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Milletvekili Karaaslan’dan Başarılı Teknopark girişimcilerine kutlama 
ziyareti

Samsun Teknopark firmaları başarılı çalışmalarıyla 
dikkat çekiyor. Dünya dijital oyun piyasasında adın-
dan söz ettiren Lebleby Games ile aldığı yatırım ve 
ödüllerle son aylarda adını sıkça duyuran Adap-
ha Yapay Zeka şirketleri Samsun Teknopark’taki 
merkezlerinde ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaas-
lan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yavuz Ünal başarılı ekipleri tebrik etti.  
 
Samsun’da farklı disiplinlerden gelen 3 oyun sev-
dalısının bir araya gelerek kurduğu Samsun Tekno-
park firması Lebleby Games’in piyasaya sürdüğü 

“Gear Race 3D” isimli oyun, yarış oyunları kategorisinde 165 ülke ve ABD’de en çok indirilen 
oyunlar arasına ilk sıraya yerleşmesi dikkatleri de bu ekibin üzerine çekti.  
Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ondokuz Maysı Üniversite-
si (OMÜ) kampüsünde yer alan Samsun Teknopark’ta üretilen ve Samsun’dan dünya oyun piya-
sasına sunulan “Gear Race 3D” oyununu geliştiren ekip Teknopark’a gelerek tebrik etti. 
Milletvekili Karaaslan ve Rektör Ünal, kısa sürede yaklaşık 13 milyon indirilen ve dünya sırlaması-
na ABD başta olmak üzere dünyanın 165 ülkesinde 1. sıraya yükselen oyunun geliştiricileri Ercan 
Karabulut, Emre Karabulut, Talha Ekren, Miray Çalışkan ve Cihan Bohçacı’yı tek tek tebrik ederek 
oyun hakkında bilgi aldı.
Son yıllardaki çıkışıyla eğlence sektöründe ilk sıraya yükselen oyun sektörünün yurt dışına oyun 
ihracı da milyar dolarla ifade ediliyor. Bu piyasanın önemli bir aktörünün Samsun’da OMÜ bünye-
sinde faaliyet göstermesinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Samsun Milletvekili Karaaslan, 
“Böyle girişimlerin ve Ar-Ge çalışmalarının Samsun’dan tüm dünyaya yayılmasının heyecanını 
yaşıyoruz” dedi. 
Oyun ve araştırma geliştirme (AR-GE) girişimi kimliklerini bir arada taşıyan ekip, şu anda Samsun 
Teknopark bünyesinde çalışmalarına devam ediyor.

Karaaslan, Adapha Yapay Zeka Kurucusu Sema Gül Türk’ü tebrik etti

Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yine Samsun Teknopark’ta faaliyet gösteren ve çalışmalarıyla tak-
dir toplayan Adapha Yapay Zeka firmasının kurucusu Sema Gül Türk ile görüştü. Karaaslan, riskli 
bebeklerle ilgili hareket analizi çalışmalarıyla yatırım alan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı tarafından “AR-GE Organizasyonlarında Liderlik Öyküleri-Refik Üreyen Ödülleri” 
kategorisinde ödüllendirilen Adapha Yapay Zeka’nın kurucusu Sema Gül Türk’ü tebrik ederek 
firma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın Samsun Teknopark ziya-
retine Rektör Yardımcısı Prof. Fehmi Yazıcı ve AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, Sam-
sun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak da eşlik etti.



OMÜ buluşuna patent tescili
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahti-

yar Öztürk’ün buluşu “Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi” Türk Patent 
ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Birimi’nin 
desteğiyle yapılan başvuru sonucunda patent için gerekli incelemeler 
yapıldı. Yapılan incelemeler neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu 
tarafından patent tescilinin yapılmasına karar verildi. 
Biyogazın üretim hızına bağlı olarak çalışan otomatik biyogaz depolama 
sistemi, biyogazın üretim esnasında eş zamanlı olarak depolanabilme, 
düşük hacimde ve yüksek basınçta depolanabilme, uzaklıktan bağım-
sız olarak birden çok kullanıcıya basınçlı biyogaz dağıtımı yapılabilme, 

kombide yakılabilme ve düşük patlama ve tutuşma riski gibi avantajlar sağlamaktadır. 

Otomatik biyogaz depolama sistemi, biyogaz üretiminin gerçekleştirildiği kırsal bölgelerdeki aile tipi işletmeler-
de, biyogaz tesisi bulunan hayvan çiftliklerinde, mezbaha ve atıksu arıtma tesisi gibi biyogaz üretiminin ger-
çekleştirildiği tesislerde ve tarımsal ürünlerin işlendiği kullanılabilir. 


