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Canan Dağdeviren, the first Turkish scientist 
selected as a “Junior Fellow” at Harvard 
University and recognized as one the annual 
“35 Innovators Under 35” by MIT Technology 
Review, is a brilliant innovator.

Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi 
Üyeliği'ne seçilen ve Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü'nün (MIT) “35 Yaş Altı 35 Yenilikçi” 
listesine adını yazdıran ilk Türk, Canan 
Dağdeviren, bilime duyduğu aşkla inanılmaz 
icatlara imza atıyor.

“MOTİVASYONUM
    HAYALLERİMDİR”

"I AM MOTIVATED BY MY DREAMS!"

ZEYNEP İYİGÜN PELİN ULCA
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How and when did you become interested in 
science?
When I was a kid, I would break a pebble stone into pieces 
trying to find atoms inside. I came to understand that my 
childhood attempts were doomed to failure after my first 
experiments with atomic force microscopy. But that’s how 
my family realized my main interest. For me science means 
everlasting love and passion, and the most genuine guide 
in life.

Could you talk about your academic life that 
extends abroad to the US?
While I was studying Physics Engineering at Hacettepe 
University, I took the following year’s classes during 
summer school to unload my burden, and attended 
national and international conferences. I think this 
eclectic educational program gave me certain abilities, 
such as productivity, f lexibility and looking at a problem 
from different perspectives. After completing the master’s 
degree at Materials Science and Engineering at Sabancı 
University, I won the Fullbright Doctorate Schoolarship 
in 2009 (it was the first time the scholarship was given). I 
continued my doctorate study at the same department at 
The University of Illinois at Urbana, Champaign, which 
laid the foundation of my professional jour-ney.

How does it feel to have been named among “35 
Innovators Under 35” by MIT?
I am content to be on this prestigious list and represent my 
beautiful country. I am excited to meet young researchers 
who excel in their chosen fields. 

Bilime ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? 
Küçükken bir çakıl taşını parçalayarak içerisindeki 
atomları bulmaya çalışıyordum. Atom mikroskobuyla 
tanışınca yaptığım şeyin imkânsız olduğunu anlamıştım 
ama bir şekilde ailemin ilgi alanımı anlamasını sağlamış 
oldum. Benim için bilim; uğraşmak demek, sonsuz aşk, 
tutku demek, hayattaki en hakiki mürşit demek.

Amerika’ya uzanan eğitim yolculuğunuzdan 
bahsedebilir misiniz? 
Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde 
okuduğum sırada yaz dönemlerinde üst sınıflardan 
ders alıp, dönem içindeki ders yükümü azaltıp, ulusal 
ve uluslararası konferanslara katıldım. Aldığım 
karma eğitimin verdiği üretkenlik, esneklik ve aynı 
probleme farklı açılardan bakabilme kabiliyetinin bana 
çok şey kattığını düşünüyorum. Sabancı Üniversitesi 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı’nda yüksek 
lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2009'da ilk 
defa verilmeye başlanan Fulbright Doktora Bursu’nu 
kazandım ve The University of Illinois at Urbana, 
Champaign’de (UIUC) aynı bölümde doktora eğitimine 
başladım ve bugüne uzanan yolculuğumun temellerini 
attım.

MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)’nin “35 
Yaş Altı 35 Yenilikçi” listesinde yer almak nasıl bir 
duygu?
Bu prestijli listede olmaktan ve güzel ülkemi temsil 
etmekten dolayı mutluyum. Kendi alanım dışında 
olağanüstü işlere imza atmış genç araştırmacılarla 
tanışacak olmak beni heyecanlandırıyor.
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Adınızın inovasyonla anılmasını sağlayan icadınızdan 
bahseder misiniz?
Bu ödülü, yaptığım iki farklı icatla kazandım. Birincisi; 
kalbin, akciğerin ve diyaframın hareketi ile elektrik 
enerjisi üreten ve bu enerjiyi depolayan esnek ve ultra 
ince piezoelektrik entegre alet, yani giyilebilir kalp pili. 
İnsan vücuduyla uyumlu plastik bir yüzeye tutturulan bu 
malzeme, saç telinden yüz kat daha ince olup kâğıt gibi 
katlanıp bükülebiliyor. Bu sayede enerji verimliliği yüksek 
ve organların hareketini sınırlamayan bir sistem oluşuyor. 
Günümüzde kullanılan kalp pillerinin 5 ile 7 yıl arasında 
ömürleri var ve pilin işlevini yitirmesi durumunda bütün 
mekanizmanın riskli bir ameliyatla değiştirilmesi gerekiyor. 
Fakat bu aletle kalbiniz, akciğeriniz veya diyaframınız, kalp 
pili için gereken enerjiyi kendisi üretiyor.
İkinci icat ise, deri ve organ dokularının mekanik özelliklerini 
10 saniyeden daha kısa sürede saptayabilen giyilebilir bir 
bant. Vücuda tamamen uyumlu, hissedilmeyecek kadar hafif. 
Amaç, özellikle deri hastalıklarının haritasının elde edilmesi, 
hastalıklar için erken teşhis sağlanması ve ağrılı biyopsi 
sürecine son verilmesi.

Sizi bu başarıya ulaştıran püf noktalar nelerdi? Nasıl 
motive oldunuz?
Başarımın nedeni yaşamayı ciddiye almamdır. Hayallerimin 
peşinden tutkuyla koşuyorum; az zamanda çok şey 
yapabilmek için çalışıyorum. Yaptığım işe olan inancım 
ve insanlığa verdiğim/vereceğim hizmet, motivasyon 
kaynağımdır. İddialı ve inatçı olmam da yapacaklarımı 
ivmelendiriyor. Akademik kariyerimin yanında sevgileri 
yarına bırakmadığım sosyal bir hayatım var.

Could you please tell us about the invention that 
associates your name with innovation?
I have received this award for two different inventions I 
made. The first one is a wearable pacemaker, a f lexible 
and ultrathin piezoelectric integrated film that converts 
the energy released by movements of the heart, diaphragm 
and lungs into electrical energy that’s stored in the device. 
This material, placed on a piece of biocompatible plastic, 
is one-hundredth of the thickness of a human hair and 
f lexible and foldable like paper. This provides an energy-
efficient system that does not hinder the natural motion 
of the organs. Today pacemakers need to be replaced every 
five to eight years in a risky surgery. However, with this 
material your heart, lungs or diaphragm can harvest the 
energy required for a pacemaker.
My second invention is a wearable device that can detect 
mechanical properties of the skin and organ tissues in less 
than 10 seconds. It is entirely biocompatible and too light 
to be felt. The aim is to map skin diseases in particular, 
provide early diagnosis, and end painful biopsy processes.

What are the key elements that lead you to success? 
How are you motivated? 
I succeed because I take life seriously. I passionately 
pursue my dreams. I work hard to accomplish as much as 
possible in a short time. I am motivated by my belief in 
my work and my present/future service to humanity. My 
ambitious, stubborn character serves as a catalyst. In 
addition to my academic carrier, I have a lively social life 
and I care about my personal relationships.

Amerika’ya yolculuğu Dağdeviren’in 
yalnızca kariyerini değil, hayatının 
rotasını değiştirdi. Bu kararla birlikte 
tasarladığı aletler birçok insanın 
hayatını değiştirecek.
The U.S.A. journey of Dağdeviren 
did not just change her career but her 
route of life. The inventions she made 
through this decision will change lots of 
people's lives. 

Canan Dağdeviren, geçtiğimiz ay 
düzenlenen Türkiye İnovasyon 
Haftası'na konuşmacı olarak katıldı.
Canan Dağdeviren joined Turkey 
Innovation Week, which was organized 
last month, as a speaker.
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"Teknoloji yakında bir takım 
elbise gibi herkesin ölçülerine 

göre uyum sağlayacak. 
Kişiselleştirilecek ve pijama 
gibi emanet durmayacak."

“Soon technology will be 
tailored to you like a suit. It 
will be personalized and not 

look like pyjamas.”
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Sizin için inovasyon ne ifade ediyor? Bugüne kadarki 
kariyer hayatınızda inovasyon sizin için ne kadar 
önemliydi?
İnovasyon; hayal gücü, kişisel deneyimler ve bilginin 
yardımıyla tercüme yapmak anlamına geliyor. İnovasyon, 
bir ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkıyor, hayal gücünüz, 
içsel motivasyonunuz ve iş birliği gücünüzle şekilleniyor. 
Bilgiyi biriktiriyoruz; hayatı hiç olmadığı kadar rahat bir 
hâle getirmek için ihtiyaçlarımızdan ve tutkularımızdan 
faydalanıyoruz. İnovatif insanlar hayal kurmayı severler, 
tutkulu ve ısrarcıdırlar. Bu özellikler benim çalışmalarımı 
ivmelendiren faktörlerin başında gelir.

Yurt dışında yaşarken Türkiye’ye dair neleri 
özlüyorsunuz?
Her şeyi özlüyorum. Özleyerek yaşamayı öğrendim. 
Hayatımın en enerji dolu yıllarını doğduğum topraklardan, 
ailemden, arkadaşlarımdan ayrı kalarak yaşadım ve hâlâ 
yaşamaktayım. Hayatımızı aldığımız kararlar ve tercihler 
şekillendiriyor. Özlemek hayatımın bir parçası; tıpkı bilim 
yapmak gibi. Benim tercihim.

Şimdiki hedefiniz nedir?
Şu an parkinson ve farklı beyin hastalarına yardımcı 
olabilmesi için iğne şeklinde bir pil yapıyorum. Lokal olarak 
beynin en ücra noktalarına inebilen alet, ağız yoluyla 
aldığımız ilaçları direkt beyine iletebilecek ve kırılmış/
çalışmayan nöronları tamir edebilecek.

What does innovation mean to you? How important 
has innovation been in your career to date?
Innovation means the act of translating by means of 
imagination, personal experiences and knowledge. 
Innovation arises as a result of a need and is shaped by 
your imagination, inner motivation and cooperation. We 
collect information and benefit our needs and passions 
to render life as comfortable as possible. Innovative 
people are passionate, persistent dreamers. These are the 
primary elements that speed up my projects.

What do you miss most about Turkey while living 
abroad? 
I miss everything. I have learned to live while missing. I 
have been away from my home country, my family and 
friends during the most energetic years of my life. Our 
lives are shaped by our decisions and choices. Missing has 
become a part of my life just like science. It is my choice.

What is your target now?
I am working on a needle-shaped battery to help people 
with Parkinson’s disease and other brain diseases. This 
device can be placed locally to the farthest parts of the 
brain, transmit orally taken medications directly to the 
brain, and repair broken/dysfunctional neurons.  

Dağdeviren'in icatlarından biri; deri ve organ dokularının mekanik özelliklerini 
saptayabilen giyilebilir bant.
One of Dağdeviren's inventions: a wearable device that can detect mechanical properties 
of the skin and organ tissues. 

Yeni projeler üzerinde çalışan Dağdeviren, çalışma arkadaşlarıyla laboratuvarda 
uzun saatler geçiriyor.
Dağdeviren, working on new projects, works long hours in the lab with her colleagues. 

Dağdeviren'in ilk ödüllü icadı, esnek ve ultra ince giyilebilir kalp pili.
Her first awarded invention; a flexible and ultrathin wearable pacemaker.
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