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2018 yılının başladığı şu günlerde geçmiş yıllardan gelen enerjiyi, yeni 
projeler ve yeni başarıların duyurulacağı ilk adres olmak için harcayacak 
olan ekosistemimizin habercisi H2O E-Dergisi’nin 15. Sayısı Ocak ayında 
gerçekleşen gelişmelerden oluşan dolu içerikleri ve başarı haberleriyle ile 
karşınızda. 

Kurulduğu günden bu güne gerçekleştirdiği akademik çalışmalar, 
yetiştirdiği öğrenciler ve ortaya koyduğu projelerle farklı çizgisini 
mühendislik alanına yansıtan İTÜ’nün bu başarısı US News’in yayınladığı 
liste ile tescillendi. İTÜ, US News’in yayınladığı listede mühendislik 
alanında en başarılı Türk Üniversitesi oldu. Ayrıca İTÜ Çevre Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Ölmez Hancı TÜBİTAK tarafından 
Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Bizleri başarısıyla gururlandıran 
akademisyenimizi tebrik ediyoruz.

İTÜ ARI Teknokent Bölümü’nde ise yine başarılı çalışmalarıyla adından söz 
ettiren birçok firmayı yakından tanıyacak, hikâyelerine ortak olacaksınız. 
Ayrıca yine İTÜ ARI Teknokent içerisinde çalışmalarına devam eden Yapı 
Kredi Teknoloji’nin H2020 desteğini alarak Veri Odaklı Kuluçka Merkezi 
Oluşturma adına yola çıktığı proje ve Anadolu propolisini ABD’de 
gerçekleştirilen Winter Fancy Food Show’a katılım göstererek tanıtan ve 
bizleri ABD’de temsil eden BEE’O Arı Ürünleri’nde gelen haberlerde bizi 
gururlandıran diğer gelişmelerdi.

İTÜ Çekirdek tarafında ise yeni yıl ile birlikte heyecan verici bir gelişmeler 
yaşandı. İTÜ Çekirdek girişimlerinden biri olan ve Big Bang’de sahneye 
çıkmayı başaran Scoutium 1 milyon $ yatırım alarak başarılı çalışmalarını 
yatırım desteğiyle taçlandırdı. Genç zihinleri tebrik ediyoruz. İTÜ 
Çekirdek’in yanı sıra INNOGATE ve İTÜ MAGNET bölümleri de keyifli 
içerikleriyle sizleri bekliyor.

İTÜNOVA TTO Bölümü’nde ise Prof. Dr. Kadir Kırkköprü ile Üniversite & 
Sanayi İşbirliğine dair gerçekleştirdiğimiz röportajı ve ERICSSON Türkiye 
Ar-Ge Direktörü Fatma Özdemir ile ERICSSON’un misyonu ve teknolojinin 
üniversiteden sanayiye transferi konusunda İTÜNOVA TTO ile 
gerçekleştirdiği işbirlikleri konusunda konuştuk. Ayrıca İTÜNOVA TTO 
olarak HİZA Projesi için Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile protokol 
imzalanarak süreç başlatılırken, IPA 2 Rekabetçi Sektörler Programı 
kapsamındaki BioEntia Projesi de İTÜ Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Karaca’nın katılımı ile gerçekleştirilen törenle protokol imzalanarak 
yürürlüğe girdi.

Tüm bahsi geçen haberlerin yanı sıra H2O E-Dergisi’nin 15. Sayısı son 
teknolojik gelişmeler ve ekosistem içi bilgilendirmelerle karışınızda olacak. 
Keyifli okumalar dilerim!
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Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden biri olan İsveç merkezli ERICSSON, 
değişen trendlere rağmen teknoloji üstünlüğünü sürdürmeye devam ediyor. Bunu 

sağlayan etkenlerden biri de elbette şirketin Ar-Ge ve inovasyona olan yatırımları.

Dünya genelinde önemli teknoloji merkezlerine 

sahip olan ERICSSON’un hem Türkiye hem de EMEA 

pazarına hitap eden Ar-Ge merkezi ise İTÜ ARI 
Teknokent bünyesinde yer alıyor. Bir Teknokent 
bölgesinde yer almanın avantajlarının yanında 
Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birinde yer 

Fatma Özdemir

almanın avantajlarından da faydalanıyor. H2O ekibi 
olarak ERICSSON Türkiye Ar-Ge Direktörü Fatma 

Özdemir’e şirketin üniversiteden sanayiye tekno-

loji transferi noktasında yaptığı çalışmaları ve 
üniversite öğrencilerine yönelik yürüttüğü 
programları sorduk.

 Çalışmalarını Sürdüren Bir Dünya Markası!

ERICSSON: 
140 Yıldan Bu Yana 180’den Fazla Ülkede
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
F.Ö: Ben Fatma Özdemir. ERICSSON Türkiye’nin Ar-Ge 
Direktörü’yüm. 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldum. O günden bugüne mikroelektronik tasarım alanında 
çalıştım. 2010 yılından itibaren de ERICSSON’da çalışıyo-

rum. Buradaki Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinden 
sorumluyum. 
ERICSSON’un misyonu nedir? ERICSSON Türkiye olarak 
bu misyona ne şekilde katkı sağlıyorsunuz?
F.Ö: ERICSSON 1876 yılında İsveç’te kurulmuş bir firma ve 
140 senede 180’den fazla ülkede müşterisi ve çalışanı olan 
bir firma oldu şu anda. 42 bin adet patenti var. ERICS-

SON’un misyonu bireyleri teknoloji aracılığıyla güçlendire-

rek sürdürülebilir bir kalkınma yaratıp toplumu ileriye 
götürmek. Bu ne demek? Bu insanların, eşyaların birbirine 
bağlanması demek, endüstrilerin evrimleşmesi demek ve 
şu anda Dünya’da 3 milyar insan cep telefonunu alıp bir 
görüşmek yapmak istediğinde aslında altta ERICSSON 
şebekeleri üzerinden bütün bu iletişim sağlanıyor. 
ERICSSON Türkiye olarak biz Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde 
ki diğer ERICSSON firmaları ile birlikte faaliyet gösteriyoruz. 
70’den fazla ülke 150’den fazla müşteri var bu bölgede. 
Çok genç ve dinamik bir bölge. Mesela 2022 yılında 20 
milyondan fazla 5G kullanıcısı olması bekleniyor bu 
bölgede. Şimdi biz Türkiye’den hem Türkiye’deki büyük 
müşterilerimize hem bölgeye hem de bölge dışında kalan 
Dünya’nın farklı coğrafyalarında yer alan müşterilerimize 
yazılım ağırlıklı Ar-Ge faaliyetleri yapıyoruz. Bu dışarıya 
yönelik yaptığımız Ar-Ge ihracatıyla da geçtiğimiz 2 senedir 
BEETECH’in dağıttığı Teknoloji Ödülleri’nde Ar-Ge İhracatı 
Kategorisi’nde birinci olmuş durumdayız. 
Bize İTÜNOVA TTO ile yaptığınız projelerden bahsede-

bilir misiniz?
F.Ö: İTÜNOVA TTO ile yaptığımız projeler çok çeşitli. Birkaç 
tanesinden bahsedeyim. Mesela bir projemizde Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü’nden bir hocamızla çalışıyoruz. Bir 
TÜBİTAK 1505 projesi bu proje. Yaptığımız çalışma şöyle 
bir şey. Bizim yazılım ürünlerinin biz hem tasarımını hem de 
testini yani bütün sürecini gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda 
test tarafında harcadığımız sürenin kısalması çok önem arz 
etmeye başladı. Yeni versiyonlarını çıkarıyoruz yazılımların. 
Bu test süresi ne kadar kaliteli ne kadar kısa sürede yapar-
sak o kadar hızlı müşteriye ulaştırabiliyoruz.  Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü’nden hocamızla yaptığımız çalışmada 
da bu yazılım testlerini yaparken yeni sürümler çıktığında 
ne kadar hata beklemeliyiz, ne kadar süreli test yapmamız 
gerekiyor gibi durumları ön gören bir algoritma geliştirdi 
bize. Yapay zekâ algoritmasıydı bu. Böylece yeni bir sürüm 
çıktığında tahmin edebiliyoruz ne kadar hata olabilir, ne 

kadar zaman harcamamız gerekli ve işlerimizi ne şekilde 
planlamalıyız gibi.  
Bir diğer çalışmamız Ekonomi Bölümü ile yaptığımız 
çalışmalar. Birkaç sene önce 4.5G henüz Türkiye’ye 
gelmemişti o zaman Türkiye için 4.5G teknolojilerinin 
seçimi Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? Örneğin, baz 
istasyonlarının paylaşılması ya da paylaşılmaması Türkiye 
ekonomisini nasıl etkiler? Bunu Ekonomi Bölümü ile birlikte 
inceledik. Şimdide 5G’ye doğru devam ederken 5G’nin 
getireceği bazı teknolojik yenilikler Türkiye ekonomisini 
nasıl etkileyecek bunu birlikte inceliyoruz. Belki bir 
projeden daha bahsedebilirim. Yine Bilgisayar Mühendis-

liği‘den bir hocamız ile yaptığımız çalışma bu. Bu projede de, 
müşterilerimizin yani operatörlerin müşterilerinin alışkan-

lıklarını yine bir yapay zekâ algoritmasıyla inceleyerek 
operatörlerin o müşterilere önerebileceği paketleri tahmin-

lemeye çalışıyoruz. Bu da tamamlanmış bir Ar-Ge çalışması. 
Son derece de başarılı sonuçları oldu. İTÜNOVA TTO ile iş 
birliğimiz sadece bu tarz projelerle sınırlı değil. Başka türlü 
çalışmalar da yapıyoruz mesela, bir çalışma da bu sene 
üçüncü dönemine giriyoruz, her sene İTÜ’den 30 öğrenciyi 
bizim ICT Foundation Programme dediğimiz bir 
programa dâhil ediyoruz. ERICSSON ve teknoloji 
hakkında onları eğitiyoruz. Bu sene üçüncüsü tamam-

lanacak bu öğrencilere erişirken de yine İTÜNOVA TTO 
aracılığıyla ulaşıyoruz üniversiteye. Bir diğer bahsede-

bileceğim konu Türkiye’yi Dünya’nın geri kalanıyla 
birlikte 5G’ye doğru ulaştırmak için bu yıl içerisinde bir 
5G konferansı gerçekleştirdik. İTÜ içerisinde İTÜ ile 
birlikte 5G teknolojisini tanıttık tüm Türkiye’ye. 
İTÜNOVA TTO ile birlikte çalışmak size ne gibi avantajlar 
sağlıyor?
F.Ö: Şimdi İTÜNOVA TTO bize tabi öncelikle İTÜ’deki bütün 
imkânlara, bütün akademisyenlere, öğrencilere, girişimcil-
ere, İTÜ ile ilgili her şeye ulaşmakta bizim tek kontak 
noktamız. Bu bizim için çok önemli. Çünkü kurumsal firmalar 
için İTÜ çok kompleks bir yapıda çalışıyor. Her konu için 
kendimiz doğru hoca bulmaya kalktığımızda işin içinden 
çıkamadık yani geçmişte bunu yaşadık.  Neyse ki İTÜNOVA 
TTO kuruldu. İTÜNOVA TTO aracılığıyla her türlü ihtiyacımı-
za tek bir ofisten erişebiliyoruz.  Daha önemlisi belki, doğru 
çalışma şekillerini yakaladığımız da akademisyenlerle 
bütün sözleşme sürecinde büyük destek oluyor. Hem 
akademisyenlere hem bizlere. Telif hakları gibi konularda 
objektif değerlendirmelerle iki taraf için faydalı oluyor. 
Bazen de iki tarafında beklentisi karşılanmadığında İTÜNO-

VA TTO objektif bir şekilde arabuluculuk rolüyle orta yolun 
bulunmasını sağlıyor. Bu bizim için çok faydalı ve sürdürüle-

bilir bir çalışma şekli sağlıyor bunlardan dolayı çok mutluyuz 
İTÜNOVA TTO ile birlikte çalışmaktan.



8

Prof. Dr. Kadir Kırkköprü

Yıllardır süregelen bir sorunsaldır akademide öğrenilen teorik bilginin pratiğe 
dönüştürülmesi. Akademisyenler ve öğrenciler, üniversitelerde çeşitli çalışmalar 
gerçekleştirirken; bu çalışmalar teorik olarak kaldığı için sanayi ve sanayinin ihtiyacını 
yeterince karşılayamıyor ve mezuniyet sonrası iş dünyasına atılacak olan gençlerin iş 

dünyasına yeterince hazır olmasına imkan vermiyor. 

Bu anlamda İTÜ bünyesindeki bir çok akademisyenle 
üniversite sanayi iş birliği gerçekleştiren İTÜNOVA 
TTO’nun ara yüz olarak destek sağladığı projelerde 

hem akademisyenlere ciddi destekler sağlanarak 
üzerlerindeki  iş  yükü  hafifletilirken, hem de 
sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda süreç profesyo-

nel olarak yürütülüyor ve aynı zamanda sürecin hızlı 
işlemesine olanak tanınıyor. Tüm bunlara ek olarak 
ise süreçlerde rol alabilen öğrenciler üniversitede 
öğrendiği teorik bilgiyi pratik olarak uygulayarak 

bilgilerini pekiştiriyor. Biz de H2O ekibi olarak, İTÜ 
Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir 
Kırkköprü’nün hayata geçirdiği projelerden biri 
olan; hem fan tasarımı gibi konularda maksimum 
enerji verimliliğini hem de küresel ısınma potansi-
yeli ( Global Warming Potential: GWP) düşük bir 
ürün kazanımını hedefleyen proje hakkında ve 
üniversite – sanayi işbirliğinin akademisyenler ile 
öğrencilere ne şekilde katkı sağladığı üzerine bir 
röportaj gerçekleştirdik.

 Dönüşmesine Büyük Katkı Sağlıyor!

Üniversite  & Sanayi İş Birlikleri
 Üniversitede Öğrenilen Teorik Bilginin Pratiğe
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

K.K:  Merhabalar, ben Prof. Dr. Kadir Kırkköprü. İTÜ 

Makine Fakültesi Öğrettim Üyesi’yim.  Bu fakültenin 

1978-1979 yılı mezunuyum. Burada biraz asistanlık 

yaptıktan sonra istifa edip ABD’ye gittim. Orada master 

ve doktoramı yaptım. Master ve doktora eğitimim 

sonrası İngiltere’de bir “Senior Research Associate” 

pozisyonunda iki sene çalıştıktan sonra Türkiye’ye 

geldim.  Türkiye’de de rahat bırakmadılar. Yurt dışından 

telefonlar aldım. Yeniden ABD’ye gittim iki yıl daha 

üniversite de çalıştıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş 

gerçekleştirdim. Türkiye’de ABD’ye gitmeden önce 

deneysel akışkanlar mekaniği üzerine çalıştıktan sonra 

ABD’de bu işin teorisi ve analitiği ve hesaplamalı 

akışkanlar dinamiği üzerine gittim. Detenasyon 

dalgaları ana konumdu. Daha sonra İngiltere’de delta 

kanatları için çalıştım. Son yurt dışı sürecimde ise roket 

içi akışlarda balistik üzerine araştırmalar yaptım. Bura-

daki araştırmalarım Türkiye’ye döndükten sonra ısı 

transferi, akışkanlar mekaniği ve hidrolik makinalar 

üzerine çalışmalar gerçekleştirdim.

Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsede-

bilir misiniz? 

K.K: Türkiye’ye döndükten sonra araştırmalarımı daha 

önceden kazandığım teorik ve analitik  yöntemler  üze-

rine devam ettirdim. Ama gördüm ki Türkiye endüstrisi-

nin üniversite ile iş birliğine, üniversitelerinde teoriyi 

pratiğe dönüştürme açısından da endüstriye ihtiyacı 

olduğunu gördüm ve çalışmalarımı  bu  yönde  

geliştirmeye başladım. Akışkanlar mekaniği, ısı trans-

feri alanında endüstri projeleri alanında yer almaya 

başladım. İlk yaptığımız projelerden bir tanesi yurt 

dışına ihraç edilen “a şirketi diyelim.”  Otobüslerin hava-

landırma kanallarının tasarımı üzerineydi. Güzelde bir 

çalışma yaptık. Daha sonra çalışmalarımızı geliştirdik-

ten sonra cam sanayisinde, cam proses, cam presleme 

işlerinde kalıp optimizasyonu üzerine çalışmalarımızı 

yaptık. Resmi bir projeydi. Daha sonra katmanlı boru 

imalatları üzerine bir proje gerçekleştirdik. Bu 

projede bir doktora öğrencimiz mezun olurken aynı 

zamanda birkaç yüksek lisans tezi yazıldı, yayın-

larımız oldu, bu şekilde akademiye de katkı sağladık. 

Daha sonra akışkanlar mekaniği ve ısı transferinin 

geniş yer bulduğu alanlara yöneldi. Beton santralleri-

nin çeşitli aksamlarının geliştirilmesinden tutun beyaz 

eşya  sektörüne  kadar  bir  çok  yerde  üniversite  

teorisiyle sanayi pratiğini bir araya getiren projelerde 

yer aldım. İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiğimiz son 

projede ise “Küresel Isınma Potansiyeli” (Global Warm-

ing Potential: GWP)  düşük bir ürün ortaya çıkarmaya 

çalışıyoruz. Projede hem fan tasarımı gibi konularda 

maksimum enerji verimliliği sağlamaya çalışırken hem 

de küresel ısınma potansiyeli düşük olan HC tipi gaz 

kullanılması hedefliyoruz. Dolayısıyla proje bu yönüyle 

Türkiye’de bir ilk olma özelliğine de sahip.

İTÜNOVA TTO bu tarz projelerde size ne gibi 

katkılar sağladı?

K.K: Firmaların çoğu ürünlerini yurt dışına ihraç 

eden firmalar.  Bu alanda tabi bizim katkılarımızla 

üniversitenin katkılarıyla sanayinin bizle ortaklaşa 

yaptığı çalışmalarla ülke ekonomisine bir döviz 

girdisi, bir rekabet gücü ve tanınırlık katmaktan 

keyif alıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam 

ediyor. İTÜNOVA TTO bize çalışmalarımızda büyük 

kolaylıklar sağlıyor. Özellikle bizim şirketlerle ilişki 

kurmamızda ve bizim en çok şikayetçi olduğumuz 

kağıt işlemlerinde çok yardımcı oluyorlar. İTÜNOVA 

TTO sayesinde üniversite ve sanayi arasında önemli 

bir bağı köprüyü teşkil ediyorlar. 

Üniversite & sanayi işbirliği projeleri, akademisyenlere 

ve öğrencilere ne gibi katkılar sağlıyor?

K.K:  Tabi bir öğretim üyesi olarak bizi sevindiren 

üniversite sanayi iş birliği sayesinde edindiğimiz tecrü-

beleri bizim mevcut dershanelerimize aktarmamız yani 

artık dersleri teorik olmaktan çıkarıp, pratik olmaya 

doğru önemli adımlar atıyoruz. Bu projeler sayesinde 

öğrencilerimiz kendi tezlerini yapmakta,   öğrenim 

yılları sırasında sanayinin nasıl çalıştığını kendilerini 

sanayide nelerin beklediğini ve gelecekte neler yapabi-

leceklerini önceden planlayabiliyorlar. Bu bizim üniver-

sitemiz açısından da çok önemli bir yöndür. Bilindiği gibi 

de İTÜ Türkiye’nin en önde gelen mühendislik fakültel-

erini içeren bir üniversitedir.  Bu sayede ben ve benim 

gibi öğretim üyeleri, özellikle makine fakültesindeki 

öğretim üyelerimiz pratiklerini, derslere, çalışmalara, 

tez çalışmalarına aktarmakla bizim öğrencilerimize 

ileride mezun olduklarında iş hayatına bir adım önde 

başlamasına yardımcı oluyorlar.
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Asistanın adı Casey olsa da istediğiniz gibi değiştirebili-

yor ve seslenebiliyorsunuz. Yani asistana “Hey!” 

dediğinizde de cevap alabiliyorsunuz. Bosch’un iddiası-

na göre Casey, söylenilen her kelimeyi anlayıp ona göre 

yanıtlayabiliyor. Hatta doğal konuşma dilini de algılama 

kapasitesine sahip. Örneğin, babanıza mesaj atmak 

istediğinizde “Casey, babama bir kısa mesaj göndermek 

istiyorum” yerine “Babama SMS gönder!” diyebilirsiniz. 

30 kadar ülkeden farklı ağız ve aksanları algılayıp 

konuşabilen Casey 44 kadın ve 9 erkek sesiyle karşılık 

verebiliyor. Çevrimiçi kullanılabildiği gibi çevrimdışı 

kullanım seçeneği de bulunan akıllı asistan öğrenip 

düşünebilme özelliğine de sahip. Diyelim ki rehberin-

izde Cansu adında iki farklı kişi bulunuyor ve siz arama 

yapmak istiyorsunuz. Bu durumda Casey size hangi 

Cansu’yu aramak istediğinizi soracaktır. İnternet 

bağlantısı gerektiren bir işleminiz varsa ve siz çevrim-

dışı kullanıma geçmek zorundaysanız Casey, işlemi 

kaydediyor ve internet bağlatısı bulduğunda işlemi 

gerçekleştiriyor. Araç içerisinde birden fazla kişi 

olduğunda Casey’nin kafası karışmıyor. Konuşan kişiyi 

algılayıp ona göre etkileşim kuruyor. Yapay zeka tekno-

lojisinden faydalanan ve öğrenebilen bir yapıya sahip 

olan asistan kullanıcının alışkanlıklarını tespit edip, 

ileride kullanabiliyor. Tüketici Elektroniği Fuarı (CES)’de 

tanıtımı yapılan araç içi sesli asistanın pazara ne zaman 

gireceğiyle ilgili henüz kesin bir açıklama bulunmuyor.  

Casey’nin nasıl çalıştığını videodan izleyebilirsiniz.

Araç kullanmak oldukça dikkat gerektiren bir iştir. Araç kullanırken direksiyonu 
çevirmek, pedalları düzgün şekilde kullanmak ve aynaları kontrol etmek zorundasınız. 
Ancak günümüzde bunlara navigasyondan yol tarifi istemeler, ne kadar yanlış olsa da 
sosyal medya platformlarında gezinmeler, e-postalara yanıt vermeler eklendi. Elbette 
tüm bunlar sürücülerin dikkatini olumsuz şekilde etkiliyor. Bosch, geliştirdiği son 
teknolojiyle tasarlanmış araç içi sesli asistanlarıyla sürücülerin dikkatinin dağılmasının 

önüne geçmek istiyor.

 Sesli Asistan Geliştirdi
 İnsan Gibi Konuşan
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Mutlak sıfır, bir maddenin moleküllerinin entropisinin minimum değerine ulaştığı 
teorik sıcaklıktır. 0 Kelvin, –273,15 °Celsius, 0 °Rankine ve -459,67 °Fahrenhayta 
eşittir. Basel Üniversitesi’ndeki bilim insanları geçtiğimiz günlerde mutlak sıfıra çok 
yaklaşan bir çip üretmeyi başardıklarını duyurdu. Bu çip fiziğin sınırlarını anlama 

konusunda büyük bir adım olabilir.

 Yaklaşan Çip Üretildi
Mutlak Sıfır’a

Bilim insanları, geliştirdikleri nanoelektronik çipi 2.8 

milikelvin’e kadar soğutmayı başardı. Şimdiye kadar bu 

dereceye kadar soğutma başarılamamıştı. Bilim insan-

ları bu rekoru elde edebilmek için tüm ısı kaynaklarını 

ortadan kaldıran akıllı bir manyetik alan kullandılar. 

Araştırmayı gerçekleştiren ekip, çipin elektrik 

bağlantılarını 150 mikrokelvin’e indirgemek için 

manyetik soğutma kullandı. Ardından da Couloumb 

blokaj termometresini soğumasına izin veren özel 

olarak inşa edilmiş manyetik alan sistemi entegre ettil-

er. Mutlak sıfıra yaklaşırken termometrenin ısısı büyük 

önem taşır. Araştırmacıların ürettiği çip 7 saat boyunca 

soğuk kalmayı başardı. Bu süreyi artırmak için çok daha 

fazla test yapılması gerekiyor. Ancak elbette bu kadar 

soğuk koşullarda çalışabilen bir çip, fiziğin sınırlarını 

anlamaya yardımcı olabilir. Kuantum fiziği deneyleri 

için ideal koşulların yaratılmasını sağlayabilir. Çipi 

geliştirerek mutlak sofra daha da yaklaşmak için 

birtakım boluklar bulunuyor. Buna karşın bazı iyimser 

bilim insanları yöntemlerini geliştirirlerse 1 milikelvin 

sıcaklığa kadar inebileceklerini iddia ediyorlar.
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İTÜNOVA TTO’nun Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 
desteklenen “Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi 
(HİZA) Projesi” 26 Ocak 2018 Tarihinde İTÜNOVA TTO ve 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında Ar-Ge Projeleri 
Sözleşme İmza Töreni kapsamında imzalanan sözleşme ile 
hayata geçirilecek. İTÜNOVA TTO Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Prof. Dr. Alper Ünal ve Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir’in imzaladığı anlaşmayla İTÜNOVA TTO 
projede ana yüklenici görevini üstlenirken, HİZA Projesi’nde 

Askeri haberleşme ağlarında bilişsel radyo haberleşmesi kullanan HİZA projesi sayesinde;

�   Dağıtık askeri ağlarda girişimi en aza indiren radyo haberleşmesi,

�   Tüm terminaller için frekans spektrumunun etkin ve verimli kullanımı,

�   Lokasyon ve ağ topolojisi değişimine rağmen, askeri operasyonların iletişim desteğinin kesintisiz devam etmesi, 

�   Kapsamlı spektrum planlamasına ihtiyaç duymadan, haberleşme cihazlarının müttefiki olduğumuz ülkelerin 

sınırlarında veya çatışma bölgelerinde kullanabilme esnekliği 

proje yürütücüsü İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdür Yardımcılığı 
görevinde çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Lütfiye Durak 
Ata olacaktır. Projede Dumlupınar Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Namdar, Arş. Gör. Dr. Arif Başgümüş ve 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’den Yrd. Doç. Dr. Eylem 
Erdoğan araştırmacı olarak yer alacaktır. Proje ekibi bilişsel 
radyo ağlarında girişim yöntemi algoritmaları geliştirerek 
yazılım tabanlı askeri telsizlere yeni yetenek kazandıracak.

elde edilerek, dinamik olarak yapılandırılabilen yeni nesil haberleşme sistemleri tasarlanmasına destek sağlanacak.

Gerçekleştirdiği başarılı projeleri ve Ar-Ge çalışmaları ile Üniversite ve Sanayi’nin 
buluşma noktası olan İTÜNOVA TTO, Türkiye’nin Ar-Ge’ye dayalı teknolojik alt 

yapısının geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Arasında HİZA Projesi İçin İmza Töreni

İTÜNOVA  T T O
ve 

Savunma  Sanayi  Müsteşarlığı
Gerçekleştirildi!
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Nurable isimli girişimin patent başvurusunu yaptığı 

inovasyon, sinirbilimi üzerine gerçekleştirdikleri 

yoğun araştırmaların sonucunda elde edildi. Kullanılan 

noninvazif elektrot sensörleri yalnızca beyin gücü 

kullanılarak yazılımların ve cihazların kontrol edilmesi-

ni mümkün kılıyor. Girişim, teknolojisini sanal gerçek-

lik cihazlarına uygulamanın yollarını geliştiriyor. 

“Amacımız insan-bilgisayar etkileşimi için yeni bir 

platform inşa etmek” diyen Neurable’ın kurucu CEO’su 

Ramses Alcaide’ın açıklaması, “yatırımcılarımız tekno-

lojimizin potansiyeline ve kısıtlamaların olmadığı bir 

dünya görüşümüzü bizimle paylaşıyor” şeklinde 

devam ediyor. Neurable’in tohumları üniversitenin 

sinirbilim laboratuvarında atıldı. Karmaşık veri analizleri 

yapan teknolojilerini geliştirmek için beyin dalgalarının 

tam olarak nasıl çalıştığını burada saptadılar. Girişimin 

teknolojisi, şu an oyun kumandaları, sesle veya 

gözle kontrol gibi aracılara ihtiyaç duyan sanal 

gerçeklik deneyimini ellerin serbest olduğu, yalnız-

ca kullanıcının düşünceleriyle yönetilir bir hale geti-

recek. Üniversitenin teknoloji transfer ofisinin 

direktörü Michael Psarouthakis ise başarıyı şöyle 

yorumluyor: “Ulusal yatırımcı topluluğundan 

aldıkları geniş destek karşısında daha mutlu 

olamazdık. Neurable ile çalışan tüm üniversite ekibi 

olarak bugüne kadar başardıkları karşısında gurur 

duyuyoruz ve bunların daha parlak bir geleceğin 

başlangıcı olduğuna inanıyoruz.”

Michigan Üniversitesi’nde kurulan bir girişim, 2 milyon dolar tohum yatırımı 
aldı ve beyin aktiviteleriyle cihazları kontrol edebilmeyi mümkün kılan 

teknolojisini ticarileştirecek.

 Düşünce Gücüyle Yönetilecek
Sanal  Gerçeklik

“Amacımız insan-bilgisayar
etkileşimi için yeni bir

platform inşa etmek” diyen
Neurable’ın kurucu CEO’su

Ramses Alcaide’ın
açıklaması, “yatırımcılarımız

teknolojimizin potansiyeline

ve kısıtlamaların olmadığı
bir dünya görüşümüzü

bizimle paylaşıyor” 



IPA 2  Rekabetçi  Sektörler 
“ BioEntia” Projesi
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IPA2 Rekabetçi Sektörler projesi “BioEntia” biyoteknoloji 
alanındaki akademik çalışmaları, girişimci ve startup fikirleri-
ni endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmek ve 
bir eleme sürecinden geçirdikten sonra klinik öncesi deney-

lere giden süreçte tüm bu ürünleri geliştirmek amacıyla 
tasarlanırken; proje aynı zamanda bioteknoloji için bir ürün 
geliştirme ve hızlandırma programı anlamını ifade ediyor. 
Uygulanabilirliği deneyler ile doğrulan, TRL3 seviyesinde 
referans ilaç, biyobenzer ya da yenilikçi biyoteknoloji ürün-

lerini tohum yatırımcıların desteğiyle ticarileşebilir duruma 

getirmek amacıyla ilerleyecek projede tüm süreç yazılı 
olarak sunulacak IPA2 Rekabetçi Sektörler Proje Teklifi ile 
AB tarafından fonlanacak ve İTÜ’nün mevcut altyapısıyla 
entegre edilerek tek bir merkezde toplanacak. İTÜ ARI 
Teknokent girişimcilik ekosistemi ile iç içe ilerleyecek 
süreçte Türkiye’nin katma değeri yüksek ihraç ürünleri 
üretmesi teşvik edilecek! Tüm bunlara ek olarak projenin 3 
yıllık program uygulama süreci ve bunu takip eden ilk 5 sene 
zarfında endüstri için hayati önem taşıyan nitelikli 
işgücünün yetiştirilmesi de sağlanacak.  

İTÜNOVA TTO’nun proje tasarım ve yazılım süreçlerini gerçekleştirdiği Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programının ikinci dönem 
çağrısıyla (İPA2) başlayan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla 
gerçekleştirilen İTÜ-BioEntia projesi Protokol İmza Töreni İTÜ Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Karaca’nın katılımıyla gerçekleştirildi. 

 Protokol İmza Töreni Gerçekleştirildi!



Bilim insanları da bu minik misafirleri izlemek için 
yepyeni ve oldukça umut verici bir yol keşfetti: Ses 
kullanmak! Evet yanlış duymadınız. Artık vücudumuz-

daki küçük mikroorganizmalar ses kullanılarak izlene-

bilecek. Bu teknik ile vücudumuza mikroplarla birlikte 
özel ilaçlar gönderilebilecek. Bu teknik şu ana kadar 
sadece farelerde test edilmiş olsa da gelecekte bağır-
sak hastalıkları ve kanseri tedavi etmek için 
kullanılabilecek. Nature dergisinde yayımlanan araştır-
ma, bilim insanlarının mikroplarla iletişime geçmek için 
spesifik sesler ileten bir ultrason cihazı tasarladıklarını 
duyurdu. Bu araştırma, doktorların doğru noktayı 
tedavi edip etmediklerini anlamalarını  sağlayıp,  
mikropları kolayca izlemelerini mümkün kılabilecek. 
Vücuda gerekli olan ilacı doğru şekilde dağıtmak için 
mikropları kullanmak için bu organizmaların tam olarak 
nerede bulunduklarını bilmeniz gerekir. Aslına bakar-
sanız bu tam olarak bir meydan okuma. Çünkü mikrop-

lar genellikle vücudumuzun derinliklerinde yaşar 
ve çoğu zaman normal görüntüleme tekniklerinde, 
ışık kullanılmasına rağmen, görünmezler. Alternatif 

Vücudumuz, sağlığımızda büyük rol oynayan ve mikrop olarak da adlandırılan küçük 
mikroorganizmalara ev sahipliği yapıyor. Yapılan araştırmalar bu mikropların 
sindirimden enfeksiyona hatta doğuma kadar pek çok şeyi etkilediğini ortaya koydu.

görüntüleme yöntemlerinden biri, ses dalgalarını 
gönderip geri gelen yankıları analiz ederek çalışan 
ultrasondur. Ultrason yönteminde yankılar ses 
dalgasının geçtiği dokunun yoğunluğuna göre farklı 
desenler oluştururlar.  Bu da mikropların nerede 
olduğunu gösterir. Bazi bakterilerin içerisinde gaz 
vezikülleri adı verilen içi boş yapılar bulunur. Bu vezikül 
ses dalgalarını belirli bir şekilde saçar. Bu nedenle de 
organizmanın nerede olduğunu izlemek için ultrason 
kullanılabilir. Söz konusu araştırma için bilim insanları 
normalde gaz veziküllerine sahip olmayan hücrelere bu 
vezikülleri eklediler. Bu yeni tasarlanan bakterileri de 
bir farenin bağırsağına ve başka bir fare tümörüne 
enjekte ettiler. Her iki durum da bakterileri ultrasonla 
takip edebildiler. Biyolog Ricard Solé ve Nuria 
Conde-Pueyo yapılan çalışmaların bu tekniğin mümkün 
olduğunu kanıtlayabileceğini ve kanser hastalarında 
ilaç dağıtımını izlemek için de kullanılabileceğini belirti-
yor.kropların ekosistemlerini incelemek, onları vücudu-

muzun yararı için kullanmak mikrobiyolojinin gizemleri-
ni çözmemize yardımcı olabilir.

 Ses Dalgalarıyla İzlenebilecek

Organizmalar

15



Akıllı enerji teknolojileri alanında uzman COSA, yeni 
ürünü Akıllı Enerji Monitörü’nü çok yakında piyasaya 
süreceklerini duyurdu. Evlerdeki sigorta kutularına 
kolayca takılarak çalışan bu yeni ürün ile enerji 
dağıtım şirketleri ve son kullanıcılar, evlerde 
bulunan buzdolabından saç kurutma makinesine 
kadar tüm elektrikle çalışan aletlerin tükettiği enerji 
miktarları, tüketim zamanı ve süreleri, enerji kalitesi 
ve varsa tasarruf sağlanabilecek fazla tüketimleri 
hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecek.  “Cosa Akıllı 

COSA’nın Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni ürünü “COSA Akıllı Enerji Monitörü”, 
hanelerde elektrik tüketen bütün aletlerden gelen veriyi raporlayıp, tüketimin 

monitör edilebilmesini sağlayacak.

Enerji Monitörü, aylık fatura tahmini, elektrikli ev 
aletlerinin açık ya da kapalı olduğunu bildirme, kaçak 
akım uyarısı gibi özellikleri ile de son kullanıcının 
hayatına değer katacak.” Kullanım alışkanlıklarını 
çevrimiçi takip ederek elde ettiği veriyi anlamlandıran 
ve böylelikle dağıtım şirketlerinin her haneye özel 
tarifeler geliştirilebilmesini sağlayacak olan akıllı 
cihaz, son kullanıcıları da elektrik enerjisi tüketimi 
konusunda bilinçlendirerek elektrik enerjisinde 
tasarruf yapabilmesini sağlayacak.

İle Elde Ettiği Büyük Veriyi Hanelerde
Enerji Tasarrufuna Çevirecek

COSA,
 ‘Akıllı Enerji Monitörü’ 
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“Hanelerde akıllı enerji  yönetimini  üstleniyoruz” diyen 
COSA Kurucu Ortağı ve aynı zamanda İTÜ Enerji 
Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı 
öğretim üyelerinden Dr. Emre Erkin: “Enerji 
kaynaklarımızı doğru tüketmek, hane içerisinde 
tasarruf ve konforu bir arada sunan teknolojiler 
geliştirerek ülke  ekonomisine  katkı  sağlamak en 
büyük hedeflerimizden biri. Bu hedefimiz 
doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarımızı büyük bir hızla 
sürdürüyoruz. Yeni geliştirdiğimiz Akıllı Enerji  
Monitörü ile de hanelerdeki elektrik enerjisi tüketimini 
analiz  edip, gereksiz enerji tüketimini tespit ederek 

kullanıcıları doğru yönlendirerek tasarruf edebilmelerini 
ve böylelikle konforlu ve tasarruflu bir yaşam 
sürdürebilmeyi sağlayacağız. Bu teknoloji ile elektrik 
dağıtım şirketleri saatlik, günlük, haftalık, aylık enerji 
tüketimleri raporlar halinde alabilecekler ve 
müşterilerine daha katma değerli, kişiselleştirilmiş ve 
de uygun tarifeler sunabilecekler. Biz de böylelikle 
doğaya ve çevreye kazandırdıklarımızı da ölçebileceğiz. 
Çünkü enerji tasarrufu sağlamak için öncelikle enerjiyi 
nerede ve ne kadar tükettiğimizi bilmemiz gerekiyor. 
Unutmayalım ki ölçmeden bilemeyiz, bilmeden 
yönetemeyiz, yönetmeden de tasarruf edemeyiz.” dedi.

Evlerimizdeki elektrik enerjisi tüketimini ne için, 
ne kadar ve ne zaman harcadığımızı bilirsek, o 
zaman enerjiyi yönetebilir duruma gelebiliriz.



Sosyal Medyaya
Yapay Zekâ Kattı

İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren Formalis Bilgi Teknolojileri, bulut sistemlerini 
kullanarak şirketlere uçtan uca çözümler sunuyor. Yazılımlarını ‘Mi4biz’ markası altında 
toplayan şirket, son dönemde önemli yeniliklere imza attı. Hayata geçirdikleri ürünlerin 
özgün olduğunu ifade eden Formalis Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Tamer Gülce, 
“Mi4biz’in özgün özellikleri var. Bunlardan bir tanesi yapay zekâ ve öğrenebilen makineler 
üzerine. Bu projeleri Bilkent Üniversitesi ile birlikte geliştirdik. İkinci versiyonlarını ise 
İstanbul Teknik üniversitesi ile gerçekleştiriyoruz. Burada hayata geçirdiğimiz çalışma, 
özetle bildirimlerin incelenmesi ve anlamlandırılması üzerine. Tüketicilerden gelen mail ya 
da telefon gibi bildirimlerin yapay zekâ ile ulaşması gereken birime aktarımını 
gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma, şirketlerde istihdam ve zaman verimlilikleri sağlıyor. Ayrıca 
sosyal medya takibinde de yapay zekâ unsurları ile hakkınızda neler konuşulduğunu, 

olumlu olup olmadığını anında size iletebiliyoruz.” diye konuştu.

Tamer Gülce
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Kendilerini sürekli olarak ürün geliştiren bir 
firma olarak tanımlayan Gülce, son dönemde 
geliştirdikleri ürünleri ise şu sözlerle anlatıyor; 
“Mi4biz, devamlı gelişen, yenilenen bir model. 
Buraya son dönemde Chat modül, sosyal medya 
modülleri ekledik. Örneğin bir teknik aksama var 

ve bununla ilgili yüzlerce bildirim geliyor. 
Üçüncü bildirimden sonra gelenler 
anlamlandırılıyor. Yani gelen metinlerden aynı 
olanları bir bütün halinde tasnif edebiliyoruz. 
Bu da şirketlerdeki iş yükünü azalttığı gibi, geri 
dönüşleri de hızlandırıyor.”

“Ayrıca istenirse web sitesine bir modül koyabiliyoruz. 
Buraya yazdığınız talepler de insan faktörü olmaksızın 
ilgili departmana yönlendiriyor. Sistem taraflara cevap 
yazma özelliğine de sahip. Örneğin kredi kartı ekstresi 

ile bir sorununuzu yazılı olarak ilettiniz.  Size otomatik 
olarak, “Kredi kartı ile ilgili tarafımıza yaptığınız 
şikâyet alınmıştır. En kısa sürede size geri dönüş 
yapacağız.” yanıtı veriliyor.

Her yıl yüzde 240’lık büyüme rakamlarına ulaşan 

Mi4biz, küresel ligde de kendine yer buldu. Hem 

Türkiye’de hem de dünya genelinde yüzlerce 

müşteriye ulaştıklarını söyleyen Gülce sözlerine 

şöyle devam ediyor; “Amerika’da bir şirketimiz var. 

Buradan dünyanın çok farklı yerlerine ürün satışı 

yapıyoruz. Almanya ve İngiltere’de de ofis açma 

çalışmalarımız sürüyor. Bugün itibarıyla 80 bin 

kullanıcımız var. Türkiye’de özel sektörden kamuya 

kadar birçok alanda varız.” 

Yapay Zekâ Cevaplıyor

Küresel Ligde Yüzlerce Müşteri
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İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan firmalardan Aslı Elif Tanuğur tarafından 
kurulan BEE’O Arı Ürünleri başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 

İTÜ ARI Teknokent çatısı altında kurulmuş ve 
ürünlerini ekosistem içerisinde geliştirerek pazara 
sunmuş olan firma, geliştirdiği propolis ve arı ürünleri 
çözümleriyle müşterileriyle buşurken, insan 
vücudunda emilimi güç olan propolisin doğal yollarla 
ve kimyasal katkılardan uzak şekilde insan bedeninde 

emilimini kolaylaştıran formülüyle şifa dağıtıyor. 
“Anadolu Propolisini” Kore’den Suudi Arabistan’a, 
Avrupa’dan ABD’ye kadar geniş bir coğrafyaya ihraç 
ederek global bir şekilde müşterileriyle bir araya 
gelirken; bu süreçte dış pazarlarda da kendini 
tanıtmaya devam ediyor.

ABD San Francisco’da 21-23 Ocak 2018 tarihlerinde 
düzenlenen uluslararası gıda pazarında oldukça 
önemli yere sahip olan Winter Fancy Food Show’a 
katılım gösteren BEE’O Arı Ürünleri Türkiye 
içerisinde geliştirilen ürünleriyle dünya pazarına 
daha sağlam adımlarla açılmak ve müşteri kitlesini 
daha da geliştirmek hedefi peşinde çalışmalarını 
sürdürdü. Fuar boyunca oldukça büyük bir ilgiyle 
karşılaşan BEE’O Arı Ürünleri, gelişmiş ve doğal 

çözümler içeren ürün gamıyla fuara katılanlardan 
tam not aldı. BEE’O Arı Ürünleri kurucusu Elif Aslı 
Tanuğur geçtiğimiz günlerde ise TİM ve Ekonomi 
Bakanlığı koordinasyonluğunda düzenlenen Türkiye 
İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda İnovaLİG 
İnovasyon Sonuçları Kategorisi’nde ikincilik ve bu 
yıl dördüncüsü düzenlenen “elele|AVON Kadın 
Ödülleri 2017” Ödül Töreni’nde Yılın Girişimcisi 
Ödülü’ne layık görülmüştü.

 San Francisco’da Gerçekleştirilen
BEE’O Arı Ürünleri

Winter Fancy Food Show’a Katıldı!

ABD’de Büyük İlgi Gördü
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Başarılı çalışmalarıyla İTÜ ARI Teknokent Yerleşkesi’nde Ar-Ge çalışmalarına 
devam eden YAPI KREDİ TEKNOLOJİ önemli bir başarıya imza attı. 

Veri Odaklı Kuluçka Merkezi Oluşturacak!

YAPI KREDİ TEKNOLOJİ

 Horizon 2020 Desteğiyle

YAPI KREDİ TEKNOLOJİ’nin ilk kez başvurusunu 
gerçekleştirdiği Horizon 2020 alanındaki European Data 
Incubator (EDI) proje başvurusu Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Kategorisi’nde desteklenmeye layık 
görüldü. 42 aylık proje süresinde 3 fazla fonlama yapan 
“Büyük Veri” odaklı bir kuluçka merkezi olarak 
gerçekleştirilecek projenin açılış töreni 9-10 Ocak 2018 
tarihlerinde İspanya’nın Bilbao kentinde gerçekleştirildi. 
Proje açılış töreninde aralarında F6S NETWORK ve 
VOLKSWAGEN’in de bulunduğu 20 ortak bir araya 
gelirken projede; farklı ülkelerde ve sektörlerde 
(Perakende, finans, ulaştırma, Endüstri 4.0, Medya Enerji) 
büyük veri ve ilişkili teknolojilerin, KOBİ ve start-up’lar 
yoluyla geliştirilmesi ve kullanılması amaçlanıyor. 
Start-up ve KOBİ’lerin inkübasyonuyla sektörde ihtiyaç 

duyulan çözümler için açık kaynak kodlu araçlar 
geliştirilmesi hedeflenirken, proje ile geliştirilecek büyük 
veri teknolojilerine ek olarak, yeni kurulacak ve 
desteklenecek start-up’lar yoluyla Avrupa’nın girişimcilik 
ekosistemine de katkıda bulunulacak.
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Futbolcuların keşfedilmesini sağlayan İTÜ Çekirdek girişimi Scoutium, 1 milyon dolar yatırım aldı.

22

İTÜ Çekirdek’in geçtiğimiz Kasım ayında düzenlediği 
Big Bang Startup Challenge’da aldığı yatırım ve ödül 
miktarıyla ilk 3’e giren Scoutium, İstanbul Startup 
üyelerinden Hande Enes ve Ali Keçecioğlu’ndan 1 
milyon dolar yatırım alarak yeni yatırım turunu tama-

mladı. İTÜ Çekirdek süreçleri ile yatırımcıların odağın-

da olmak isteyen girişimciler; İTÜ Çekirdek web 
sitesinden başvurularını yapabiliyor. Efe Aydın, Emre 
Ün ve Safa Yerliyurt tarafından kurulan Scoutium, 
futbolun en önemli problemlerinden birini, yani 
“keşfedilmeyi bekleyen futbolcular ve yeterli bilgiye 
erişemeden transfer yapan kulüpler” problemini, mily-

onlarca futbolseveri sürece dâhil ederek çözmeyi 
amaçlıyor. Scoutium, futbolseverlerden 
profesyonellerin belirlediği formatlarda aldığı futbol-
cu değerlendirmelerini gelişmiş algoritmalar ile 
süzgeçten geçirip, kulüplerin hizmetine sunuyor. 

Sistem, aynı zamanda kullanıcılar arasında isabetli 
değerlendirmeler yapanları ve futbol gözlemciliğine 
yatkın olanları da tespit ediyor ve yapılan mülakatlar-
da uygun bulunan kullanıcılar ‘Scoutium Gözlemcisi’ 
olarak tescillenerek canlı maç izleme görevlerini 
yerine getirip, sistemden gelir elde edebiliyor. Dahası 
Scoutium Gözlemcileri kulüpler tarafından keşfedil-
erek futbol tutkusunu profesyonel mesleğe 
dönüştürebiliyor. İTÜ Çekirdek bünyesinde çalışma-

larını sürdüren Scoutium, 20’yi aşkın spor kulübüyle 
anlaşma yaparken, platform içerisinde 1000’i aşkın 
aktif kullanıcı bulunuyor. Scoutium’un Kurucu Ortağı 
ve CEO’su Efe Aydın Scoutium’un amacını “Kul-
lanıcılarımızın yaptığı futbolcu değerlendirmelerini ve 
canlı analizleri kulüplere ulaştırarak tüm dünyada 
karanlıkta kalmış futbolcuları ve gözlemcileri keşfet-

mek” olarak tanımlıyor.

1 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

İTÜ ÇEKİRDEK GİRİŞİMCİSİ 
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İTÜ ARI Teknokent bünyesinde altı yıldır faaliyetlerini sürdüren ve bugüne kadar katılan 
girişimcilerin 40 milyon TL’yi aşan yatırım aldığı Türkiye’nin en önemli girişimcilik 
programlarından İTÜ Çekirdek’in 2018 başvuruları başladı. Teknolojiye dayalı ürün ve 
hizmete dönüşebilir girişimi olan her yaştan girişimci, İTÜ Çekirdek’te yerini almak için web 

sitesi üzerinden başvurusunu gerçekleştirebiliyor. 

İTÜ Çekirdek 
Yeni Dönem Başvuruları Başladı!
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Dünyanın en iyi kuluçka merkezleri arasında yer 
alan İTÜ Çekirdek’te, girişimciler otomotiv, fintech, 
insurtech, sağlık, IoT ve platform gibi teknoloji 
alanlarında başvurularını yapabiliyor. Geçtiğimiz 6 
yılda ülke genelinde 1.150 girişimciye destek 
veren İTÜ Çekirdek’te bugüne kadar 175 firma 
şirketleşme başarısı göstererek, ticari hayatlarına 
başladı. Girişimcilere sunulan yatırım, satış ve 
network desteği İTÜ Çekirdek’in girişimcilerine 
sunduğu en önemli faydalar arasında yer alıyor. 
Ayrıca bu yıl İTÜ Çekirdek kurumsallarla yaptığı 
anlaşmalar doğrultusunda girişimcilere “ilk müşteri” 
deneyimini yaşatmayı hedefliyor.  Girişimcilere ilk 

aşamada 7 hafta süren hızlandırılmış eğitim 
programı ve geniş bir network ağı ile tanışma 
imkânı sağlayan İTÜ Çekirdek sürecine kabul edilen 
girişimciler, her sene İTÜ Çekirdek’in final etabı 
olan Big Bang Startup Challenge’da yatırımcıların 
ve İTÜ Çekirdek paydaşlarının karşısına çıkarak ödül 
havuzundan pay almaya çalışıyor. Sadece 2017 
yılında 10 binden fazla başvurunun geldiği İTÜ 
Çekirdek’te final etkinliğinde girişimlerini sahneley-

en 20 finalist ve yatırımcı ilgisi çeken bazı yarı 
finalist gruplar, ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ 
Çekirdek girişimleriyle birlikte tam 17 Milyon TL’lik 
hibe ve yatırımlardan pay aldılar. 

Webrazzi tarafından her yıl düzenlenen yılın en 

iyileri ödülü uygulamasında yarışan İTÜ Çekird-

ek; geçen yılda aynı kategoride başarı sağladığı 

“Yılın Girişim Hızlandırıcısı” kategorisinde bu yıl 

da halk oylaması sonucunda birinci olarak 

ödülün sahibi oldu. 

2017 Yılının Girişimci
Hızlandırıcısı
Ödülünü Kazandı!
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Boeing, yaklaşık 225 kg. yük kaldırma kapasitesine sahip bir drone tanıttı. “İnsansız, 
elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) kargo hava aracı prototipi (CAV)” olarak 

nitelendiren bu devasa araç yük taşımacılığının geleceği hakkında ipuçları veriyor.
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Boeing’in mühendisleri bu ağır yük drone’u prototip-

ini sadece 3 ayda tasarlayıp inşa etmiş.  Missouri’de-

ki araştırma laboratuvarında yapılan ilk uçuş testleri 

de başarıyla tamamlanmış. Elektrikle çalışan kargo 

hava aracının 8 adet pervanesi bulunuyor. Bu 

pervaneler aracın büyük yüklerle dikey uçuş 

gerçekleştirebilmesi için her köşede ikişer motor 

olacak şekilde yerleştirilmiş. Boyutlar açısından 

şimdiye kadar tasarlanmış en büyük drone olma 

özelliği taşıyan araç açıklamalara göre 4,57 metre 

uzunluğa, 4,49 metre genişliğe ve 1,22 metre 

yüksekliğe sahip. Yani ortalama bir sedan otomo-

bilden daha büyük. Şirket, testin ne kadar sürüğünü, 

süreceğini veya aracın pillerinin kapasitesiyle ilgili 

herhangi bir bilgi vermedi. Boeing bu aracı Uber ile 

ortaklık kuran nadir firmalardan biri olan Aurora 

Flight Sciences’i satın aldıktan sadece 4 ay sonra 

kamuya duyurdu. Şirket, drone’un Aurora’nın Uber 

için tasarladığı eVTOL taksilerinin tamamlayıcısı 

olacağını belirtti. Dronelar ve uçan taksiler, Boe-

ing’in üzerinde çalıştığı tek VTOL projesi değil. 

Şirket ayrıca, işlevsel bir jetpack oluşturmak için 

düzenlenen 2 milyon dolarlık yarışmanın birincil 

sponsoru. Bu yarışma yakıt ikmali yapmadan ya da 

şarj edilmeden tek kişiyi 32 km’den fazla taşıyabilen 

oldukça güvenli, sessiz ve ultra kompakt jetpack 

üretecek katılımcılar arıyor. 225 kilogramlık ağırlık 

elbette büyük kargo jetlerinin yerini alabilmek için 

yeterli değil. Ancak drone’ların esas amacı kısa 

mesafelerde taşınan yükleri daha hızlı ve daha 

kolay ulaştırmak. Dolayısıyla esas rakipleri kara 

taşımacılığı yani kamyon ve tırlar.

 225 Kg Yük Taşıyabilen 
Dev Bir Drone Tasarladı



Süpersonik hızlarda ve yüzlerce mil uzunluğunda havasız bir tüpte seyahat etme hayali artık 
biraz daha gerçekçi! Virgin Hyperloop One, süpersonik hızdaki bu ulaşım sistemini hizmete 

açtığında yolcuların kapsamlı yolcu tecrübesi kazanması için yeni bir uygulama tanıttı.
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Uygulama, Map Consortium Here Technologies’in 
mobil yazılım geliştirme kiti kullanılarak tasarlanmış. 
136 ülkeden harita ve navigasyon bilgileri, 
1.300’den fazla şehir içi toplu taşıma bilgileri ve 3D 
mekan haritaları içeriyor. Tüm bu bilgileri yolcuların 
hyperloop deneyimlerini mükemmel hale getirmek 
için kullanıyor. Kişi bu uygulama ile evinden Uber 
veya Lyft ile hyperloop istasyonuna gidebiliyor, 
koltuk rezervasyonunu yapabiliyor. Bu uygulama 
Virgin Hyperloop One’ın sadece kargo taşımacılığı 
için değil yolcu taşımacılığı için de kullanılabi-
leceğine bir işaret niteliği taşıyor. Fakat bugüne 
kadar insanlı bir hyperloop testi yapılmadı. Bazı 

uzmanlar da saatte 1126 km hızla hareket eden 
hyperloop gibi gelişmekte olan bir teknolojinin 
insandan çok mal taşımacılığa uygun olacağını 
düşünüyor. Bunun yanında şirketin amacı sadece 
ultra hızlı ulaşım sistemi kurmak değil, hyperloopu 
yaşam ve iş haline dönüştürmek. Hyperloop’un hızlı 
tren ve uçaklardan çok daha ucuz olması uzun 
mesafeli yolculukları daha konforlu hale getirebilir. 
Ayrıca uygulama yolculara sadece koltuk rezer-
vasyonu imkanı sunmakla kalmıyor. İçerisindeki 
gezinme kütüphanesi yolculara büyük transit 
mekanları, alışveriş merkezleri ve havaalanlarını 
ziyaret edebilmeleri için yol tarifi de sunuyor.

Virgin Hyperloop One’ın yazılım mühendisliğinden 
sorumlu Matt Jones, yaptığı açıklamada, Hyper-
loop’un sadece A noktasından B noktasına ulaşımı 
sağlamadığını uçtan uça bir yolculuk deneyimi 
olduğunu ifade ediyor. Bu yolculuk boyunca yolcu-

ların herhangi bir noktada bekleme yapmayacağının 
da altını çiziyor. Uygulama yolculara aynı rotaya 
bağlı kalarak bir yerden başka bir yere gitmenin ne 
kadar sürebileceğini de gösterebiliyor. Yolcular 
dilerse bu ayarı değiştirip en uygun ya da ekolojik 
rotayı seçebiliyorlar. Yine de bu uygulamanın tam 
sürüm değil de demo olduğunu unutmamak gerekiy-

or. Virgin Hyperloop One, bu uygulamayı 2018 yılının 
sonlarında herkese açık hale getireceğini açıkladı.

Hyperloop’a  
Saatte 1126 Km’lik Bir Yolculuk

İçin Rezervasyon Yapabilirsiniz!

Yıl Sonunda Herkese
Açık Hale Gelecek



TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında üç yıldır girişimcilerin 
başvurularını kabul eden İTÜ Çekirdek, 2017 yılında BİGG kapsamında verdiği desteklerle, 20 

uygulayıcı kuruluş arasından, en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan kurum oldu.
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 En Başarılı Uygulayıcı Kuruluş: İTÜ Çekirdek

TÜBİTAK  BİGG  2017
 Sonuçları Açıklandı!

Dünyanın en iyi 18, Avrupa’nın en iyi 8. Kuluçka 

Merkezi İTÜ Çekirdek, 2012 yılından bu yana erken 

aşama girişimcilere sağladığı 7/24 açık ofis, mentor, 

seminer ve yatırımcı destekleriyle girişimcilik 

ekosistemine katkı sunmaya devam ediyor. TÜBİ-

TAK’ın BİGG Programı kapsamında üç yıldır girişimcile-

rin başvurularını kabul eden İTÜ Çekirdek, 2017 yılın-

da seçtiği 62 girişimin destek almasıyla en başarılı 

uygulayıcı kuruluş oldu. Seçilen girişimcilere yıl içinde 

toplam 9.300.000 TL fon sağlandı. İTÜ Çekirdek, 

2017 yılında aldığı 11.000’nin üstünde başvuru 

arasından 785 iş fikrini TÜBİTAK BİGG süreci için de 

değerlendirdi. Sürece dâhil edilen BİGG | İTÜ Çekirdek 

girişimcileri İTÜ Çekirdek kapsamında düzenlenen 

seminerlere katılarak, TÜBİTAK BİGG programına özel 

hazırlanan iş planı ve iş modeli eğitimlerinden faydal-

andı.  Yeni dönem başvuruları almaya başlayan BİGG | 

İTÜ Çekirdek’in son başvuru tarihi 14 Şubat 2018. 

Programa dâhil edilen girişimciler, BİGG kapsamında 

150.000 TL kazanma fırsatının yanında, İTÜ Çekirdek 

düzenlediği Big Bang’de 17 Milyon TL’ye aday olma 

fırsatı elde ediyorlar. 
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İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi Teknoloji tabanlı yenilikçi iş 
fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir 

olduğuna inanan tüm girişimciler ve girişimler için doğru adrestir.
İyi fikirlerin geliştirildiği İTÜ Çekirdek ocak ayında yine bir sürü 

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Rahatı ayağınıza getiren akıllı ve kişiye özel 

teknolojiler sunan Healerbit, Dr. Hempel Digital 

Health Network’ün düzenlediği Health IT Forum’da 

yer alan “Dünya Sağlık Girişimleri” listesine seçildi. 

Girişim etkinliğe katılması için davet edildi.

Freelance çalışanların faturalandırma, tahsilat, sözleşme vb. ticari 

ve idari problemlerine çözüm üreten bir girişim olan Rimuut’tan 

üyelerine güzel bir haber var. Geçtiğimiz günlerde kredi kartı ile 

ödeme alabilme seçeneğini hayata geçiren Rimuut, şimdi de banka 

havalesi ve Papara aracılığı ile ödeme kabul etmeye başladı. Bu 

yenilikle birlikte Rimuut ile çalışanlar ödemelerini kredi kartı, 

banka havalesi veya Papara aracılığı ile alabilecek.

Healerbit, Dünya Sağlık
Girişimleri listesinde!

Rimuut Artık Banka
Havalesi ve Papara İle
Ödeme Kabul Edecek



31

Kullanılmayan eşyaları bağışa dönüştürmeyi hedefleyen 

İTÜ Çekirdek girişimi Givin, Türkiye’nin en büyük sosyal 

girişimi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şu an TEGV, 

TOG, Koruncuk ve Tohum Otizm Vakfı’na destek olan Givin 

yurt dışına açılmayı hedefliyor. Bağışı özgürleştirerek en 

verimli hale getirmeye çalışan Givin, 2017 yılında App 

Store’un “en” sevdiği 20 uygulamadan biri oldu.

Givin, App Store’un 2017’de En
Sevdiği Uygulamalardan Biri Oldu

2018’in ilk girişimlerinden biri olan Pariyer yarı zamanlı ve 

freelance çalışanlar için bir pazaryeri girişimi olma özelliği 

taşıyor. Başta genç, kadın ve engellilerin yarı zamanlı veya 

freelance olarak istihdam edilmelerini hedefleyen Pariyer, 

çok kısa süre içinde 6 bin üyeye ulaştı. Şu an 429 iş ilanı ve 

1384 iş talebine sahip olan girişim 7 kişiden oluşan bir 

yönetici ekibe sahip. Avrupa’da oldukça yaygın ancak 

ülkemizde pek de rağbet görmeyen yarı zamanlı çalışma 

oranını yükseltmeyi, istihdam çeşitliliğini artırmayı ve 

işgücüne katılımı desteklemeyi hedefliyor.

Pariyer, 6 Bin Üyeye Ulaştı

Kurum çalışanlarına, istedik- 
leri zaman, istedikleri yerde, 
istedikleri sporu çok ucuza 
yapmalarını sağlayan, tü- 
müyle akıllı telefon üzerin-
den kullanılabilen, Türkiye-
nin en esnek spor  merkezi

Sports & Merits
Hopi İle
İşbirliği Yaptı

üyeliği sistemi Sports & Merits büyümeye devam ediyor. Sports & Merits ile Hopi arasında yapılan işbirliği ile artık 
Hopi kullanıcıları, Sports & Merits ile spor yaparken Paracık kazanıyor. Bu iş birliği sayesinde Hopi kullanıcıları 
ayrıca çeşitli Hopi kampanyalardan kazandıkları Paracık’ları Sports & Merits web sitesinde kullanarak spor merkezi 
üyeliğini çok daha cazip koşullarla temin edebiliyor.



Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma 
Programı,  San Francisco, Chicago ve New 
York’ta yer alan ofisleriyle hedefe yönelik 
kontaklara ulaşma imkânı yöntemleri  sunuyor.  
San Francisco Galvanize Ofisi ’nde,  Google 

Program ile Amerika’ya açılan Mekansal 
İşler, UrbanStat platformu ile 500.000$ 
yatırım alarak işini büyütme fırsatı elde 
eden firmalar arasında yer alırken; 
finansın kalbi New York’ta çalışmalarını 
sürdüren Repzone, Innogate programı 
kapsamında doğru bağlantılara ulaşarak 
işini büyütmeye devam ediyor.
Ayrıca Innogate elde ettiği deneyim ve 
network ağı ile firmalara doğru pazarlara 

Developers Launchpad, Galvanize, Perkins Coie 
gibi global çözüm ortaklarıyla ABD eko-

sistemine erişim, 80’i aşkın mentor havuzun-

dan yararlanma ve ABD pazarına doğru “growth 
partner”lar ile giriş yapma imkanı sunuyor.

açılması konusunda da yol gösterirken, Innogate 
firmalarından Logiwa, tedarik zinciri yöntemine getird-

iği farklı yaklaşımıyla ABD pazarına Chicago’dan 
girerek yüzlerce müşteriye ulaştı! ABD’de geçen 
yoğun program, teknoloji girişimlerinin Kickstarter 
hikâyelerine de katkı sunuyor. Geliştirdiği yeni nesil 

dosya depolama ürünüyle Innogate’e katılan Monu-

ment Labs, program sonrasında Kickstarter’a seçilerek 
900.000$ toplayarak, en fazla destek alan yerli 
girişim olmayı başardı. Monument Labs, Kaliforniya’da 
perakende satışlarına devam ediyor! 
Unutmayın; global pazarda adımlarınızı hızlandırmak 
Innogate ile çok kolay!32

İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İSTKA desteğiyle sürdürülen ve yerli teknoloji 
firmalarının, uluslararası pazarlarda satış yapmalarını hedefleyen Innogate Uluslararası 
Girişim Hızlandırma Programı’nın başvuruları devam ediyor. 2014’ten bu yana 
gerçekleştirilen ve 40 firmaya Amerika’nın kapılarını açan Innogate Programı’na katılmak 
ve ABD pazarındaki potansiyeli görmek, pazardan pay almak ve ihracatını arttırmak 

isteyen firmalar Innogate web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

 İle Globalleşmenin Kapıları Açılıyor!

INNOGATE

San Francisco, Chicago ve New York’ta Doğru Strateji
İçin Doğru Partner, Doğru Pazar Görüşmeleri!

Firmalardan Başarı
Hikâyeleri!



Karma, 799 dolarlık satış fiyatıyla 2016 yılının sonları-
na doğru pazara sunulmuştu. İlk başlarda oldukça 
rağbet görse de zamanla eksikleri olan ve oldukça 
pahalı bir ürün olduğu kanısına ortaya çıktı. Ayrıca en 
ciddi rakibi DJI’ın da Mavic Pro ile pazara giriş yapması 
Karma’nın işini epey zorlaştırdı. Tüm bu yaşananlar 
GoPro’ya 2016 yılında 373 milyon dolar kaybettirdi. 

Açıklanan mali raporda 2017 yılında Karma’nın fiyat 
bandında 2 numaralı pazara girmesine karşın pazarda 
çok fazla rekabet olduğu bu nedenle de marj zorluk-

larıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Tüm bu faktörler-
in havacılık pazarında kalmayı imkansız hale getirdiğini 
ifade eden GoPro, elinde kalan Karma’ları sattıktan 
sonra pazardan tamamen çekileceğini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından işten çıkarma haberlerinin 
gelmesi de gecikmedi. Şirket 2016 yılından bu yana 4. 
kez işten çıkarma yapacağını duyurdu. Son işten çıkar-
malarla GoPro’nun global personel sayısı 1254’ten 
1000’in altına inmiş olacak. Şirketin yeniden yapılan-

mak için de on milyonlarca doları gözden çıkaracak. 
GoPro’nun yaşadığı bu talihsizlikler elbette yıllık geliri-
nin büyük oranda düşmesine neden oldu. GoPro 2017 
yılının 4. çeyreğindeki yaklaşık 340 milyon dolar gelir 
elde etti. Ancak şirketin tahminleri bunun çok daha 
üstündeydi. Şirket 4. Çeyrekte gelirinin 470 milyon 
dolar olmasını umuyordu. GoPro halka açıldığı 2014 

yılından bu yana en kötü finansal yılını geçirdi. Ancak 
bunu durdurmakta da kararlı. Şirket önümüzdeki 
günlerde çıkması planlanan amiral gemisi Hero 6 
Black’in satışını teşvik etmek için fiyatını 499 dolardan 
399 dolara düşürdüğünü açıkladı. CEO Nicholas Wood-

man 2018 yılından umutlu olduğunu dile getirdi ancak 
üstü kapalı olarak maddi problemleri kabul etti. Wood-

man, verdiği bir röportajda GoPro’nun satışı konusunda 
aktif bir arayışları olmasa da büyük bir şirketin ortak-

lığıyla daha güçlü olabileceklerini dile getirdi. 
GoPro’nun hikayesi zirvede kalmanın, en az zirveye 
çıkmak kadar zor olduğunun canlı bir örneği.

Çalışan Sayısı 1.000’in Altına İnecek
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Drone Pazarında Bozguna Uğradı
Aksiyon kamera üreticisi GoPro 2016 yılında Karma modeliyle giriş yaptığı drone 

pazarından çekildiğini açıkladı.



İTÜ ARI Teknokent içerisinde yer alan İTÜ MAGNET 
Binası Manyetik Alan’da 24 Ocak Çarşamba günü 
gerçekleştirilen ve internet üzerinden canlı yayınlanan 
etkinlikte firmalara ve girişimcilere ABD Pazarı’nda 
Büyüme Stratejileri başlığıyla deneyimlenen tecrübel-
er ve bilgiler aktarıldı. Ekosistemin sevilen simaların-

dan Serdar Kuzuloğlu’nun moderatörlüğünü yürüttüğü 
etkinlikte İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş 
Geliştirme ve Direktörü Arzu Eryılmaz, Repzone CEO’su 
Umut Sevin, Urbanstat CEO’su Anıl Çevik, ODC İş 
Çözümleri CEO’su Oğuz Küçükbarak ve Monument 
CEO’su Ercan Erciyes deneyimlerini paylaşmak üzere 
katılım gösterdi. Soğuk bir mevsimde ve iş çıkış saatin-

de düzenlenen etkinliğe gösterilen ilgiden, katılımdan 
oldukça memnun olduğunu dile getiren Serdar Kuzu-

loğlu İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme 
Direktörü Arzu Eryılmaz’a sözü bırakırken, teknoloji 
tabanlı girişimlerin büyükten küçüğe uluslararasılaşma 
ihtiyacını gördüklerini belirterek sektöre girdiklerini 
aktaran Eryılmaz; Türkiye piyasasının lokal bazlı tavır 
takındığını ve bundan dolayı global pazara açılmakta 
sorun yaşadıklarını görünce INNOGATE çözümünü 
sektörün ihtiyacını gidermek için sunduklarını belirtti. 
İTÜ ARI Teknokent ve İstanbul Kalkınma Ajansı ile 
birlikte koordine edilen 3 aylık bir paketle müşterileri-
nin karşısına çıkan INNOGATE programıyla, Chicago, 
San Franscisco ve New York’ta  mentor görüşmeleri, 
yatırımcılarla buluşma ve ileri girişimcilik eğitimleri 
verdiklerini belirten Eryılmaz 5 yıl içerisinde 80 firma-

ya eğitim hizmeti verirken 1 aylık yerinde gerçekleştir-
ilen uygulamalar sonrası ABD’ye giden 40 firmadan 
20’sinin ABD piyasasına girişte ve ürününü pazarlama-

da başarılı olarak globalleşme yolunda başarılı adımlar 

attıklarını vurguladı. Bir başka deneyimlerini aktaran 
isim Kickstarter’de en fazla fonlanan yerli girişim 
olmayı başaran Monument’in CEO’su Erdem Erciyes 
olurken, iş sebebleri dolayısıyla ABD’de bulunduğu için 
görüntülü ağ bağlantısı üzerinden etkinliğe katılım 
gösterdi.  Çeşitli teknolojik cihazlarla elde edilen dosya 
ve verilerin ağ kaynaklı bulut sistemi yerine evinizde 
yer alan bir cihaz üzerinde konumlanan bulut sistemiyle  
saklayabileceğiniz bir hizmet sunan ve INNOGATE ile 
ABD’ye açılan Monument ABD pazarında kendine yer 
bulurken, bu süreçte elde ettikleri deneyimlerin inanıl-
maz katkısı olduğunu vurguladı. Kitlesel fonlamanın 
öneminden bahseden Erciyes ayrıca  bu süreçte hedef 
kitleyi test etme imkanı bulduklarını bu sayede de 
pazarı öğrenmekte ciddi bir verim aldıklarının altını çizdi. 
Etkinlikte Repzone CEO’su Umut Sevim, Urbanstat 
CEO’su Anıl Çevik ve ODC İş Çözümleri Ceo’su Oğuz 
Küçükbarak’ta söz alarak deneyimlerini paylaştı. Etkinlik 
son olarak soru cevap oturumlarının ardından sona erdi.
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ABD  Pazarında  
İTÜ ARI Teknokent ekosisteminin orta büyüklükteki girişimciler için çalışmalarını 
sürdüren girişimcilik programı İTÜ MAGNET’in klasikleşen FiresideChat sohbetleri tüm 

hızıyla devam ediyor!

İTÜ MAGNET’te Gerçekleştirildi!
Büyüme  Stratejileri  Etkinliği 
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İTÜ MAGNET’te

Girişimcilerin bilgi ve deneyimlerini 

paylaştığı "Startup Muhabbetleri"4 

Ocak 2018’de gerçekleştirildi. Etkinlikte 

Datapare kurucusu Serkan Uz 

katılımcılara deneyimlerini aktardı!

Startup Muhabbetleri
Gerçekleştirdi!

İTÜ MAGNET
girişimcileri çiğ köfte

partisinde bir
araya geldi!

Bir başka "Startup Muhabbetleri" etkinliği ise 18 Ocak 2018’de 
gerçekleştirildi. Doktar, Minyay ve Jetract firmaları sahnede

deneyimlerini aktardı!
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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) önemli yayınlarından US News, üniversitelerin 
akademik araştırmalarına ve itibarına dayanan, ayrıca öğrencilerin dünyadaki 
üniversiteleri karşılaştırmasına olanak sağlayan sıralama sonuçlarını açıkladı. 
Mühendislik alanında 600 üniversitenin sıralandığı listede İstanbul Teknik Üniversitesi 

181. sırada yer alarak Mühendislik alanında Türkiye’den ilk sırada yer aldı.

US News & World Report, kökü 1933’e dayanan çok 

platformlu haber ve bilgi kaynağıdır. 1983’den beri eğitim 
alanında sıralamalar yapmaktadır. U.S. News alan bazlı 
sıralamaların amacı, akademik alanlar bazında önde gelen 
uluslararası üniversiteleri belirlemektir. U.S. News alan 
bazlı sıralamalar, genel sıralamalardan farklı bir metodoloji 

uygulayarak 22 alanda önde gelen üniversiteleri sıralar. 
Alan bazlı sıralamalar, üniversitelerin araştırma perfor-
manslarını göz önünde bulundurur. U.S. News; yayın ve 
atıf gibi 5 yılı kapsayan bibliyometrik ölçütler ile beraber, 
her alan için uluslararası ve bölgesel tanınırlık gibi 
ölçütleri de göz önünde bulundurmaktadır.

Türkiye Birincisi

İTÜ US NEWS
 Mühendislik Alanında 

US News & World Report Hakkında

US News dünyanın en iyi üniversitelerini çalışma alan-

larının tespitinde birçok veriyi kullanıyor. Sıralamada, 
mühendislik konularıyla ilgili araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri güçlü bir yer tutuyor. Uzay mühendisliği, 
makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve inşaat 
mühendisliği konularını öne çıkan başlıklar arasında yer 
alıyor. Bu sıralama ile Türkiye'deki en iyi üniversite 
seçilen İTÜ’nün mühendislik eğitimindeki kalitesi bir kez 

daha tescil edilmiş oldu. Sıralamayla ilgili düşüncelerini 
paylaşan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, dünya 
genelinde üniversitelerin giderek uzmanlaştığını, 
İTÜ’nün de bu sürece en iyi şekilde ayak uydurduğunu 
ifade etti. Prof. Dr. Karaca: “Akademik kararlarımızın ve 
5-6 yıllık süreçte yaptığımız ciddi akademik hamlelerin, 
özellikle de insana yaptığımız yatırımların sonuçlarını 
görüyoruz.” dedi.
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Öğretim Üyemize Ödül
TÜBİTAK ’ tan 

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl verilen Bilim, 

Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında “Teşvik Ödülü”nü aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 
düzenlenen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ve TÜBİ-
TAK Bilim Kurulu üyelerinin de yer aldığı törende bu 
yıl 4 Bilim Ödülü ve 11 Teşvik Ödülü Cumhurbaşkan-

lığı Külliyesinde sahiplerini buldu. Bilim Ödülü Kate-

gorisinde TÜBİTAK tarafından 2017 yılı Mühendislik 
Bölümü alanında “Endokrin bozucu kanserojen mad-

delerin ileri oksidasyon prosesleri ve nano 

partiküllerin kullanıldığı teknolojilerle giderimi” 
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli 

çalışmalarıyla “Teşvik Ödülü” almaya hak kazanan 
İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, 
ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden aldı. Törende ödül almaya hak kazanan 
akademisyenleri tek tek tebrik eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bilim insanlarına bundan sonraki çalışma-

larında başarı dileyerek, “Kendilerinden ülkemizin 
önünü açacak, bilim dünyasına yön verecek çok daha 
büyük başarılar beklediğimizi de özellikle ifade 
etmek isterim" diye konuştu.
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Rektörlüğümüzün ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel “Yeni Yıl Toplantısı”, 
10 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14:00’de Süleyman Demirel Kültür 

Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

245. yaşını kutlamaya hazırlanan İstanbul Teknik 

Üniversitesi 2018 yılını birlik ve beraberlik ruhunun 

yaşatıldığı ve yeni projelerin konuşulduğu “Yeni Yıl 

Toplantısı”yla karşıladı. Rektörlüğümüz ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen toplantıda, İTÜ’nün teknolojik ilerlem-

enin hazırlayıcısı, kültürel gelişimin hızlandırıcısı ve 

bilimin adı olduğuna dikkat çekildi.  İTÜ Radyosu Genel 

Yayın Yönetmeni Süha Çalkivik’in sunduğu etkinlik 

“A’dan Z’ye İTÜ” filminin gösterimiyle başladı. 

Toplantının açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. 

Mehmet Karaca yaptı. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 

Karaca, sunumunda Üniversitemizin yürüttüğü çalışma-

ları ve yeni projeleri açıkladı. Prof. Dr. Karaca, öğrenciler 

için düşünülen yenilikler, akademik ve idari çalışan-

larının İTÜ’deki yaşam kalitesini artıracak fikirler hakkın-

da önemli paylaşımlarda bulundu. İTÜ’nün uluslararası 

başarısından da bahseden Rektörümüz Karaca, “Dünya-

da olduğu gibi Türkiye ve üniversiteler de değişiyor, 

farklı yönlere evriliyor. İnsanlar değişiyor, beklentileri 

farklılaşıyor. Bu noktada üniversiteler 80’ler, 90’lar 

hatta 2000’lerdeki düşünce sistemiyle yönetilemez, 

eğitim-öğretim yapılamaz, araştırma hedefleri koya-

mazsınız.” diyerek değişim vazgeçilmez olduğuna 

dikkat çekti. 

İTÜ’lüler

Yeni  Yıl  Toplantısında
Buluştu 
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Rektörümüzün açılış konuşmasının ardından 
takdim törenine geçildi. 2017 yılında emekli olan 
102 akademik ve idari personele plaket takdim 
edildi. 2017 yılında emekli olan ve Eylül ayında 
yaşamını yitiren Öğr. Gör. Dr. Mednan Saçaklı da 
unutulmadı. Plaketi ailesine tevdi edildi. Ayrıca 
törende hizmette 30. ve 40.yılını dolduran 80  
akademik ve idari  personele belgeleri takdim 

edildi. Tören, İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol 

Projeler Hayata Geçirilecek
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ’nün 
hedeflerini ise şu sözlerle açıkladı:

Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi sanatçılarının icra 
ettikleri konserle devam etti. Toplantı fuaye alanında verilen 
ikramla sona erdi. 

“Kalite ve Araştırma Üniversitesi 
süreci kapsamında araştırma 
ekibi her bölümle Şubat ayından 
başlayarak toplantılar yapacak. 
Araştırmanın iyileştirilmesi için 
laboratuvarların daha etkin kul-
lanılması sağlanacak. Projelerin 
hayata geçirilmesi için çalışma-

lar tüm hızıyla sürdürülecek.”

102 İTÜ’lü Emekliliğe Uğurlandı

Prof. Dr. Mehmet Karaca
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Üniversitemizin doktora öğrencilerinin kurduğu “Augmented Cube” takımı, 
Türk Hava Yolları'nın düzenlediği “Travel Hackathon” yarışmasından 

“Birincilik Ödülü” ile döndü.

Dijital yolcu deneyimini bir üst seviyeye taşımayı 
hedefleyen THY, 24-25 Aralık tarihlerinde 48 saat 
süren “Travel Hackathon” yarışmasını düzenledi. 

Uçuş öncesi, uçak içi, havaalanı ve uçuş sonrası 
olmak üzere 4 kategoride 300'den fazla takım 
yarışmaya katıldı.

Augmented Cube; tasarım ve bilişim disiplinlerin-

den gelen grup üyeleri ile artırılmış gerçeklik 
teknolojisini araştırmak, geliştirmek ve bu teknolo-

jinin bilgisini meraklılarına sunmak amacıyla kurul-

muştur. Artırılmış gerçeklik kültürünü çeşitli 
üniversitelerde oluşturmak ve yaygın hale gelmesi 
için çeşitli seminer ve atölyeler düzenleyerek 
çalışmalarına devam etmektedir. 

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencisi Mustafa 

Esengün ve Mimari Tasarımda Bilişim doktora öğrencisi 

Süheyla Müge Halıcı'nın yer aldığı “Augmented Cube” 

takımı SkylifeAR projesi ile uçak içi kategorisinde 

“Birincilik Ödülü”ne ve “Sabre Jüri Özel Ödülü”ne layık 

görüldü. Yarışmaya katılan Augmented Cube takımının 

üyeleri Mustafa Esengün, Süheyla Müge Halıcı, Fırat 

Kaçmaz ve Erkan Pancaroğlu projelerini şu şekilde 

özetliyor: “Skylife dergisinin sayfaları artırılmış gerçek-

lik ile canlandırılıyor. Skylife AR, içerikleri yaratıcı ve 

interaktif deneyimleme fırsatı sunuyor.” Takım üyeleri, 

2017 yılının güz döneminde kurulan Augmented Cube 

bünyesinde tanışarak Mimarlık Fakültesi öğretim 

üyemiz Prof. Dr. Leman Figen Gül danışmanlığında 

yarışmaya katılmaya karar vermiştir.

Doktora Öğrencilerimiz 

Birincilikle  Döndü
THY’nin Yarışmasından 

THY Yolcuları Uçak İçinde 
İTÜ’nün Desteğiyle Artırılmış
Gerçeklik Deneyimini Yaşayacak

Augmented Cube Hakkında
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Müzik alanında yeni yeteneklerin keşfedilmesini, 

gençlere yenilikçi bir anlayışla ve dünya sistemine uyum 

sağlayacak eğitimlerin verilmesini hedefleyen iş birliği 

protokolü, 22 Aralık 2017’de Fatih Belediye Başkanı 

Mustafa Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ Türk Musikisi Devlet 

Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Adnan Koç tarafından 

imzalandı. Hobi sınıflarının bulunduğu ve yaklaşık 2 bin 

500 öğrencinin ders aldığı bu yarı zamanlı akademide, 

öğrencilerin iki yıllık eğitimlerinden sonra İTÜ TMDK 

gözetiminde teorik ve pratik eğitimin en mükemmel 

şekilde verilmesi ve bu eğitimlerin sürdürülebilir olması 

ve sanat-eğitim programlarını geliştirmesi hedefleniyor. 

Destek

İTÜ’den
Sulukule  Sanat  Akademisi’ne

Fatih Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliği ile İTÜ Türk Musikisi 
Devlet Konservatuarı (TMDK) ve Sulukule Sanat Akademisi arasında “Akademik 

Müzik Eğitimi Protokolü” imzalandı. 




	01-OnKapak-15.sayi
	02-Baslarken-ilan-15.sayi
	03-Icindekiler-15.sayi
	04-itunova-15.sayi
	05-ituari-15.sayi
	06-itucekirdek-15.sayi
	07-innogate-15.sayi
	08-iitumagnet-15.sayi
	09-itu-15.sayi
	10-Arka_kapak-15.sayi

