
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

EVATEG-LEDoid LED Teknoloji Tanıtım ve Bilinçlendirme Merkezi Açıldı 
 
Enerji Verimli LED Aydınlatma Teknolojileri Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama 
Merkezi Projesi (EVATEG) kapsamında kurulumu tamamlanan Şile Enerji Demonstrasyon 
Merkezi-LEDoid açılışı Şile Terminal Meydanı’nda gerçekleşti. Özyeğin Üniversitesi ve Şile 
Belediyesi ortaklığıyla İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen EVATEG Projesi, yeni 
nesil aydınlatma teknolojisi olarak bilinen ışık yayan diyotların (LED’lerin) günlük hayatta 
kullanımlarının yaygınlaştırılmasını sağlayarak enerjinin verimli kullanılmasına ve 
sürdürülebilir çevre politikalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. 
 
Şile terminal meydanında açılışı gerçekleşen Şile Enerji Demonstrasyon Merkezi - LEDoid’in 
açılış konuşmaları, Şile Belediye Başkanı Mimar Can Tabakoğlu; İstanbul Milletvekili Bilal 
Macit ve Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve EVATEG Proje 
Direktörü Doç. Dr. Mehmet Arık tarafından gerçekleştirildi. Açılışa halktan konuya ilgi duyan 
100’ün üzerinde kişinin yanı sıra, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitü Müdürü Doç. Dr. Bahadır 
Tunaboylu, Süleyman Şah Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Haşmet Gökırmak, bilim adamları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti 
liderleri de katıldı.  
 
İklim değişikliğini azaltan ve enerji tasarrufu sağlayan teknoloji 
 
Enerji verimliliğini sağlama, iklim değişikliğini azaltma ve enerji tüketim tasarrufu politikaları 
hakkında LED ampullerin önemini vurgulayarak halkı bilgilendiren tanıtım ofisi; LEDoid 7’den 
70’e tüm halkın dikkatini çekmeye devam ediyor.  İç ve dış mekân aydınlatmanın yanı sıra 
birçok diğer alanda da çeşitli kullanımı bulunan LED’ler ve LED ampuller, hem farklı renk 
seçenekleriyle hem de harcadıkları az enerjiyle tüketiciler tarafından oldukça talep ediliyor.  
EVATEG Projesi kapsamında daha önce, Özyeğin Üniversitesi bünyesinde dünya 
standartlarında LED-OLED laboratuvarı kurularak, LED-OLED aydınlatma teknolojileri alanında 
AR-GE çalışmaları düzenlenmiş, yeni nesil aydınlatma teknolojilerine yönelik AR-GE 
çalışmalarının bir kısmı Şile Enerji Demonstrasyon Merkezi-LEDoid ile birlikte Şile bölge 
ziyaretçilerine sunulmuştu.  
İç ve dış mekân LED aydınlatma teknolojilerinin yanı sıra LED’lerin kullanım alanları hakkında 
bilgi edinmek ve yeni nesil aydınlatma teknolojilerinin avantajlarını öğrenmek için 15 Kasım 
tarihine kadar Şile terminal meydanında bulunan LEDoid ziyaret edilebilir.  
 

Doç Dr. Mehmet Arık Kimdir? 

Doç. Dr. Mehmet Arık, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
bölümünden 1991 yılında, master derecesini ise 1996 yılında Miami Üniversitesi Makina aldı.  
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Doktora derecesini ise 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Minnesota 
Üniversitesi’nden alan Doç. Dr. Arık, doktora sırasında "Yüksek Akılı Isı transferi ve Mikro-
Elektro-Mekanikal-Sistemler MEMS" konularında çalıştı. 
 
2000 yılında General Elektrik Evrensel Araştırma ve Geliştirme (GE GRC) Merkezi’nde uzman 
mühendis olarak çalışmaya başlayan Doç Dr. Mehmet Arık, daha sonra proje müdürlüğü 
görevine getirildi ve 12 araştırmacı ile global bir araştırma grubu kurdu. Dr. Arık’ın araştırma 
konuları arasında elektroniklerin soğutulması, mikro-akışkan sistemler, enerji, medikal, 
savunma sistemleri, katı hal aydınlatma sistemleri (LED/OLED), fotonik sistemleri ve Six 
Sigma bulunuyor. 
 
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA: 
Özyeğin Üniversitesi, yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma 
hizmet vermek amacıyla Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından kuruldu. Yükselen mesleklerde 
derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında yetkin, 
uygulama becerisi olan, girişimci, çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark yaratacak bireyler 
yetiştirmeyi amaçlayan Özyeğin Üniversitesi, açtığı programlarda ve oluşturduğu akademik kadroda 
son derece seçici davranır. Kuruluşundan itibaren ilk üç yılda, Özyeğin Üniversitesi öğretim üyelerinin 
yüzde 60’ı dünyada ilk 100, yüzde 85’i ise dünyada ilk 200’de yer alan üniversitelerden gelerek 
Özyeğin Üniversitesi’ne katılmıştır. Lisans eğitiminde olduğu kadar, araştırma ve lisansüstü 
çalışmalarda da mükemmelliğe erişmeye büyük önem veren Özyeğin Üniversitesi, 5 fakülte ve 2 
yüksekokul çatısı altında, toplam 23 lisans programıyla eğitim vermekte, Çekmeköy’de bulunan 
kampüsünde toplam 220 bin metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlamaktadır. 

 


