Bölüm Laboratuvarları . . . . . 54

3 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ YAPMAK VE 
 SUNULAN OLANAKLAR . . . . . 95
 Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) . . . . . 98
  Sanayi ile İlişkiler . . . . . 101 
  Danışmanlık . . . . . 102 
  Proje İşbirliği . . . . . 102 
  Proje ve Fikirlerinizin Korunması . . . . . 103
 BÜN Teknopark A.Ş . . . . . 104 
 BÜ KOSGEB TEKMER . . . . . 105 
 Kuluçka Merkezleri . . . . . 106 
  HayalEt, Yenilikçilik İş Geliştirme ve Girişimcilik    
    Platformu Kuluçka Merkezi . . . . . 106
  İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği 
  Platformu ve Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi . . . . . 108 
 Sanayi ile Yapılan Projeler . . . . . 114





boğaziçi  
üniversitesi 
hakkında

Tarihi 1863 t́e kurulan Robert Kolej́ e dayanan 
Boğaziçi Üniversitesi, gerek inovasyon ve  
toplumsal faydaya yönelik bilimsel araştırma  
yapma yeteneği gerekse özel sektör ile işbirliği 
yapma pratiği açısından kurumsal temel 
yetkinliklere sahiptir. 
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Araştırmada etkinliğini artırarak 
dünyanın sayılı araştırma 
üniversiteleri arasında yer almak 
ve araştırma ağırlıklı bir üniversite 
olmak, Boğaziçi Üniversitesi’nin 
stratejik önceliklerindendir. 
Boğaziçi Üniversitesi, bu 
tercihinin gereği olarak; toplam 
altı kampüsünde dört fakülte, 
iki yüksekokul ile altı enstitü 
ve yirmi araştırma merkezi ile 
faaliyet göstermektedir. Boğaziçi 
Üniversitesi’nin akademik ve idari 
prosedür ve işleyişleri, Avrupa 
Üniversiteler Birliği (EUA European 
University Association) tarafından 
1999 yılında değerlendirilmiştir. 
Buna ek olarak, ABET (Accreditation 
Board for Engineering and 
Technology) tarafından Boğaziçi 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 
sırasıyla 1997, 2004 ve 2010 
yıllarında değerlendirilmiş ve sonuç 
olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde 
mühendislik lisans programlarının 
hepsi ABET akreditasyonuna sahip 
olmuştur.

Tarihi, 1863’te kurulan Robert 
Kolej’e dayanan Boğaziçi 
Üniversitesi,1971’de kamu 
üniversitesi statüsüne geçmiştir. 
150 yıllık geçmişiyle Boğaziçi 
Üniversitesi, kendi geleneğinde 
var alan yaratıcılık ve üretkenliğini, 
günümüzün çağdaş, eğitim ve 
araştırma imkanlarıyla birleştirip, 
edebiyat ve sanattan, teknoloji ve 
bilime uzanan her alanda, insanlığa 
hizmeti ilke edinmiştir. Boğaziçi 
Üniversitesi, dünya çapında 
akademik kadrosu, tanınmış lisans 
ve lisansüstü programları ülkenin 
en parlak öğrencilerinden olusan 
öğrenci kitlesi, ve hem tarihi 
binalar, hem de modern araştırma 
merkezleri ve laboratuvar binalarını 
barındıran güzel kampüsleri ile, 
Türkiye’nin önde gelen araştırma 
üniversiteleri arasındadır. 

1863 - 2013: 
Boğaziçi ńin 150. yılı
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Boğaziçi Üniversitesi eğitim, 
bilimsel yayın, araştırma, 
uluslararası yayın başarıları ile 
2013-2014 sıralamasında dünyanın 
en iyi ilk 200 üniversitesi arasına 
giren tek Türk üniversitesidir. 
Times Higher Education (THE) 
ve Thomson Reuters’ın yaptığı 
dünya üniversiteler sıralamasında 
Türkiye’den bir üniversite ilk 200 
arasında yer almıştır. İngiliz Times 
Higher Education (THE) ile Thomson 
Reuters, Dünyanın En İyi 400 
Üniversitesi 2013-2014 Sıralaması 
sonuçlarını 2 Ekim 2013 tarihinde 
açıklamıştır.

California Institute of 
Technology’nin üçüncü kez ilk 
sırada yer aldığı sıralamada, 
Harvard ikinci, Oxford üçüncü, 
Stanford Üniversitesi dördüncü 
sırada yer alırken, Türkiye’den 
Boğaziçi Üniversitesi dünyanın en 
iyi 200 üniversitesi arasında yer 
almıştır. 2010 yılından bu yana 
dünya üniversitelerinin sıralamasını 
yayınlayan Times Higher Education 
(THE) değerlendirmesini beş ana 
başlık ve 13 alt başlıktan oluşan 
kriterlerle oluşturmaktadır. Eğitim 
(%30), Bilimsel Yayınlara Yapılan 
Atıflar (%30), Araştırma (%30), 
Uluslararası Görünüm (%7.5) ve 
Sanayi Gelirleri (%2.5) başlıklarında 
dünya üniversitelerinin aldıkları 
skorlar raporlanarak oluşturulan 
sıralama her yıl Ekim ayında 
yayınlanmaktadır.

THE tarafından, Aralık 2013 yılında 
BRICS ve gelişen ekonomiler olarak 
tanımlanan 22 ülkenin üniversiteleri 
için yeni bir değerlendirme 
yapılmıştır. Bu değerlendirmenin ilk 
iki sırasında Çin’in Pekin ve Tsinghua 
Üniversiteleri yer alırken Boğaziçi 
Üniversitesi 5. sırada yer almıştır.

Dünyanın en iyi 
ilk 200 üniversitesi arasına giren
ilk ve tek Türk üniversitesi 
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4 Fakülte • 2 Yüksekokul • 6 Enstitü 
içinde 32 lisans • 54 yüksek lisans ve 
31 doktora programı 

Tam zamanlı 422 öğretim üyesi 
(Prof. — Doç. — Yrd. Doç.) • 94 öğretim 
görevlisi • 61 yabancı uyruklu öğretim 
eleman' • 264 araştırma görevlisi • 
961 idari personel 

10.692'si Lisans • 3526'sı Lisansüstü 
olmak üzere toplam 14.218 öğrenci • 
53 000 mezun • Dünya üniversiteleri 
ile yapılmış 559 anlaşma kapsamında 
yaklaşık 70 ülkeden 700 yabancı 
öğrenci 

Sayılarla Boğaziçi
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40 öğrenci kulübü • 3554 kişilik yurt 
kapasitesi • Toplam 1.699.106 m2 
alanıyla 6 ana kampüs (Güney, Kuzey, 
Hisar, Uçaksavar, Sarıtepe ve Kandilli) 

393.558 kitap • 24.550 elektronik 
dergi • 48 500 elektronik kitap 
ve gazete • 858 basılı dergi • 71 
etkileşimli veri tabanıyla, günde 3500 
civarında araştırmacı ve öğrencinin 
ziyaret ettiği  7 gün / 24 saat açık 
BÜ Kütüphanesi 

115 Araştırma Laboratuvarı • 
22 Uygulama ve Araştırma Merkezi 
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Üniversite



13



14



15



16

Uluslararası 
Boyut

Boğaziçi Üniversitesi, öğrencileri ve 
öğretim üyeleri arasında çeşitliliğe 
ve zenginliğe önem vermektedir. 
Öğrencilerinin yaklaşık %7’si, 
öğretim üyelerinin de yaklaşık %15’i 
yabancı uyrukludur. Halihazırda, 
Boğaziçi Üniversitesi’nin dünya 
üniversiteleriyle yapılmış 560 
işbirliği anlaşması bulunmaktadır. 
70 farklı ülkeden yüksek vasıflı 
akademik ortaklara sahip olan 
Üniversite, değişim programları 
kapsamında her yıl yaklaşık 
600 yabancı uyruklu öğrenciyi 
konuk etmekte ve yine yaklaşık 
500 öğrencisini de yurtdışına 
göndermektedir. Avrupa, 
Amerika, Avustralya ve Uzak 
Doğu’daki birçok üniversite 
ile geliştirilmiş olan değişim 
programları Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencilerine, eğitimlerinin bir 
dönemini yurtdışında geliştirme 
olanağı sağlamaktadır. Boğaziçi 
Üniversitesi, üyeleri arasında 
akademik işbirliğini artırmak ve 
geliştirmek hedeflerinde olan birçok 
uluslararası ağın üyesidir.

Değişim  
Anlaşmaları  

560 Üniversite 

Erasmus 481 
ABD 42 
Kanada 8 
İsviçre 7 
Avustralya 4 
Japonya 7 
Kore  4 
Çin  2 
Diğer 5 

ERASMUS 
Programı 

371 üniversite 

Fransa 68 
Hollanda  59 
İtalya 45 
İspanya 32 
Yunanistan 28 
İngiltere  27 
Belçika  21 
Danimarka  21 
İsveç  14 
Finlandiya  12 
Avusturya  11 
Diğer  33 

Uluslararası Üniversiteler Birliği 
(IAU - International Association of 
Universities) 
Akademik ve öğrenci değişim 
programları, sosyal ve bilimsel 
alanlarda birlikte çalışma amacı 
ile oluşturmuş olan Uluslararası 
Üniversiteler Birliği bir sivil 
toplum kuruluşudur. Uluslararası 
Üniversiteler Birliği, 1950 yılında 
kurulmuş olup, Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
UNESCO çatısı altında yaklaşık 120 
farklı ülkeden eğitim kurumlarıyla 
ortak hedefler ve amaçlar 
konusunda işbirliği ve etkileşim 
yaratma vizyonu ile faaliyetlerini 
sürdüren dünya çapında bir 
kuruluştur. 
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Magna Charta Universitatum 
ilkini Avrupa ve Avrupa dışından 
üniversiteleri temsilen 430 rektörün 
18 Eylül 1988 tarihinde çok sayıda 
siyasi liderin ve toplumun önde 
gelen temsilcilerinin katılımıyla 
imzaladığı Magna Charta 
Universitatum deklarasyonunda 
Boğaziçi Üniversitesi’nin de imzası 
bulunmaktadır. Akademik dünyada 
“Üniversitelerin Anayasası” 
olarak kabul edilen “Magna 
Charta Universitatum”, akademik 
özgürlükler, üniversite özerkliği ve 
üniversiteler arası bilgi paylaşımının 
önemine ilişkin ilkelerin sıralandığı 
bir deklarasyondur. 

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA - 
European University Association) 
47 Avrupa ülkesinden 850 
Üniversite üyesi bulunan Avrupa 
Üniversiteler Birliği, 2001 yılında 
kurulmuştur. Birlik, yükseköğretim 
kurumlarının eğitim ve araştırma 
politikalarını geliştirmek, izlemek ve 
bu konularda işbirliği yapmak için 
üyelerine bir platform sunmaktadır. 

Akdeniz Üniversiteler Birliği 
(Unimed - Mediterranean 
Universities Union) 
Birliğin amacı, Akdeniz havzasında 
bulunan ülkelerin eğitim, öğretim, 
araştırma ve proje alanlarında 
birbirleriyle işbirliği yapmaları, 
uluslararası diğer eğitim işbirliği 
projelerine katılım ve bilgilenme 
için ortaklaşa paylaşımı 
sürdürmeleri ve ortak bir bilgi 
merkezi oluşturmalarıdır. 

The Utrecht Network 
1987 yılında kurulmuş olan The 
Utrecht Network, Avrupa’daki 
üniversiteler arasındaki işbirliğini, 
yaz okulları, çalışan ve öğrenci 
değişim programları ve lisans, 
iisansüstü ve doktora ortak 
programlarıyla geliştirmeyi 
hedeflemiştir. Türkiye’den sadece 
Boğaziçi Üniversitesi’nin üye olduğu 
bu ağda 31 farklı Avrupa ülkesinden 
29 üniversite yer almaktadır. 
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Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), 2002 yılından 
bu yana faaliyet göstermektedir. BÜYEM, “Herkes İçin Eğitim” sloganının 
ışığında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile bir taraftan ülkenin yetişmiş 
insan gücüne katkıda bulunan, diğer taraftan piyasanın ihtiyacı olan 
nitelikli iş gücü yetiştirebilen bir kurum olmayı ve “yaşamboyu eğitim” 
kavramını topluma benimsetmeyi hedeflemektedir. Sürdürdüğü eğitim 
programlarında 40.000’i aşkın katılımcıya çeşitli disiplinlerde eğitim 
vermiştir. 

Merkez, Türkiye’yi 21. yüzyıla taşıyacak nitelikli insan gücüne katkı 
sağlayacak, her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği, 
“açık eğitimler” başlığı altında, eğitimler düzenlemektedir. Genç bir nüfusa 
sahip Türkiye toplumunun bireylerinin, ekonomide yaşanan hızlı değişimin 
gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmasını hedefleyen açık eğitimler, 
lise ve üniversite sonrası eğitimi desteklemekte ve aşağıdaki şekilde 
gruplandırılmaktadır: 

Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşamboyu EğitimMerkezi 
(BÜYEM)
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Uzmanlık Programları 
Üniversite mezunlarına sunulan, 
belirli bir alanda uzman 
yetiştirmeye yönelik. birbirini 
tamamlayan ve en az 4 dersler, 
oluşan açık eğitim programlardır. 
Örnek programlar arasında, Etkin 
Yöneticilik, İnsan Kaynakları 
Yöneticiler için Pazarlama, Finansal 
Yönetim. Uluslararası Faktoring, 
Dış Ticaret sayılabilir. Programı 
başarıyla tamamlayanlara Boğaziçi 
Üniversitesi Uzmanlık Sertifikası 
verilir. 

Meslek Edindirme Programları 
Lise mezunlarına sunulan. belirli 
bir alanda meslek edindirmeye 
yönelik, birbirini tamamlayan 
ve en az 4 dersler oluşan açık 
eğitim programlarıdır. Örnek 
programlar arasında, Gayrimenkul 
Danışmanlığı, Halkla İlişkiler, 
Otelcilik, Seyahat Acentalığı, 
Web Uygulamaları Tasarımı ve 
Geliştirilmesi, Yazılım ve Web 
Sitesi Geliştirme Programları, 
Temel Aşçılık ve Mutfak Yönetimi 
sayılabilir. Programı başarıyla 
tamamlayanlara Boğaziçi 
Üniversitesi Meslek Sertifikası 
verilir. 

Beceri Kazandırma Programları
Hem üniversite hem de lise 
mezunlarına yönelik çeşitli 
programlar sunulmaktadır. Örnek 
programlar arasında hobi ve dil 
öğrenme programları yanısıra, 
İkinci Bahar Sertifika Programı 
sayılabilir. 

Güncelleme Programları
Üniversite mezunlarına yönelik 
olarak belirli bir alandaki bilgileri 
güncellemek için düzenlenen 
programlardır. 

Kısa Eğitimler
Programları oluşturan, tek başına 
da alınabilen dersler, kurslan 
seminerlerdir. 

Popüler Programlar 
- İkinci Bahar 
- Süreç Yönetimi 
- İnovasyon ve Stratejik Yönetim
- Aile Şirketinden Kurumsallaşmaya 
- AR-GE Uzmanlığı 
- Eğitimcinin Eğilimi 
- İSG-Sektörel Eğitimler 
- Kalite ve Yönetim Sistemleri 
- Liderlik 
- Yönetici Geliştirme Eğitimleri 
- Finansçı Olmayanlar için Finans 





boğaziçí nde 
araştırma

Boğaziçi Üniversitesi, araştırma-geliştirme-
inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerini 
ve büyük ölçekli, stratejik öneme sahip, çok 
disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları 
desteklemeyi, uluslararası etki yaratabilecek 
araştırma alanlarında kapasite geliştirmeyi 
hedeflemiştir. 
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Araştırma alanında etkinliğini 
artırarak dünyanın sayılı araştırma 
üniversiteleri arasında yer almak 
ve araştırma ağırlıklı bir üniversite 
olmak, Boğaziçi Üniversitesi’nin 
stratejik önceliklerindendir. 
Boğaziçi Üniversitesi, bu tercihinin 
gereği olarak; bünyesindeki 32 
akademik bölüm, 22 uygulama ve 
araştırma merkezi, özgün araştırma 
yürüten çok sayıda laboratuvarı 
ile faaliyet göstermektedir. 
Boğaziçi Üniversitesi, bünyesindeki 
araştırma merkezleri ve 
laboratuvarlarında çalışan 
araştırmacıları nitelikli yayın ve 
yeni araştırma projeleri üretmeye 
özendirmeyi, araştırma-geliştirme-
inovasyon ve mükemmeliyet 
merkezlerini ve büyük ölçekli, 
stratejik öneme sahip, çok disiplinli 
ve disiplinlerarası araştırmaları 
desteklemeyi, uluslararası
etki yaratabilecek araştırma 
alanlarında kapasite geliştirmeyi 
hedeflemiştir. 

Bu stratejik önceliğinden hareketle 
araştırma projeleri faaliyetlerini ve 
araştırmacılarına sunulan destek 
hizmetini etkinleştirmek amacıyla 
yapılanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi 
bünyesinde bulunan Teknoloji 
Transfer Ofisi (Uluslararası Projeler 
Birimi, Ulusal Projeler Birimi ve 
Patent Ofisi), Bilimsel Araştırma 
Projeleri Mali Koordinatörlüğü 
Bilimsel Araştırma Projeleri 
idari Koordinatörlüğü ve Döner 
Sermaye işletmesi’nden oluşan 
organizasyonel yapılanma içinde 
araştırmacılara destek vermektedir. 

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2013 
yılında yeni kabul edilen projelerle 
birlikte devam eden proje sayıları 
yandaki tabloda sunulmuştur. 

Araştırma
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2013 2013

Proje Türü Yeni Kabul Edilen Proje Sayısı Devam Eden Proje Sayısı

Ulusal Projeler 124 454

BAP 90 311

TÜB TAK 28 88

TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ı -6

Kalkınma Bakanlı ı -6

STKA 66

Diger Ulusal Projeler 37

Uluslararası Projeler 11 104

AB, NSH, NIH vb 16 5

Di er Uluslararası Projeler (IBM, Ericcson, SRC vb) 13 9

Toplam 37 558

6
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6

Boğaziçi Üniversitesi’nde yürütülen araştırma projelerinde Avrupa Birliği, 
COST (European Cooperation in Science and Technology / Avrupa Bilim 
ve Teknoloji İşbirliği), TÜBİTAK ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı (eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı) İstanbul 
Kalkınma Ajansı gibi fon sağlayan resmi devlet kurumlarının yanı sıra Türk 
Telekom, Turkcell, IBM, Unilever, L’Oral, Ericsson, Novartis, Ford, Garanti 
Emeklilik gibi üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, sanayiden çok sayıda 
paydaşları bulunmaktadır. 
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0,00 TL

12.500.000,00 TL

25.000.000,00 TL

37.500.000,00 TL

50.000.000,00 TL

BAP
TÜB TAK
STKA

AB - Uluslararası
SAN-TEZ
DPT
Döner Sermaye
Sanayi Projeleri (BÜTEK)

Fon Kaynakları 2011 2012 2013 2011-2013

8.135.688,76 6.126.887,84 5.895.628,21 20.158.204,81 

4.801.704,00 7.452.922,00 8.469.595,00 20.724.221,00 

0,00 1.990.047,00 1.831.209,40 3.821.256,40 

3.232.250,00 2.976.380,00 11.158.894,24 17.367.524,24 

1.328.930,00 0,00 0,00 1.328.930,00 

7.100.000,00 4.824.000,00 4.050.000,00 15.974.000,00 

6.043.176,00 8.007.770,00 10.124.238,00 24.175.184,00 

1.252.008,62 1.627.654,51 1.825.990,98 4.705.654,11 

31.893.757,38 33.005.661,35 43.355.555,83 108.254.974,56 

BAP (2011-2013)

TÜB TAK (2011-2013)

STKA (2011-2013)

AB (2011-2013)

SAN-TEZ (2011-2013)

Kalkınma Bakanlı ı (2011-2013)

Döner Sermaye*

Teknopark Projeleri

Toplam AR-GE Bütçesi

Üniversite Bütçesi 148.320.000,00 154.816.000,00 169.577.000,00 472.713.000,00 
AR-GE Bütçesinin Genel Bütçe  
içindeki Oranı %21,50 21,32% 25,57% 22,90% 



25

Boğaziçi Üniversitesi, ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen bir 
çok araştırma projesi ile birlikte sektörlerle iç içe sayısız projesiyle ile 
birlikte proje yönetme ve yürütme konusunda Avrupa Komisyonu Çerçeve 
Programlarında da başarılı bir künyeye sahiptir. 

Avrupa Birliği Çerçeve Programları, Avrupa’nın bilim ve teknoloji politika 
ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması ve birbiriyle uyumlu hale 
getirilmesi amacıyla oluşturulan ilki 1984 yılında başlayan ve dünyanın en 
büyük bütçeli sivil araştırma programı olan programlardan biridir. Hedefi 
AB’nin araştırma ve geliştirme kapasitesini güçlendirip rekabet gücünü 
artırmak ve böylece ekonomik ve sosyal gelişme sağlamak 2007-2013 
yılları arasında sürdürülmüş olan 7. Çerçeve Programı; “İşbirliği”, “Marie-
Curie Burs ve Destek Programları” “Fikirler” ve “Kapasiteler” olmak üzere 
dört özel programdan oluşmaktadır. 

AB 7. Çerçeve Programı TÜBİTAK Ara Değerlendirme Raporu (1 Ocak 
2007-30 Haziran 2012)’na göre Boğaziçi Üniversitesi, “Öğretim Üyesi 
Başına Proje Sayısı” ve “Toplam Ortaklık Sayısına Göre” sıralamalarında en 
başarılı ilk on üniversite içinde yer almaktadır. 
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Avrupa Birliği Çerçeve Programları’ndan 2007 - 2011 yılları arasında 
desteklenen toplam 879 Türk kuruluşu bulunmaktadır. Boğaziçi 
Üniversitesi, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’ndan en fazla yararlanan 
ilk 50 Türk kuruluşu içerisinde 5. sırada yer almaktadır. 

Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa Komisyon Çerçeve programları kapsamında 
desteklenen projelerde 6 Milyon €’dan fazla bütçeye sahip yaklaşık 50 
adet projede koordinatör veya proje ortağı olarak yer almıştır. “Araştırma 
Potansiyeli” (The Regional Potential Capacity Building (REGPOT)) programı 
kapsamında desteklenmiş olan ve 1,2 Milyon €’luk bütçeye sahip MBG-
BRIDGE projesi Boğaziçi Üniversitesi’nin yürütmekte olduğu dikkate değer 
uluslararası projelerdendir. 

Boğaziçi Üniversitesi, TOBİTAK tarafından hazırlanan, üniversitelerin 
girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı “Girişimci ve 
Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde 4. sırada yer almıştır. Boğaziçi Üniversitesi 
2012 yılı puanını 11 puan arttırarak 4. sıraya yükselmiştir. Endeks, “bilimsel 
ve teknolojik araştırma yetkinliği”, “fikri mülkiyet havuzu”, “işbirliği ve 
etkileşim”, “girişimcilik ve yenilikçilik kültürü” ile “ekonomik katkı ve 
ticarileşme” olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. 
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Bilimler ve Teknolojileri Üniversite-Sanayi 
Araştırmacı Yetiştirme Programı (Sanayi Doktora Programı) 
Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi müdürü Doç. Dr. 
Rana Sanyal tarafından yürütülen Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 
Üniversite- Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı, Üniversite-Sanayi 
ve Kamu işbirliği ile ArGe’ye dayalı teknoloji yoğun ürün ve üretim 
yöntemleri geliştiren, bilgi ve teknoloji pazarlayan, rekabet gücü ve 
refah seviyesi yüksek bir ülke konumuna gelmemiz için önemli bir 
adımdır. Yaşam bilimleri alanında etkin üç önemli sektörden ilaç, 
biyomedikal ve biyoteknoloji sektörlerine araştırmacı yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Üniversite-sanayi işbirliği projeleriyle yetişmiş, hem 
üniversiteyi tanıyan hem de sanayinin ihtiyaçlarını doğru analiz edebilen 
doktoralı araştırmacılar, ileride üniversite-sanayi irtibatını kalıcı olarak 
sağlayabilecek Ar-Ge çalışanlarına ve idarecilerine dönüştürmek üzerine 
faaliyet göstermektedir. 
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İnovita yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu 
2010 yılı Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Programı kapsamında İstanbul 
Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından aldığı destekle kurulmuş; Boğaziçi 
Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme  
Merkezi önderliğinde; Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (SUNUM)” ve “İstanbul Üniversitesi Biyomedikal ve  
Klinik Mühendisliği Birimi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü” ortaklığında 
yürütülmüştür. İnovita İşbirliği Platformu, Yaşam bilimleri konusunda 
İstanbul Bölgesi içerisinde yaşam bilimleri ve teknolojileri alanında  
yürütülen bilimsel araştırmaların ve geliştirilen yeni teknolojilerin gerçek  
bir ekonomik değer haline getirilmesi amacıyla üniversite-sanayi 
işbirliklerinde bir ara yüz olmayı hedeflemiştir. 

Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi 
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen (2012 yılı 
Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı), Boğaziçi 
Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi öncülüğünde 
yürütülen ve temelleri İnovita Yasam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul 
İşbirliği Platformu projesi kapsamında atılmış olan “Sağlık Teknolojileri 
Kuluçka Merkezi” projesinin temel amacı; yaşam bilimleri ve özellikle 
sağlık teknolojileri temasında yenilikçi fikirlerin katma değer yaratacak 
ekonomik ürünlere dönüşmesini sağlayacak iş, operasyon ve pazarlama 
mekanizmalarını oluşturarak girişimciliği teşvik etmek ve bu fikirleri 
ürüne dönüştürmek için ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlamak ve 
planlamaktır. Proje bu yönüyle sağlık teknolojileri alanında Türkiye’de 
ilk odaklı kuluçka merkezi planlama ve model ölçekte kurgulayıp kurma 
özelliğini de taşımaktadır. 
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Afet Sonrası Enkaz Altında Mahsur Kalmış Canlıları 
Arama Kurtarma Maksatlı Radar Teknolojileri Geliştirme Projesi 
2013 yılında başlamış projelerden biri Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nde Doç. Dr. Ahmet Öncü tarafından yürütülen İstanbul Kalkınma 
Ajansı destekli “Afet Sonrası Enkaz Altında Mahsur Kalmış Canlıları 
Arama Kurtarma Maksatlı Radar Teknolojileri Geliştirme” başlıklı 
projedir. Bu projede amaç arama kurtarma ekiplerine yardım edecek 
yerli arama kurtarma radarı geliştirmek için gerekli teknolojileri 
geliştirmek ve alt yapıyı kurmaktır. Mikrodalga radarla yaşam 
sinyallerini tespit edebilen teknoloji doğal afet sonrası arama kurtarma 
çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. 

Istanbul Deprem Tahmin ve Risk Azaltma Sistemi 
“İstanbul Deprem Tahmin ve Risk Azaltma Sistemi” başlıklı bir diğer 
İstanbul Kalkınma Ajansı destekli proje de Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü’nde (KRDAE) Prof. Haluk Özener tarafından 
yürütülmektedir. Bu proje kapsamında deprem risk tahminini makro 
ölçekte iyileştirmek, buna bağlı risk alanlarını yeniden gözden geçirmek, 
Marmara Denizi içindeki fayları kontrol eden yüksek duyarlıklı derin 
kuyu tensör gerinim ölçüm sistemlerini tesis etmek hedefi ile çalışmalar 
sürdürülmektedir. 
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Kamu Kullanım Amaçlı Genişbant (KKAGH) Kablosuz Haberleşme  Altyapı 
Kurulumu Projesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mutlu Koca ve 
ekibinin görev aldığı. İ.B.B. Bilgi işlem Daire Başkanlığı ile ortak yürütülen  
“Kamu Kullanım Amaçlı Genişbant (KKAGH) Kablosuz Haberleşme Altyapı 
Kurulumu Projesi” Istanbul’da kamu kurumları için 4. nesil bir haberleşme 
ağının altyapısını kurmayı hedeflemektedir. Doğal afet sonrasında diğer 
haberleşme şebekelerinin çöktüğü hallerde bu altyapı ile Afet Kontrol  
Merkezi ile arama kurtarma ekiplerinin kesintisiz haberleşmesine  
olanak sağlanacak ve bu altyapının kamusal alanlarda halkın kullanımına 
açılmasıyla Istanbul’da yaygın bir iletişim hizmeti sağlanacaktır. 

Marmara (Supersite) Bölgesinde Odaklanmış Yer Gözlemleri ile 
Sismik Tehlike Değerlendirmesinde Yeni Yönelimler) Projesi
 Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen “New
Directions in Seismic Hazard Assessment through Focused Earth 
Observation in the Marmara Supersite” (MARSite) projesi 7 ülkeden toplam 
22 ortak tarafından Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
(KRDAE) öğretim üyelerinden Prof. Nurcan Meral Özel koordinatörlüğünde 
yürütülmektedir. MARsite projesinde hedeflenen sismoloji, jeokimya ve 
mühendislik gibi farklı alanlarda uzman araştırma gruplarının çalışmalarını 
koordine ederek Marmara Denizi ve çevresinde kara ve deniz veri 
kaynakları ile kapsamlı gözlem altyapısı oluşturmak ve çok boyutlu veri 
toplamak, bu veriyi analiz ederek tutarlı teorik ve uygulamalı modeller 
oluşturmak sureti ile sismik risk değerlendirme ve yönetim süreçlerini en  
ileri seviyeye taşımaktır. 
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RoboCup Takımları 
RoboCup, 1997 yılında robot ve yapay zekâ araştırmalarını hızlandırmak 
amacıyla kurulmuş bir organizasyondur. Başlangıçta sadece robot futbolu 
yarışmaları organize etse de yıllar içinde önemi artan arama kurtarma 
ve hizmet robotlarını da kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bilgisayar 
Mühendisliği Yapay Zeka Laboratuvar, olarak 2001 yılından itibaren bu 
yarışmalara düzenli katılınmaktadır. RoboCup yarışmalarından Standart 
Platformu Liginde yarışan Cerberus isimli 2005 yılındaki yarışmada birinci 
alan bir robot futbol takımımız ve Arama Kurtarma Benzetim liginde 
yarışan ve 2010 yılındaki yarışmada birinci olan RoboAKUT isimli bir 
takımımız bulunmaktadır. 

Robot futbol ligi altında bulunan Standart Platform Ligi standart robot 
platformaları kullanılarak yapılan bir yapay zeka yarışmasıdır. Robot 
takımları 9x6 m boyutundaki sahada maç yapmaktadır. Maçlar 5’e 5 ve Nao 
robotları kullanılarak yapılmaktadır Robotlar tamamen otonom karar verip 
takım arkadaşlarıyla kablosuz bağlantı teknolojisiyle haberleşmektedirler. 
Bu yarışmanın en önemli hedeflerinden birisi gerçek dünyada bir görevi 
takım olarak çözebilecek robot sistemlerinin geliştirilmesidir. Başarılı bir 
robot sistemi için çözülmesi hedeflenen problemler şu şekilde sıralanabilir 
yer belirleme, bilgisayarlı görme, çoklu karar verme, dünya modelleme, 
insansı yürüme ve hareket planlama.
 
Arama Kurtarma ligi altında bulunan Arama Kurtarma Benzetim ligi 
deprem sonrası felaket senaryosu üzerinde çeşitli arama kurtarma 
kaynaklarının verimli sekilde kullanılarak felaketin etkisini en az seviyeye 
indirmeyi hedeflemektedir. Bu yarışmanın en önemli hedefi çeşitli 
felaket senaryoları için dağıtık karar verme algoritmaları geliştirmek. 
Benzetim ortamında koordine edilmesi gereken etmenler şu şekildedir: 
ambulans, itfaiye ve polis. Ambulans yaralıların en yakın sağlık birimine 
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götürülmesine, itfaiye yangınların söndürülmesinde ve polisler deprem 
sonucu kapanan yolların açılmasını sağlamaktadır. Benzetim ortamının 
gerçek hayata çok yakın olması için gerçek şehir haritalan kullanılıyor 
ve etmenlerin iletişimleri gerçek hayata yakın olarak modelleniyor. Bu 
şekilde benzetim ortamında geliştirilen yöntemlerin afet koordinasyon 
merkezlerinde kolaylıkla kullanılabilmesi hedeflenmektedir. 

Yaşlılar İçin Geliştirilmiş Egzersiz Eğitmeni Robotu 
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Robot Araştırmaları 
Laboratuvarı’nda Prof. Dr H. Levent Akın’ın danışmanlığında yürütülen bu 
çalışmada yaşlı kişilere günlük egzersiz hareketlerinde yardımcı olması 
hedeflenen bir egzersiz eğitmeni robotu geliştirilmiştir. Son yıllarda artan 
yaşlı nüfusu ile birlikte çevre destekli yaşam teknolojileri önem kazanmıştır. 
Burada amaç yaşlı kişilerin sürekli bir sağlık personeli gözetimi altında 
olmaksızın. akını teknolojiler yardımı ile yaşlılığın getirdiği fiziksel ve sosyal 
etkilerin yarattığı problemlere çözüm sunmak ve kişilerin yaşam kaliteterini 
artırmaktır. Bu motivasyonla geliştirilen egzersiz eğitmeni robotu yaşlı 
kişiye günlük egzersiz aktiviteleri esnasında eşlik ederek kişinin egzersiz 
seanslanndan maksimum verim alınmasını amaçlamaktadır. İnsan ve 
robot arasındaki etkileşim senaryosu temel olarak iki farklı kısımdan 
oluşmaktadır. İlk kısımda, robot, egzersiz eğitmeninin hareketlerini 
analiz ederek bu hareketleri nasıl yapması gerektiğini öğrenmektedir. 
İkinci kısımda ise, robot, eğitmenden öğrendiği bu hareketleri yaşlı 
kişinin karşısında yaparak ona göstermekte ve ondan kendisini tekrar 
etmesini istemektedir. Kişinin hareketleri doğru yapıp yapmaması üzerine 
geri bildirimlerde bulunarak istenilen egzersiz performansının elde 
edilebilmesi için yaşlı kişiye yardımcı olmaktadır. Sistemin gerçek dünyada 
uygulanabilirlik başarısını ölçmek için bir huzurevinde ikamet eden bir grup 
yaşlı kişi ile denemeleri yapılmıştır. Çalışmada insansı robot Nart ve insan 
hareketlerini analiz edebilmek için Kinect algılayıcısı kullanılmıştır. 
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Nicel Çözümle/ne için Manyetik Nano-Eyleyiciler Projesi 
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında sonuçlarının teknolojide 
çığır açması beklenen araştırmaların desteklendiği FET-Open programının 
2012 çağrısında destek almaya hak kazanan “Nicel Çözümleme için 
Manyetik Nano-eyleyiciler” projesi Isviçre. İspanya, Avusturya ve 
Almanya’dan toplam 5 üniversite, araştırma enstitüsü ve firma ile ortak 
yürütülmektedir. Nenoteknoloji, biyokimya ve nanorobotik gibi birçok farklı 
alandan yenilikçi teknolojilerin bir araya getirildiği projede üniversitemiz 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yard. Doç 
Dr. Hamdi Torun ve ekibi yer almaktadır. 5-serbestlik-dereceli rnanyetik 
hareketlendirici sisteminin bir atomik kuvvet mikroskobu (AFN) ve 
işlevselleştirilmiş manyetik nanoteller ile birleştirilmesi ile geliştirilen 
sistemin tek-molekül ölçümlerinde büyük bir teknolojik hamle olması ve 
uzun-zamanlı düşük sapmalı ölçümlemeye olanak sağlayarak biyokimya, 
biyomedikal ve eczacılık gibi birçok disiplinde yaygın etki yaratması 
beklenmektedir. 

Sürdürülebilirlik Dönüşümlerinin Hızlandırılması ve Ölçeklenmesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Gönenç 
Yücel’in yer aldığı “Accelerating and Rescaling Transitions to Sustainability 
(ARTS)” başlıklı Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı tarafından desteklenen 
projede, 8 ülkeden 10 ortak sürdürülebilirlikle ilgili dönüşüm süreçlerini 
hızlandırmaya yönelik teori ve uygulama konularında çalışma yapmak 
ve sosyal inovasyon da dahil olmak üzere inovasyona yönelik imkan 
yaratmaktır. Boğaziçi Üniversitesinin dahil olduğu iş paketinin kapsamı 
ise benzetim gibi nicel yaklaşımlar kullanarak, inovasyon kabul ve 
yayılım dinamiklerini ve önerilen uygulamaların bu dinamiklere etkilerini 
incelemektir.
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Türkiye’nin 
Şehirleri 
Sürdürülebilirlik 
Araştırması 

Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması 
MasterCard ve Boğaziçi Üniversitesi Makro Ekonomi ve Uygulamalı 
Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan çalışmada 
nesnel ölçütlerle sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi endeksteri, il bazlı 
yayınlanan göstergelerden hareketle hesaplanmıştır ve Türkiye’nin 81 
ilini kapsamaktadır. Nesnel değerlendirmeye ek olarak yapılan öznel 
değerlendirme için Avrupa Birliği uyum sürecinde İstatistiki Bölge 
Birimleri Sınıflaması (Nomenclature of territorial units for statictics — 
NUTS) sistemiyle oluşturulan bölgelerde, NUTS2 düzeyinde 26 bölgeyi 
ve 16 büyükşehir belediyesini kapsayacak şekilde seçilen toplamda 29 
ilde küçüktü büyüktü işletmelerin yöneticileri ile bir anket çalışması 
gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de Nakit ve Kart Ödemelerinin Karşılaştırmalı Maliyeti 
MasterCard ve Boğaziçi Üniversitesi Makro Ekonomi ve Uygulamalı 
Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkiye’de Nakit ve 
Kart Ödemelerinin Karşılaştırmalı Maliyetine ilişkin yaptıkları çalışmanın 
temel amacı kart kullanımının artışını Türkiye ekonomisi için getireceği 
etkinlik ve büyüme katkısının hesaplanmasıdır. Yapılan analiz ışığında, 
Türkiye’de kart ile yapılan tüketim harcamalarının oranı 2013 yılında 
bulunduğu 1/3 seviyesinden üç katına çıkarak tüm tüketimi kapsadığı 
durumda, Türkiye ekonomisi Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) %0.27’si 
oranında doğrudan bir etkinlik kazancı elde edilebilecektir. Ayrıca kayıt dışı 
ekonominin büyük ölçüde azalmasından kaynaklanan, GSYİH’nin %1.4’ü 
oranında bir kereye mahsus bir büyüme katkısı mümkündür. Bunlara  
ek olarak, kart kullanımındaki artışın GSYİH’nin sadece düzeyini değil, 
büyüme oranını da yılda %0.25 oranında arttıracağı hesaplanmıştır. 
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Kablosuz Ağlar Yardımıyla Sağlık Gözetimi sistemi - WeCARE 

Prof.Dr. Cem Ersoy ve ekibi tarafından yürütülen proje, kalp, şeker, 
tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların ve yaşlıların 
evlerinden çıkmalarına gerek katmadan uzaktan kontrol edilmesini 
sağlamayı hedeflemektedir. 

Uzaktan kontrol edilen hastanın bileğine takılan sensör, tansiyon, kalp 
atışı, ateş ve şekerde normal seyrin dışında görülen durumları, bilgisayar 
veya cep telefonu üzerinden, o kişinin yakınlarına veya takip eden bir 
sağlık kuruluşuna iletebilme özelliği taşımaktadır. Evin içine yerleştirilen 
sensörlerle de sistem, ortamdaki sıcaklık, nem, ses gibi değerlerde 
normal seyrin dışında bir durum görüldüğü anda alarm verecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

Sistem kişinin yaşam alanının akıllı bir yaşam ortamına dönüşmesini 
hedeflemektedir. Sistem bileşenleri arasında kişinin günlük faaliyetlerinin 
takibi için ivme ölçer, jiroskop gibi algılayıcılar ve gömülü kameralar (video 
ve ses algılayıcıları), ortamın durumunu takip eden ışık ve ısı ölçer gibi 
algılayıcıları içeren çevresel algılayıcılar, kişinin konumunu mesela evin 
neresinde olduğunu takip eden REID etiketleri, kişinin fizyolojik durumunu 
takip eden tansiyon ve nabız ölçer gibi algılayıcılar yer almaktadır. 

Özellikle yaşamsal verilerin takip edilmesi konusunda, geliştirilen sistem 
kullanıcının EKG, nabız, tansiyon, oksijen doygunluğu gibi temel sağlık 
bilgilerinin toplanması ve takip edilmesine yardımcı olmaktadır. Aynı 
zamanda ilaç alımı takibi de sistem bileşenleri arasında yer almaktadır. 
Özellikle medikal verilerin takibi konusunda ticari uygulamalar da 
mevcuttur ancak var olan sistemlerin çoğu toplanan veriyi cihaz üzerinde 
depolamakta ve veri daha sonra cihazın belleğinden mesela USB ara 
yüzüyle bilgisayar ya da başka bir cihaza aktarılıp, internet üzerinden 
gerekli kişilere iletilmektedir. Ancak geliştirilen sistemin kablosuz veri 
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toplama, yani cihazların üzerinde veriyi depolamak yerine gerçek zamanlı 
olarak gerekli yerlere iletilmesi gibi özellikleri hasta faaliyetlerinin gerçek 
zamanlı olarak takip edilmesine imkan vermekte ve klinisyenler tarafından 
tercih edilmektedir. 

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Ağları Araştırma Laboratuvarı (NETLAB) 
tarafından geliştirilen kablosuz ağlar yardımıyla sağlık gözetimi 
sistemi, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin sağlık 
hizmetlerinin bir kısmına evlerinden ulaşmalarını ve sağlık bilgilerini 
sağlık profesyonellerine aktarmalarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. 
Bu şekilde sağlık hizmeti maliyetleri düşürülecek ve kişiler sürekli 
olarak ve evlerinden çıkma zorunluluğu olmadan sağlık hizmetlerinden 
faydalanabileceklerdir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü’nde 
kurulan test laboratuvarında bu sistemin bir prototipi kurulmuş ve 
örnek bir uygulama geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamada yer alan 
RFID algılayıcılar, sıcaklık, ışık ve ses algılayıcıları ile izlenen kişilerin 
sağlık durumlarını anlamakta kullanılan ivmeölçer, tansiyon ve kalp 
atış’ algılayıcılar birlikte kullanılarak hem kişilerin sağlık durumu hem 
de yaşadıkları ortamın koşulları izlenebilmektedir. Bu algılayılcıların 
tümünden elde edilen veriler bir merkezde toplanarak, kişinin sağlık 
durumunda ya da ortamdaki sıcaklık, nem, ses gibi değerlerde normal 
seyrin dışında bir durum görülürse, alarm üreterek müdahale edebilecek 
sağlık profesyonellerine ya da ilgili birimlere haber verebilmektedir. 
Uzaktan erişim arayüzü sayesinde internet üzerinden evdeki kameralara 
bağlanıp durumun detayları da gözlenebilmektedir. 
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Boğaziçi Üniversitesi, bu araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında 
çalışan araştırmacıları nitelikli yayın ve yeni araştırma projeleri üretmeye 
özendirmeyi, araştırma-geliştirme-inovasyon ve mükemmeliyet 
merkezlerini ve büyük ölçekli, stratejik öneme sahip, çok disiplinli ve 
disiplinlerarası araştırmaları desteklemeyi, uluslararası etki yaratabilecek 
araştırma alanlarında kapasite geliştirmeyi hedeflemiştir. 

Boğaziçi Üniversitesi, Ar-Ge projelerinin başvurusu ve yönetimi 
esnasında akademisyenlere ve araştırmacılara destek veren bir yapıya 
sahiptir. Üniversite’de sanayi işbirliğinin gelişmesine destek sağlayan, 
teknoloji transferi, inovasyon, girişimcilik, iş geliştirme, yeni fikirleri 
yatırımcı ile buluşturma, ticarileştirme ve uluslararası rekabet edebilir 
ürünler geliştirmeye yönelik destek faaliyetlerinin sunulduğu bir çok 
organizasyonel yapılanma ve ofisler mevcuttur. 
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Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Afet yönetimi alanında en gelişmiş çözüm tekniklerinin aranması, 
bulunması ve uygulamaya konması amacıyla disiplinlerarası araştırma 
yapan bir birimdir. Merkezin amacı, afet yönetimi alanında disiplinlerarası 
araştırma faaliyetlerini teşvik ve koordine ederek bilgi yaratmak, bu bilgi 
birikimini ve en iyi uygulamaları çeşitli iletişim kaynakları kullanarak 
yaymaktır. Disiplinlerarası araştırmalardan oluşacak sinerjinin, risk 
azaltma, afete hazırlık, acil müdahale, afet sonrası iyileştirme ve 
rehabilitasyon strateji ve hedeflerinin oluşturulmasına, ruh sağlığı 
önlem ve çözümlerinin saptanmasına, kurumsal ve toplumsal öğrenme 
ve bilinçlenmenin geliştirilmesine yönelik olarak yaratıcı araştırma ve 
eğitime odaklanması hedeflenmektedir. 

Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Arkeometri, arkeoloji ile doğa bilimlerini birleştiren alanlarda temel ve 
uygulamalı araştırmalar yapan bir bilimdir. Kültür ve çevre ilişkilerini 
zaman boyutu içinde ortaya çıkarmak amacıyla her türlü bilimsel yöntemi 
geliştirmek; bu yöntemleri ülkemizin kültür ve çevre tarihi sorunlarına 
uygulamak; bu amaçlara yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla ortak 
araştırma kavramları geliştirmek; elde edilen sonuçları kolay ulaşılır veri 
tabanları ve eğitsel ürünler olarak ilgili kurum ve kuruluşların hizmetine 
sunmak hedeflenmektedir. Merkez, temel ve uygulamalı bilimlerde 
yürütülen, tarih boyunca insan-çevre-materyaller gelişiminin nasıl olduğu 
konulu araştırma projelerini desteklemektedir. Mirasımızın ve insan-çevre 
etkileşiminin önemini vurgulamak amacıyla kültürel ve eğitimsel çeşitli 
etkinlikler düzenlemektedir. Merkez ayrıca görsel-duyusal materyeller 
üretmekte ve arkeometri ile benzeri alanlarda dersler vermektedir. 
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Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Merkezin amacı, Asya ülkeleri ile Türkiye arasında araştırma ve eğitim 
alanındaki işbirliğini güçlendirmek, Asya bölgeleri (Doğu Asya, Güney 
Asya, Orta Asya, Batı Asya) ile ilgili çalışmaları geliştirmek, Asya dilleri 
konusunda halen Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu 
Asya Çalışmaları Koordinatörlüğü sorumluluğu altında, Tarih Bölümü’nün 
idari yönetimi altında verilen Japonca, Çince eğitiminin geliştirilmesini 
desteklemek ve teşvik etmek, gelecekte Asya ülkelerinin diğer dillerinin 
ve kültürlerinin eğitiminin araştırılmasını teşvik etmek, Asya halkları ve 
Türkiye halkları arasındaki karşılıklı anlayışı artırmaktır. 

Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÇM)
Türk-Avrupa kültürel ilişkilerini ön plana çıkaran disiplinlerarası 
araştırmalar yapılması amacıyla kurulmuştur. Merkez, çok yönlü Avrupa 
entegrasyon sürecinin, Türkiye ve diğer aday ülkelerin AB’ye katılımı 
odaklı akademik ve entelektüel forumu olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla 
akademisyenler, özel sektör, devlet ve sivil toplum örgütlerini kapsayan ve 
araştırmalarla desteklenen bir tartışma ortamı yaratmaya çalışmaktadır. 

2005 yılında Merkez’e Avrupa Komisyonu tarafından “Jean Monnet Avrupa 
Mükemmeliyet Merkezi” ünvanı verilmiştir. 

Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Merkez’in amacı, diğer üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve barış 
merkezleri ile koordinasyon içinde; empati, hoşgörü ve sosyal adalet 
ve insan haklarına saygının artırılması için barış eğitiminin ve çatışma/ 
uzlaşmazlık çözümünün tanıtılması ve yaygınlaştırılması için çalışma, 
araştırma ve uygulama yapmaktır. 
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Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Merkezin amacı; bilgi sistemleri alanına giren her konuda, en yeni 
teknolojilerin aranması, bulunması ve uygulamaya konması amacıyla 
disiplinlerarası araştırmalar yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda Merkez 
faaliyetleri: ilgili konularda iletişim altyapısı ve veri tabanları kurmak; 
yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak; 
seminerler, konferanslar, kongreler ve kurslar düzenlemek ve bunlara 
katılmak; araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel 
ve teknik bulgular’ açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, 
kitap, dergi ve makale yayımlamak; gerek üniversite içi, gerek özel ve 
kamu kuruluşlarına bilgi sistemleri konusunda danışmanlık yapmaktır. 

Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Dil ile sosyal bilimleri birleştiren alanlarda ve dil ile ilgili tüm dallarda 
temel araştırmalar ve incelemeler yapan bir birimdir. Merkez, gerek 
teorik gerekse pratik olan dille ilgili disiplinlerarası araştırma projelerini 
destekler ve bu disiplinlerarası gerekli olan akademik koordinasyonu 
sağlar. Türkiye’de değişik dillerde sunulan sessel-görsel materyaller 
formundaki geniş yelpazedeki dilsel verileri sağlar. Bu havuz sürekli 
olarak genişletilmekle ve araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. 
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Eğitim Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (BEPAM) 
Merkezin amacı, eğitim bilimleri alanında, diğer sosyal bilimlerle işbirliği 
içinde, kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı araştırmalar yapmak, 
eğitim sistemi ve eğitim kurumları için politikalar önermek, Türk eğitim 
sisteminin, özellikle ilköğretim ve ortaöğretim aşamalarında, niteliğini 
arttırıcı durum tespitine yönelik çalışmalar yapmak, eğitim müfredatına 
uygun dijital içerikler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, yabancı dil 
öğretimi ile ilgili araştırmalar yapmak ve alternatif modeller geliştirmek, 
Üniversite giri5 sisteminin yapılandırılması üzerine çalışmalar yapmak, 
öneriler sunmak, yapılan değişiklikleri takip etmek, bu değişikliklerin 
değerlendirmelerini yapmak, etkinlik düzeylerini ölçmek ve bunun 
sonucunda gerekli gözden geçirmeleri gerçekleştirmek, eğitim alanında 
işitsel ve yazılı arşivler oluşturmak, veri ve istatistik toplamak, bilimsel 
etkinlikler düzenlemek ve yayınlar yapmaktır. 

iktisadi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi 
İktisat teorisi ile ilgili konularda Boğaziçi Üniversitesi ve genel olarak 
Türkiye’de yürütülmekte olan çeşitli araştırma faaliyetlerini bir arada 
yürütmeye zemin oluşturmak amacıyla kurulmuştur. 

Temel amacı, normatif ve pozitif iktisat teorileri ile oyun teorisini birlikte 
geliştirip oluşturdukları geniş bilgi birikimini çok çeşitli hukuki ve iktisadi 
yapıların ve araçların tasarlanması ve uygulanmasında kullanan iktisadi 
tasarım alanında önde gelen bir mükemmelliyet merkezi olmaktır. Sözü 
edilen hukuki ve iktisadi yapı ve araçlar arasında, anayasa ve benzeri 
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mülkiyet hakkı tahsisatı rejimleri, oy verme ve benzeri diğer toplu tercih 
belirleme yöntemleri, iktisadi kaynakların tahsisatına ve düzenlenmesine 
yönelik mekanizmalar, vergi ve diğer teşvik sistemleri. kontrat 
düzenlemeleri, üyelik ve diğer mülkiyet hak düzenlemeleri de dahil olmak 
üzere her türlü ortaklık oluşumları, piyasa ve müzayede tasarımları ile 
enformasyon sistemi tasarımları yer almaktadır. Merkez, temel amacına 
yönelik olarak iktisadi tasarım alanında yapılan teorik ve uygulamalı 
çalışmaları desteklemekte; bu alanda ortak projeler yürütmek ve yüksek 
lisans eğitimini desteklemek üzere yerel, Avrupa ve diğer uluslararası 
eğitim ve araştırma kuruluşları ile bağlantı kurmakta ve işbirliği 
yapmakla; çeşitli yayınlar aracılığıyla iktisadi tasarım alanıyla yapılan 
çalışmaları teşvik etmekte ve yayılmasına katkıda bulunmakta; çalıştaylar, 
seminerler ve konferanslar düzenlemekte ve üyeleri aracılığıyla bu tür 
konferanslara katılmaktadır. Merkez, Güney Avrupa iktisat Teoricileri 
Cemiyeti ASSET’in kurumsal üyesidir. 

İnovasyon ye Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları  
Uygulama ve Araştırma 
Merkez, dönüşüm-inovasyon eksenli bilgi toplumuna geçişle 
disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları için 
ortak bir platform oluşturmak, küresel büyümenin itici gücü olan bilgi ve 
inovasyon odaklı rekabetçiliği ulusal tabana yaymak, inovasyon, değişim 
ve dönüşüme öncülük eden faktörleri takip etmek. bu alanlarda analitik ve 
ampirik projeler üretmek, ulusal ve uluslararası referans olmak, bölgesel 
kalkınmaya yönelik ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında disiplinler 
arası araştırmalar yapmak ve bölgesel kalkınma ajansları işbirliği ile 
yaygın etkiyi sağlamak, inovasyon. rekabet ve kalkınma alanlarında 
bölgesel, ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği yapan bir birimdir.
 
Makro Ekonomi ve Uygulamalı Ekonometri Uygulama  
ve Araştırma Merkezi 
Ekonomi ve Ekonometri Merkezi’nin amacı Boğaziçi Üniversitesi ve diğer 
üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından analetik ve ampirik alanlarda 
yetkin ekonomistleri - öğretim üyeleri ve öğrencilerini - biraraya getirerek 
uygulamalı araştırmalar yapmalarını teşvik edecek bir zemin oluşturmak 
ve bu araştırmaların Türkiye’de ekonomi politikalarına, oluşturulmasında 
bir referans olmasını sağlamaktır. 
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Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Merkez, ürün ve proseslerin tasarım ve gerçekleştirilmesinde makina 
mühendisliğinin, elektronik ve zeka içeren bilgisayar denetimi ile sinerjik 
bir şekilde entegrasyonu olarak tanımlanan Mekatronik dalında en yeni 
teknolojilerin aranması ve uygulamaya konulması amacıyla disiplinlerarası 
araştırma yapan bir birimdir. Ana görevleri, mekatronik alanında hızlı 
ve güncel bilgi transferi sağlamak, altyapı geliştirmek ve sanayimizin 
teknolojik düzeyinin yükseltilmesi amacı ile endüstriyel kuruluşlarla 
birlikte çalışmalar yapmaktır. 

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Merkez Türkiye’de Nazım Hikmet’in edebiyata, kültür ve sanata 
katkılarından yola çıkan bir öngörü platformudur. Nazım Hikmet üzerine 
oluşturulacak bir belge bilgi merkezi aracılığıyla Nazım Hikmet’i gelecek 
nesillere tanıtacaktır. Ülkemizin dünden bugüne edebiyat, kültür ve sanat 
alanındaki gelişimini izlemek, bu alanda kazanımları sürdürülebilir kılmak, 
araştırmacılar için tartışma ortama yaratarak yarına açılımlar’ sağlamak 
Merkez’in temel uğraş alanlarını oluşturur. 
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Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi biyolojik ve sentetik 
makromoleküler sistemlerin yapıları, fiziksel özellikleri. dinamik 
davranışlarının ve işlevlerinin anlaşılması üzerine disiplinlerarası 
araştırmaların yürütüldüğü bir birimdir.Son yıllarda özellikle yaşam 
bilimlerindeki gelişmeler önemli biyolojik problemlerin formülasyonunda 
ve çözümünde temel bilimler ve mühendislik alanlarındaki araştırmacıları 
ağırlıkla hesapsal biyoloji konusunda bir araya getirmektedir. Bu 
doğrultuda Merkez’de kimya, bilgisayar ve elektrik-elektronik 
mühendislerinin yanı sıra kimya, fizik ve biyoloji gibi farklı disiplinlerden 
gelen öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri, ve doktora sonrası 
araştırmacılar birlikte bilimsel araştırma ve aktivitelerde bulunmaktadırlar. 

Merkez. 2005 yılında Avrupa Birliği tarafından Türkiye’deki 11 
mükemmeliyet merkezinden biri olarak seçilmiştir. Merkez’de yürütülen 
bilimsel çalışmalar birçok ulusal ve uluslararası proje kaynakları ile 
desteklenmektedir.

Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜPAM) 
Psikoloji biliminin çeşitli dallarında araştırma ve uygulama yapmak ve 
klinik psikoloji alanında çevreye hizmet vermek amacı ile kurulmuş bir 
birimdir. 

Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Çalışmalarını disiplinlerarası bir yaklaşımla sürdüren Merkez; yoksulluk, 
sosyal dışlanma, sosyal güvenlik, emek piyasası. sendikalar ve sağlık gibi 
sosyal politika alanlarında bilimsel araştırmalar yürütmektedir. 

Merkez’in araştırma faaliyetlerinde benimsediği yaklaşım, sosyal politika s
süreçIerini. ekonomik, siyasi ve sosyal boyutları ile dikkatle alan bir 
yaklaşımdır. Yürütülen araştırma faaliyetlerinin yanı sıra. Avrupa ve 
Türkiye’deki sosyal reform süreçIerinin yakından izlenmesi, Merkez 
bünyesinde Türkiye’yi Avrupa sosyal alını içinde konumlandırmaya yönelik 
olarak yürütülen sürekli bir faaliyet oluşturur. 
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Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Merkez, disiplinlerarası bilgi ve deneyim aracılığıyla küresel toplum için 
sürdürülebilir kalkınma ve ilgili paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde 
yenilikçi teknoloji transferi sağlamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı esaslı çeşitli 
kurum ve kuruluşlar Merkeze desteklerini belirtmiş ve temsilcilerini 
görevlendirmişlerdir. 

Merkezin amaçları, sürdürülebilir kalkınma kapsamına giren konularda 
uygulamalı araştırmaları desteklemek, temiz üretim için teknoloji desteği 
sağlamak; üretim ve hizmet sektöründe verimliliği artırmak, kaynak 
girdilerini ve kimyasal tüketimini azaltmak, daha az atık oluşturmak ve 
en önemlisi çevreye verdikleri zararı azaltmak, sürdürülebilir üretim 
ve tüketim için politika ve yönetmelikler kapsamında karar verici 
mekanizmalar, sanayi ve ilgili sektörlerde tanınmış uzmanlar ile akademik 
ve araştırma enstitüleri arasında yeni bağlantılar, ağ ve işbirlikleri kurmak 
ve kurumların ürün, süreç ve hizmetlerinden kaynaklanan çevresel 
etkilerini azaltmak için, daha verimli teknoloji ve üretim sistemleri 
kullanarak, kaynak ve kimyasal tüketiminde ve/veya tüm yaşam döngüsü 
aşamasında üretilen atık ve emisyonlarında azalma sağlamaktır. 

Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(TETAM) 
TETAM, DPT/Kalkınma Bakanlığı tarafından 2007 yılından bu yana olarak 
desteklenen Teleiletişim ve Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve 
Akademisyen Yetiştirme Projesi’nin (TAM Proje) kurumsallaşması hedefi 
doğrultusunda ortaya çıkmıştır. 

Kandilli Kampüsü’nde 2600 m2’lik mekanında Telekomünikasyon alanında 
ileri araştırmalara ev sahipliği yapan TETAM, araştırmacılara güçlü bir 
iletişim ve bilişim altyapısı sunmakta, test ortamları için laboratuvar 
imkanı sağlamaktadır. TETAM çeşitli alanlarda çalışan öğretim üyeleri ve 
lisansüstü öğrencilere tümleşik bir çalışma ortamı sunarak disiplinlerarası 
çalışmayı teşvik etmektedir. Akademik çalışmaların yanı sıra TETAM 
üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak, Elektrik-Elektronik Teknoloji 
Platformu’nun telekomünikasyon ve yazılım alt çalışma gruplarına ev 
sahipliği yapmak gibi kamusal hizmetler de sunmaktadır. 

TAM Projesi’ni bünyesinde bulunduran TETAM bugüne kadar 
telekomünikasyon alanında 23 doktora mezunu vermiştir. Halen 17 
doktora öğrencisi TETAM’da çalışmalarını devam ettirmektedir. 
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Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi  (TUYGAR) 
Merkezin amaçları, turizm konusunda ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı 
araştırmalar yapmak; turizm sektöründe çalışanlara süreli uygulamalı 
sertifika eğitimleri sunmak; konaklama ve turizm alanında çalışma 
grupları, seminerler, konferanslar düzenlemek ve bu tür çalışmaları 
koordine etmek; turizm ve konaklama sektöründe ulusal ve uluslararası 
düzeyde danışmanlık hizmetleri vermek; Turizm Veri ve Bilgi Dağıtım 
Bankasının faaliyetlerini yürütmektir. TUYGAR ayrıca, Birleşmiş Milletler 
Dünya Turizm Örgütü’nün, Eğitim Merkezlerinden biridir. Bu niteliği ile 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ile işbirliği yapmakta ve bu örgütle 
eşgüdüm içinde, turizm alanında ulusal ve uluslararası toplantılar ve 
eğitim programları düzenlemekte, danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Merkezin amacı; yaşambilimleri ve teknolojileri alanında disiplinlerarası 
araştırma ve teknoloji uygulamaları için ulusal bir platform oluşturmak, 
yaşambilimleri ve teknolojileri konusunda ulusal ve uluslararası işbirliğini 
sağlamak ve yaşambilimleri ve teknolojileri konusunda ortak araştırma ve 
eğitim etkinlikleri düzenlemektir. 

Merkezin faaliyet alanları arasında yaşambilimleri ve teknolojileri 
konularında araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak, 
yaşambilimleri ve teknolojileri konularında disiplinlerarası yüksek lisans 
ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, çalıştığı konularda iletişim altyapısı 
ve veri bankaları kurmak, çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için 
kurslar, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek 
ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak, üniversitede 
yaşam bilimleri ile ilgili çalışan araştırmacılara kaynak sağlanmasında 
rehber olmak, yaşambilimleri ve teknolojileri ile ilgili konularda yurtdışı 
araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliğini sağlamak, yaşambilimleri 
ve teknolojileri konularında sanayi ile işbirliği sağlamak ve danışmanlık 
hizmetleri vermek, merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda 
kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek, ulusal 
ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin 
amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, yaşambilim ve teknolojileri 
araştırmaları konusunda diğer kurum ve kuruluşlardaki araştırmacıların 
bilgilendirilmesi amacıyla bülten ve internet sayfası hazırlamak ve 
araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik 
bulguları rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda 
sunmak faaliyetleri bulunmaktadır. 
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Deneysel Hayvan Merkezi (VİVARİUM) 
Deney hayvanları ülkemizin öncelikli AR-GE alanlarından tıp ve 
biyoteknolojide yaygın olarak kullanılmaktadır. Deney hayvanlarının 
kullanıldığı temel bilimsel araştırmalar, klinik araştırmalara ışık tutmakta 
ve sağlık sektöründe inovasyonu getirmektedir. Benzer şekilde deney 
hayvanları, ilaç, gıda, kozmetik, tarım, hayvancılık, çevre ve biyogüvenlik 
sektörlerinde atılım yapmak için gereklidir. Deney hayvanları, yaşam 
bilimleri teknolojileri eğitimi aşamasında üniversite laboratuvarlarında 
da vazgeçilmez olmuştur. DPT tarafından desteklenen Merkez dahilinde 
uluslararası normlara ve ülkemizdeki mevcut yönetmeliğe uyan, 
üniversitemizin, diğer üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının, Ar-Ge 
çalışmaları yapan özel kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik “Deneysel 
Hayvan Üretim ve Bakım Birimi” (kısaca Vivarium) 2010 yılında 
kurulmuştur. Bu birimin imkanları ile ulusal ve uluslararası projelere 
destek verilmekte, personel, sarf malzemesi ve bakım masrafları 
açısından kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanmaktadır. 
Vivarium, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gerekli çalışma iznini 
almıştır ve 08.05.2012 tarihinden itibaren ruhsatlı bir birim olarak hem 
üniversite içi hem de üniversite dışına hizmet vermektedir. 
http://www.lifesci.boun.edu.tr/tr/merkez_altyapilarinab/7_deneysel-hayvan-merkezi 

Temiz Oda (Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü) 
Temiz Oda, Boğaziçi Üniversitesi Yaşambilim Araştırma Merkezi 
bünyesinde, sağlık alanında giderek artan oranda kullanılan, insan 
vücuduna giren ve/veya yerleştirilen mikrosistem bazlı tıbbi cihazların, 
klinik kalitede prototiplerinin üretilmesi konusunda çalışmaların 
yapılabilmesi amacıyla kurulmuştur. Temiz Oda’da geliştirilecek ve 
üretilecek cihazlara örnek olarak, yeni nesil endovasküler kataterler, 
kılavuz teller ve vücuda implant olan akıllı sensörler, elektriksel 
uyaranlar ve yalnız gerektikçe kontrollü bir şekilde ilaç salan vücut içi 
sistemler verilebilir. BME Temiz Oda, yalnızca plastik ve metal destek 
birimlerinden oluşan endovasküler kataterlerin mekanik olarak temel 
malzemelerden bir araya getirilmesini değil, bu kataterlerin içine optik, 
elektronik ve mekanik mikrosistemler de entegre etmeyi mümkün 
kılacak bir altyapıyı kullanıcılarına sağlamaktadır. Bu çalışmaların yanı 
sıra laboratuvar diğer branşlardan araştırmacıların da MEMS ve diğer 
mikro cihaz çalışmaları için kullanıma açıktır. 
http://www.Eifesci.boun.edu.tr/tr/merkez_a[tyapiEari/Eab/206_temiz-oda 



49

Test- Analiz Birimi (Kimya Bölümü) 
Merkez bünyesinde bulunan bölümler ve üniversite dışı kullanıma 
açık olan test ve analiz biriminin aktif araştırma konuları şunlardır: 
CHNS Elemental Analyzer, Contact Angle Measurement System, 
Differential Scanning Calorimetry (DSC), Dynamic Light Scattering (DLS), 
Ellipsometer, Fluorescence Microscope, Fluorescence Spectrophotometer, 
FTIR, Gel Permeation Chromatography (GPC), Liquid Chromatography 
Mass Spectrometer (LC-MS), Matrix Assisted Laser Desorpsion lonization 
(Maldi-tof), Micro Balance, pH meter, Preparative High Performance Liquid 
Chromatography (Prep-HPLC), Prep-MPLC, Scanning Electron Microscope, 
Spin Coater, UV-Lamp, UV-VIS Spectrophotometer, Zeta Potential (Zeta 
Sizer), Cell Lab (Biosafety cabinet, CO2 incubator, Cell Counter and 
Analyzer, Inverted microscope, Microplate Reader, Refrigerated Centrifuge, 
Vortex mixer...) 
http://www.lifesci.boun.edu.trİtrimerkez_aityapilari/lab/ 21 0_test-ve-analiz-merkezi 
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İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkez Laboratuvarları

Boğaziçi Üniversitesi Ileri Teknolojiler AR-GE Merkez Laboratuvarları, bir 
Devlet Planlama Teşkilatı projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 2001 yılında faaliyete 
geçmiş bir hizmet birimidir. 

Boğaziçi Üniversitesi ileri Teknolojiler AR-GE Merkez Laboratuvarları, 
bünyesinde barındırdığı ileri teknoloji ürünü yüzey analizi, mikro analiz ve 
detaylı karakterizasyon yapabilen cihazlarıyla gerek Boğaziçi Üniversitesi 
bünyesindeki araştırma grupları ve araştırmacılara, gerekse Boğaziçi 
Üniversitesi dışındaki üniversitelerde bulunan araştırma grupları ve 
araştırmacılara ve endüstriyel kuruluşlara hizmet veren bir birimdir. 
Boğaziçi Üniversitesi İleri Teknolojiler AR-GE Merkez laboratuarlarında 
halen 400 MHz. gücünde BB çok çekirdekli bir NMR (Nuclear Magnetic 
Resonance) spektrometresi, yüksek analiz kapasiteli “multi purpose” 
ve “high temperature” ataşmanlarıyla bir XRD (X-Ray Diffraction) cihazı, 
örnekleri doğal ortamlarında analiz/inceleme imkanı tanıyan yüksek 
çözümleme gücüne (2 nm resolution) sahip bir Tarama Elektron Mikroskop 
& Enerji Dağılımlı X-Işınları Analiz Sistemi/Görüntü Analiz Sistemi ESEM-
FEG&EDAX/IPS (Field Emission Gun Environmental Scanning Elektron 
Microscope with full range of EDS Detector-Image Processing System), 
örneklerin mikro fiziksel/topografik yüzey analizlerinin yapılmasına imkan 
sağlayan bir AFM (Atomic Force Microscope)-USPM Ambios-Quesant 
Q-Scope Universal SPM (Scanning Probe Microscope) ve değişik malzeme 
çeşitleri, tane boyu aralıkları analizlerinde kullanılan Nano Partikiil 
Boyutu/Zeta Potansiyel ölçüm cihazları bulunmaktadır. 
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Boğaziçi Üniversitesi’nde, endüstriye yönelik kurulmuş olan laboratuarda 
bir çok elektrik aletinin çalışmalarındaki emniyet açısından kısa devre 
testine tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu testlerde genellikle onbinlerce 
amper değerinde akımların geçmesini gerektirmektedir. Bu laboratuvarda 
elektrikli cihazların bu tip testleri yapılabilmektedir.

Yüksek Akım Laboratuvarı’nın kurulması fikri, 1985 yılında Elektrik-
Elektronik Bölümü tarafından, ülkemizdeki elektro-mekanik sanayinin 
yüksek akımda (Alçak Gerilim, AG) test ihtiyaçları göz önüne alınarak 
ortaya konmuş ve İtalya’da bulunan CESI Laboratuvarları ile birlikte ilk 
planlamalar yapılmıştır. Tasarım çalışmaları 1986 yılında tamamlanan 
Laboratuvarın, can damarını teşkil eden kısa devre transformatörü, kısa 
devre kapama anahtarı, ölçüm şöntleri, ölçme cihazları, orta gerilim direnç 
ve reaktörleri 90’lı yıllarda İslam Kalkınma Bankası’ndan temin edilen 
yaklaşık 1,2 milyon dolarlık kredi ile alınmıştır. Bütçe kısıtları, enerji temini 
güçlüğü ve artan maliyetler nedeniyle laboratuvarın diğer eksikleri uzun 
süre giderilememiş ve faaliyete geçilememiştir.

Toplam kurulum maliyeti yaklaşık 2 milyon doları bulan Laboratuvar, 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ile Vakfı’nın ve başta Elektrik Panosu 
Üreticileri Derneği olmak (EPAD) üzere konu ile ilgili üretici firmaların 
katkılarıyla 2010 yılının başında tamamlanmış ve deneme çalışmalarına 
başlamıştır. 



52

Faaliyete geçmesi bu kadar uzun süre gecikmesine rağmen Laboratuvarın 
ülkemizde 100kA-1sn süresince test yapabilen yegüne bağımsız 
laboratuvardır. 

2010 yılımn Mayıs ayı içinde; AG termik manyetik şalter, dağıtım panosu, 
güç trafosu, busbar, orta gerilim ayırıcısı, AG sigortası gibi malzemelerin, 
kısa devre dayanım testleri CESI’den gelen 2 uzman eşliğinde deneme 
amacıyla yapılmıştır. Bugün, üretici firmaların ürünlerinin, ilgili 
standartlara göre çeşitli kısa devre testleri, laboratuvar ekibi tarafından 
yapılmaktadır.

Yüksek Akım Test Laboratuvarı, enerjisini şehir şebekesinden bağımsız 
bir hat üzerinden, doğrudan Etiler ana indirici merkezinden almaktadır. 
Olası arıza veya aşırı akım sebepli açmalarda sadece laboratuvarın 
enerjisi kesilir, diğer kullanıcılar bu durumdan etkilenmez. Laboratuvarda, 
kısa devre akımı TAMINI marka 140MVA max. güce ulaşabilen özel dizayn 
bir trafodan sağlanır. Kısa devre akımı; 16kA-100kA arası, trafonun 
primer tarafına seri bağlı orta gerilim dirençleri ve reaktörleri ile, 16kA’in 
altındaki değerler için ise trafonun sekonder tarafına bağlanan yüksek 
güçlü dirençler ve reaktörler ile istenen seviyelere ayarlanır. Testi 
yapılan ürüne kısa devre akımı, hidrolik çalışan, özel kontak yapısına 
sahip üç fazlı bir kısa devre anahtarı (making switch) üzerinden verilir. 
Anahtarlama elemanlarının açma-kapamaları, devrede kalma süreleri 
ve senkronizasyonu, senkronizasyon cihazı ve kendi yazılımı vasıtasıyla 
ayarianır. Kısa devre akımı ise trafonun alçak gerilim tarafında bağlı şönt 
dirençler üzerinden ölçülür. Ölçümler ve ölçüm kayıtları örnekleme hızı, 
çok yüksek özel bir dalga form analizörü ile kayıt altına alınır. 

Laboratuvarın IEC 17025 standardına göre akreditasyon çalışmaları 2010 
yılımn Mayıs ayı içinde TSE’den alınan eğitimlerle başlamıştır. 
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Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) 

UDİM Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne (KRDAE) bağlı 
bir hizmet merkezidir. KRDAE Ulusal Deprem izleme Merkezi’nin amacı; 
depremle ilgili sismik bilgileri içeren parametreleri en hassas ve güvenilir 
bir biçimde belirlemek, büyük depremlere ait bilgileri ilgili kurumlara 
anında bildirmek, Türkiye Deprem Ağının (TDA) geliştirilmesi, yeni deprem 
istasyonlarının kurulması ve teknolojik olarak günün şartlarına uygun 
hale getirilmesini sağlamak, işletilen deprem istasyonlarından UDİM’e 
gelen sismik sinyalleri toplamak, bu sinyallerin verilerini arşivlemek, veri 
bankası oluşturmak, depremle ilişkili konularda ulusal ve uluslararası 
kurumlarla işbirliği yapmaktır. 

Merkez belirlediği amaca yönelik olmak üzere; ülke çapında deprem 
istasyonları kurmak ve işletmek, ülkemizde olan depremlerin 
parametrelerini anında belirlemek ve ilgili kurumlara gönderilmesini 
sağlamak, uluslararası standartta sayısal veri toplamak ve tüm 
araştırmacıların kullanımına sunmak, güncel teknoloji ile istasyon ağının 
gelişmesini sağlamak, Deprem Veri Bankası oluşturarak ülkemizdeki 
yerbilimleri ve ilgili araştırmacıların kullanımına sunmak ve depremlerle 
ilgili parametreler konusunda açıklama yapmak şeklinde faaliyetler 
yürütmektedir. 
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Bölüm Laboratuvarları
FİZİK BÖLÜMÜ

Astro Fizik Laboratuvarı
Günümüze ait ve gerektiğinde eski nesil X-ışın uydularından alınmış 
veriler çözümlenmekte ve çeşitli X-ışın kaynaklarının fiziksel olarak 
anlaşılması amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Bir süredir yurtiçi ve 
yurtdışından katılımcılarla oluşturulmuş bir grupla optik -görsel bölge- 
astronomi gözlemleri, gamma ışınları gibi, elektromanyetik bölgenin 
diğer pencerelerinden de gözlemlere başlanmış ve hatta bu gözlemler 
geliştirilmiştir. Bu alanda her türlü alt yapı inşa edilmiştir. Bu gruba teorik 
alandan da elemanlar iştirak etmiş olup, geniş bir çerçeveden galaktik 
ve ekstra galaktik astronomi-astrofiziğin pek çok değişik alanlarında, 
örneğin galaksi kümeleri, nötron yıldızları, kara delikler, karanlık madde vb. 
güncel alanlarda gözlemsel olarak çağdaş çalışmalar yapılmaktadır. 
http://astrophysics.boun.edu.tr

Engin Arık Yüksek Enerji Fiziği Instrumentasyon Laboratuvarı 
Bu laboratuvarda ATLAS ve CMS üstüne çalışılmaktadır. Bölümün ATLAS 
deneyinde çalışan grubunu içermektedir. Bu laboratuvarda müon yarı ömrü 
deneyi seti ve ilgili bazı elektronik setler bulunmaktadır.
http://cms.org.tr/bu.html

Fiber Optik Laboratuvarı
Laboratuvarda, Katı Hal Laboratuvarı’nda üretilen ince filmlerin 
luminescence çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca Nano-parçacıkların fiziği, 
nano-parçacıkların spektroskopisi ve time-resolved görüntüleme, kuantum 
noktalar, fotonik kristaller, fiber optik sensörler, optik topografi ve kuantum 
iletişim üstüne de çalışmalar yapılmaktadır.
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İklim Değişikliği Araştırma Laboratuvarı
İklim değişikliği Araştırma Laboratuvarı’nda Bölgesel İklim Modellemesi 
teknikleri kullanılarak yüksek çözünürlükte bölgesel iklim öngörüleri 
hazırlanmaktadır. Bu öngörülerden zamansal ve mekansal sektörel etki 
analizleri çıkartılmaktadır. Analizlerinin ana kullanım alanı sağlık, tarım 
ve enerji sektörleridir. Üretilen projelerde sözü geçen alanlarda faaliyet 
gösteren bakanlıkların ve özel sektörün de katkısı bulunmaktadır. Ayrıca 
bu laboratuvarda üniversitemizdeki değişik enstitülerden yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri araştırma çalışmalarını sürdürmektedirler.
www.climatechange.boun.edu.tr

Katı Hal Fiziği Laboratuvarı
Yarı iletken ince film aygıtlarının üretimi, yapısal, elektronik, optoelektronik 
ve termal özelliklerinin karakterizasyonu ve katı hal bellek, güneş pili, 
sensör gibi ileri teknoloji uygulamaları araştırılmaktadır.
http://www.phys.boun.edu.tr/solidstate/SolidStateLab1.htm 

Nükleer Fizik Laboratuvarı 
Laboratuvarın araştırma konusu hadron (güçlü kuvvetle bir arada 
tutunabilen quark kümeleri) yapısının ve aralarındaki etkileşimlerin ortaya 
çıkarılmasıdır. Bu amaç için çeşitli ülkelerde yapılan deneylere, veri edinim 
sistemleri geliştirilmesi gibi teknik destekler verilmekle birlikte veri analizi 
yapılmakta ve laboratuvarda bulunan yüksek performanslı bilgisayar 
sistemi ile Lattice QCD temelli teorik hesaplar gerçekleştirilmektedir.

Nanomanyetizma ve Spin Uygulamaları Araştırma Laboratuvarı (BUSPIN)
Bu laboratuvarda, ileri nanofabrikasyon teknikleri kullanılarak üretilen 
ince film nano-mıknatıs yapılarının ve diğer spintronik aygıtların statik 
özellikleri ve radyo frekans (RF) dinamik özellikleri ile manyetik bellek ve 
sensör teknolojileri uygulamaları araştırılmaktadır.
http://www.phys.boun.edu.tr/~ozhan/BUSPIN/ 

Medikal ve Biyolojik Fizik Araştırma Laboratuvarı 
Kanser fiziği, kanser modellemesi ve kanser görüntülemesi üstüne 
çalışılmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 350 bin kanser hastası bulunmakta ve 
sayı hızla artmaktadır. Dolayısıyla kansere çok-disiplinli, özgün yaklaşımlar 
gerekmektedir. Bu laboratuvarın amacı, kansere biyoloji bilgisiyle 
donanmış fizikçi gözüyle bakmak, araştırmak ve anlamaktır. Ayrıca zarasız, 
ucuz ve taşınabilir optik ve akustik kanser görüntüleme tekniklerinin 
geliştirilmesi de ilgi alanının içindedir.
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KİMYA BÖLÜMÜ

Arkeometri Laboratuvarı
Laboratuvarda son 20 senedir, arkeolojik malzemelerin incelenmesine 
yönelik projeler ve analizler yapılmaktadır. 2004 senesinde arkeolojik 
çanak çömleklerde kalıntı analizleri ile ilgili yeni bir proje başlatılmıştır. 
Bu proje kapsamında çanak çömleklerden izole edilen organik kalıntılar 
incelenerek antik diyet ile ilgili bilgilere ulaşmak amaçlanmaktadır. 
Çalışmanın analizleri Enstümental Analiz Laboratuarı’nda bulunan gaz 
kromatograflarla yapılmaktadır.

Çevre Kimyası ve Elektrokimya Laboratuvarı
Su ve toprak örneklerinde ağır metal analizleri, yüzey-aktif maddeleri ile 
ağır metal etkileşmesinin toprak örneklerinde incelenmesi ve voltametrik 
analizlerin organik ve inorganik örneklerde uygulama alanlarının 
genişletilmesi için metot geliştirilmesi çalışmaları bu laboratuvarda 
yapılmaktadır.

Doğal Ürünler Kimya Laboratuvarı
Türkiye’de yetişen endemik ve fizyolojik aktivite gösteren bitkilerdeki 
organik bileşiklerin, kromatografik yöntemlerle ayrılması ve saflaştırılması 
üstüne çalışılmaktadır. Bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemlerle 
tayin edilir. Literatür taranarak bileşiklerin yeni olup olmadıkları belirlenir. 
Amaç, bitkilerdeki fizyolojik aktiviteyi tayin eden bileşikleri tanımlamaktır. 
Çalışmalar tıp, eczacılık ve ilaç sanayi ile ilgilidir. Spektroskopisi, 
Ultraviyole-visible (UV-Vis) spektroskopisi, İnfrared (IR) spektroskopisi gibi 
standart teknikleri öğrenirler.

Fotokimya / Nanomateryal Laboratuvarı
Bu laboratuvarda impregnasyon yöntemi kullanılarak katalist hazırlama 
ve çeşitli ışıklandırma kutuları kullanılarak fotokatalitik degradasyon 
çalışmaları yapılmaktadır. Seçilen örnek maddelerin hazırlanan 
katalistlerin varlığında parçalanmaları gaz Kromatografi ve HPLC aletleri 
kullanılarak takip edilmektedir.
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Hesapsal Kimya Laboratuvarı
Bu laboratuvarda yapılan çalışmalar arasında insan vücudunda 
yaşlanmaya neden olan deamidasyon tepkimesinin modellenmesi, 
serbest radikal polimerizasyon tepkimelerinde yapı-reaktivite ilişkisinin 
modellenmesi, BFD enziminin C-C bağı oluşturma tepkimesine katkılarının 
modellenmesi sayılabilir. 
http://www.chem.boun.edu.tr/personal/viktoryaaviyente/Research.htm

İlaç Kimyası Laboratuvarı
Bu laboratuvarda çok fonksiyonlu dendrimerlerin sentezi yapılmaktadır. 
Son yıllarda yeni bir makromoleküler sistem sınıfı olarak ortaya çıkan 
dendrimerlerin tıp alanındaki uygulamaları, boyutları, kolay hazırlanmaları, 
fonksiyonel olmaları ve birçok yüzey gurubunu bir arada barındırmaları 
nedenleriyle oldukça çekicidir. Laboratuvarda farklı yapılardaki 
dendrimerlerin elde edilmesi için yeni sentez yöntemleri denenmektedir. 
Sentezlenen dendrimerler, bir organa ya da bir dokuya yönlendirilmiş ilaç 
sistemleri olarak kullanılacaklardır. Bu kapsamda kemik dokusuna ve 
kolon kanseri hücrelerine seçici olarak ilaç salınımı yapabilecek sistemler 
üzerinde çalışılmaktadır. 
http://www.chem.boun.edu.tr/personal/ranasanyal/group/sanyalgroup.htm

Organik Sentez Laboratuvarı
Bu laboratuvarda kiral heterohalkasal sistemlerin sentez ve reaksiyonları 
çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra kiral bileşiklerin HPLC ve NMR analizleri 
yapılmaktadır. Laboratuvarda aynı zamanda dönme engelli bileşiklerin 
sentezi yapılmaktadır.
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MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Plant Laboratuvarı 
Plant Laboratuvarı’nda bitki ıslahı ile çalışılmaktadır. Bitki ıslahının en 
önemli ilkesi yüksek verimli, abiyotik (tuzluluk, kuraklık, sıcaklık gibi) 
ve biyotik (fungal ve bakteryel) stres faktörlerine karşı dayanıklı, stabil 
bitki çeşitlerinin geliştirilmesidir. Oldukça uzun zaman, para ve iş gücü 
gerektiren bu ıslah çalışmaları, değişen ekolojik şartlar ve tüketici istekleri 
nedeni ile süreklilik gösterir. Çevresel koşullardan etkilenmeyen genotipik 
özellikleri bilinen bitkiler ile ıslah çalışmalarının yapılması, günümüzdeki 
modern moleküler tekniklerin kullanımı ile mümkün olmakta ve kaçınılmaz 
hale gelmektedir. Bu amaçla, grubun ilgi alanı, Türkiye’de tarımsal ekim 
alanı ve ekonomik değeri yüksek olan bitki çeşitlerinde hastalıklara 
dayanıklılık genlerinin izolasyonu ve karakterizasyonu ile dayanıklı 
bitki elde etmek amaçlı gen kaynakları oluşturmaktır. Aynı zamanda bu 
bitkilerde DNA parmak izi analizi ve filogenetik ilişki analizinin DNA-
temelli yöntemlerle yapılmasını sağlamak amacı ile moleküler markörler 
kullanılarak ülkemizde yetişen bu bitki çeşitleri taranmaktadır.
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Retina Laboratuvarı 
Retina Laboratuvarı’nda yürütülen araştırmalar memeli retinasının gelişim 
ve fizyolojisinde büyüme faktörlerinin rolü üstüne odaklanmaktadır. 
Büyüme faktörlerine verilen hücre yanıtları, bu yanıtların şekillenmesinde 
yer alan sinyal iletim mekanizmaları ve hedef genlerin anlatım 
değişiklikleri, çeşitli moleküler biyoloji yöntemleri kullanılarak 
irdelenmektedir. Hücre bölünmesinin kontrolü ve bu mekanizmada yer 
alan yeni gen ürünlerinin tanımlanmasına yönelik araştırmalar, görme 
kaybı ile sonuçlanan birçok hastalık ve hasarın moleküler temellerinin 
aydınlatılmasına katkıda bulunacaktır.

AK-Laboratuvarı 
AK-Laboratuvarı’nda kanser hücrelerinde aktif rol oynayan WNT/beta-
katenin yolağında anlatımı etkilenen genler karakterize edilmektedir. 
Bu yolak üzerindeki birçok molekül çeşitli tümör oluşumlarıyla 
ilişkilendirilmiştir. Özellikle beta-katenin proteininin birikimi çeşitli kanser 
(hepatoselüler ve kolon kanserleri gibi) vakalarında gözlemlenmiştir. Bu 
kanser türlerinde, beta-katenin artışına bağlı olarak birçok hedef genin 
aktivasyonu veya inhibisyonu söz konusudur. Bu hedef genlerde toplu bir 
tanım yapılması amacıyla grubumuzca gerçekleştirilen SAGE çalışmasında, 
S33Y-beta-kateninin anlatımı sonucu farklı anlatımların oluştuğu gözlenen 
genler belirlenmiştir. Biyoinformatik yöntemlerle hedef genler belirlenip 
sınıflandırılmıştır. Bu hedef genlerin detaylı analizi için çeşitli in vitro ve in 
vivo yöntemler kullanılmaktadır.

Apoptoz ve Kanser İmmünolojisi Laboratuvarı 
Apoptoz ve Kanser İmmünolojisi Laboratuvarı’nın araştırma konularından 
bir tanesi ASC adaptörünün insan deri kanseri gelişimindeki önemi 
üzerinedir. Şimdiye kadar elde edilen bulgular ASC’ın iki ayrı önemli 
görevi olduğunu gösteriyor. Birinci görevi bağışıklık sisteminde hücre-içi 
patojenlerin tanınmasındadır. Kaspaz 1 enziminin çalışmasını sağlayarak, 
IL-1 ve IL-18 sitokinlerinin salgılanımını kontrol etmektedir. İkinci görevinin 
ise hücre ölüm mekanizmasında olduğu ileri sürülmektedir. ASC geninin 
ekspresyonu normal olarak geniş bir doku yelpazesinde bulunur ancak 
bazı kanser türlerinin büyük bir oranında ekspresyonun baskılandığı 
saptanmıştır. Amaçları ASC’ın bu tümörlerin gelişimindeki önemini 
açıklığa kavuşturmak olacaktır. İkinci araştırma konuları ise Türkiye’de 
yaygın olarak görülen Behçet hastalığının oluşum mekanizmalarının 
aydınlatılması üzerinedir.
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Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı 
Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından da desteklenen Nörodejenerasyon 
Araştırma Laboratuvarı (NDAL) 2005 yılında kurulmuştur. NDAL’in 
ilgi alanları, Alzheimer, Parkinson, Huntington, ALS gibi beynin farklı 
bölgelerindeki nöronların dejenerasyonu ve olumu ile seyreden beyin 
hastalıklarının moleküler/genom-temelli yöntemler kullanarak kompleks 
genetiğini anlamak ve hücre biyolojisi yöntemlerini kullanarak, hücre 
kültürü ve hayvan modellerinde nörodejenerasyona neden olan süreç ve 
mekanizmaları araştırmaktır. Çalışmanın uzun vadeli amacı henüz tedavisi 
olmayan bu hastalıklara çare bulmaktır.

Epilepsi Genetiği Araştırma Laboratuvarı 
Epilepsi Genetiği Araştırma Laboratuvarı’nda yaygın ve ciddi bir nörolojik 
hastalık olan epilepsinin monogenik veya kompleks kalıtımı olan 
alttiplerinin moleküler genetik analizi için çalışmalar yürütülmektedir. 
Moleküler patolojisi bilinen epilepsi alttiplerinde sorumlu genlerde 
mutasyon analizi çalışmaları yapılmakta ve alttiplerin toplumumuzda 
görülen mutasyon profili araştırılmaktadır. Kompleks kalıtımı olan 
alttiplerde ise ilişkilendirme çalışmaları, bağlantı analizleri ve aday 
genlerin dizilenmesi yöntemleri kullanılarak çeşitli fenotiplerden sorumlu 
yeni genlerin bulunması hedeflenmektedir. Ayrıca epilepsi alttiplerinin 
kalıtımında epigenetik faktörlerin rolü araştırılmaktadır. Yaygın olarak tek 
gene bağlı hastalıklar olarak bilinen kalıtsal trombostik ve hemostatik 
bozuklukların moleküler patolojisi ve bu hastalıklar için DNA tanı 
yöntemlerinin geliştirilmesi yönünde çalışılmaktadır. Tedaviye yanıt 
vermeyen ağır hemofili hastalarında bağışıklık sistemini ilgilendiren 
kompleks kalıtımın rolü ve önemi araştırılmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi 
TAM merkezi çerçevesinde moleküler patolojisi çalışılan genetik lokusların 
bazda mutasyon veri tabanlarının hazırlanması ve web ortamında güncel 
tutulması için çalışmalar yürütülmektedir.
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İnsan Genetiği Laboratuvarı 
Bu laboratuvarın amacı, yeni kalıtsal hastalık genlerinin belirlenmesidir. 
Anadolu ailelerinde yüzlerce nadir kalıtsal hastalık görülmektedir. Ekibin 
araştırma alanı böyle ailelerin genlerini inceleyerek yeni gen işlevleri 
tanımlamaktır. İnsan Genomu Projesi kapsamında insanın tüm genetik 
bilgisinin (genomunun) taslağı çıkarılmıştır. Bu projeden elde edilen 
bulguların en önemli katkısı kalıtsal hastalıkların moleküler temelinin, 
dolayısıyla genlerimizin işlevlerinin anlaşılmasının yolunu açacak olan 
temel bilgileri sağlamak olmuştur. Bilinen genlerin ancak bir kısmının 
işlevi tanımlanmış, büyük çoğunluğu ise “bilinmeyen gen” olarak 
sınıflandırılmıştır. İnsan genlerinin işlevlerinin anlaşılması, HGP sonrasının 
en önemli araştırma alanlarından olan “proteomiks” (bir canlının tüm 
proteinlerinin işlevlerinin çözülmesi) biliminin ana amacıdır. 

Bir insan geninin işlevinin anlaşılmasının en kesin yolu ise, o geninde hata 
olan kişilerin (hastaların) klinik olarak incelenmesidir. Nadir bir çekinik 
hastalıktan sorumlu bir genin belirlenmesi, hastalığın akraba evliliğinden 
ortaya çıktığı büyük bir ailedeki genetik çalışmalarla, önce genin yerinin 
belirlenmesi ve sonra aday genlerin birinde mutasyon bulunmasıyla 
mümkün olur. Ekibin ilk bulduğu hastalık geni pulmoner alveolar 
mikrolitiasis ile ilgilidir. Gen bozulduğunda akciğerlerde taşçıklar birikir. 
Daha önce bu hastalığın ülkemizde sık görüldüğü bilinmekteydi. Bunun 
nedeninin ülkede hastalığa yol açan olası bir etken olduğu düşünülüyordu, 
ama laboratuvar ekibi hastalığın tamamen genetik olduğunu gösterdi. 
Bir ailedeki yarık el/ayak hastalığından sorumlu gen de bulundu ve 
kalıtımın karmaşık olduğu gösterildi. Laboratuvarda bulunmuş ama henüz 
yayınlanmamış olan dört genin üçü beyin işlevi ya da gelişimiyle ilgili. 
Laboratuvarın çalıştığı 12 hastalıktaki sorumlu gen ise en yeni gen yöntemi 
olan ekson dizilemesi (exomic sequencing) ile bulunmaya çalışılacaktır.
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CMT Laboratuvarı 
Laboratuvarda sinir sitemi hastalıklarına neden olan genler 
araştırılmaktadır. Öncelikle Herediter Motor ve Duyusal Nöropati-Charcot-
Marie-Tooth Hastalığı’ndan (HMSN-CMT) sorumlu genlerin tanımlanması, 
bu genlerdeki mutasyonların belirlenmesi hedeflenmektedir. Aynı 
zamanda periferik sinir sistemi gelişimi ve bakımında etkin faktörlerin 
belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Rett Sendromu, Pelizaeus-
Merzbaher ve Herediter Spastik Paraparezi hastalıkları da başlıca 
araştırma konularıdır. Bu hastalıklara neden olan genlerin tanımlanması ve 
moleküler mekanizmaların aydınlatılması ile tanı ve tedavi yöntemlerinin 
geliştirilmesine ışık tutulması amaçlanmaktadır.

Bilgin Laboratuarı 
Prof. Dr. Neşe Bilgin’in laboratuvarında ağırlıklı olarak iki konu ele 
alınmaktadır; biri protein sentezi ve gen anlatımının kontrolü, diğeri ise 
endemik türlerimizin DNA barkotlarının çıkartılması, meyvelerimizin 
korunması ve Türkiye’ye ait maya türlerinin Maya Bankası oluşturulması.

Duyu Laboratuvarı 
DUYU Laboratuvarı’nda görme ve koklama duyu nöronlarının gelişimlerini 
ve farklılaşmalarını sağlayan mekanizmalar araştırılmaktadır. Her duyu 
nöronu, farklılaşması sırasında birçok reseptör arasından sadece birini 
seçip anlatmaktadır. Bir reseptörün seçilip anlatılırken diğer reseptörlerin 
baskılanmasını sağlayan mekanizmalar bilinmemektedir. Bu laboratuvarda 
yapılan çalışmalarda zebra balığı (Danio Rerio) ve sirke sineği Drosophila 
Melanogaster model sistem olarak kullanılarak bu mekanizmaların 
aydınlatılmasına çalışılmaktadır. Kullanılan yöntemler arasında moleküler 
biyoloji, genetik, hücre biyolojisi, transgenik hayvan üretimi bulunmaktadır.
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Organik / Organometalik Uygulamaların Modellenmesi Laboratuvarı
Bu laboratuvarda hesapsal kimyada uygulamalar, moleküler düzeyde 
modellemeler yapılmaktadır.

Organik Supramoleküler Kimya Laboratuvarı
Bu laboratuvarda biyolojik olarak ilginç olan şekerlerin ve kısa peptitlerin 
yüzeylerine bağlanabileceği dendrimerler, nanoparçacıklar ve polimerler 
gibi yeni makromoleküler malzemelerin sentezi üstüne çalışılmaktadır. 
Amaç, istenen materyallerin yeni sentez metotları kullanılarak elde 
edilmesi ve bu materyallerin fiziksel özelliklerinin değerlendirilmeleridir. 
http://www.chem.boun.edu.tr/personal/ranasanyal/group/sanyalgroup.htm

Polimer Kimyası Laboratuvarı I
Laboratuvarda, yeni fonksiyonel akrilat monomer ve polimerlerinin 
sentezleri, suda çözünen monomer ve polimerler, siklopolimerizasyon, 
diş hekimliği malzemeleri ve çok fonksiyonlu monomerlerin 
fotopolimerizasyonları yapılmaktadır.

Polimer Kimyası Laboratuvarı II
Laboratuvarda, yeni polimer sentezi, bitkisel yağlardan polimerlerin 
sentezi, elyaf ve dolgu takviyeli plastikler (kompozitler), organosilan 
bağlayıcılar, endüstriyel polimer analiz ve sentezleri, NMR, FTIR DSC gibi 
tekniklerle polimerlerin karakterizasyonu yapılmaktadır.

Polimer Mekanik ve Termal Karakterizasyon Laboratuvarı
Bu laboratuvar polimer araştırma gruplarının merkezi enstümental analiz 
laboratuvarıdır.
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Polimer Proses ve Nanokompozit Laboratuvarı
Laboratuvarda, Polimer Blendlerinin hazırlanması ve karakterizasyonu, 
polimer işleme ve kalıplama polimerik nanokompozitlerin sentez ve 
karakterizasyonu, polimerlerin termal ve statik/dinamik mekanik 
karakterizasyonu, polimerlerin boyutsal kararlılığı üzerinde çalışılmaktadır. 
http://www.prc.boun.edu.tr/PRC/

Polimer Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı
Laboratuvarda, fonksiyonel homopolimer, blok ve aşı kopolimer 
sentezleri ve karakterizasyonları, polimer blendlerinin hazırlanması 
ve karakterizasyonu, moleküler ağırlık ve dağılım karakterizasyonu, 
polimerlerin boyutsal kararlılığı üzerinde çalışılmaktadır.

Spektroskopi ve Kromatografi Laboratuvarı
Kimya bölümünün ortak analiz laboratuvarıdır. Bu laboratuvarda bütün 
araştırma gruplarının enstümental analizleri yapılmaktadır.

Yüzey Kolloid Kimya Laboratuvarı
Bu laboratuvardaki deneyler genellikle yüzey-aktif maddeler ile 
yapılmaktadır. Bunlar yüzey-aktif maddelerin çeşitli yüzeylerde 
adsorplanması, aktif-madde tayini, biyo-membran benzeri modellemeleri 
içeren misel, mikroemülsiyon ve vesikül yapılardaki çalışmalar olarak 
sıralanabilir.
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PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Bilişsel Süreçler Laboratuvarı 
Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı, bölümün lisans ve lisansüstü eğitimin 
özellikle deneysel/uygulamalı derslerine destek sağlamaktadır. Bunun 
yanı sıra bölümün bilişsel alanda çalışan öğretim üyelerinin araştırmaları 
ve disiplinler arası alanlarda (Bilişsel Bilim, Bilgisayar Mühendisliği ve 
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü yüksek lisans programlarıyla) ortak 
araştırmalar yürütülmektedir. Araştırmalarının çoğu Boğaziçi Üniversitesi 
Araştırma Fonu, TÜBİTAK ve TÜBA desteklidir. Yetişkinler, yaşlılar ve 
çocuklara yönelik şu alanlarda yapılmaktadır:

• Bellek araştırmaları (otobiyografik bellek, çalışma belleği, müzik belleği, 
örtülü bellek, üstbiliş)
• Görsel ve işitsel duyu ve algılama/tanıma araştırmaları (yüz tanıma, 
karmaşık görüntü algılama)
• Görsel ve işitsel dikkat araştırmaları ve beynin yönetici fonksiyonları
• Dil araştırmaları (metin okurken metnin dil yapısına bağlı olarak göz 
hareketlerinin değişimi)
• Düşünme süreçleri (çocuklarda zihin teorisi)
www.bouncoglab.com
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Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı 
Bu araştırma grubunun temel ilgi alanları bebeklik ve okul öncesi 
dönemdeki bilişsel, sosyal, duygusal gelişimdir. 
Hem Türkiye içinde (ör. Koç Üniversitesi) hem de yurt dışından 
araştırmacılarla (ör. Genova Üniversitesi) ortaklaşa yürütülen 
araştırmaların konuları aşağıdaki gibidir: 

• 24-36 ay arasındaki zihin gelişimi, özellikle çalışma belleğindeki 
gelişmeler ve bunun dil gelişimi
• Düşünme süreçleri (çocuklarda zihin teorisi)
• Çocukların dil edinme süreçleri
• Çocukların müzik ve ritim algısı ve edinim süreçleri
• Okul öncesi dönemdeki sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi, risk 
gruplarının belirlenmesi ve onlara yönelik beceri geliştirme programları

Psikoepigenetik Laboratuvarı
Psikoepigenetik laboratuvarındaki araştırmaların odak noktası, insan 
davranışının temelindeki psikolojik, genetik ve epigenetik faktörleri ve 
bunlar arasındaki etkileşimleri incelemektir.Başlıca araştırma konuları 
aşağıdaki gibidir:

• Bireyler arası stres tepkisindeki psikolojik, genetik ve epigenetik 
farklılıklar
• Çocuklukta yaşanan travmatik olayların ve genetik yatkınlıkların 
yetişkinlikteki stres tepkisine ve psikopatolojiye etkisi
• Gen-Çevre etkileşimleriyle ilgili epigenetik mekanizmaların araştırılması
http://www.psychology.boun.edu.tr/PEGlab.html
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Öğrenme Psikolojisi Laboratuvarı
Öğrenme laboratuarının amacı klasik koşullanmayı canlı organizmalarda 
araştırmaktır. Araştırmalarımız, davranışları rahat gözlemlenebildiğinden 
bıldırcınlarla yapılmaktadır. Laboratuarımızda Psikoloji öğrencileri 
dışında konuya ilgi duyan diğer bölüm öğrencileri de araştırmalara 
katılabilmektedir. Yakın zamanda başlanılan uzun soluklu bir araştırma 
konusu ise bıldırcınlarda mühürlemenin (“imprinting”) klasik koşullama 
süreçleriyle etkileşimidir.
www.psychology.boun.edu.tr/learninglab.html

Psikobiyoloji Laboratuvarı
Psikobiyoloji laboratuvarının misyonu bilişsel süreçlerin altında yatan 
biyolojik temelleri incelemektedir. Özellikle biyolojik ritimlerin depresyon 
ve öğrenme üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Laboratuvarımızda 
Psikoloji, Genetik, Bilişsel Bilim, Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal 
Mühendisliği Enstitüsü’nden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerin 
araştırmaları sürmektedir. Bu araştırmalar genelde şu alanlarda 
yapılmaktadır: 

• BNST, SCN, Amigdala ve Hippocampus’ün depresyon ve öğrenme 
üzerindeki etkileri
• Fototerapinin hayvan depresyon modelleri üzerindeki etkileri 
• Biyolojik ritimlerdeki bozulmanın hayvan depresyon modelleri üzerindeki 
etkileri
www.psychology.boun.edu.tr/psychobiologylab.html
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Sosyal Psikoloji Laboratuvarı
Sosyal Psikoloji Laboratuvarı'nda ağırlıklı olarak üç tematik alanı kapsayan 
araştırmalar yapılmaktadır:

• Kültür (ör. Kültür-aile-benlik ilişkileri, toplumsal ve kültürel değişim 
süreçlerinin psikolojik sonuçları, kültürlerarası karşılaştırmalı sosyal 
psikoloji)
• Grup dinamikleri ve gruplar arası İlişkiler (ör. sosyal kimlik, çeşitli alt 
gruplara yönelik önyargıların psikolojik temelleri)
• Sosyal biliş (ör. Kişiler hakkında oluşturduğumuz izlenimlere etki eden 
faktörler, yakın ilişkilerin zihinsel temsili, sosyal davranış ve karar vermeye 
etki eden zihinsel süreçler)
• Bu araştırmalarda metodolojik zenginlik (deneysel ve diğer yöntemlerin 
birbirini tamamlaması) hedeflenmektedir.
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Algısal Zeka Laboratuvarı (PILAB)
Laboratuvar, insan-bilgisayar etkileşimi, yapay öğrenme ve istatistiksel 
çıkarım konularında ileri teknolojilerin üretilmesi üzerine çalışmaktadır. 
Bu gruptaki çalışmalar yüz tanıma, insan hareketlerini tanıma, işaret 
dili tanıma, 3 boyutlu görme, Bayesci istatistik, zaman serisi analizi, ses 
ve müzik modelleme, tensör ayrışma, makine öğrenimi, destek vektör 
makineleri, karar ağaçları ve çekirdek metodları gibi hem akademik hem 
de günlük yaşamda uygulama bulan konuları içermektedir. 
http://www.cmpe.boun.edu.tr/pilab/doku.php

Bilgisayar Ağları Araştırma Laboratuvarı 
1991’de kurulan Bilgisayar Ağları Araştırma Laboratuvarı (NETLAB) altı tam 
zamanlı öğretim üyesi, yirmiden fazla doktora ve yaklaşık kırk yüksek lisans 
öğrencisi ile alanında Türkiye’nin en büyük akademik araştırma grubudur. 

Geniş öğretim üyesi kadrosuyla NETLAB’ın araştırma konuları bilgisayar 
ağları, kablosuz iletişim, sensör (algılayıcı) ağları, akıllı ev ve algılayıcı 
destekli yaşam ortamları, gelecek nesil ağlar (4G/5G, cognitive radio), 
mobil ağlar, nano-ağlar (nanonetworks), moleküler iletişim, uydu ağları, 
işletim sistemleri, paralel ve dağıtık bilişim sistemleri gibi geniş bir 
spektrumu kapsamaktadır. 

Teorik birikimini pratiğe geçirmeyi de ilke edinen NETLAB, pek çok 
üniversite-sanayi işbirliği projesine imza atmış, yeni teknolojileri kullanarak 
test ortamları (testbed) oluşturmuştur. NETLAB öğretim üyeleri bu 
çalışmaları verimli bir disiplinlerarası ortam yaratabilmek için 2007’de DPT 
desteğiyle TAM projesinin kurucu ekibini oluşturmuşlar ve Kandilli’de 2600 
m2’lik bir araştırma binası inşa etmişlerdir. Sanayi destekli ileri araştırma 
projelerini hedefleyen TAM projesi sanayiden kurucu üyelerin de katılımıyla 
2014 itibariyle Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’ne (TETAM, http://www.tetam.boun.edu.tr) dönüşmüştür.
http://netlab.boun.edu.tr

Bilgisayar Sistemleri ve Mimarileri İleri Araştırma Laboratuvarı 
Bilgisayar Sistemleri ve Mimarileri İleri Araştırma Laboratuvarı (CASLAB) 
masaüstü bilgisayardan belli bir ağ üzerinde ortak çalışan dağınık 
sistemlere ve gömülü sistemlere, vücut-içi mikrobilgisayarlardan 
süper-bilgisayarlara kadar uzanan bu geniş yelpazede hem yazılım hem de 
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donanım olarak araştırma ve geliştirme yapılmaktadır. Gömülü sistemler 
günlük yaşamımızda otomobillerden ev aletlerine kadar her yere girdiği 
için CASLAB’da yapılan çalışmalar yaşamın her alanıyla ilişkilenmektedir.
http://www.cmpe.boun.edu.tr/caslab/index_tr.html

Karmaşık Sistemler Araştırma Laboratuvarı 
Karmaşık Sistemler Araştırma Laboratuvarı (SosLab), karmaşık sistemler, 
karmaşık ağlar, kendiliğinden oluşum, kendiliğinden organize olma, 
sosyal ağ analizi, senkronizasyon, göç, ün, bilgi yayılımı, büyük veri, ve son 
zamanlarda özellikle mikrobloglar ile ilgili konularda çalışmaktadır. 

SosLab, diğer labratuvarlarla sıkı bağlantılara sahiptir. Örneğin, PI lab 
(Perceptual Intelligence) ile, konuları algılamada LDA (Latent Dirichlet 
Allocation) ve benzeri yöntemler ile ilgili çalışmaktadır. TABI Lab 
(Text Analytics and BIoinformatics) ile mikroblog içeriklerini algılama 
yöntemlerini araştırmaktadır. Mikroblog içerikleri ile diğer medya 
arasındaki bağlar da ilgilenilen konulardandır. Ayrıca içerik ile birlikte, 
kullanıcıların bot/spam ve güvenilirlik özelliklerinin de çıkarılması bu 
laboratuvarın araştırma konularının içindedir.
http://www.cmpe.boun.edu.tr/soslab/doku.php

Medya Laboratuvarı ve Görselleştirme İşliği 
Medya Laboratuvarı ve Görselleştirme İşliği (MediaLab) sanal gerçeklik 
sistemleri, 3B grafik ve görselleştirme, el işaretleri ile bilgisayar 
uygulaması yönetme – STARS, gerçek zamanlı yüz animasyonu – Xface, 
sağlık sektörü için el hareketleriyle insan bilgisayar etkileşimi, fotoğraf ve 
videodan otomatik üç boyutlu modelleme, işaret dili videolarından ayrık 
işaret çıkarımı, iki boyutlu yüz tanıma, iki boyutlu yüzlerde otomatik nirengi 
noktası takip etme ve yüz ifadesi tanıma, üç boyutlu yüzlerde ifade tanıma, 
2 ve 3 boyutta insan hareketi takibi, 3 boyutlu insan canlandırma üstüne 
çalışılmaktadır. Alanlarının yakınlığı nedeniyle MediaLab çalışmalarını 
PILAB ile işbirliği içinde yürütmektedir.
http://www.cmpe.boun.edu.tr/medialab/
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Uydu Ağları ve Uygulamaları Araştırma Laboratuvarı 
Uydu Ağları ve Uygulamaları Araştırma Laboratuvarı’nda (SatLab), 
telekomünikasyon, yeni nesil uydu ağları mimarisi, uydu ve karasal 
haberleşme ağları entegrasyonu, kodlama, çoklu erişim, multimedya ve 
güvenlik üstüne çalışılmaktadır.
http://satlab.cmpe.boun.edu.tr/

Yapay Zeka Laboratuvarı 
Yapay Zeka Laboratuvarı (AILAB) robotik, çok etmenli sistemler ve teorik 
bilgisayar bilimleri çalışma gruplarını içinde barındırmaktadır. Robot 
takımları, çok etmenli sistemler, doğal dil işleme, otomatik bilgi elde 
etme, akıllı Web uygulamaları, nitel uslamlama ve kuantum hesaplama, 
bu laboratuvarın çalışma alanları arasındadır. Bu laboratuvarda yapılan 
çalışmalarla enkaz altında afetzedelere erişimden ontolojiler, güven 
stratejileri, kuantum sonlu özdevinirlere (automata) kadar geniş bir 
yelpazeyi içermektedir.
http://ailab.cmpe.boun.edu.tr

Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı 
Yazılım Mühendisliği Laboratuvarında (SoftLab), gömülü sistemler, 
telekomünikasyon ve bankacılık çözümleri başta olmak üzere, çeşitli 
yazılımlar üzerinde süreç iyileştirme, hata tahmini ve maliyet/efor tahmini 
modellemesi konularında araştırmalar yapılmaktadır.
http://softlab.boun.edu.tr/
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ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BETA: Elektronik Tasarım Ve Araştırma Laboratuvarı
BETA Laboratuvarı’nın araştırma konuları arasında analog ve sayısal 
devreler için tasarım otomasyon sistemleri, güç farkındalıklı tasarım 
metodolojileri, analog-sayısal çevirici devreleri, sigma-delta analog-sayısal 
çeviriciler, konuşma işleme devreleri, gömülü sistemler ve karışık işaretli 
endüstri amaçlı tasarımlar yer almaktadır.

MNL: Mikro Nano Ölçüm ve Belirleme Laboratuvarı
Mikro Nano Ölçüm ve Belirleme Laboratuvarı (MNL) nano-mekanik 
sistemlerin (NEMS), mikro-elektromekanik sistemlerin (MEMS), mikro-
optomekanik sistemlerin (MOEMS), tıbbi mikro araçların yanısıra analog 
ve radyo frekansı (RF) mikroelektronik devrelerin tasarım ve deneysel 
karakterizasyonu üzerine uzmanlaşılmıştır. Laboratuvarın tasarım 
açısından olanakları, sonlu eleman temelli fiziksel benzetim, eş-değer 
sistem modelleme, tümleşik devre tasarımı ve toplu öğeli elemanlar ile 
mekanik modelleme olarak özetlenebilir. MNL, deneysel karakterizasyon 
açısından ise titreşim genliği ölçümleri, mikro sistemlerin dinamik 
karakterizasyonu, yüksek frekans dağıtılmış parametre modelleme, 
fiber-optik transmisyon sistemleri üzerine odaklanılmaktadır.

Mekatronik Laboratuvarı
Laboratuvar, mekatronik, makina mühendisliği ile elektroniğin ve 
akıllı bilgisayar kontrolünün etkileşen bir şekilde birleştirilmesi ile 
tasarım yapılmasını, ürün veya süreç üretimini kapsamaktadır. Boğaziçi 
Üniversitesi UNESCO mekatronik makamı, akıllı sistemler ve mekatronik 
alanlarında yeni yöntemler geliştirmeye odaklıdır. Araştırmalar, robot bilimi 
ve lineer olmayan sistemler üzerine kuramsal ve pratik uygulamaların 
birleşimini içerir. Mekatronik laboratuvarının pratik uygulamaları arasında 
robotik manipülatörler (2 DOF SCARA, 5DOF CRS/Quanser ve ters sarkaç), 
elektromekanik sistemler (Kilitlenmeyen Fren Sistemi) ve esnek üretim 
sistemleri (MPS 500) bulunmaktadır.
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DS LAB : Dinamik Sistemler Laboratuvarı 
DS Laboratuvarı, dinamik sistemleri modellemek, benzetimlemek, analiz 
etmek, incelemek ve dinamik sistemler için kontrol yöntemleri geliştirmek 
üzerine çalışmalar yapmaktadır. Söz konusu dinamik sistemler mekanik 
sistemlerden biyolojik sistemlere, bilişsel sistemlerden ekonomik 
sistemlere kadar uzanmaktadır. Disiplinlerarası yapısından dolayı DS 
laboratuvarı değişik bölümler ve farklı disiplinlerdeki enstitüler ile birlikte 
çalışmaktadır.

ASL: Akıllı Sistemler Laboratuvarı 
Akıllı sistemler, çevrelerinden çeşitli algısal geribeslemeler alan ve 
bunun sonucu çevresi ile özerk bir şekilde etkileşen bileşenlerden oluşur. 
Laboratuvarın amacı, gürbüz ve önceden kestirilebilir akıllı sistemler 
yaratmaktır. Geliştirilen sistemler dikkatli robotlardan, protein katlanması 
hareketini öykünleyen robot takımlarına kadar geniş bir çeşitlilik 
göstermektedir. Öncelikli ilgi alanları, dinamik sistemler, geribesleme 
tabanlı kontrol ve çoklu birim koordinasyonudur.

ŞGKS: Şebekelenmiş & Gömülü Kontrol Sistemleri 
ŞGKS (Şebekelenmiş & Gömülü Kontrol Sistemleri) Laboratuvarı öncelikli 
olarak matematiksel sistem teorisi, şebekelenmiş kontrol sistemleri, 
kablosuz özkaynak ayırma ve otomotiv kontrol gibi disiplinlerarası konular 
üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Uygulama alanları arasında robotbilim, 
iletişim ağları, algılayıcı/eyleyici ağlar ve otomotiv bulunmaktadır. Ayrıca 
laboratuvar içerisinde RoboCup Küçük-Boyut liginde şampiyonluk için 
mücadele edecek olan robot takımını geliştirmek için sınama ortamı 
kurulmuştur.
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WCL: Kablosuz İletişim Laboratuvarı 
WCL 2005 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri Fonu ve 
TÜBİTAK’tan alınan desteklerle kurulmuştur. WCL halen bu iki kuruluş ve 
Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. WCL bünyesinde üç 
tam zamanlı öğretim üyesi, üç doktora ve üç yüksek lisans öğrencisi yüksek 
hızlı telsiz/gezgin/uydu iletişimi üzerine araştırmalar yürütmektedir. WCL 
aynı zamanda Elektronik Tasarım ve Araştırma Laboratuvarı, Bilgisayar Ağı 
Araştırma Laboratuvarı (NETLAB) ve Uydu İletişimi Araştırma Laboratuvarı 
(SATLAB) ile işbirliği içinde olup, ortak projelerde yer almaktadır.

BUSIM / SPG: Konuşma İşleme Grubu Çalışma Alanları 
Boğaziçi Üniversitesi konuşma grubu, 1998 yılında Dr. Arslan’ın Entropic 
Research’ten (daha sonra Microsoft bünyesine katılmıştır) bölüme 
katılmasıyla kuruldu. 2005 yılında Dr. Murat Saraçlar, AT&T Labs 
Research’ten gruba katıldı. Şu anda 6 doktora ve 2 yüksek lisans öğrencisi, 
konuşma işleme araştırmalarında aktif olarak görev almaktadır. Ana 
başlıklar arasında geniş sözlük hazneli sürekli konuşma tanıma, ses 
çevrimi, 3D ses-görüntü sentezi, ses sentezi, ses terapisi ve konuşmacı 
tanımlama sayılabilir. Şimdiye dek 2 doktora tezi ve 17 yüksek lisans 
tezi grup üyeleri tarafından tamamlanmıştır. Bölümümüzde konuşma 
araştırmalarıyla ilgili dersler şunlardır: Konuşma işleme, Psikoakustik, 
Otomatik Konuşma Tanıma, Gelişmiş Konuşma İşleme, İstatistiksel Doğal 
Dil İşleme Grubu, SIMILAR ve BIOSECURE olmak üzere iki Avrupa Birliği 
Mükemmellik Ağı projesine dahil olmuştur. Bu projelerin ortaklarıyla 
yapılan işbirliğinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümü, İstanbul 
Cerrahi Hastanesi ve Anadolu Üniversitesi Konuşma Terapi Merkezi ile 
de aktif işbirliği yürütülmektedir. Grubun yan konuşma araştırma şirketi, 
SESTEK (www.sestek.com.tr), konuşma işleme, konuşma sentezleme ve 
ses çevrim teknolojisi üzerine ürünlere sahiptir.

BUSIM: Sinyal ve İmge İşleme Laboratuvarı: 
Boğaziçi Üniversitesi Sinyal ve İmge İşleme (BUSIM) Laboratuvarı, üretken 
çok-disiplinli araştırma ortamlarından biridir. Araştırma alanı kapsamında 
imge işleme, sinyal işleme, video, kodlama, bilgisayarlı görü; iletişim, 
güvenlik ve biyometri için sinyal işleme kuramları ve uygulamaları 
bulunmaktadır. Kurulduğu 1993 yılından itibaren yirmiden fazla doktora ve 
yüze yakın yüksek lisans mezunu veren BUSIM, pek çok konuk araştırmacı 
ile kalabalık ulusal ve uluslararası projelere ev sahipliği yapmıştır.
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BUSIM / VAVLAB: Hacimsel Analiz ve Görselleştirme Grubu VAVlab 
(Hacimsel Analiz ve Görselleştirme Grubu) hacimsel skalar alanlardan 
vektör/tensör alanlarına ve videoya uzanan bir alanda 3B veri analizi 
ve görselleştirme üzerine araştırmalar yürütmektedir. Uygulama 
alanları multimedyadan tıbba uzanır ve tıbbi karar destek sistemleri, 
tıpta sanal gerçeklik, video iyileştirme, stereo video gibi konuları içerir. 
VAVlab projeleri, Türkiye ve yurtdışından akademik ortaklarla beraber 
yürütülmektedir.

LAL: Akciğer Akustik Laboratuvarı Akciğer Akustiği Laboratuvarı 
Lung Acoustics Laboratory (LAL), birçok farklı disiplinden araştırıcının 
biraraya gelip çalıştığı bir ortamdır. LAL’de yürütülen araştırmalar, nihai 
hedef olan “akıllı stetoskop”a yönelik olarak solunum sesi elde etme ve 
tanı koyma için donanım geliştirilmesi ve elde edilen seslerin işlenmesi 
için yordamlar geliştirilmesi olarak özetlenebilir. LAL’de yürütülmekte olan 
çalışmalar arasında solunum seslerinin sayısal işaret işleme donanımı ile 
gerçek zamanda işlenmesi, solunum seslerinin çoklu çözünürlüklü analizi, 
solunum seslerinin çok kanallı elde edilmesi için sistem geliştirme, hava 
akışı-solunum sesi arasındaki ilişkinin modellenmesi, akciğerler içindeki 
ses iletim mekanizmasının modellenmesi ve hastalıklara özgü ek seslerin 
kaynak yer tespiti vardır.

BUMEMS: Mikro Elektro Mekanik Sistemler Laboratuvarı 
BUMEMS mikroelektromekanik sistemler, polimer ince film mikro-
üretimi, polimer elektronik, polimer ışık yayan diyotlar (LED), mikro-
akışkanlar, tümleşik kablosuz algılayıcılar ve hareketlendiriciler ve nano/
mikro şekillendirme için elektrokimyasal aşındırma konularında hızlı 
prototiplendirme yapan bir üretim laboratuvarıdır.
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ergonomi Laboratuvarı 
Laboratuvarın amacı, ürün ve sistemlerin tasarımı, ergonomi ve iş etüdü 
alanlarında öğrencilerin eğitim ve araştırma çalışmalarına katkıda 
bulunmaktır.

Esnek Otomasyon ve Bütünleşik İmalat Sistemleri Laboratuvarı 
İleri imalat teknolojilerinin çağdaş bütünleşik imalat yaklaşımı içinde 
araştırılması, uygulanması ve sanayiye aktarılmasına yönelik, etkin, 
çok amaçlı ve esnek bir bilgisayarla bütünleşik imalat (CIM) ortamının 
gerçekleştirilmesi bu laboratuvarın çalışma alanını belirler.

Sosyo-Ekonomik Sistem Dinamiği Araştırma Grubu Laboratuvarı 
Laboratuvarda sosyo-ekonomik, stratejik yönetim sorunlarının “Dinamik 
Sistem Kuramı” bakış açısıyla modellenmesi, analizi ve tasarımı/
iyileştirilmesi üstüne çalışılmaktadır.

Üretim Yönetimi Sistemleri Laboratuvarı 
ERP yazılımlarını Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin 
kullanımına sunmayı hedefleyen laboratuvarda, üretim yönetimi sistemleri 
ve tedarik zinciri yönetimi sistemleri, e-işletme ve özellikle akıllı aracılar ve 
elektronik pazarlar üstüne çalışmalar yapılmaktadır.
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Hidrolik Laboratuvarı 
Bu laboratuvarda kıyı ve liman mühendisliği, kıyı morfolojisi üstüne 
çalışılmaktadır. 
http://www.ce.boun.edu.tr/eng/laboratories/hydraulics/default.htm

Malzeme Laboratuvarı 
Malzeme Laboratuvarı Kuzey Kampüs’te 300 m² alana kurulmuş olup 
Doç. Dr. Nilüfer Özyurt Zihnioğlu’nun sorumluluğundadır. Laboratuvar 
çimento, agrega ve kimyasal/mineral katkı deneyleri, taze ve sertleşmiş 
beton deneyleri, yapıda tahribatsız ve yarı tahribatlı malzeme deneyleri, 
geçirimlilik, korozyon ve donma-çözülme deneyleri, çelik-beton aderans 
deneyleri gibi çeşitli konularda hizmet verebilmektedir. 
 
Laboratuvarda mekanik performans ölçümleri için basınç, çekme ve 
eğilme yükleri altında yük kontrollü statik ve kapalı çevrimli deformasyon 
kontrollü statik ve dinamik deneyler yapmaya imkan veren yükleme 
cihazları, çeşitli dayanıklılık (durabilite) deneyleri için gereken ekipmanlar 
(nem kabini, etüvler, basınçlı su geçirimliliği cihazı, korozyon potansiyeli ve 
hızı ölçme cihazı, potansiyometrik titrasyon cihazı, donma-çözülme kabini, 
vb.) ve birçok mekanik ve elektronik ölçüm cihazı bulunmaktadır. 
Malzeme Laboratuvarı kadrosu, 2 sorumlu öğretim üyesinin gözetiminde 
çalışan 4 araştırma görevlisi ve 2 teknisyenden oluşmaktadır.

Araştırma alanları aşağıdaki gibidir: 
• Mühendislik malzemeleri
• Lif donatılı betonların mekanik davranışı
• Betonun zararlı çevresel etkiler ve yüksek sıcaklıklar altında dayanıklılığı
• Donatı korozyonu
• Beton reolojisi
• Uçucu kül hafif agrega üretimi
• Taşıyıcı hafif betonlar
http://www.ce.boun.edu.tr/eng/laboratories/material/index.html
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Yapı Laboratuvarı 
Yapı Laboratuvarı Kuzey Kampüs’te yer alıp Y. Doç. Dr. Serdar Soyöz ve 
Doç. Dr. Kutay Orakçal’ın sorumluluğundadır. Yapı Laboratuvarı kadrosu, 7 
öğretim üyesi gözetiminde çalışan 9 araştırma görevlisi ve 2 teknisyenden 
oluşmaktadır.

Araç-Gereç: 2000 kN kapasiteli Tepki Duvarı, 500 kN kapasiteli Düşey 
Yükleme Çerçevesi, 2 Adet Dartek Dinamik Aktivatör (250 kN), 2 Adet 
Yüksek Kapasiteli Dinamik Aktivatör (1000 kN, 1500 kN), 10 Adet 8 kanallı 
TDG Veri Toplama Sistemi (8 Hz), ANCO Eksantrik Kütle Vibratörü, ANCO 
Darbe Jeneratörü, Dartek Statik Yük Aktivatörleri (100 kN, 200 kN, 300 
kN, 600 kN), Enerpac Hidrolik Silindirler (100 kN, 300 kN, 600 kN, 900 kN), 
Çeşitli Markalarda Yük Hücreleri, Çeşitli Markalarda Deplasman Ölçerler

Yapılan Deneyler aşağıdaki gibidir:
• Hafif Çelik Yapıların Deprem Dayanım Deneyleri
• Karbon Lifli Polimerlerle Güçlendirilmiş Betonarme Çerçeve Deneyleri
• Muhtelif İnşaat İskele Kalıp Deneyleri 
• Çelik Kolon Kiriş Deneyleri 
• Ahşap Çerçeve Deneyleri 
• Sandviç Panel ve Kompozit Döşeme Deneyleri 
• Dış Cephe Cam Kaplama Deneyleri 
• Harç Kayma Deneyleri 
http://www.ce.boun.edu.tr/eng/laboratories/structure_new/index.html
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Karl Terzaghi Zemin Mekaniği Laboratuvarı 
Zemin Mekaniği Laboratuvarı Kuzey Kampüste, Kare Blok içerisinde 
bulunmaktadır ve Doç.Dr. Özer Çinicioğlu’nun sorumluluğundadır. 
Bünyesinde 3 öğretim üyesi gözetiminde çalışan 4 asistanla birlikte 2 
görevli bulundurmaktadır. Laboratuvar bir asistan odası, iki görevli odası, 
bir sınıf, doktora araştırmaları için kullanılan bir çalışma odası, iki deney 
odasıyla beraber geniş bir deney alanına sahiptir. Laboratuvar bünyesinde 
lisans ve yüksek lisans derslerinin deneysel bölümleri verilmektedir. Bu 
sayede öğrenciler derslerin teorik bölümlerinde öğrendikleri bilgileri 
uygulama fırsatı bulabilmektedirler. Laboratuvarımız ayrıca yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarına ve öğretim üyelerimizin 
yürütmekte olduğu bilimsel projelerine de olanak sağlamaktadır.  

Araştırma alanları aşağıdaki gibidir: 
• Zeminlerin sınıflandırılması
• Zeminlerin mekanik davranışı
• Zeminlerin permeabilite özellikleri
• Suyun zeminler üzerindeki etkisi
• Zemin-Yapı etkileşimleri
• Geosentetikler

Kullanılan Cihazlar: Elek analizi deney ekipmanı / Hidrometre deneyi 
düzeneği / Likit deney aletleri / Standart ve modifiye proktor kalıbı 
ve tokmağı / CBR deney ekipmanları / Tam otomatik üç eksenli test 
sistemi (GEOCOMP) / Direkt kesme deney aleti (Geonor ve ELE) / 7 adet 
konsolidasyon (ödometre) deney aleti / Zemin sınıflandırması için standart 
ekipman, kompaksiyon, CBR / Otomatik proktor kompaksiyon ve CBR 
makinesi / Tek nokta koni batma deneyi cihazları / Sızma problemleri 
için elektrik analog / Dinamik üç eksenli deney cihazı (GEOCOMP)  / 
Basit makaslama deneyi makinesi (Geonor)  / Taneli zeminlerin sıkılığını 
değerlendirmek için bir adet küçük sarsıntı masası  / Küçük ölçekli istinat 
duvarı modeli / Sabit ve düşen seviyeli olmak üzere iki çeşit permametre 
test düzeneği / Çevrimsel basit kesme deney cihazı (GEOCOMP) / Serbest 
basınç deney aleti / Optik mikroskop / Permametre ödometre deney 
düzeneği / Santrifüj / Pelet üretim sistemi / Hidrolik geçirgenlik test 
sistemi
http://www.ce.boun.edu.tr/eng/laboratories/soil/index.html
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KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Biyosistem / Biyokimya Mühendisliği Laboratuvarı I – II 
Sistem biyoloji yaklaşımları kullanılarak yeni ürün geliştirilmesi için akılcı 
tasarım stratejilerinin belirlenmesi, metabolik ve biyosistem / genetik 
mühendisliği teknik ve yaklaşımları kullanılarak maya ya/ya da memeli 
hücrelerindeki süreçlerin geliştirilmesi laboratuvarların çalışma alanlarıdır. 
http://www.react.boun.edu.tr/biotech

Katalizör Teknolojileri ve Reaksiyon Mühendisliği Laboratuvarı I ve II 
Laboratuvarlarda katalitik performans testleri, katalizör tasarımı, 
reaksiyon kinetiği çalışmaları, katalitik reaksiyonların bilgisayar benzetimi 
yapılmaktadır. 
http://www.react.boun.edu.tr/catrel

Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Makromoleküllerin, ağırlıkla biyomoleküler yapıların modelleme ve 
benzetim, sentetik polimerlerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde 
bilgisayar destekli yöntemler bu birimdeki çalışma alanları içindedir. 
http://www.prc.boun.edu.tr/PRC

Süperkritik Akışkan Teknolojisi Laboratuvarı 
Süperkritik akışkanların özgün özellikleri kullanılarak özümleme ve 
ayırma işlemlerinde, çeşitli sentezlerde, yeni malzemelerin üretiminde 
ve işlenmesinde, çevreyle dost yeni süreçler geliştirmek bu laboratuvarın 
amaçları arasındadır. Laboratuvarda süperkritik akışkan teknolojileri 
kullanılarak bitki özlerinin kesikli ekstraksiyonu ve sürekli saflaştırılması, 
ilaç hammaddelerinin mikronizasyonu, polimerleşebilen yağ sentezi, 
kontrollü salınımlı ilaç üretimi yapılmaktadır.

Akışkanlar Mekaniği ve Arayüzeysel Kararsızlıklar Laboratuvarı 
Bu laboratuvarda, mikro ölçekteki akışların, yani mikro-akışkanların 
incelenmesi, etkin karıştırma veya mikro-damlacık oluşturmak için elektro-
hidrodinamik kararsızlıklar, genel olarak, ara yüzey kararsızlıklarının 
fiziksel nedenlerinin incelenmesi için doğrusal ve doğrusal olmayan 
kararsızlık analizleri, diferansiyel denklemlerin spektral yöntemlerle 
çözülmesi üstüne çalışmalar yapılmaktadır.
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MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Akış Modelleme ve Simülasyonu Laboratuvarı 
Akış Modelleme ve Simülasyonu Laboratuvarı’nda sayısal modelleme 
teknikleri ve algoritma geliştirme üzerinde çalışmalar yapılmakta ve 
geliştirilen yöntemler akışkanlar mekaniği ve ısı transferinin çeşitli 
alanlarına uygulanmaktadır. Çalışma alanları arasında aerodinamik, gaz 
dinamiği, türbülanslı akışlar, mikro-akışlar, yanma konuları sayılabilir. 

Alternatif Yakıtlar ve Yanma Teknolojileri Laboratuvarı 
Motorlar, yakıt ve yanma teknolojileri konusunda yürütülen eğitim ve 
araştırma çalışmalarında kullanılmak için planlanarak hazırlanmakta olan 
yeni bir laboratuvardır. Motor performans ve emisyon testleri, alternatif 
yakıtlar için yanma teknolojileri testleri yapılması için gerekli cihazlar ile 
donatılmıştır.

FGM ve SMA Laboratuvarı
FGM (Functionally Graded Material - Özellikleri Fonksiyonel Olarak Değişen 
Malzeme) mekanik ve ısıl özellikleri bir noktadan diğer bir noktaya sürekli 
değişim gösteren homojen olmayan malzeme tipidir. FGM Laboratuarı’nda, 
ilk kez 1980’lerin başında imal edilmiş bu ileri teknoloji ürünü 
malzemelerin kırılma ve katı mekaniği davranışları analitik ve sayısal 
modelleme teknikleri kullanılarak araştırılmakta, laboratuvar boyutunda 
ve deney amaçlı FGM üretilmektedir. Laboratuar üyeleri ABD’deki Illinois 
Üniversitesi ile ortak araştırmalar ve çalışmalar yürütmektedir.
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Isıl ve Enerji Sistemleri Laboratuvarı (TESLA)
Isıl ve enerji sistemleri için tasarım, ölçüm, kontrol ve idare yöntem ve 
araçları geliştirmeyi hedefleyen TESLA’da yapılan, araştırmalarımız 
özellikle şu konulara odaklanır: Yenilenebilir enerji ve enerji geri kazanım 
sistemleri için gelişmiş malzeme tasarlamak, Nano-metrik boyutlarda 
gerçekleşen ısı transferinin modelleme ve deneysel yöntemlerle 
incelenmesi, Yüksek sıcaklıkta çalışan ısıl işlem sistemlerinin tasarım ve 
kontrolü, Opto-elektronik paketlerin ısıl idaresi ve testi.

Katılaşma ve Tek Kristal Büyütme Laboratuvarı
Laboratuvarda gerçekleştirilen araştırma projeleri malzemelerin katılaşma 
davranışlarını incelemektedir. Katışkı elementlerinin segregasyonunu 
anlayabilmek için ısıl gradyan, sıvı konveksiyonu, arayüzeydeki difüzyon 
gibi proses değişkenleri çalışılmaktadır. Bu, tek kristal büyütmede çok 
elzem olan arayüzey kararlığını belirleyen etkenlerin tanımlanmasında 
yardımcı olur. Tek kristallerin kullanımı birçok endüstriyel alanda 
gereklidir; örnek olarak, elektronik endüstrisinde tek kristal yarı iletkenler 
iletim verimliliğini arttırmak için, havacılıkta ise jet motorlarında yüksek 
sıcaklıkta sürünmeye karşı tek kristal süperalaşımlar kullanılmaktadır.

Mekanik Deneyler Laboratuvarı
Mekanik deneyler laboratuvarında, polimerler, kompozit malzemeler, 
seramikler, metaller ve metal alaşımlarının mekanik davranışları ile ilgili 
deneyler yapılmaktadır. Laboratuvarda yapılan testler arasında standart 
çekme/basma/eğme testleri, kırılma mekaniği testleri ile yorulma testleri 
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bulunmaktadır. Standart testlerin yanı sıra, motor takozları, biyel kolları ve 
krank milleri gibi otomotiv parçaları için özel testler yapılmaktadır. 
MTS ve INSTRON servokontrollü hidrolik test sistemleri, testlerin 
yapılmasına ve ilgili araştırmaların yürütülmesine olanak sağlamaktadır. 
Sabit ve değişken genlikli ve rassal yükler altında yorulma çatlağı 
ilerlemesi incelenebilmektedir. ZWICK Üniversal Test Cihazı, malzemelerin 
elastik özelliklerinin ve statik dayanımlarının ölçülmesini mümkün 
kılmaktadır. Yorulma çatlağı ilerlemesinin ya da hasarlı malzemelerin 
incelenebilmesi için KRAUTKRAMER ultrasonik tahribatsız muayene 
sistemleri kullanılmaktadır.

Otomobil Akustiği ve Titreşim Laboratuvarı
Titreşim ve akustik ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan yorulma, yolcu 
konforu gibi çeşitli konular otomotiv mühendisliğinin en önemli araştırma 
konuları arasındadır. Otomobil Akustiği ve Titreşim Laboratuvarı, 
otomobillerde karşılaşılan her türlü titreşim ve akustik problemini 
inceleyebilmek ve bu problemlere çözüm üretebilmek amacıyla 
kurulmuştur. Deneysel çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli ekipman 
temin edilmiş ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülmekte 
olan çeşitli projelerde kullanılarak hayata geçirilmiştir. Halihazırda 
laboratuvarda çeşitli ivmeölçerler, mikrofonlar, devir sayaçları, data 
toplayıcıları gibi deneysel araç gerecin yanı sıra üzerinde incelemelerin 
gerçekleştirildiği bir binek otomobil ve motoru ve iç parçaları sökülmüş 
bir otomobil gövdesi bulunmaktadır. Bunlarla birlikte eğitim amaçlı olarak 
kullanılan çok sayıda ve değişik özelliklere sahip motorlar, vites kutuları, 
direksiyon sistemleri gibi parçalar da mevcuttur. Genel araç dinamiği 
ve kontrolü ile ilgili çeşitli yazılım ve donanım da aynı laboratuvarda 
kullanılmaktadır. Üniversitemiz adına çeşitli yarışmalara katılan ve 
alternatif yakıtlarla çalışan araçların geliştirme çalışmaları da büyük 
ölçüde bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

Yüksek Sıcaklık Malzemeleri Laboratuvarı
Yüksek sıcaklık malzemelerinin, özel olarak ise süperalaşımların, fiziksel 
ve mekanik metalurji davranışları bu laboratuvarda incelenmektedir. 
Ağırlıklı olarak Ni-esaslı süperalaşımlarda nano boyutlu çökelti gelişimi 
çalışılıyor olsa da katı-katı ve katı-sıvı faz dönüşümleriyle içyapı oluşumu, 
mekanik (çekme, sürünme, yorulma) testler ve içyapı-malzeme davranışı 
ilişkileri de irdelenmektedir.
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BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ

Biyofotonik Laboratuvarı 
Bu laboratuvarda lazer doku etkileşimi, cerrahi lazer sistem tasarımı, 
biyosimülasyon, lazerle doku kaynağı, optik biyopsi, fotodinamik 
terapi, işlevsel yakın-kızılaltı spektroskopisi ile nörogörüntüleme, kas 
metabolizmasının incelenmesi, fizyolojik modelleme üstüne çalışılmaktadır.

Biyomedikal Robot Laboratuvarı
Biyolojik sistemlerden esinlenen robotlar geliştirmek ve biyomekanik 
analiz-sentez amaçlı benzetim sistemleri geliştirmek bu laboratuvarın 
çalışma alanlarıdır.

Biyomedikal Enstümantasyon ve Sinyal İşleme Laboratuvarı
Bu laboratuvarda kanın elektriksel özelliklerinin karakterizasyonu, 
tıbbi veri işleme sistem tasarımı, laboratuvar enstrümantasyonu, akıllı 
stetoskop, epilepsi teşhisine yönelik EEG analizi, Alzheimer hastalığının 
fizyolojisinin modellenmesi, görme engelleri için bilgisayar destekli 
okuyucu tasarımı yapılmaktadır.

Biyomekanik Laboratuvarı
Laboratuvarda kas-iskelet sistemi biyomekaniği, iskelet kası mekaniği 
üstüne çalışılmaktadır. 

Dokunma Duyusu Araştırma Laboratuvarı
Burada, çevresel ve merkezi somatosensöryel sistemi ve kognitif süreçleri 
incelenmektedir. Özellikle dokunma duyusunun anatomisi, fizyolojisi, 
psikofiziği ve modellenmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
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Hücresel Görüntüleme ve Elektrofizyoloji Laboratuvarı
Deney hayvanı beyinlerinden alınan kesitlerde bulunan sinir hücre 
aktivitelerinin elektrofizyolojik ve görüntüleme yöntemleriyle 
çalışılmaktadır. Özellikle, hipokampal kesitlerinde eksitasyon oluşturan 
nörokimyasalların hücre dejenerasyon mekanizmalarına etkisi ve kontrolü 
sorgulanmaktadır. Ayrıca, sinir hücre sitoplazmasının görüntülenmesi ile 
yaşamsal önemi olan iyonlardan kalsiyumun hareketi ve hücre içi sinyal 
yolağı araştırılmaktadır.

Nöro-Optik Görüntüleme Laboratuvarı
Beyin ve kas oksijenasyonunun işlevsel yakın kızılaltı spektroskopi 
yöntemiyle incelenmesi, bilişsel nörobilim, işlevsel nörogörüntüleme, 
sistem biyolojisi, fizyolojik sistem modelleme, ışık doku etkileşimi, foton 
göçü modellenmesi, difüz optik tomografi, spor hekimliği, spor bilimleri bu 
laboratuvarın çalışma alanlarıdır.

Tıbbi Cihaz Test ve Kalibrasyon Ölçüm Laboratuvarı
Hastane biyomedikal cihaz envanteri incelenerek cihazlar, önemlerine ve 
taşıdıkları risklere göre sınıflandırılmakta ve kalibrasyon test ölçümleri 
için öncelikleri tespit edilmektedir; tıbbi cihazların, (JCI) standartlarına 
uygun şekilde performans testleri, güvenlik ve kalibrasyon ölçümleri 
yapılmaktadır. Acil, ameliyathane ve yoğunbakım servislerinde elektrik ve 
medikal gaz tesisatı ölçümleri; ameliyathanelerde partikül sayım ölçümleri 
yapılarak hava kalitesinin uluslararası hastane standartlarına uygunluğu 
tespit edilmektedir.

Tıbbi Görüntüleme Laboratuvarı 
Bu laboratuvarda, manyetik rezonans cihazlarının sekans programlaması, 
kardiyak ve girişimsel MR, görüntü destekli tıbbi girişimler, ileri fonksiyonel 
nörogörüntüleme teknikleri, X-ışınlı floroskopiye MR bilgisinin gerçek 
zamanlı füzyonu üstüne çalışılmaktadır.
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ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

Arıtma Çamuru (Biyokatı) Laboratuvarı 
Bu laboratuvarda, arıtma çamurlarının karakterizasyonu, arıtma 
çamurlarının işlenmesi, minimizasyonu, stabilizasyonu ve 
susuzlaştırılması, arıtma çamurlarının uzaklaştırılması ve yararlı kullanımı 
hedeflenmektedir.

Biyoteknoloji Laboratuvarı
Laboratuvarımızda insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen 
teklikeli kimyasalların bertarafında kullanılan mikroorganizmalar 
keşfedilmekte ve bunların moleküler ve metabolic düzeyde tanımlanması 
yapılmakta. Bu mikroorganizmalardan su/atıksu arıtımında kullanılacak 
enzimler elde edilmektedir. Buna ek olarak laboratuvarımızda organic 
kimyasalların analizleri, DNA ve protein miktarı belirlenmesi, polimeraz 
zincir reaksiyonları, biyoparçalanabilirlik testleri, mikroorganizma 
kültürlemesi ve tanımlanması gibi faaliyetler yürütülmektedir. 

Çevre Analizleri Laboratuvarı 
Laboratuvarda, su kalite analizleri, atıksu analizleri, endüstriyel baca gazı 
ölçümü (gezici laboratuvar), su ve hava kirliliği analizleri yapılmaktadır.
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Havasız (Anaerobik) Biyolojik Arıtma Laboratuvarı 
Havasız ortamda atıksu ve atıksu çamurlarının biyolojik arıtımı üstüne 
çalışılmaktadır.

İleri Oksidasyon Prosesleri Laboratuvarı 
Fotolitik ve fotokatalitik ileri oksidasyon teknikleri, fenton/foto-fenton 
prosesleri O3/UV/H2O2 prosesleri, ultrasonik oksidasyon prosesleri üstüne 
çalışılmaktadır.

Katı Atık Laboratuvarı 
Laboratuvarda, katı atıkların karakterizasyonu ve stabilizasyonu, katı atık 
sızıntı sularının arıtılması, katı atık depolama sahalarının simulasyonu, 
bioreaktör ve kompostlama yapılmaktadır.

Moleküler Ekoloji ve Filogenetik Laboratuvarı 
Laboratuvarda, Türkiye’de yaşayan yarasa türlerinin filogenetik 
ilişkileri ve popülasyon yapıları, moleküler genetik metotları kullanarak 
incelenmektedir.

Toprak Kirliliği Laboratuvarı 
Laboratuvarda, toprak kirliliğine neden olan kirletici parametrelerin tespit 
ve analizleri yapılmaktadır.

Ekotoksikoloji ve Kemometrik Laboratuvarı
Ekotoksikoloji laboratuvarında canlılar ile ve bilgisayar destekli çalışmaların 
birleştirildiği entegre araştırmalar sürdürülmektedir. Laboratuvarın 
odaklandığı araştırmalar:  a) organik/inorganik saf kimyasalların, arıtılmış 
ve arıtılmamış suların ve karışım halindeki kimyasalların tatlısu ve 
tuzlusu alglerine (sırasıyla Chlorella vulgaris ve Dunaliella tertiolecta) 
olan toksisitelerinin belirlenmesi ve b) deneyi yapılmamış kimyasalların 
toksisitesini tahmine yönelik doğrulanmış kantitatif yapı-toksisite ilişkisi 
modelleri geliştirmektir. Tüm çalışmalar güncel AB ve OECD yönergelerine 
uygun biçimde yürütülmektedir. Laboratuvardaki çalışmaların detaylarına 
web.boun.edu.tr/msacan/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Laboratuvar 2003’te Prof.Dr. Melek Türker Saçan tarafından kurulmuştur. 
Şu anda laboratuvarda 4 Doktora öğrencisi ve 2 master öğrencisi 
çalışmaktadır. Laboratuvar, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nin Hisar 
Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. Laboratuvarlar Çevre Bilimleri Enstitüsü’nün 
laboratuvarları bünyesindedir.
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KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
(KRDAE)

Astronomi Laboratuvarı 
Bu laboratuvarda astronomik gözlemler ve Ay’ın doğuşu-batışı, Güneş’in 
doğuşu-batışı ve tekabül tarihlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.
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Deprem Simülasyonu Laboratuvarı 
Mühendislik yapılarının deprem sırasındaki davranışının bilinmesi 
açısından deprem simülasyonu ve sarsma masası deneyleri bu 
laboratuvarda yapılmaktadır. Jeofizik Ana Bilim Dalı’nda mevcut olan üç 
adet sarsma masası deney düzeneği ile yapı ve jeoteknik mühendisliği 
alanlarında deprem simülasyonu deneylerinin gerçekleştirilmesi 
mümkündür. Sarsma Masası Laboratuvarı’nda otomatik gaz kesme 
vanalarının TSE 12884/Nisan 2002 standardına göre Ar-Ge ve STE 
sertifikasyon testleri yapılmaktadır. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalar, 
testin durumuna göre tek eksenli sarsma masasında veya yine tek eksenli 
daha küçük sarsma masasında yapılmaktadır. Bilimsel çalışmalar için 
yapılan testler esnasında alınan datalar dijital olarak kaydedilmekte ve bu 
sayısal verilerin analizi yapılmaktadır.

Elektromanyetik Gözlem Laboratuvarı 
Yerel ve bölgesel ölçekte manyetotellürik gözlemler yapılması ve elde 
edilen verilerin değerlendirilmesi bu laboratuvarın çalışma alanıdır.

İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi Laboratuvarı 
Bu laboratuvarın işlevi, kuvvetli yer hareketi kaydedicileri vasıtası ile 
bir deprem sonrasında kuvvetli yer hareketi parametrelerinin anında 
belirlenmesi ve haritalanmasını gerçekleştirmektir. Proje’nin “Acil 
Müdahale” kısmı çerçevesinde İstanbul’un yoğun yerleşim, ticaret ve sanayi 
bölgelerinde, seçilmiş konumlara 100 adet kuvvetli yer hareketi istasyonu 
kurulmuştur. Arazide çalışan deprem cihazlarının günlük kontrolü ve 
buna bağlı olarak arazi çıkışlarının sağlanması, her gün saat 10:00’da 
üretilen ve sistem tarafından otomatik olarak gönderilen simülasyon 
haritasının (İstanbul Valiliği, 1.Ordu Komutanlığı ve İBB AKOM) gönderilip 
gönderilmediğinin kontrol edilmesi ve bu hattın sürekli sağlıklı çalışmasını 
sağlamak, deprem sırasında, kayıtçılara bağlanılarak verilerin indirilmesi 
ve depolanması çalışmaları yapılmaktadır.



92

Jeodezi Ölçme Laboratuvarı 
Bu laboratuvarda, bazı ekipmanların kalibrasyon işlemleri yapılmaktadır. 
Laboratuvar kapsamındaki ölçme aletleri Ana Bilim Dalı tarafından 
gerçekleştirilen projelerde kullanılmakta ayrıca, İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde verilen CE200 dersine de katkı sağlamaktadır.

Jeomanyetizma Laboratuvarı 
Uluslararası veri merkezleri ile işbirliği yapan ve yer manyetik alan 
bileşenlerinin düzenli ve kesintisiz olarak kaydedildiği uluslararası 
standartlara sahip gözlemevidir.

Manyetik Laboratuvarı 
Türkiye ile ilgili manyetik gözlemlerin yapılması bu laboratuvarın çalışma 
alanıdır.

Meteoroloji Laboratuvarı 
1911 yılından beri günde üç kere 07:00, 14:00, 21:00 meteoroloji rasatları, 
(her gün yenilenen) Türkiye illeri için 5 günlük hava tahmini yapmak ve web 
sayfasında yayınlamak, web sayfasında her gün güncel hava haritalarını 
yayınlamak, meteorolojik ölçümleri değerlendirilmek ve arşivlemek 
ve meteorolojik alet kalibrasyonu yapmak bu laboratuvarın çalışma 
alanlarıdır.



93

Paleomanyetizma Laboratuvarı 
Laboratuvar, kayaçların ilk oluşumlarında kazanmış oldukları manyetik 
alan şiddetini ve yönünü belirleyerek geçmişten günümüze yer manyetik 
alanının değişimini incelemektedir.

Sismoloji ve Jeodinamik Laboratuvarı 
Bu laboratuvarın çalışma alanı bölgesel ve yerel ölçekte sismik ağlar 
kurmak ve ilgili verileri değerlendirmektir.

Uygulamalı Jeofizik Laboratuvarı 
Mühendislik jeofiziği ile ilgili veri toplama ve değerlendirme bu 
laboratuvarın çalışma alanlarıdır.
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boğaziçi 
üniversitesi 
ile iş yapmak 
ve olanaklar

Yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem içeren 
bir buluşun ticari değeri olan ürüne çevrilmesi 
yani teknolojinin ticarileştirilmesi birçok adımı 
içeren karmaşık ve uzun bir süreçtir. 
Buluştan ticarileşmeye kadar olan bu süreçte 
TTO destek vermektedir.
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Boğaziçi Üniversitesi, Ar-Ge projelerinin başvurusu ve yönetimi 
esnasında akademisyenlere ve araştırmacılara destek veren bir 
yapıya sahiptir. Üniversite’de sanayi işbirliğinin gelişmesine destek 
sağlayan, teknoloji transferi, inovasyon, girişimcilik, iş geliştirme, yeni 
fikirleri yatırımcı ile buluşturma, ticarileştirme ve uluslararası rekabet 
edebilir ürünler geliştirmeye yönelik destek faaliyetlerinin sunulduğu 
birçok organizasyonel yapılanma mevcuttur. Üniversite bünyesinde 
bulunan çeşitli birimler bu konularda pek çok çalışmayı yürütmektedir. 
Boğaziçi Üniversitesi’nin tanınmış ve alanlarında uzman akademisyen 
ve araştırmacıların sanayiden sayısız firmalarla gerçekleştirdiği 
çalışmalardaki proje deneyimi en güçlü yanlarından birini oluşturmaktadır. 
Boğaziçi Üniversitesi’nin sanayi işbirliği kapsamında sunduğu fırsat ve 
olanaklar şöyle sıralanabilir:

Boğaziçi’nde İşbirliği Olanakları
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Köklü geçmişe sahip bir araştırma üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi, 
birçok disiplinlerarası araştırma merkezi ve laboratuvarına ev sahipliği 
yapmaktadır. 

Boğaziçi Üniversitesi’nde, geniş yelpazede uzmanlık alanlarına sahip 
öğretim üyeleri ve öğrenciler bir arada çalışarak gerçek yaşam 
sorunlarına, topluma fayda sağlayan ve yaşam kalitesini arttıran çözümler 
üretmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yer alan BÜN Teknopark A.Ş., teknoloji 
yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere 
iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak, teknolojinin 
ticarileştirilmesi ve yüksek teknoloji üzerinde yeni küçük şirketlerin 
yaratılması altyapı sağlamaktakdır.

KOSGEB Tekmer ise 1997’den beri Boğaziçi Üniversitesi’nde faaliyet 
göstermektedir. KOBİ’lere 6 ana destek programı kapsamında destek 
verilmektedir.

2011’de İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) projesi olarak başlayan HayalEt 
Yenilikçilik İş Geliştirme ve Girişimcilik Platformu Kuluçka Merkezi ile yine 
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) İSTKA desteğiyle kurulmuş olan İnovita 
Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu ve Sağlık 
Teknolojileri Kuluçka Merkezi yenilikçi fikri olan girişimci ve buluşçulara 
ofis ve altyapı desteği sağlanarak eğitim ve organizasyon faaliyetlerine 
destek verilmekte, bu platformlardan faydalanan girişimcilerin proje ve 
fikirlerini ticarileştirmeleri için danışmanlık yapılmaktadır. 

Boğaziçi’nde İşbirliği Olanakları
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Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), üniversitenin sanayiye 
teknoloji transferini sağlayarak ekonomik değer yaratmak ve bu değerin 
üniversiteye geri dönmesi amacıyla Aralık 2012’de kurulmuştur. Tarihi, 
1863’te kurulan Robert Kolej’e dayanan Boğaziçi Üniversitesi, kendi 
geleneğinde var olan yaratıcılık ve üretkenliğini günümüzün çağdaş eğitim 
ve araştırma imkanlarıyla birleştirip, edebiyat ve sanattan, teknoloji ve 
bilime uzanan her alanda, insanlığa hizmeti ilke edinmiştir. Köklü bir 
geçmişe sahip olan Boğaziçi Üniversite’sinde TTO kurulana denk, TTO 
fonsiyonlarına dair faaliyetler Araştırma Planlama ve Koordinasyon Şube 
Müdürlüğü (APK), Araştırma Projeleri Destek Ofisi (ARDO), Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Ofisi (APKO), Sanayi ile İlişkiler Ofisi, Fikri Mülkiyet 
Kurulu ve Patent Ofisi tarafından yürütülmekte idi. TTO, bu ekosistemde 
üniversitenin sanayi ve fon kaynaklarıyla tüm ilişkilerini yürüten, 
kolaylaştırıcı ve işbirliği sağlayıcı bir arayüzdür.
TTO, şu alanlarda faaliyet göstermektedir:

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

TTO, buluşcular, 
yenilikçiler ve 
girişimcilere, fikir ve 
önerilerini fikirden 
uygulamaya geçirip 
ticarileştirilmesi, 
bunun toplumun, 
ülke ekonomisinin ve 
üniversitenin faydasına 
dönüştürülmesi 
sürecinde yardımcı 
olur.
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Eğitim, tanıtım ve farkındalık 
hizmetleri
Üniversite kaynaklı araştırma 
sonuçlarını ürüne çevirmek üzere 
sanayi ile buluşturmak, sanayiden 
ve gerçek hayattan problem, 
uygulama ve usülleri tanımayı 
ve eğitim ve araştırmaya girdi 
sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım 
ve farkındalık hizmetleri sunmak.

Destek programlarından 
yararlanmaya yönelik hizmetler
Projelerinin başvurusu ve yönetimi 
esnasında destek vermek. TTO 
olarak projelerin başvuru öncesi 
ve sonrası tüm işlemlerinde destek 
sağlamak.

Üniversite-Sanayi işbirliği 
faaliyetleri (proje geliştirme ve 
yönetimi)
TTO, üniversite kaynaklı araştırma 
sonuçlarını ürüne çevirmek 
üzere araştırmacıları sanayi 
ile buluşturmak ve sanayinin 
ihtiyaçları için de sanayi ile 
üniversite arasındaki etkileşimi 
sağlayarak üniversite ile sanayi 
arasında arayüz rolünü yürütmek.

Fikri ve sınai hakların yönetimi ve 
lisanslama
Fikri mülkiyetin korunması için 
gerekli yapıların oluşturulması, 
buluş bildirim sayısının arttırılması 
ve ortaya çıkartılan buluşların 
ticarileşmesi için uygun ortamın 
oluşturulmasında etkin rol almak. 

Şirketleşme ve girişimcilik 
hizmetleri
Yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem 
içeren bir buluşun ticari değeri 
olan ürüne çevrilmesi, bu fikrin 
korunmasını takiben şirketleşmesi 
ve fon kaynaklarına ulaşması 
konularında destek hizmetleri 
sunmak. 

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)



100

TTO Nasıl Yapıyor?
TTO, üniversite kaynaklı araştırma sonuçlarını ürüne çevirmek üzere 
sanayi ile buluşturmayı, sanayiden ve gerçek hayattan problem, 
uygulama ve usülleri tanıma ile eğitim ve araştırmaya girdi sağlamayı 
hedeflemektedir. Bu hedeflerini gerçekleştirirken üç temel ilkeyi takip 
etmektedir. 

Erişilebilirlik
BU TTO sürekli erişilebilir olmak için uygun iletişim kanalları oluşturacak 
ve bu kanalları daima açık tutacaktır.

Katılımcı Olmak
BU TTO kendi yürüttüğü faaliyetler dışında paydaşların ve diğer kurumların 
faaliyetlerine katılacak, talep edildiğinde aktif rol olacaktır.

Paylaşımcı Olmak
BU TTO yürüttüğü faaliyetleri şeffaflık ve paylaşımcılık ilkesiyle dokumante 
edecek ve paylaşacaktır.
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Sanayi ile İlişkiler
Sanayinin kendi teknolojisini üretebilmesi için teknolojiyi üretebilecek 
bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekir. Bu da bilgi üretilmesinde liderlik 
eden kurumlar olan üniversitelerle sanayi arasında güçlü bir işbirliğinin 
kurulması ile mümkündür. Üniversite-sanayi işbirliği iki yönlü olarak 
ilerlemektedir. Yönlerden birisi, üniversitede geliştirilen araştırmalardan 
sanayiye uygun olanların sanayiyle buluşturulup sanayinin ihtiyacına 
uygun hale getirilerek projelendirilmesidir. Diğeri ise; sanayinin ihtiyacının, 
üniversitede bu konuda uzmanlığı olan araştırmacılara aktarılıp 
çözülmesinin, projelendirilmesinin sağlanmasıdır. TTO’da özel sektörünün 
ihtiyaçlarına göre firmaların Ar-Ge projelerinde uzmanlık alanlarına göre 
ihtiyaç duydukları akademisyenlerle eşleştirmek, üniversite çıktılarının 
özel sektöre tanıtılması gibi bilimsel ve akademik bilgi birikiminin transferi 
yapılmaktadır.
Üniversite ve sanayi arasında ortaklaşa yapılabilecek projeleri ilgili 
akademik ve idari birimlere aktarma görevi, TTO tarafından üstlenilmiştir. 
Bilimsel ve teknolojik bilgi birikiminin ekonomik aktivitelere transferini 
sağlamak amacıyla sanayinin ihtiyaçlarına göre akademisyenlerle 
eşleştirme yapılması, üniversite altyapısının ve laboratuvarlarının sanayi 
tarafından kullanılması şeklinde firmalara Ar-Ge desteği sağlamaktadır.
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Danışmanlık
Üniversitelerin, sanayi şirketleri ile ilişkilerini kurumsal bir şekilde 
geliştirerek sanayi ile ortak işbirliği platformları oluşturması üniversite-
sanayi işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. TTO, sanayinin Üniversite’den 
beklentilerinin saptanması ve bu beklentilerin karşılanması için gerekli 
girişimlerin başlatılması, sanayinin ihtiyaçlarına uygun projelerin 
eşleştirilmesi vb. konularda sanayiye danışmanlık hizmeti vermektedir.

Proje İşbirliği
 TTO, sanayinin Üniversite’den edinebileceği Ar-Ge ihtiyacına uygun 
uzmanlıktaki akademisyenlerle sanayiyi eşleştirmek ve üniversitede 
geliştirilen, sanayinin ihtiyacını karşılayabilecek akademik çalışmalar 
sunmak gibi hizmetler vermektedir. Proje fikri geliştirme toplantıları, firma 
ziyaretleri, proje pazarları, sanayi ve araştırmacı buluşturma etkinlikleri 
vb araçlarla proje işbirlikleri geliştirmektedir. Üniversite ve sanayinin 
ortaklaşa yürüttüğü projelerde fon kaynakları ve destek programları 
başvurularında da destek sunulmaktadır. TTO, proje konularına göre 
ulusal ve uluslararası proje finansman olanaklarını tarayarak bu olanaklar 
hakkında firmaları bilgilendirmekte, başvurularda gerekli yönlendirmeleri 
yapmaktadır. Proje hazırlama ve proje yönetimi etkinlikleri ile proje teklifi 
yazımı ve proje başvurusu aşamalarında hizmet vermektedir.

Sanayinin kendi teknolojisini üretebilmesi için teknolojiyi 
üretebilecek bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekir. 

Bu da bilgi üretilmesinde liderlik eden kurumlar olan 
üniversitelerle sanayi arasında güçlü bir işbirliğinin 

kurulması ile mümkündür.
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Proje ve Fikirlerinizin Korunması
Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin yanı sıra, 
fikrî mülkiyet varlıklarının ve haklarının korunması, bu konuda duyarlı 
bir bilinç oluşturulması ve farkındalık yaratılması küresel alanda rekabet 
etmek isteyen sanayi kuruluşları, KOBİ’ler ve buluş sahipleri için oldukça 
önemlidir. Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, fikri mülkiyetin 
korunması için gerekli yapıların oluşturulması, buluş bildirim sayısının 
arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın 
oluşturulmasında etkin rol almaktadır. 

Üniversite ve sanayi işbirliği arasında arayüz olan TTO’ya bu noktada 
büyük görev düşmektedir. Gizlilik sözleşmesinin imzalanması ile 
başlayan işbirliği sürecinde; araştırmacı ve buluşculara, iş-birlikteliği 
yaptığı “çözüm ortakları” ile birlikte, araştırmacıların buluşlarının ön-
taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, 
başvuruların yapılması ve takibi konularında ve ayrıca bu süreçler için 
yararlanılabilecek mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda 
yardımcı olmaktadır.

Fikri mülkiyet varlıklarının ve haklarının korunmasını sağlamak için 
önce maddi olmayan değerlerinin tespiti gerekmektedir. Fikri mülkiyet 
haklarının korunması sağlandıktan sonra üniversite, sanayi ve işletmelerin 
maddi olmayan bu değerlerinin, stratejileriyle ilişkilendirilmesi 
gerekmektedir. Sanayi ve işletmelere küresel rekabette avantaj sağlayacak 
stratejilerden birisi kendi fikri mülkiyet haklarının yönetimini yapması 
diğeri ise rakiplerin inovasyon ve fikri mülkiyet yönetim stratejilerinin 
takibidir. TTO, fikri mülkiyet haklarının gözetilmesi ve takibinde proje 
sahiplerine ve buluşçulara destek vermektedir.
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Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yer alan BÜN Teknopark A.Ş., ülkemizin 
teknolojik gelişiminin sağlanarak, rekabetçi üstünlüğü olan bir ekonomiye 
sahip olmasına katkı vermek amacı ile teknoloji yoğun alanlarda yatırım 
olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, 
teknoloji transferine yardımcı olmak, teknolojinin ticarileştirilmesi ve 
yüksek teknoloji üzerinde yeni küçük şirketlerin yaratılmasına altyapı 
sağlamak amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. Teknopark’ta halihazırda 26 
şirket bulunmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Teknopark’ın ortaklık yapısı, Boğaziçi Üniversitesi 
(%40), BÜTEK A.Ş. (%45), LOGO A.Ş. (%5), PROBİL A.Ş.(%5) ve AİRTİES 
A.Ş.(%5)’nden oluşmaktadır. BÜN Teknopark A.Ş.’nde yazılım, medikal, 
kimya, elektrik-elektronik, telekomünikasyon, deprem mühendisliği, 
yenilenebilir enerji, çevre ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren 25 firma 
yer almaktadır.

Üniversitedeki akademik bilgi birikiminin ekonomiye kazandırılmasının 
ve üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel göstergelerinden olan BÜN 
Teknopark A.Ş.’nde nitelikli araştırma geliştirme ve inovasyon projeleri 
gerçekleştirilmektedir. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
bu yıl ilk kez açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Performans 
Endeks sıralamasına göre BÜN Teknopark A.Ş. gösterdiği performans ile 
yeni kurulan teknoparklar içinde en başarılı ve verimli ikinci teknoparktır.

BÜN Teknopark A.Ş
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KOSGEB TEKMER ise 1997’den beri Boğaziçi Üniversitesi’nde 
faaliyet göstermektedir. KOBİ’lere 6 ana destek programı 
kapsamında destek verilmektedir. KOBİ’lere Araştırma-
Geliştirme İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 
Programı, Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek 
Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, KOBİ Proje 
Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programı olmak üzere 
6 ana destek programı kapsamında destek verilmektedir. 
KOSGEB Tekmer’de 15 şirket faaliyet göstermektedir.

BÜ KOSGEB TEKMERBÜN Teknopark A.Ş
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HayalEt Yenilikçilik İş Geliştirme ve Girişimcilik Platformu 
Kuluçka Merkezi

HayalEt Kuluçka Merkezi 2011 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan 
(İSTKA) aldığı mali destekle kurulmuştur. 2013 yılından itibaren Boğaziçi 
Üniversitesi TTO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren HayalEt, kurulduğu 
günden itibaren 725 başvuru almış, 150 girişimciye 132 saatlik girişimcilik 
ve iş geliştirme eğitimleri ve 14 seminer vermiş, 30 girişimciye  strateji, 
inovasyon vb. konularda mentorluk hizmeti sağlamış, 4 girişimciye kuluçka 
hizmeti vererek mezun etmiş ve 3 projenin yatırım almasını sağlamıştır.

HayalEt Yenilikçilik İş Geliştirme ve Girişimcilik Platformu Kuluçka 
Merkezi’nden faydalanan girişimcilere danışmanlık hizmetleri 
sunulmaktadır. Girişimcilere verilen danışmanlık hizmetleri şunları 
içermektedir:

— iş modeli geliştirme
— iş fikrinin pazarlanması
— doğru yatırımcı ile buluşturma
— girişimcilerin sermaye bulmasına yardımcı olma
— şirket kurma eğitimleri verilmesi
— girişimcilerin faydalanabileceği fon olanakları hakkında bilgilendirme

Kuluçka Merkezleri
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HayalEt Kuluçka Merkezi’nin temel hedefi; teknoloji ile rekabet gücü 
yaratacak, insan yaşamını geliştirecek ürün ve hizmet üreten fikirlerin 
ortaya çıkması, projelendirilmesi, ticarileştirilmesi ve yatırımının 
desteklenmesi, ekonomik değere dönüşmesinde aktif sorumluluk rol almak 
olarak belirlenmiştir. HayalEt destekleri, görselde sunulmuş olan çok 
aşamalı bir seçim sürecinin sonunda en başarılı girişimlere sağlamaktadır.

Eğitim ve 
Seminerler

• Girişimcilik

• İnovasyon

• Lean Start Up

• İşletme Yönetimi

• İş Planı

• Strateji

• Yatırımcı İlişkileri

Networking

• Girişimciler ile
 Girişimciler

• Girişimciler ile
 Yatırımcılar

• Girişimciler ile 
 İş Ortakları

Danışmanlık ve 
Mentorluk

• Strateji
 ve Yönetim   
 Danışmanlığı

• Hukuk

• Patentleme

• Muhasebe

• Teknoloji

• Fonlar ve   
 Destekler

• İK Danışmanlığı

Yatırım Destek 
Fonu

Boğaziçi 
Üniversitesi
Yatırımcı ağının 
oluşturulması
ve toplam 
fon değerinin 
yükseltilmesi

Girişimci Adaylarına Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile
Girişimcilere İşletme Geliştirme Eğitimi’nin verilmesi ve

katılımcı sayısının 20 girişimci adayı ve 10 girişimci 
olarak 30’a indirilmesi

30 katılımcıdan 10’unun projelerini 
hayata geçirmeleri, minimum 5 İleri 

Teknoloji Fikri

 Tüm Proje Ekiplerinin 
Yatırımcılarla buluşturulması ve 

İşbirliklerinin Koordinasyonu

Seçilen 
4 projenin 

İNKÜBASYON’da 
Şirketleşme 

Süreci ve 
Büyüme

Mentorluk

Melek 
Yatırımcılar

Girişim 
Sermayesinin 
Oluşumları

Kuluçka Merkezleri
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İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’dan 2010 yılı Bilgi Odaklı Ekonomik 
Kalkınma Programı kapsamında alınan destekle Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
koordinasyonunda kurulan “İnovita – Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 
İstanbul İşbirliği Platformu”, yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri 
alanında yürütülen bilimsel araştırmaların ve geliştirilen yeni teknolojilerin 
ticarileştirilmesi için önemli bir arayüzdür. İnovita Yaşam Bilimleri ve 
Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu projesi kapsamında Boğaziçi 
Üniversitesi’nin bir başka projesi olan HayalEt Yenilikçilik- İş Geliştirme 
ve Girişimcilik Merkezi işbirliği ile pilot uygulaması gerçekleştirilen 
Biyogirişimcilik Destek Programı, 2012 yılında danışmanlık, mentorluk ve 
eğitim hizmetlerini de içerecek şekilde kapsamlı İnovita Sağlık Teknolojileri 
Kuluçka Merkezi olarak bir kuluçka altyapısına dönüştürülmüştür. Proje 
bu yönüyle Türkiye’de ilk tematik odaklı kuluçka merkezi olma özelliğini 
taşımaktadır. İnovita – Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği 
Platformu ve İnovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi, TTO bünyesinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. İnovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka 
Merkezi’nin temel amacı; yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri temasında 
yenilikçi fikirlerin katma değer yaratacak ekonomik ürünlere dönüşmesini 
sağlayacak iş, operasyon ve pazarlama mekanizmalarını oluşturarak 
girişimciliği teşvik etmek ve bu fikirleri ürüne dönüştürmek için ihtiyaç 
duyulan hizmetleri sağlamak ve planlamaktır.

İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 
İstanbul İşbirliği Platformu ve Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi
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Proje kapsamında sektörel ihtiyaçların ve eğilimlerin belirlenmesi ve 
işbirliklerinin sağlanmasına yönelik etkinlikler düzenlemiştir.
Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi projesi kapsamında değerlendirilen 
proje başvuruları inovita.org/kulucka adresi üzerinden çevrimiçi 
olarak alınmaktadır. Çevrimiçi başvurular proje ekibi tarafından şekli 
değerlendirmeye tabi tutularak, genel başvuru kriterlerini sağlayan 
projeler özel sektör ve kamudan başarılı yöneticiler, akademisyen ve 
yatırımcılardan oluşan jüriye davet edilmektedir. Jüri sonrası başarılı 
bulunan fikirler olgunlaştırma süreci içerisinde final jürisine kadar 
fikirlerini ve sunumlarını iyileştirmek üzere mentorluk ve danışmanlık 
desteği sunulmakta; final jürisi sonrası başarılı bulunan ve kuluçkada 
fiziksel olarak konumlanmaya hak kazanan projeler için proje gelişim 
süreci planlanmaktadır. Projeler özelinde ihtiyaç duyulan danışmanlık ve 
mentorluk hizmetleri beraberinde gelişim sürecini tamamlayan projelerin 
mezun olarak ticari hayatlarını sürdürmesi planlanmıştır.

İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 
İstanbul İşbirliği Platformu ve Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi
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Tanımlanan bu süreç içerisinde Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi’nde 
fiziksel olarak konumlanmaya hak kazanan ilk 6 proje belirlenmiş ve 
proje gelişim sürecine alınmıştır. Girişimci proje portföyünde yer alan ve 
değerlendirilen projelere yönelik sayılar veriler aşağıdaki gibidir: 

Projeleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere yönelik sayısal veriler:

Değerlendirilen Başvuru 82 
Sunumu Yapılan Proje 40 

Desteklenen Proje 23
Toplam Patent Görüşmesi 32
Ön Araştırması Yapılan Proje 11
Patent Başvurusu Gerçekleşen Proje 6 

Buluş Bildirim Formu Beklenen Proje 7 
Vazgeçilen Başvuru 6

Düzenlenen Tematik Seminer 82 / Katılımcı  442 

Düzenlenen Tematik Çalıştay 23 / Katılımcı 905

Başka Kurumlar tarafından düzenlenen 

Çalıştayalara Katılım 21
Özel Sektör ile Toplantı 38
Özel Sektör ile Toplantı 15 

Diğer Üniversite ve Kamu Kurumları 

ile Toplantı 22
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1 Online Başvuru
 Başvurular internet üzerinden yapılır

2 Ön Değerlendirme
 Genel başvuru kriterleri ve proje tematik odağı ile ilgililik değerlendirmesi

3 Eğitim
 İlk elemeyi geçen tüm girişimcilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

4 Jüri
 Özel Sektör, Kamu Sektörü, Akademisyen ve yatırımcı temsilcileri

5 Proje Olgunlaştırma
 Jüri sonrası mentorluk ve danışmanlık desteği

6 Final Jürisi
 Özel Sektör, Kamu Sektörü, Akademisyen ve yatırımcı temsilcileri

Final Jürisi

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Kuluçkada Fiziksel 
Konumlanma

Sözleşme

Proje Geliştirme

Danışmanlık ve 
Mentorluk

Eğitimler

Diğer Başarılı 
Projeler

Proje Gruplandırma

İhtiyaç Belirleme

İşbirliği Protokolü

Proje Geliştirme ve 
Diğer Hizmetler
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 BÜVAK İştiraki olan BÜTEK A.Ş. üniversitenin bilgi birikimini sanayiye 
taşıyarak teknoloji ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. BÜTEK A.Ş., 
bugüne kadar üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi 
akademisyenlerinin sanayiye Ar-Ge hizmeti verdiği 49 adet projeyi 
yürütmüştür. Projelerin toplam bütçesi KDV Hariç 4.705.654,11 TL olup, 
söz konusu projelerde Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 
Makina Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, 
Kimya ve Ekonomi Bölümleri’nden akademisyenler yer almıştır.

Bu projelerde Türkiye Petrol Rafinerileri, Merck İlaç Ecza ve Kimya, Arçelik, 
Nortel Networks Netaş, Türk Telekomünikasyon, Ericsson, Ford Otomotiv, 
Roksetsan, Turkcell, Türkiye Şişe ve Cam, Yapı Kredi Bankası, Telenity 
İletişim Sistemleri, Provus Bilişim Hizmetleri gibi firmalarla işbirliği 
yapılmıştır.

Sanayi ile Yapılan Projeler
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sanayi 
Tezleri Programı (SAN-TEZ) kapsamında da sanayi ile ortak projeler 
yürütülmektedir. SAN-TEZ programında destek almış projelerimiz arasında 
Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rana Sanyal’ın “Kemoterapi İçin 
İlaç Taşıyıcı Sistemler” projesi, Makine Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Günay Anlaş’ın “Renault Fluence araçların düşük frekanslarda 
ses ve titreşim özelliklerinin araştırılması ve iyileştirilmesi” projesi, 
Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Ersin Acar’ın “Su Bazlı Akrilik 
Bağlayıcıların Sentezi” bulunmaktadır. Ayrıca Biyomedikal Mühendisliği 
Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Cengizhan Öztürk’ün “Dijital portatif 
diş röntgeni” projesi, Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Ersin 
Acar’ın “Akrilat Bazlı Basınca Duyarlı Yapıştırıcıların Sentezi” ve 
“Yüksek Mukavemetli Endüstriyel İplik Üretiminde Kullanılacak Yarı 
Aromatik Polyester ve Naylon Polimerlerin Sentezi” projeleri, Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Fatih Alagöz’ün “Süt Üretim 
Çiftliklerinde Hayvanların Yer Tespiti Yapılması ve Takibi” başlıklı 
sanayiden paydaşlarla yürütülen projeleri bulunmaktadır. 

Sanayi ile Yapılan Projeler





117

Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği için
Teknoloji Transfer Ofisini arayarak

—  Eğitim programlarımızdan yararlanabilir
—  Staj, güdümlü tez gibi araçlarla öğrencilerimizle temasa geçilebilir
—  Alanınızda çalışan akademisyenlerden danışmanlık alabilir
—  Laboratuvarlarımızdan faydalanabilir
—  Laboratuvarlarımızda yürütülecek güdümlü proje verebilir
—  Ortak TEYDEB, SANTEZ, AB projelerinde yer alabilir
—  Kuluçka merkezimizde yer alan start-up firmalara yatırım yapabilir
—  Üniversitemizde geliştirilen bir teknolojinin lisansını alabilir
—  KOSGEB desteklerinden faydalanabilir
—  KOSGEB TEKMER’de yer alabilir ve
—  Teknoparklarımızda yer almak üzere bilgi alabilirsiniz.

işbirliği için...

Teknoloji Transfer Ofisi 

Boğaziçi Üniversitesi 
Güney Kampüs 
No: 10 34342 Bebek 
İstanbul 
T +90 212 359 48 00 
F +90 212 359 48 03
tto@boun.edu.tr

BÜN Teknopark A.Ş

Boğaziçi Üniversitesi 
Kuzey Kampüsü 
Teknopark Binası
34342 Bebek İstanbul
T +90 212 358 28 55
F +90 212 358 28 57
teknopark@boun.edu.tr

BÜ KOSGEB TEKMER

Boğaziçi Üniversitesi 
Kuzey Kampüsü 
B Kapısı 34342 
Bebek İstanbul
T +90 212 287 45 86 - 92
F +90 212 287 45 93
bu.tekmer@kosgeb.gov.tr 



Bu Kitap 

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 

tarafından hazırlanmıştır.




