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Ekosistemin habercisi, yeni projeler ve yeni başarıların duyurulduğu ilk 
adres olan H2O E-Dergisi’nin 16. Sayısı 2018 yılı Şubat ayında 
gerçekleşen gelişmelerden oluşan dolu içerikleri ve başarı haberleriyle 
karşınızda.

Her ay en az bir uluslararası başarı hikâyesine sahip olmanın haklı 
gururuyla okuyucularının karşısına çıkan H2O E-Dergimiz bu ay da 
uluslararası bir başarıyı kapağına taşıdı.. Türkiye’nin önde gelen 
girişimcilik kuluçka merkezlerinden biri olan İTÜ Çekirdek UBI Global’in 
yayınladığı Üniversitelere Bağlı Kuluçka Merkezleri Sıralaması’nda 
Avrupa’da 2. Dünya’da 3. olarak büyük bir başarıya imza attı. İTÜ Çekirdek 
ekibimizi ve başarıya katkı sağlayan herkesi tebrik ediyoruz. Aynı 
sıralamada dünya 8.si Olan Bilkent Cyberpark’ı da kutluyoruz. 

İTÜ tarafında da yine bizleri heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. 
Çalışmalarını uluslararası standartlarda gerçekleştirmek ve sadece 
Türkiye sınırları içerisinde değil Dünya genelinde de bilime, bilim 
çalışmalarına ve Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlamak misyonuyla yola 
devam eden üniversitemiz ile Ukrayna Ulusal Politeknik Üniversitesi 
arasında imzalanan iş birliği protokolünce Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Karaca’nın katılım gösterdiği törenle Ukrayna-Türk Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Koordinasyon Merkezi açıldı. Ayrıca yurt içinde Ar-Ge’ye dayalı 
teknik altyapının geliştirilmesi ve bilime dayalı insan kaynaklarının 
arttırılması faaliyetleri kapsamında çalışmalarına devam eden 
üniversitemiz ve ASELSAN Akademi arasında akademik işbirliği protokolü 
imzalandı.

İTÜNOVA TTO bölümünde İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Demir ile Ar-Ge projeleri ve 
üniversite sanayi işbirliği hakkında gerçekleştirdiğimiz röportaja ve çeşitli 
alanlarda ön plana çıkan projelere, haberlere dair metinler 
bulabileceksiniz.

Son olarak İTÜ ARI Teknokent ve İTÜ Çekirdek bölümlerinde ulusal basına 
konuk olmuş firmalarımızın ve girişimlerimizin hikâyelerini kendi 
ağızlarından dinleme imkânı bulurken, onları daha yakından tanıyacak ve 
serüvenlerine ortak olacaksınız!

Tüm bunların yanı sıra H2O E-Dergisi, İTÜ’nün Ar-Ge ve Girişimcilik 
ekosistemine dair çeşitli haberlerle ve Dünya’da ses getirmeyi başarmış 
teknolojik gelişmelere dair metinler ile karşınızda olacak.
Keyifli okumalar dilerim!

Saygılarımızla,
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İbrahim Demir

Dünya nüfusu kalabalıklaşmaya devam ediyor. Bugün 7,6 milyardan fazla insanın 
yaşadığı dünyada 2050 yılında 10 milyar insanın yaşayacağı tahmin ediliyor. Elbette 
artan nüfusun çevreye de ciddi etkileri oluyor. İnsanların yaşayacak alan ve beslenme 
gibi temel ihtiyaçlarının haricinde üretilen atıkların yönetilmesi ve yeniden 

değerlendirilmesi gibi konular giderek önem kazanmaya başlıyor.

Bu konularda Türkiye’nin önemli isimlerinden biri olan 
Doç. Dr. İbrahim Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
adına yürüttüğü görevlerinden ardından İTÜ bünye-
sinde de sanayi – akademi işbirliğiyle önemli çevre 

projelerine imza atıyor. İTÜNOVA TTO ile birlikte 
birçok proje gerçekleştiren Doç. Dr. İbrahim Demir’e bu 
projeleri ve İTÜNOVA TTO’nun teknoloji transferi 
konusunda ne şekilde katkılar sağladığını sorduk. 

Gücümüz Yettiğince Katkı Sağlayan Kişiler Olmalıyız!

Hep Üniversiteden 

Talep Eden Değil  
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
İ.D: Ben 1976 İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
İnşaat Bölümü girişli İbrahim Demir. Bizim zamanımızda 
bir Taşkışla bir de Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 
eğitim vardı. Ben Mühendislik Mimarlık Fakülte-
si’nden mezun oldum. 1982 yılında lisans eğitimimi 
tamamladım. Sonra master ve doktoramı çevre 
konusunda yaptım. Doktorayı bitirinceye kadar hep 
atık su, arıtma üzerine çalıştım. O zamanki ana bilim 
dalı başkanımız şimdiki T.C Orman ve Su İşleri Bakanı 
Sayın Veysel Eroğlu Hoca’mız bana katı atıkla ilgilenme 
konusunda tavsiyeler verdi ve amiyane tabirler, 
“lağımcılığı bırak, çöpçülüğe başla” dedi.  O gün bu 
gündür bizim bölümümüzde katı atıklarla ilgili dersleri 
genellikle ben veriyorum. Çalışma konularım da genel 
olarak, katı atıkların yönetimi, atık su arıtma, su temini 
ve çevre sağlığı konularında çalışıyoruz. Projeleri de 
ağırlıklı olarak katı atık üzerine yapıyorum. 4 yıl boyun-
ca 2006 ile 2010 yılı arasında İBB’de Çevre Koruma 
Daire Başkanlığını ifa ettim. Tüm İstanbul’un katı atık, 
deniz yönetimi, çevre koruma, mezarlıklar, park bahçel-
er vb. ilgili işleriyle ilgilendik. Yani akademik bilgi birik-
imimizi uygulamaya geçirme imkânı bulduk. Oradaki 
öğrendiklerimizi de şimdi burada öğrencilere öğretiy-
oruz.  Daha önce birlikte biz orada uyguladık. Dolayısıy-
la sanayi-üniversite iş birliğinin diğer bir versiyonunu 
biz yapmış olduk orada.
Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahseder misiniz? 
İ.D: Araştırma görevlisi olduğum tarih Aralık 1982’den 
bu yana, bölümümüzde yapılan birçok proje de görev 
aldım. Başlangıç olarak yardım ediyorduk. Mesela bu 
çerçevede Türkiye’nin birçok yerinde yapılan derin 
deniz deşarj ölçümlerinde bir hayli emek verdik.  Hem 
güzel gezi yapmış oluyorduk, hem işimizi gerçekleştiri-
yorduk, hem de tecrübe kazanıyorduk. Daha sonra 
araştırma projelerine yöneldik. Onlardan iki tanesi 
önemlidir, sadece proje olarak değil Türkiye’ye katkısı 
açısından da önemlidir. Birincisi, kâğıt sanayi araştırma 
ve uygulama merkezi projesi, ikincisi de yangın güven-
liği araştırma projesi. O işi biz tamamladık. Burada 
enteresan bir anekdot anlatmakta fayda var, o zaman 
sık sık sular kesiliyor tabi İstanbul’da yangın oluyor 
itfaiye tankerle gidiyor, tanker su yüklü olunca hız 
performansı düşüyor, itfaiye çözüm olarak İSKİ’nin su 
hazneleri haricinde mahallelere su depoları yapmaya 
başlamış. Yangın oluyor itfaiye gidiyor musluğa hortu-
mu takıyor, vana açılıyor su yok! Depoda da su yok. 
Depodan su açılsa yangın yerine gelinceye kadar 

tükeniyor. Bu araştırmayı yaparken Ömerli ile Çamlıca 
arasındaki borunun yetersiz olduğunu farkettik. Ömer-
li’de su var, arıtma tesisi kapasitesi yeterli Çamlıca’ya 
suyu taşıyan tahliye hattı yetersiz ve İstanbul bu 
yüzden susuz. Bunu biz birebir uygulama projesi 
yaparak o zamanki belediye başkanına hocamız gidip 
iletmişlerdi. Ama maalesef o hat yapılmadı. Daha sonra 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Hoca’mız Genel Müdür olunca ilk 
ihale ettiği boru hattı o oldu. 6 ay da bitti. 6 ay sonra 
İstanbul’da su sıkıntısı bitti. 
İTÜNOVA TTO ile yaptığınız projelerden bahseder misiniz?
İ.D: İTÜNOVA TTO ile yaptığımız projelerden hatır-
ladıklarım, bir Hatay Belediyesi Depolama Alanı Kapa-
site Artırım Projesini gerçekleştirdik. Bir diğer projemiz, 
Van Belediyeler Birliği’nin eski vahşi döküm sahasın-
dan enerji elde edilmesi projesiydi. Bir diğer hatır-
ladığım proje ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Atık 
Yönetim Planının hazırlanmasıydı. Bunlar haricinde de 
irili ufaklı birçok proje de daha birlikte çalıştık.  
Projeleriniz süresince İTÜNOVA TTO size ne gibi 
katkılar sağladı?
İ.D: İTÜNOVA TTO bizim piyasada rekabet edebilme 
şartlarımızı arttırdı. Bir araştırma projeleri olunca vergi 
maliyetini biz düşürmüş oluyoruz, ikincisi bürokratik 
işlemler çok azaldı. Eskiden üniversite olarak bir yere 
teklif vereceğimiz zaman teklif vermek için rektörlük 
üzerinden teklif veriliyordu. Bazı tekliflerde teminat 
mektubu isteniyordu. Teminat mektubunu almak çok 
zor oluyordu ama şimdi İTÜNOVA TTO’da hemen basit 
bir yazışmayla telefon görüşmesiyle bu teklif 
aşamasındaki birçok işimiz daha hızlı olabiliyor. Harca-
ma rahatlığımız oldu. Diğer yöntemde avans alıyorduk, 
avansı kapatıyorduk. Şimdi böyle sıkıntılar 
yaşamıyoruz. Çok hızlı şekilde biz harcamalarımızı 
yapıyoruz, böylece proje verimli ve hızlı bir şekilde 
çalışabiliyoruz. Beklemek durumunda kalmıyoruz. 
İTÜNOVA TTO bizim proje yapma ve teklifleri sunma 
hızımızı en az üç kat arttırmış durumda. Bu durum 
üniversite-sanayi iş birliğinin önünü de önemli dere-
cede açtı. Diğer bir konu bazı arkadaşlar kendileri 
firma kuruyorlar ama İTÜNOVA TTO olunca biz 
üniversitemize destek olmuş oluyoruz. Üniversite 
bize destek oluyor. Dolayısıyla ben İTÜNOVA TTO ile 
çalışmayı ve proje geliştirmeyi daha ahlaki buluyo-
rum.  Çünkü üniversiteye bizim katkımız olmalı, hep 
üniversiteden alan, talep eden değil birazda 
gücümüz yettiğince üniversiteye katkı sağlamamız 
gerektiğini düşünüyorum.  
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İlk insanların günümüzde yaklaşık 60 bin yıl önce Afrika kıtasından dünyaya 
yayıldıkları tahmin ediliyordu.  Ancak geçtiğimiz hafta yayınlanan bir çalışma bu 

bilgiyi çöpe atmamıza neden olabilir.

Keşfedilen 

Çene  Fosili
İnsanlık Tarihini Tamamen Değiştirebilir

Araştırmacıların İsrail sınırları içerisindeki Misliya 

Mağarası’nda keşfettikleri bir çene fosili insanların 

Ortadoğu’ya 177 bin yıl önce yerleştiğini gösteriyor. Tabii 

ki çene gerçekten bir insana aitse! Araştırmacılar fosil 

üzerinde 3 farklı tarihleme yöntemi kullandı ve fosilin 177 

ila 194 yaşlarında olduğunu doğruladı. Fosilin şekli ise bir 

Neanderthal’den çok Homo Sapiens’e benziyor. Science 

dergisindeki makaleye göre bu, ilk insanların Afrika’dan en 

fazla 194 bin yıl önce göç etmeye başladığını gösteriyor 

olabilir. Diğer antropologlar tarihe itiraz etmeseler de 

kalıntıların gerçekten bir insana ait olup olmadığı konusun-

da şüphe duyduklarını dile getirdiler. Eğer fosil gerçekten 

bir insana aitse bu gerçekten şaşırtıcı bir bulgu. Çünkü ilk 

insanların Afrika’dan göç etmesine dair iki hakim model 

bulunuyor ve bu yeni tarih iki modele de uygun değil! 

Hâkim olan modellerden biri eski insanların Afrika’yı 

yaklaşık 40 ila 80 bin yıl önce büyük bir göçle terk ettiği 

yönünde. Diğer model ise ilk insanların 120 ila 130 bin yıl 

önce Afrika’yı terk etmeye başladığını ileri sürüyor. Araştır-

macı ekip keşfedilen çene ve dişlerin üç boyutlu tarama-

larını aldı ve bunları eski insan fosilleriyle karşılaştırdı. 

Damaktaki eğrilik, çene kemiğinin ve burun boşluğunun 

bulunduğu yerlerin Neandertal’den çok insana benzediğini 

gördüler. Diş muayenesine liderlik eden biyolojik antropo-

log İsrail Hershkovitz, türümüzün biyolojik öyküsünün 

daha önce düşündüğümüzden çok daha eski olduğunu 

söyleyebileceğimizi belirtti. Ancak bu görüşe katılmayan 

bilim insanları da bulunuyor. Bunlardan biri de Pittsburg 

Üniversitesi’nde fiziksel antropolog olarak görev yapan 

Jeffrey Schwartz. Schwartz, araştırmalara katılmadı ve 

fosilin insana ait olabileceği görüşüne katılmadığını belirtti. 

Dişlerin şeklini ve çene kemiğinin yüksekliğinin bir insana 

ait olmadığını belirten Schwartz, bu keşfin farklı bir 

akrabamızı olduğunu düşündüğünü söyledi. Hershkovitz 

ise eleştiriyi memnuniyetle karşıladığını ancak gösterimler-

le değil de kanıtlarla tartışabileceğini belirtti. Hershkovitz, 

bu argümanları desteklemek için fosili üç boyutlu baskıda 

kullanarak taramak istiyor. Eğer bu yapılırsa dünyanın her 

yerinden antropologlar dökümü daha yakından inceleyip 

geri dönüş yapabilirler. Fosilin kime ait olduğunu bulmak 

için bir yöntem daha var: DNA. Fosilin DNA’sı insana ait 

DNA ile karşılaştırılarak bir sonuç elde edilebilir. Ancak bir 

sonuç elde etmek ufak bir ihtimal bulunuyor. İsrail’deki 

kuru ve sıcak hava koşulları bu umudu azaltıyor. Çene 

fosilinin bir insana ait olup olmadığına dair anlaşmazlık 

sürse de bu fosilin bulunması ilk insanların dünyaya nasıl 

yayıldığı konusunda önemli fikir verebilir. Ancak şu an bir 

şey söylemek için oldukça erken.
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Kuantum Tünelleri ile 

Dünya’nın Enerjisi 
Elektriğe Dönüşecek

Araştırmacılar fazla olan kızılötesi ışınımı ve birikmiş atık haldeki ısıyı, elektrik 
enerjisine dönüştürmek için oldukça önemli bir keşif yaptı. Kısacası şu zamana kadar 

dünyadan yayılan ve boşa giden tüm enerji türleri elektriğe dönüşebilecek.

Kuantum tünelleme olarak adlandırılan kavram ileri seviye 

fizik içeriyor. Ancak bu ileri seviye fizik sayesinde atık 

haldeki ısı veya kızıl ötesi ışınımlar yüksek frekanslı 

elektromanyetik dalgalar şekilde algılanabiliyor. Aslına 

bakarsanız Dünya gün içinde oldukça enerji alır. Gezegeni-

mize çarpan güneş ışığı okyanus ve atmosfer tarafından 

emilir. Tabii bu süreçte de söz konusu yüzeyler ısınır. Bu 

ısınma da saniyede milyonlarca gigawatt kızılötesi ışınımın 

sızıntı yapmasına yani boşa harcanmasına yol açar. 

Kızılötesi dalga boyları çok kısa olduğu için bunları kullan-

mak için küçük süpersonik antenlere ihtiyaç duyuyoruz. 

Çalışmayı yürüten ekibe göre çare kuantum tünelleri. Suudi 

Arabistan Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversite-

si’nde(KAUST) araştırmacı olarak görev yapan Atif Shamim, 

dünyada bu denli yüksek frekansta çalışan bir sisten 

olmadığını ve bu nedenle de kuantum tünel açmaya yönel-

diklerini açıkladı. Araştırma, Materials Today Energy‘de 

yayınlandı. Kuantum tünelleme, kuantum fiziğinde oldukça 

bilindik bir yöntemdir. Kuantum fiziği, bir parçacığın yeterli 

enerjiye sahip olmasa bile bir bariyerden geçebileceğini 

açıklar. Klasik fizikte bir parçacığın harekete geçebilmesi 

için belli bir enerjisi olması gerekir. Ancak kuantum 

fiziğinde parçacık tepki boyunca çok daha az enerji ile 

tünelden geçebilir. Elektronların, metal izolatör metali 

(MIM), diyot adı verilen parça ile aynı şekilde işler ve 

parçacıkların tünelleme aracılığıyla bariyerden geçmesine 

izin verir. Bu yolla harcadıkları kızılötesi dalgaları elektrik 

akımına dönüştürürler. Bilim adamları, altın ve titanyumdan 

yapılan ve hafifçe birbirinin üstüne gelen metalik kollar 

arasındaki ince izolasyon filmi birbirine bağlayan yeni bir 

nano-anten oluşturmayı başardılar. Bu anten de kuantum 

tünellerini açmak için gerekli olan yoğun elektrik alanları 

üretebilen bir cihaz haline geldi. Geleneksel solar paneller, 

görünür ışık spektrumunun yalnızca küçük bir bölümünü 

toplayabilirken, kızılötesi ışınımları enerjini hepsine 

dokunarak enerji üretiminde bir devrim yaratabilir. Hatta 

güneş santrallerinin aksine bu enerji sayesinde hava nasıl 

olursa olsun biçerdöverler 24 saat kesintisiz çalışabilir. 

Ancak araştırmacılara göre şu an teknolojinin bu şekilde 

çalışması için erken.



SEO Eğitimi
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Güçlerini birleştiren İTÜNOVA TTO ve Mindset Institute 2018 eğitim 
takvimini açtı! Girişimcilik ekosisteminin kalbi İTÜ’de yer alan İTÜNOVA TTO, 

girişimcilerle Startuplar İçin SEO Eğitimi ile buluştu. 

Startuplar İçin

Gerçekleştirildi!

7 Şubat 2018 Çarşamba günü gerçekleşen, eğitmen 
Ümit Mustafa’nın deneyimlerini paylaştığı Startuplar 
İçin SEO Eğitimi’nde katılımcılar akıllarındaki soru 
işaretlerinin yanıtlarını buldu. “Küçük bütçelerle 
büyük sonuçlar elde etmek mümkün mü?” sorusunun 
yanıtlarını katılımcılarla paylaşan Ümit Mustafa, 
doğru hedefleme, doğru planlama ve doğru bir kam-

panya stratejisiyle küçük bütçelerle bile iyi sonuçlar 
elde etmenin mümkün olduğunu belirtirken, 
katılımcılara dinamik ve keyifli bir sohbet ortamında 
tavsiyelerde bulundu. Soru cevap bölümüyle sona 
eren Startuplar İçin SEO Eğitimi’ne katılan katılımcılar 
İTÜNOVA TTO ve Mındset Institute onaylı katılım 
belgesi almaya hak kazandılar.
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H2020 Projesiyle
Çocuk Alzheimerı Tedavisinde

Kullanılmak Üzere 
Akıllı Polimerik Nanotanecikler Geliştirilecek!

İTÜNOVA TTO’nun başvuru öncesi ön değerlendirme desteği verdiği “Smart 
Cholesterol-Mopping Polymer Nanoparticles in Niemann-Pick Disease Type 

C – NanoMops” isimli proje Horizon 2020 desteği almaya hak kazandı!

Horizon 2020 Programı Marie Sklodowska 
Curie Bireysel Araştırma Bursları 2017 
çağrısı kapsamında İTÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi Kimya Bölümü’nde Prof. Dr. Yusuf 
Yağcı danışmanlığında gerçekleştirilen Dr. 
Antonino Puglisi’nin “Smart Cholesterol-Mop-
ping Polymer Nanoparticles in Niemann-Pick 
Disease Type C – NanoMops” isimli araştırma 
proje önerisi, Avrupa Birliği Horizon 2020 
Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma 
Bursları (Individual Fellowships-IF) 2017 
çağrısı kapsamında %96.40’lık bir değer-
lendirme derecesiyle desteklenmeye uygun 
görüldü. Bu projede araştırmacılar, Avrupa’da 
100.000 kişide 1 görülen genetik olarak 
beyinde kolesterol birikmesiyle oluşan ve 

“Çocuk Alzheimerı” olarak da bilinen hastalığın tedavisinde 
kullanılmak üzere akıllı polimerik nanotanecikler elde etmeye 
çalışacaklar. Toplam bütçesi 145,845 Avro olan 2 yıllık 
projenin ulusal ve uluslararası işbirlikleri oluşturması ve 
endüstriyel etkisinin yanı sıra bu hastalığa karşı toplumsal 
duyarlılığın artmasına katkı sağlaması bekleniyor. 

Prof. Dr. Yusuf Yağcı Dr. Antonino Puglisi



5G: İlk olarak 2009 yılında hayatımıza giren 4G’nin 
devamı niteliğinde olan 5G için hazırlıklar tam gaz 
devam ediyor. 5G’nin teknik standartları henüz 
düzenlenmedi, ancak saniyede 10 gigabit veri 
aktarmayla 4G’den 100 kat daha hızlı olması 
bekleniyor. Apple, Nokia, Samsung, Verizon ve 

Akıllı asistanlardan, görsel tanıma teknolojileri ve artırılmış gerçekliğe kadar 
insan merkezli tasarım ve iş modellerinin kendilerini ağırlıklı olarak hissettirdiği 
2017 yılının ardından 2018’te bizleri inovasyon alanında nelerin beklediğine dair 
ipuçları ortaya çıkmaya başladı. The Innovation Group’un yayınladığı “The Future 
100: Trends and Change to Watch in 2018” raporu ve global tasarım ve 
inovasyon ajansı Fjord’un sektöre yön veren geleneksel raporu “Fjord Trends 
2018” yayınlandı. “The Future 100: Trends and Change to Watch in 2018” 
raporunda 2017 yılında etkilerini fazlasıyla hissettiğimiz ve bu yılda hissetmeye 

devam edeceğimiz değişim ve trendlere yer verildi.

Ericsson gibi teknoloji devleri 5G araştırmalarını 
sürdürüyor. Türkiye’de ise 5G teknolojisinin 2020 
yılında kullanılması bekleniyor. Üretim 2.0: Üretimde 
otomatikleşmenin ilk adımları 2017 yılında Adidas ve 
Nike ile başlamıştı. Süper kişiselleştirilmiş üretimle 
alışveriş yapma biçimlerimiz de değişmeye başlayacak.

Akıllı telefon fiyatlarındaki düşüş daha fazla 
tüketicinin internet erişimine ulaşmasına yardımcı 
oluyor. Aynın zamanda teknoloji şirketleri de ücretsiz 
internet hizmeti sağlayabilmek için çeşitli çalışmalar 
yürütüyor.

Raporda öncelikle Artırılmış Gerçeklik (AR) 
teknolojisine yer veriliyor. Küresel şirketlerin büyük 
bütçe harcamaları ile pazarlama kampanyalarına 
entegre ettiği Artırılmış Gerçeklik (AR)’ın günümüzde 
oyunun dışında gerçek tüketici avantajları sağlamak 
için hazırlanmış önemli bir özellik haline geldiğine 
dikkat çekiliyor. Bugün akıllı cep telefonu 
kullanıcılarının kolaylıkla ulaştığı AR, 2018 yılında da 
gündemde olmaya devam edecek.

İşte o değişim ve trendler:

İnternet Erişimi Olan Yeni
Milyarlarca İnsan

12

Neler Bekliyor?

2018 Yılında

Artırılmış Gerçeklik (AR) Teknolojisi
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Görsel tanıma ve akıllı kameralara yönelik 
teknolojiler raporda ‘Gözlerin İnterneti’ olarak 
belirtiliyor. Görsel teknoloji girişim fonu LDV Capital’e 
göre önümüzdeki yıllarda pazar en az yüzde 220 
büyümesi bekleniyor. 2017 yılında Apple Iphone X ile 
telefon kilidini açma özelliğini yüz tanıma sistemine 

Görsel Tanıma Teknolojileri
entegre etti, Pinterest, yeni bir lens özelliği olan 
‘Shazam for objects”i kullanıma açtı, Amazon dahili 
bir kameraya sahip ilk akıllı hoparlör olan Echo Look’u 
duyurdu. Öyle görünüyor ki perakende sektöründe 
dijital dönüşümü akıllı görüntü tanıma teknolojileri 
ile entegre etmek bu yıl da sürecek.

Raporda, büyük teknoloji şirketlerinin yıllar boyunca 
kadınları büyük bir tüketici teknolojisi pazarı olarak 
görmezden geldikleri bilgisine yer verilirken, artık 
durumun değiştiğine dikkat çekiliyor. Büyük bir pazar 
olan kadınların, tüketici harcamasında 20 trilyon doları 

Teknolojide Kadın Devrimi
kontrol eden bir fırsatı temsil ettiğine vurgu yapılıyor. 
Akıllı asistanlar: Raporda ‘Kulakların İnterneti’ olarak 
yer alan akıllı asistanlar, 2017 yılında oldukça 
gündemdeydi. 2018 yılında da akıllı asistanların 
hayatımızı kolaylaştırmaya devam edeceği öngörülüyor.

Teknoloji ile engellilerin dünyada bağımsız olarak 
dolaşmalarına yardımcı olmak için yaratıcı birçok 
yenilik hayata taşınıyor. “Fjord Trends 2018” 

Algoritma: Rapora göre ‘Benzer ürünler’, ‘senin 
gibiler’, ‘önerilen takipçi listeleri’ derken kullanıcılar 
bilinçli seçim yapma haklarını, hem de severek ve 
isteyerek, büyük veriyle beslenen algoritmalara 
devrediyor.
Gerginlik: Raporda ‘2018’de değişime seyirci 
kalmakla mı yetineceğiz, yoksa kolları sıvayıp 
yaşamak istediğimiz dünyayı tasarlamak için harekete 
mi geçeceğiz’ sorusuna yer verilerek cevaplanması 
gereken temel sorunun bu olacağına dikkat çekiliyor.
Fiziksel deneyimler: Rapora göre; son yıllardaki 
dijital-fiziksel rekabeti yerini yeni bir ortaklığa 
bırakıyor. Bu değişimde dijitalin rolü ise yavaş yavaş 
sahne önünden sahne arkasına kayıyor. İşletmelere 
dijital ve fizikseli ayrı ayrı ele almak yerine, 
odaklarınızı dijitalin gücüyle harmanlanmış bütünsel 
deneyimler tasarlamaya yöneltin deniliyor.
Bilgisayarın gözleri: Raporda şirketlere mevcut ürün 

Destekleyici Teknolojiler
raporunda ise 2018’de hayatlarımızı ve iş 
dünyasını şekillendireceği düşünülen yedi trende 
dikkat çekiliyor.

ve hizmetlerini ‘bilgisayarlar tarafından 
anlamlandırabilen görsel veri’ çerçevesinde tekrardan 
ele almaları gerektiği belirtiliyor.
Yapay zekâ: Raporda Yapay Zeka iş modellerine ve 
günlük iş hayatına entegre edilirken, çalışanlar 
işletmenin sadece kültürel dönüşümünde değil, YZ’nin 
kurgulanması ve tasarımında da aktif katılımcı olarak 
yer almalı deniliyor.
Değerler ekonomisi: Raporda şirketlere içe dönüp 
kendi kişiliklerini, değerlerini ve varoluş sebeplerini 
gözden geçirmeleri; müşterilerinin ve çalışanlarının 
beklenti ve ortak değerlerini anlamalı mesajı veriliyor.
Tasarım: Şirketler tasarımın üç temel taşıyıcı direğine 
yeniden odaklanmalı deniliyor. Tasarım odaklı 
düşüncenin tasarım disiplininin sadece bir parçası 
olduğu ve tasarımcılar arasında ‘düşünenler’ ve 
‘uygulayanlar’ olduğu unutulmaması gerektiği 
vurgulanıyor.



İşte birkaç öneri:

• Çalışanlarınızın önünü açın, dışarıda aramanın yanında 

içeride de fikirlerini söylemeleri için onlara alanlar yaratın,

• Girişimcilik değerlerini anlatın, herkese katılım şansı verin,

• Çalışanlarınızın risk almalarını ve kararlarının sonuçlarını 

sahiplenmelerini sağlayın,

• Çalışanlarınıza emir komuta zinciri dışına çıkıp risk 

aldıklarında ceza almayacaklarını hissettirin,

• Çalışanlarınıza günlük işlerinden çıkarak fikirleri üzerinde 

çalışmaları için olanaklar sunun. Gerekli fiziki mekan ve 

araçlara ulaşmalarını sağlayın.

• Çalışanlarınızın girişimci tavırlarını kutlayın, çeşitli ödüller 

verin. Girişime teşvik edin. Aynı zamanda girişime destek 

verenleri de kutlayın.

• Takım oyunu ve departmanlar arası iş birliğini sağlayın. Tüm 

bölümleri birlikte girişimci projeler üretmeye yöneltin.

• Şirket içinde karar mekanizmalarını hızlandırın. Projelerle 

ilgili kabul-ret cevaplarını vermekte de hızlı olun.

• Kurumsal girişimcilere fon ayırın. Girişimcileri yönettikleri 

kaynakların sorumluluklarını da almalarını sağlayın.

Yerel ve küresel pazarlardaki artan rekabet, rekabet avantajının edinimi ve çağın 
gerisinde kalmama fikri güncel araştırmaları dolayısıyla da şirketleri bireysel 

girişimcilikten kurumsal girişimciliğe doğru yönlendirdi.

Teknolojinin hızı iş yapış biçimlerini ve şirketlerin 
ömürlerini doğrudan etkiliyor. Sadece 2000’li yılların 
başıyla kıyaslandığında bile günümüz rekabet 
koşullarının ve ortamının eskiye oranla, çok daha sert 
olduğunu söylemek mümkün. Günümüzde tüketiciler 
daha dikkatli, daha talepkar ve ne istediklerini çok 
daha iyi biliyor. Bu da şirketleri iş yapma biçimlerini 
yeniden gözden geçirmeye itiyor. Şirketler tüm iş 
süreçlerini yeniden kurgulayarak üretimin merkezine 
inovasyonu koymak zorunda kalıyor. Diğer tarafta ise 
tüketicileri memnun etme zorunluluğu olan şirketler 
ve çalışanlar yer alıyor. Çağa ayak uydurabilen şirketler 
ayakta kalırken, geride kalanlar yok olup gidiyor. Bu 
yeni dünya düzeninde de karşımıza kurumsal 
girişimcilik kavramı çıkıyor. İlk kelimesi İngilizce ikincisi 
Fransızca kökenli olan bu kavram aynı zamanda 
semantik açıdan bir ikilem doğuruyor. Şöyle ki; 
corporate tüzel kişilik başka bir deyişle, bir kurum veya 
şirket anlamına gelirken; entrepreneurship bir alana 

girme sürecini, daha geniş kabulüyle girişimcilik 
sürecini ifade ediyor.  Hem kurum hem de girişimci 
anlamına gelen bu kavram, Türk İşletme Yönetimi 
bünyesinde de işletmelerin girişimci davranışlarını 
tanımlanması amacıyla iki ayrı isim altında gelişimini 
sürdürüyor: Birincisi şirket girişimciliği, ikincisi ise 
kurumsal girişimcilik. Kurumsal girişimcilikteki asıl 
hedef, hızlı değişen pazar talebine karşı çevredeki 
fırsatları değere dönüştürebilen, ortaya yeni rekabet 
alanları çıkarabilen, dinamik, esnek ve inovasyona 
bağlı bir işletme anlayışı oluşturmaktır. Bu bağlamda 
kurumun girişimciliği konusunda risk alma, proaktivite, 
inovasyon ve agresif rekabet eğilimleri gibi başlıklar 
ön plana çıkar. Kurumsal girişimcilik, şirketler için 
sadece yeni bir fikir değil, alternatif bir insan kaynağı 
olarak da görülebilir. Bu anlamda şirketlerin tıkandığı 
durumda bünyelerinde proaktivite, inovasyon ve 
agresif rekabet eğilimlerini barından kurumsal 
girişimcilik devreye girmelidir.

Peki şirketler kurumsal girişimciliği şirket bünyelerinde hayata
geçirmek için neler yapmalı?

Kurumsal  Girişimciliğin
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Ürünlerin üzerine basılan kodlara, kapak altlarına 

saklanan şifrelere veya kasa entegrasyonlu çözümlere 

gerek duymadan kampanya oluşturulmasına yarayan 

uygulamasıyla JustSnap, 2016 yılının ikinci yarısında 

pazardaki yerini aldı. Bugüne kadar PepsiCO, 3M, Parex 

ve Sütaş gibi kurumsal markalara hizmet veren JustSnap, 

müşterilerine, son kullanıcının fiyat algısını bozmadan 

değerli hediyeler (sinema bileti, oyun kredisi ve indirim 

çeki gibi) verme şansı tanıyor. Çek Kazan ismindeki 

Android ve iOS uygulamaları üzerinden tüketiciye ulaşan 

JustSnap, markalarla anlaşıp kampanyayı oluşturduktan 

sonra, kullanıcılara alışverişte aldıkları kasa fişlerininin 

fotoğrafını bu uygulama ile çekmek kalıyor. Alışverişin 

hangi kampanya kapsamında nereden yapıldığını soran 

JustSnap, kullanıcıların kupon kodu gibi hediyelerini de 

yine uygulama üzerinde saklayabiliyor.

Perakende sektörü için yerli kampanya yönetim platformu JustSnap ile satışlar ortalama 
yüzde 30 artarken, müşteriler ve rakipler hakkında önemli bilgiler elde ediliyor.
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Kapsamında Hak Edilen Hediye
JustSnap ile Alışveriş

Çeklerine Ulaşmak Çok Kolay!



İTÜ Çekirdek bünyesinde bir girişim olarak yola çıkan ve başarılı olarak şirketleşen 
Orthero başarılarıyla ses getirmeye devam ediyor. 4 kurucu ortak tarafından 
kurulan Orthero Türkiye’de dijital yazılımla üretilen ilk şeffaf apareyi imal ederek 
adından söz ettirirken, şirketin kurucu ortaklarından Seyyid Bucak Platin’den 
Duygu Sayıner’in sorularını yanıtladı. Bizde bu keyifli röportajı sizler için derledik!

Kurumsal hayatta çalışırken içindeki girişimci ruhu 
dinleyerek Orthero’yu kurmaya karar verdiğini 
söyleyen kurucu ortak Seyyid Bucak 3 ortağıyla 
birlikte Türkiye’nin ilk dijital ortodonti yazılımının 
kuruluş hikâyesini anlatıyor. Bugün Türkiye’nin ilk 
dijital ortodonti yazılımını gerçekleştiren Orthero, 
2012 yılında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde genç 
girişimciler, Seyyid Bucak, Efe Turhan, Ferit Güler ve 
Aydın Dikkulak tarafından kuruldu. Ortodontik 
tedavilere yeni bir boyut kazandırdıklarını söyleyen 

Orthero Kurucu Ortağı Seyyid Bucak kuruluş hikâyesini 
şöyle anlatıyor: “Dördümüz de İTÜ mezunu 
mühendisleriz. Bu bizim ilk girişimimiz değil. İTÜ 
Çekirdek’in ilk girişimcilerindeniz. Daha önce de farklı 
projeler üzerinde çalışmalarımız oldu. 2014 yılında 
ülkemizin ilk dijital ortodonti yazılımını hayata geçirdik 
ve 2016’nın sın aylarında ortaklık yapısını değiştirerek 
Türkiye’nin önemli diş hekimleri ve yatırımcılarını 
bünyemize katarak bölgenin önemli bir oyuncusu 
olmak üzere kolları sıvadık.

D.S: Türkiye’nin ilk yerli şeffaf apareyini ürettiniz. 
Üretim aşamasında hangi teknolojileri kullanıyorsunuz?
S.B: İşimizin öncelikle bir mühendislik tabanı var. Her 
ne kadar dental sektörde bir ürün olsa da, işin arka 
tarafında ileri imalat teknolojileri ve ileri yazılımlar var. 
Bilgisayarda dizayn, bilgisayarda imalat yapıyoruz. 
Dijital bir fabrika gibi çalışıyoruz. 3D printerlar ortada 
yokken CNG’ler ile bunlar yapılabiliyordu fakat yavaş 
ve maliyetli bir süreçti. Şuan kuyumculuktan otomobile 
kadar birçok farklı sektörde kullanılıyor. Bizim de 
uzmanlık alanımız 3D printer. Dental sektörde neden 
bu işi yaptığımıza gelince, bu sektörün kişiye özgü 
imalatın en fazla yapıldığı sektörlerden biri konumunda 
olduğunu söyleyebilirim.  Kalıpsız bir şekilde imal 
etmemiz lazım. Dolayısıyla 3D printerlar üretim 
maliyetlerini çok düşürebiliyor. 3D printerlar ile üretimi 
Türkiye’de ilk kez biz yaptık. Dünyada yapılan bir 

 Basında Kendine Yer Buldu!

İTÜ ARI Teknokentli  Firmalardan  

İçimdeki Girişimci Ruhu Dinledim!

üretimi, teknoloji transferiyle Türkiye’ye taşımış olduk. 
Çok yüksek maliyetlerle ve yavaş ilerleyen bir üretim 
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sürecini çok daha hızlı bir şekilde çözümledik. Bugün 
artık milyarlarca ürün üreten firmalarla aynı 
maliyetlerle üretim yapabiliyoruz. Ayrıca 3D printer 
ile şeffaf plakların RFID teknolojisi ile takip 
edilebilirliğini sağlayan bir patent bulunuyor. Bu 
anlattığım sürece de Endüstri 4.0 deniliyor. Kısacası 
Endüstri 4.0’ın, Türkiye’deki dijital dönüşümün en 
öncü firmalarından biri olduk.
D.S: Peki, bu buluşunuz ne gibi tedavilerde kullanılıyor?
S.B:  Orthero Türkiye’deki ilk yerli ve kişiye özel 
üretilen şeffaf apareyleri ile hastaların dişlerini ideal 
hale getiren telsiz tedavi yöntemidir. Orthero 
tedavisinde, tedavinin planlanması ortodontistler 
tarafından bilgisayar programı vasıtasıyla yapılıyor.  
Bilgisayar analizleri sonucu en doğru ve hızlı sonuç 
daha tedaviye başlamadan görülebiliyor. Yani hasta 
daha tedaviye başlamadan önce, tedavi sonundaki 
dişlerinin pozisyonunu görebiliyor. Tedavi süresi 

nettir. Orthero apareyleri kolayca takıp çıkartılabilir, 
dışarıdan bakıldığında hastanın ortodontik tedavi 
olduğu fark edilmez. Orthero tedavisi, metal diş 
tellerine kıyasla hastaların koltukta kalma süresini 
%40 oranında azaltıyor. Sektörde uzun yıllar yabancı 
markaların yüksek maliyet ve yavaş sunulan hizmeti 
hüküm sürdü. Orthero bu bakış açısını değiştirdi. 
Faydayı hem hekim hem de hasta açısından daha 
uygulanabilir maliyetle sunuyoruz. Bunu da uzman 
ortodontist ve diş hekimleri kadrosunu yüksek 
mühendislik altyapısı ile birleştirerek yapıyoruz.
D.S: Şimdiye kadar nasıl bir geri dönüş aldınız?
S.B: Görünmez, şeffaf ve hızlı sonuç veren Orthero 
şeffaf apareyleri, metal diş telleriyle 
karşılaştırıldığında, rahatsızlık vermez, istenildiği 
zaman takıp çıkartılabilir. Orthero ile şimdiye kadar 10 
bini aşkın vakayı %98 oranında başarıyla tamamladık.

D.S: Yatırımcılarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
S.B: Bir start-up olarak yola çıktığınızda önemli birçok 
aşamadan geçiyorsunuz. Yol haritası ortaya koymamız 
gerekirse, öncelikle var olan ihtiyacı doğru tespit 
etmek ve bu ihtiyaç doğrultusunda elinizdeki 
teknolojiyi kullanabilmek çok önemli. Orthero’yu 
geliştirirken elimizdeki teknolojiyi kullanıcıların 
ihtiyaçlarına yönelik nasıl kullanabiliriz düşüncesiyle 
yola çıktık. Yüksek mühendislik altyapımız ile ülkemizin 
dijital ortodonti yazılımını geliştirdik. Ardından ortaya 
konulan faydanın erişilebilir olması gerekiyor. Biz bu 
teknolojiyi ve faydayı hem hekim hem de hasta 
açısından uygulanabilir maliyetlerle sunduk. 
Sonrasında ise şirketinizin daha da büyümesi için iyi bir 
yatırım gerekiyor. Yatırım almak için çıktığımız yolda, 
ihtiyacımızın sadece para olmadığını fark ettik. 
Yatırımcılarımız bize, sizi pazarlama, iletişim 
stratejilerinizde de destekleyeceğiz diye geldiler. 
Yatırımcılarımız arasında Pasha Holding, Levent Hatay, 
Timur Tuncer, Derya Şenocak, Yavuz İrtem, Mete 
Soğuksu, Edis Embil, Altay Tinar, Kürşat Hacıevliyagil, 
Samet Yavuz, Safa Yavuz ve 2015 yılında dünyanın en 
iyi diş hekimi seçilen Dr. Galip Gürel, Dr. Ediz Güner ve 
Dr. Bahar Dabakoğlu gibi önemli isimler bulunuyor. 
Yatırımcılarımız hem Türkiye’de hem de dünyada 
başarılı olacağımıza inanarak ürünümüze ve üretim 
sürecimize yatırım yaptılar.
D.S: 2017 yılını nasıl geçirdiniz, 2018’den 
beklentileriniz neler?
S.B. 2016 yılı sonunda aldığımız yatırımla birlikte 
sistemimizi güçlendirerek 2017’de daha büyük bir 
kapasite ile hizmet vermeye başladık. Yatırım almadan 
önce 600 model üretilebilecek kapasitemiz varken şu 
an ayda ortalama 6 bin civarında model üretebiliyoruz. 
Şirketimiz ilk üç yıl 200 hekim bandındayken yatırımla 
birlikte hekim sayısında da çok ciddi bir artış 
gerçekleşti. Şu an bin diş hekimiyle çalışıyoruz. Hem 
hekim hem de hasta sayılarımız gün geçtikçe artıyor. 
2018’i de toplamda 25 bin vakayla kapatmayı, 
çalıştığımız hekim sayısını ise 2500’e çıkarmayı 
hedefliyoruz. İki yılda on kat büyüme hedefimiz var.
D.S: Geleceğe yönelik plan ve projeleriniz neler olacak?
S.B: Yatırım alırken ki planımız, ilk bir yıl Türkiye’ye 
odaklanmaktı. Bunu başardık. Kendi geliştirdiğimiz 
teknolojiyi yurt dışına sunma planlarımız ise her zaman 
var. Bu konuda büyük bir talep var. Sosyal medya 
üzerinden yurt dışından hekimler ve hastalar bize 
ulaşıyor. Özellikle Orta Doğu’yu, Irak, İran, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Azerbaycan gibi pazarları ve Almanya’yı 
araştırıyoruz. Çok yakın bir zamanda bu ülkelere de 
hizmet vermeyi istiyoruz.
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Kurulduğu günden bu güne Türkiye’nin Ar-Ge’ye dayalı 
ekonomik alt yapısını geliştirmek ve bu doğrultuda ülke 
politikasına uygun olarak yerli ve milli üretimi artırmak 
amacıyla çalışmalarına devam eden İTÜ ARI Teknokent 

bünyesinde 250’den fazla firma barındırıyor. 

İTÜ ARI Teknokent’te yapay zekâ üzerine çalışmaları 

olan firmalardan biri, bulut sistemlerini kullanarak 

şirketlere uçtan uca çözümler sunan Formalistech. 

Yazılımlarını ‘Mi4biz’ markası altında toplayan şirketin 

Genel Müdürü Tamer Gülce: “Mi4biz yetkinliklerinden 

biri yapay zekâ ve öğrenebilen makineler üzerine. 

Tüketicilerden gelen mail ya da telefon gibi bildirimleri 

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 anlatıyor. Mi4biz aynı zamanda 

devamlı öğrenen bir model. 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 edilebiliyor. Bu sayede şirketlerdeki iş yükünü 

azaltılırken, geri dönüşler de hızlandırıyor.

Üzerinde Çalışmalarını Sürdürüyor!

İTÜ ARI Teknokent Firmaları

Formalistech – Tamer Gülce

Elektrik-elektronikten, madenciliğe, gıda sanayisinden, 
yazılım dünyasına kadar bir çok farklı sektörde hizmet veren 
firmaların içerisinde yer aldığı İTÜ ARI Teknokent’te son 

dönemin trend sektörlerinden ve üzerinde küresel anlamda 
çok fazla sayıda araştırmaların gerçekleştirildiği yapay zeka 
alanında da bir çok firma çalışmalarını sürdürüyor.
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Yapay zekadaki son dönemde yaşanan gelişmeler ile 
artık perakende sektöründe uzun süredir konsept 
halinde bekleyen projeleri hayata geçirebilmek ve 
yepyeni tüketici deneyimleri oluşturmak mümkün. İTÜ 
ARI Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Bunsar’ın 
geliştirdiği “Görsel Ürün Arama ve Ürün Öneri Motoru” 
da bu teknolojinin başarılı örneklerinden biri. Bunsar’ın 
Kurucusu Soner Demiray: “Geliştirdiğimiz platform ile 
perakendeciler müşterilerine mobil uygulamalarında 
veya akıllı aynalarla fiziksel mağaza içerisinde 
beğendikleri ürünlerin benzerlerini ve tamamlayıcılarını 
kolaylıkla sunuyor. Alışılagelmiş arama motorlarının 
görsel arama özelliğinden farklı olarak Bunsar, bir 
fotoğraf karesinin benzerini değil, o karenin içerisinde 
yer alan her bir ürünün benzerini arayıp bulabiliyor.” 
Bunsar platformu hali hazırda Hopi tarafından 
kullanılmakta. 2017 yılında Microsoft tarafından 
Türkiye’nin en iyi bulut tabanlı yazılım firması seçilen 
Bunsar’ın video ve canlı video akışlardan ürün 
tanıyabilen yeni teknolojisi Ocak ayında düzenlenen 
dünyanın en prestijli perakende etkinliklerinden biri 
olan NRF Big Show 2018’de tanıtıldı.

Bunsar – Soner Demiray

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerini 
yürüten bir diğer yapay zekâ ile ilgilenen firma 
Artiwise. Tanel Temel ve Fatih Samet Çetin tarafından 
kurulan Artiwise firması, “Bırakın işleri makineler 
yapsın!” vizyonuyla çalışmalarını yürütüyor. Şirketin 
Genel Müdürü Tanel Temel, şirketin misyonunu 
“Operasyonel faaliyetlerin ve büyük veri analizlerinin 
makineler aracılığı ile verimli yapılması için gerekli 
teknolojileri geliştirerek insanların ve kurumların 
işlerini kolaylaştıracak çözümler sağlamak” şeklinde 
tanımlıyor. “Operasyonel faaliyetler arttığı için insan 
gücüyle verilere tek tek bakıp analiz etmek ve aksiyon 

almak zorlaşıyor. Bugün 3 kişinin 1 günde yapacağı işi 
bir makine çok kısa sürede bitirebiliyor. Bunu görerek, 
makine öğrenmesi ile çalışan ve doğal dil işleme (NLP) 
destekli bir metin analitiği platformu ortaya çıkardık. 
Tüm yazılı içerikleri kolayca analiz edebilen bir platform 
olmasını istedik. Bu noktada örneklemek gerekirse; 
anketler, iletişim formları, çağrı merkezi kayıtları, 
e-postalar, haberler, sosyal medya içerikleri gibi yazılı 
içeriklerin tamamının analizi tek bir platformda 
yapılabiliyor. Türkçe ve İngilizce dil desteğine ve API 
desteğine sahip olan metin analitiği platformumuzu 
2018 yılı içinde yurt dışına açmayı hedefliyoruz.”

Artiwise – Tanel Temel & Fatih Samet
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Yıllardır gerçekleştirdikleri üniversite ve sanayi iş 

birliği projeleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri projel-

erin daha sonra İTÜ ARI Teknokent çatısı altında  EDA 

Enerji’nin yola çıktığını belirten EDA Enerji Kurucu 

ortağı Prof. Dr. Arısoy, İTÜ ARI Teknokent’e dâhil 

olmak için başvuruda bulunan ilk firmalardan biri 

olduklarını belirtti. EDA Enerji isminin Enerji – Dinamik 

ve Akustik kavramlarından ortaya çıktığını belirten 

Prof. Dr. Arısoy 3 kurucu ortak olarak çıktıkları yolda 

disiplinler arası bir çalışmayla sadece enerji alanların-

da değil, makine mühendisliğinden diğer disiplin-

lerinde katkı sağladığı çok sayıda proje gerçekleştird-

iklerini vurguladı. Şu anda üzerinde çalıştıkları önemli 

bir proje olduğunu aktaran Prof. Dr. Arısoy, “Amacımız 

kömürün kendi kendine yanması ve bunun neticesinde 

çok ciddi bir olayın yani insan hayatına mal olan bir 

olayın önlenmesi. Bir başka ilgilendiğimiz konu ise 

özellikle demir yollarındaki vagonlar, lokomotifler. 

Biliyorsunuz bu hızlı tren projesiyle, demir yollarında 

ciddi bir atılım söz konusu ve ciddi bir üretimde bera-

berinde mevcut. Burada bu üretimin sağlaması gerek-

en en önemli parametrelerden birisi titreşim ve ses 

bakımından yalıtımı. Bu durumlar hasara sebebiyet 

verebiliyor ve konforlu seyahati etkiliyor. Dolayısıyla 

titreşim ve ses analizlerinin yapılması lazım.” diyerek 

üzerinde çalıştıkları projelerden bahsetti.”
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İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona dayalı 
teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla anılan 

“EDA Enerji, ENWAIR ve IUGO “  firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

Başarılarını Paylaşıyor

İTÜ ARI  
Teknokentli  Firmalar 

Eda Enerji Kurucu Ortağı
Prof. Dr. Ahmet Arısoy:
“Eda olarak hedefimiz,
yıllardır elde ettiğimiz
deneyimlerden hareketle,
kendimize ait ürünlerimizi
ortaya koymak.”
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Bugün ARI 4 Binası İTÜ MAGNET Yerleşkesi’nde 

çalışmalarına devam eden IUGO’nun 2015 yılında Big 

Bang’de elde edilen başarıdan sonra kurulduğunu 

belirterek söze başlayan IUGO Kurucu Ortağı Özatay 

kuruluş süreçlerini “2015 yılında Big Bang’de 3. Olduk 

ve sonrasında IUGO’yu 3 kardeş ve 3 kurucu ortak 

olarak kurduk. Birlikte çalışıyoruz. Bir yıl kadar İTÜ 

Çekirdek içerisinde çalışmalarımızı olgunlaştırdık. Son-

rasında oradan mezun olduk diyebilirim ve bugün 

buradayız.” sözleriyle anlattı. Firma olarak müşterile-

rine verdikleri hizmetler hakkında konuşan Özatay, 

“Otomotiv ve bilişimi birleştiren yani aslında “connect-

ed car” dediğimiz “autonomous vehicles” dediğimiz 

teknolojileri ticarileştirmiş olarak after market’ta şu 

anda çözümler üretiyoruz. Bunun içinde kendimize 

çok önemli iki yol haritası belirledik. 1.’si Türkiye’de 

güvenli sürüş ve aslında kazaların azaltılmasına yöne-

lik işleri yapmak ve bununla ilgili bir çözümü sunmak. 

2.’si ise ekonomik sürüşü sağlamak.” diyerek IUGO’nun 

faaliyetlerinden bahsetti. 2017’nin son üç aylık 

çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre cirolarının %93 

arttığını belirten Özatay; “Yavaş yavaş ticaretimizi 

oturttuğumuz ve büyütmeye başladığımız dönemdey-

iz.” sözleriyle IUGO’nun temkinli ve kararlı bir şekilde 

ilerlediğini vurguladı. IUGO olarak hedeflerinin ilk 

olarak yere sağlam basmak olduğunu belirtirken, üç 

temel hedefleri olduğunu belirterek sözlerini 

sonlandırdı; “Teknolojiye yatırım yapmaya devam 

etmek, satış anlamında Türkiye’nin pazar sınırlarını 

ortaya çıkartmak ve yurtdışı operasyonlarıyla beraber 

dışarıdan yönetilen ve coğrafi olarak ofisleriyle birlik-

te yönetilen bir yapıyı oluşturmak.”

2015 yılında İTÜ içerisinde KOSGEB desteği alarak kurulan 

ENWAIR firması o günden bu güne lityum iyon bataryalar 

üzerinde çalışmalarını sürdüren bir şirket.  ENWAIR’ın kurucu 

ortağı Neslihan Yuca şirketin çalışmalarıyla ilgili olarak 

“Bataryalar aslında hepimizin bildiği bir konu. Cep telefon-

larınız içerisinde aslında her gün taşıdığınız bir parça. Biz bu 

bataryaların daha yüksek kapasiteli ve daha uzun ömürlü 

olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi. Hem ofis 

hem de laboratuvar çalışmalarını sürdürdükleri merkezlerinde 

faaliyetlerine devam eden ENWAIR batarya geliştirme 

çalışmaları süreçlerinde glove box cihazından faydaland-

ıklarını belirten Yuca: “Burada glove box adını verdiğimiz bir 

cihazımız var. Bu sayede argon ortamında pili kapatmış 

oluyoruz. Daha sonra çıkan ürünleri test cihazlarımızda teste 

tabii tutuyoruz. Bu testi, yani telefonunuzu şarja taktığınızda 

şarj ediyorsunuz sonradan kullandığınızda deşarj olmuş 

oluyor. İşte bu kaç defa olacak bunun burada testini yapmış 

oluyoruz. “ diyerek aktardı.İTÜ ARI Teknokent’te yer almaktan 

mutlu olduklarını belirterek sözlerine devam eden Yuca: “Hem 

İTÜ ARI Teknokent’in işlevselliği hem İTÜ ARI Teknokent 

ailesini çok seviyoruz. Üniversite ortamında olmak bize çok 

güzel avantajlar sağlıyor. Bazı hocalarımızla burada çok ciddi iş 

birliklerimiz bir takım projelerimiz var. Hem burada öğrencilere 

staj imkânı sağlayabiliyoruz. Öğrencilerden işe alımlarımız var. 

O yüzden bu yapı içerisinde olmayı seviyoruz burada kalmak 

istedik.” diyerek İTÜ içerisindeki serüvenlerini anlattı.

ENWAIR Kurucu Ortağı Neslihan Yuca: 
“Hedefimiz cep telefonlarında kullanılmak üzere,
şu an kullanılanlardan yüzde 30 daha yüksek
kapasiteye sahip batarya piyasaya sürmek.”

IUGO Kurucu Ortağı Evren Özatay:
“Teknolojiye yatırım yapmaya devam etme
ve coğrafi anlamda genişleme çabasındayız.” 



İTÜ Çekirdek, dünyadaki lider üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran 
ve sıralayan uluslararası UBI Global endeksi tarafından Avrupa’nın en iyi 2’inci, dünyanın 

ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezi seçildi.

Girişimcilik Kuluçka Merkezleri
Sıralamasında İlk 3’te Yer Aldı!
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İTÜ  ÇEKİRDEK’te

Tüm dünyanın merakla beklediği, lider üniversitelerin 
girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran ve bir 
sıralamaya tabi tutan uluslararası UBI Global endeksi 
açıklandı. İTÜ Çekirdek, UBI Global endeksi tarafından 

"üniversitelere bağlı kuluçka merkezleri" (university 
affiliated incubators) kategorisinde Avrupa’nın en iyi 
2’inci, dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezi 
seçildi. İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent 



Teknolojik, yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin 
inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna 
inanan tüm girişimciler ve startuplar için en doğru 
adres olan İTÜ Çekirdek’e girişimciler; otomotiv, 
fintech, insurtech, sağlık, IoT ve platform gibi tekno-
loji alanlarında başvuru yapabiliyor. İTÜ Çekirdek’e 
başvuran girişimcilerden ticarileşebilir bir fikri veya 
ürünü olması bekleniyor. İTÜ Çekirdek’te bugüne 
kadar 300’den fazla firma şirketleşme başarısı 
göstererek, ticari hayatlarına başladı. İstanbul 
Sanayi Odası, Otomobil İhracatçıları Birliği, ING Bank, 
Enerjisa, Pegasus, TTGV, Hepsiburada.com, Cardtek, 
Monitise ve Elginkan Vakfı’nın da aralarında bulun-
duğu İTÜ Çekirdek’in 40’ı aşkın paydaşı ise Türki-
ye’nin geleceği için girişimcilere destek vermeyi 
bekliyor. Teknolojiye dayalı ürün ve hizmete 

dönüşebilir girişimi olan her yaştan girişimci, İTÜ 
Çekirdek’te yerini almak için www.itucekirdek.com 
internet sitesi üzerinden başvurusunu gerçekleştire-
biliyor. İsveç merkezli araştırma kuruluşu UBI Global, 
kuluçka merkezlerini geliştirmeyi, en iyileri belirlem-
eyi ve aralarında iş ağını geliştirmeyi hedefliyor. 
Globalde 70'den fazla ülkeden 500'den fazla üye 
organizasyon ağına sahip olan UBI Global; kuluçka 
programlarını karşılaştırma, kıyaslama ve onlara 
yönelik araştırma hizmeti sunuyor. Değerlendirmede 
kuluçka merkezinin aldığı başvuru sayısı, operasyonel 
bütçesi, mentor, destekçi ve eğitmen havuzu, girişim-
cilere verilen eğitim, mentorluk sayısı, merkezin 
çıkardığı başarılı girişimci sayısı, girişimcilerin yarat-
tığı istihdam, aldıkları yatırım ve ciro vb. birçok kriter 
bulunmaktadır. 
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İTÜ Çekirdek açık ara farkla en çok bilinen kuluçka merkezi 

bünyesinde altı yıldır faaliyetlerini sürdüren ve 
bugüne kadar katılan girişimcilerin 50 milyon TL’yi 
aşan yatırım aldığı Türkiye’nin en önemli girişimcilik 
programlarından İTÜ Çekirdek böylelikle önemli bir 
başarıya daha imza atmış oldu. UBI Global sonuçlarını 
değerlendiren İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu 
Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
“Dünyanın lider üniversitelerinin kuluçka merkezleri 
ile yarışan İTÜ Çekirdek olarak ülkemiz adına büyük 
bir başarıya imza atarak Avrupa’nın en iyi 2’inci, 
dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezi seçildik. 
İTÜ Çekirdek’te dünyanın lider üniversitelerinde ve 
girişimcilik merkezlerinde kullanılan iş modeli yöntem 

ve içeriklerinin yerel koşul ve ihtiyaçlara uyum-
landırdığımız bize özel bir şeklini kullanıyor ve bunu 
sürekli geliştiriyoruz. İTÜ Çekirdek’e kabul edilen 
girişimcilere açık ofis, girişimcilik eğitimi, altyapı 
desteği, 250’yi aşkın gönüllü mentor ile görüşme 
fırsatı ve yatırımcı buluşmaları gibi yatırım, satış, 
mentorluk ve network alanlarında destek sunuyoruz. 
Geçtiğimiz altı yılda ülke genelinde 1.150 girişim ve 
3.450 girişimciye destek verdik. Bu sayı gün geçtikçe 
katlanarak artıyor. Bu sürede girişimcilerimiz 50 
milyon TL’yi aşan yatırım aldı. İTÜ Çekirdek’in bu 
başarısında emeği geçen tüm girişimcilerimizi, 
yatırımcılarımızı ve paydaşlarımızı kutluyorum” dedi.



Yeni nesil online araştırma servisi Adgager’in İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile yaptığı 
araştırmadan, Türkiye’deki gençlerin girişimciliğe hazır olduğu sonucu çıktı. Araştırmaya 
katılan lisans öğrencilerinin yüzde 65’i mezun olduktan sonra veya hali hazırda girişimci 

olmak istediğini belirtti.
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Yeni nesil online araştırma servisi Adgager, İTÜ ARI 
Teknokent işbirliği ile yaptığı ve öğrencilerin girişim-
ciliğe bakış açısını ortaya koyan raporunu yayınladı. 
Türkiye’deki girişimcilik ruhunu ölçmek ve öğrencile-
rin sektördeki gelişimini sağlamak amacıyla 18-26 
Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan araştırmaya, 
117 farklı üniversiteden ön lisans, lisans ve yüksek 
lisansta okuyan 1011 üniversite öğrencisi katıldı. 
Türkiye’nin girişimcilik ruhu ile ilgili çok ilginç sonuçlar 
ortaya koyan araştırmaya göre; lisans öğrencilerin 
yüzde 65’i mezun olduktan sonra veya hali hazırda 
girişimci olmak isterken, yüzde 23’i ise bu konuda 
halen kararsız olduğunu, yüzde 11’i ise böyle bir 

hedefinin olmadığını belirtti. Adgager’in araştırması-
na göre; neden girişimci olmak istedikleri sorulduğun-
da, öğrencilerden yüzde 33’ü yaratıcı bir fikrinin 
olduğunu ifade ederken, yüzde 23’ü ise hayallerini 
gerçekleştirmek için girişimci olmayı hedeflediğini 
kaydetti. Araştırmaya katılan öğrenciler ‘Neden 
girişimci olmak istiyorsunuz’ sorusuna birbirinden 
ilginç cevaplar verdi. Öğrencilerin yüzde 57’si girişim-
ciliği kendi işinin sahibi olmak için istediğini belir-
tirken, yüzde 18’lik kısım ‘Bu benim hayalim’ dedi. 
Yüzde 16’sı girişimciliği bir risk olarak değerlendi-
rirken, geri kalan yüzdeleri ise kurumsaldan kaçış ve 
işsizliğe alternatif cevapları takip etti. 

 Yaratıcı Bir Fikri Olduğuna İnanıyor

Türkiye’deki Gençlerin Girişimcilikten
Büyük Beklentileri Var! 

Öğrencilerin Yüzde 33’ü
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Araştırma sonuçlarına göre; mezun olduktan sonra 
girişim sektöründe ilerlemek istemeyen öğrencilerin 
neredeyse yarısı alternatif olarak özel sektörde bir 
kariyer hayali kurduğunu belirtti. Girişimci olmak 
istemeyen öğrencilere girişimcilik dışında nasıl bir 
kariyer hedeflediği sorulduğunda yüzde 49’u özel 
sektörü seçerken, yüzde 25’i kamu sektöründe ilerlem-
ek istediğini, yüzde 20’si ise girişim hedefine ulaşamaz-
sa yurt dışında farklı bir kariyer hedefinde olacağını 
kaydetti. Araştırma sonuçlarına göre; girişimci olmak 
istemeyen öğrencilerin yüzde 35’i girişimciliği riskli 
bulduğunu belirtirken, yüzde 35’i girişimcilik ile ilgili 

hiçbir fikrinin olmadığını, yüzde 17’si ise kurumsal 
hayatı sevdiğini söyledi. Öte yandan araştırma 
sonuçlarına göre; fikrini projeye nasıl dökeceğini 
bilmeyenler ve aile baskısı yaşadığı için girişimci olmak 
istemeyen öğrenciler de mevcut. Adgager’in araştır-
masına göre; hayallerini girişimcilik ile temellendiren 
öğrencilerin yüzde 75’i girişimciliğin öğrenilebilir 
olduğunu belirtti. Girişimciliğin öğrenilebilir olduğuna 
inanan öğrencilerin yüzde 51’i lise düzeyindeki öğren-
cilerin girişimcilik ile ilgili eğitim alması gerektiğini, 
yüzde 26’sı eğitimin ilkokul, yüzde 16’sı ise lisans 
döneminde verilmesi gerektiğini kaydetti.

Girişim hedefine alternatif: Özel sektör!

Araştırma sonuçlarına göre; İTÜ ARI Teknokent’in 
girişimcilik kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, yüzde 77’lik 
oran ile açık ara en çok bilinen kuluçka merkezi olurken 
girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, desteklenme-
si ve başarılı işletmelerin kurulması amacıyla oluşturu-
lan destek programlarından en çok bilineni yüzde 
73’lük oranla KOSGEB oldu. KOSGEB’i yüzde 20’lik 
oranla TÜBİTAK takip etti. Ayrıca araştırma sonuçlarına 
göre öğrencilerin en çok girişimde bulunmak istedikleri 

sektör teknoloji olurken, teknoloji sektörüne yönelik bir 
girişimde bulunmayı hedefleyenlerin yüzde 30’u ‘Bulut 
Tabanlı’ veya ‘AI/Machine Learning’ alanında bir girişim-
de bulunmayı planladığını belirtti.  Araştırmaya katılan 
ve girişimci olmayı hedeflediğini söyleyen öğrencile-
rden yüzde 48’i girişim fikrini 1 yıldan daha fazla 
sürede hayata geçirebileceğini belirtirken,  öğrenciler 
iyi bir ürün veya hizmet ortaya çıkarmak için ise günde 
4 saatten daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetti.

İTÜ Çekirdek açık ara farkla en çok bilinen kuluçka merkezi 

Araştırma sonuçlarını değerlendiren İTÜ ARI Teknokent 
Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp şunları 
söyledi; “İTÜ ARI Teknokent olarak; Türkiye’de teknolo-
ji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlama 
misyonuyla hareket ederken, Adgager’ın yaptığı bu 
araştırma bizi daha da motive etti. Gençlerin belirli 
konularda uzmanlık biriktirerek kendilerini geliştirmel-
erini ve buradan hareketle hayatımızdaki problemleri 
çözen ürünler tasarlayarak kendi işlerini kurmalarını çok 
önemsiyoruz. Gençlerin girişimcilikten böylesine büyük 
beklentileri olması hepimize ümit verirken, bir yandan 
da tüm ekosistem paydaşlarının el ele vererek daha çok 
çalışmamız gerektiğini de gösteriyor.” Araştırma 
kapsamında öğrencilere; ‘Mezun olduktan sonra veya 
halihazırda öğrenci iken girişimci olma hedefin var mı?’, 
‘Girişimcilik senin için ne ifade ediyor?’, ‘Neden girişimci 
olmak istemiyorsun?’, ‘Girişimcilik dışında nasıl bir 
kariyer hedefliyorsun?’, ‘Neden girişimci olmak istiyor-
sun’, ‘İyi bir ürün/hizmet ortaya çıkarabilmek için günde 
ne kadar çalışman gerektiğini düşünüyorsun?’ , ‘Girişim 
fikrini sınamak için hangi yöntemi ve/veya yöntemleri 
kullandın?’, ‘Girişim fikrini ne kadar sürede hayata 
geçirebileceğine inanıyorsun?’, ‘Hangi sektörde girişim-

de bulunmayı hedefliyorsun?’, ‘Girişimini hangi alanda 
yapmak istiyorsun?, ‘Aşağıdaki ön kuluçka ve/veya 
kuluçka merkezlerinden hangisini biliyorsunuz?, ‘Aşağı-
daki girişim destek programlarından hangisini biliyor-
sun?’, ‘Girişimciliğin öğrenilebilir bir şey olduğunu 
düşünüyor musun?’, ‘Girişimcilik eğitimi sence hangi 
seviyede öğrencilere verilmeye başlanmalı?’ şeklinde 
14 soru yöneltildi.

Doç. Dr. Deniz Tunçalp: “Gençlerin girişimcilikten beklentileri böylesine
büyükken, ekosistem paydaşları olarak daha çok çalışmalıyız”

Doç. Dr. Deniz Tunçalp



Gelişen teknolojilerin insan sağlığını olumlu etkileyecek şekilde kullanılmasının geleceğe 
daha umutla bakmamızı sağladığı yadsınmaz bir gerçek. Üç boyutlu yazıcıda basılan el, kol 
ve karaciğerden sonra şimdi sırada kulak var! Çinli bilim insanları ilk defa çocukların kendi 
hücrelerini kullanarak üç boyutlu baskılı kalıplar içerisinde yeni kulaklar meydana getirdi.

Altı ila dokuz yaşları arasındaki 5 çocuk kulakları tam 
olarak gelişmemiş ya da deforme olmuş şekilde 
dünyaya geldi. Mikrotia olarak adlandırılan bu gelişim 
eksikliği kimi zaman işitme kayıplarına da yol açıyor. 
Ama asıl sorun bu durumdaki kişilerin psikolojileri. Bu 
tarz kulak deformasyonuna sahip kişilerde özellikle de 
çocuklarda ciddi psikolojik sorunlar görülebiliyor. Bilim 
insanları Mikrotia’nın bir çözümü olması gerektiğine 
karar vererek yeni bir kulak oluşturmanın yollarını 
aramaya başladı. İlk olarak çocukların sağlıklı kulak-
larıyla aynı şekilde görünen üç boyutlu kulak modelleri 
hazırlayan bilim insanları sonrasında ise bu modeli 
tersine çevirdi. Ardından deforme olmuş kulaktan 
kıkırdak hücreleri topladılar ve onları biyolojik olarak 
parçalanabilen bir kalıpta 3 ay boyunca büyüttüler. 
EBioMedicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya 
göre son aşamada kalıp da dahil olmak üzere yeni 
kulakları çocuklara özel bir aşı ile transfer ettiler. 

Boston’daki Massachusetts Eye and Ear’da plastik 
cerrah olarak görev yapan Tessa Handlock verdiği 
demeçte, kişinin kendi hücreleri kullanılarak yedek 
organ yetiştirilmesi fikrinin uzun süredir var olduğunu 
belirtti. Hayvanlarda başarıyla uygulanan bu yöntemin 
insanlarda kanserli kütle yaratma gibi bir riske yol 
açabileceğinin de altını çizdi. Aslında çocukların 4’ü 
kulaklarına iki yıl önce kavuşmuştu. Bir çocuk ise 
birkaç ay önce yeni kulağına kavuştu. Araştırmacılar, 
kulakların vücut tarafından reddedilmediğini ve 
kulağın biyolojik kalıp içinde büyümeye devam ettiğini 
belirtti. Bu noktada asıl kritik durum ise uzun vadeli 
takip. Hücrelerin gelişimi devam ettiği için ayrıntılı 
inceleme gerekiyor. Çinli bilim insanlarının geliştirdiği 
bu teknik bir ilk olsa da oldukça pahalı ve karmaşık. Bu 
nedenle de yaygınlaşması pek mümkün gözükmüyor. 
Yine de deforme olmuş organları düzeltmek için ileriye 
doğru atılmış güzel bir adım olarak kabul edilebilir.

26

 Üç Boyutlu 
Bilim İnsanları Çocuklar İçin

Kulak Üretti



Elon Musk bu kez verdiği sözü tuttu ve SpaceX’in Falcon Heavy roketini fırlatmayı başardı. 
Kargo olarak Musk’ın Tesla Roadster’ını taşıyan roket, şimdiye kadar üretilmiş en güçlü 

roket olma özelliğiyle insanlığı Mars’a taşıma misyonunu sürdürmeye çalışacak.
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 Tesla Roadster’ı 
Elon Musk’ın
Mars Yolculuğuna Başladı

SpaceX, Falcon Heavy’yi Türkiye saatiyle 23.45’te 
başarıyla fırlattı. Yerden başarıyla havalanan ve atmos-
fer dışına çıkmayı başaran roket, 3 iticiden ayrıldıktan 
sonra üçüncü ateşlemeyi de başarıyla gerçekleştirdi ve 
Mars yörüngesine doğru yol almaya başladı. NASA’nın 
Florida’daki Cape Canaveral Kennedy Uzay 
Merkezi’nden fırlatılan roketin kalkışından yaklaşık 2,5 
dakika sonra roketin iki dış kuvvetlendiricisi ayrıldı ve 
planlandığı gibi Dünya’ya tekrar iniş yaptı. Kalkıştan 
yaklaşık 3 dakika sonra merkez itici olan üçüncü roket 
Falcon Heavy’nin Tesla Roadster’ını taşıyan kısmından 
koptu. Ardından da SpaceX’in denizin ortasında konum-
landırdığı platforma iniş yapmaya çalıştı. Tüm bu süreç 
elbette canlı olarak gösteriliyordu. Ancak roketin iniş 
platformuna oturmadan birkaç saniye önce canlı yayın 
kesildi. Ardından bu kesintinin bir olumsuzluğa işaret 

ettiği açıklandı. Zira son itici roket iniş yapması gereken 
yerden birkaç metre uzakta ve saatte yaklaşık 482 
metre hızla suya çarptığı açıklandı. SpaceX Ceo’su Elon 
Musk da roketin iki motorunun arızalandığını bu neden-
le de roketin platforma çarpıp etrafa şarapnel parçaları 
saçtığını söyleyerek bu durumu doğruladı. Fırlatma ne 
kadar başarılı olsa da Tesla Roadster, Mars yörünge-
sinde pek fazla vakit geçirmeyecek gibi görünüyor. 
Elon Musk dün attığı tweet’te roketin rotasının hede-
flenenden biraz farklı işleyeceğini belirtti. Elon Musk’ın 
Tesla Roadster’ının başlangıçta Mars’ın yörüngesine 
girip orada kalması planlanmıştı. Ancak arabayı taşıyan 
roketin yeni rotası yörüngeyi aşarak Mars ve Jüpiter 
arasındaki asteroit kuşağına doğru gidiyor. Dolayısıyla 
büyük bir olasılıkla Tesla Roadster’ın son durağı Mars’ın 
çok uzağında asteroit kuşağında bir yerler olacak. 
SpaceX, Tesla Roadster’ı Mars yörüngesine göndermek 
gibi ilginç bir hamle yapmış olsa da bu hamlenin faydalı 
bir nedeni bulunmuyordu. Yani temel amaç PR çalışma-
larını desteklemekti ve bu başarıya ulaşıldı. Mars’ı Dün-
ya’dan gelebilecek mikroplarla kirletmemek adına 
Tesla’nın Mars yüzeyine inmemesine karar verilmişti. 
SpaceX bu başarının ardından uzaya büyük yükleri 
taşıyabileceğini göstermiş oldu. Hedef uzun vadede 
Mars’a insan taşıyan kapsülleri fırlatmak olsa da kısa 
vadede ticari uçuşlar da hedefleniyor. SpaceX’in 
müşterileri arasında NASA ve Amerikan Hava 
Kuvvetleri bulunuyor. Onların neler fırlatacağını henüz 
bilemiyoruz ancak Falcon Heavy, içerisi yakıt ve yolcu-
larla dolu bir Boeing 747’nin ağırlığına eşdeğer sevi-
yede ağırlık taşıyabileceğinden esas amaç büyük 
kargolar olacaktır.



İTÜ ARI Teknokent bünyesinde 2012 yılında kurulan ve dünyanın en iyi kuluçka 
merkezleri arasında yer alan İTÜ Çekirdek’in yeni dönem başvuruları başladı. Her yaştan 
girişimcinin bugüne kadar 50 milyon TL’yi aşan yatırım aldığı İTÜ Çekirdek’e ticarileşebilir 
bir fikri veya ürünü olan girişimciler www.itucekirdek.com adresinden başvurabiliyor. 

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde altı yıldır faaliyetlerini 
sürdüren ve bugüne kadar katılan girişimcilerin 50 
milyon TL’yi aşan yatırım aldığı Türkiye’nin en önemli 
girişimcilik programlarından İTÜ Çekirdek’in 2018 
başvuruları başladı. Teknolojik, yenilikçi iş fikirlerine 
sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürüle-
bilir olduğuna inanan tüm girişimciler ve startuplar için 
en doğru adres olan İTÜ Çekirdek’e girişimciler; otomo-
tiv, fintech, insurtech, sağlık, IoT ve platform gibi 
teknoloji alanlarında başvuru yapabiliyor. İTÜ Çekird-
ek’e başvuran girişimcilerden ticarileşebilir bir fikri 
veya ürünü olması bekleniyor. Girişimcilere açık ofis, 
girişimcilik eğitimi, altyapı desteği, 250’yi aşkın 
gönüllü mentor ile görüşme fırsatı ve yatırımcı 
buluşmaları gibi yatırım, satış, mentorluk ve network 
alanlarında destek sunuluyor. İTÜ Çekirdek bu yıl 
ayrıca kurumsallar ile yaptığı anlaşmalar doğrultusun-
da girişimcilere “ilk müşteri” deneyimini yaşatmayı da 
hedefliyor. Geçtiğimiz altı yılda ülke genelinde bin 

150 girişim ve 3 bin 450 girişimciye destek veren İTÜ 
Çekirdek’te bugüne kadar 175’den fazla firma 
şirketleşme başarısı göstererek, ticari hayatlarına 
başladı. İstanbul Sanayi Odası, Otomobil İhracatçıları 
Birliği, ING Bank ve Elginkan Vakfı’nın da aralarında 
bulunduğu İTÜ Çekirdek’in 40’ı aşkın paydaşı ise Türki-
ye’nin geleceği için girişimcilere destek vermeyi bekliy-
or. Sadece 2017 yılında 10 binden fazla başvurunun 
geldiği İTÜ Çekirdek’in final etkinliği Big Bang Startup 
Challenge’da girişimlerini sahneleyen 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 aldı. Bu yıl da 
İTÜ Çekirdek’e başvuran girişimler 17 milyon TL’yi aşan 
ödül ve yatırımdan pay almak adına çalışmalarını 
yürütecek. Teknolojiye dayalı ürün ve hizmete dönüşe-
bilir girişimi olan her yaştan girişimci, İTÜ Çekirdek’te 
yerini almak için www.itucekirdek.com internet sitesi 
üzerinden başvurusunu gerçekleştirebiliyor. 
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 YENİ DÖNEM GİRİŞİMCİLERİNİ BEKLİYOR
İTÜ  ÇEKİRDEK



Bitcoin’in hızla yükselmesiyle diğer kripto paralar da yükselişe geçmiş ve kısa zamanda 
popüler hale gelmişti. Ancak bu yükseliş ve popülerlik kripto para dolandırıcılığını da 
beraberinde getirdi. Son zamanlarda çok fazla bu tarz haberlerle karşılaşmaya 
başlamıştık. Bu konuyla ilgili bir önlem alması gerektiğini düşünen sosyal medya devi 

Facebook geçtiğimiz hafta konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Reklam politikalarını yeniden düzenleyen şirket Bitcoin, ICO 
ve kripto para ile diğer tüm konulardaki reklamları yasak-
ladığını duyurdu. Böylece Facebook dolandırıcılara savaş ilan 
etmiş oldu! Şirketin Ürün Yönetim Müdürü Rob Leathern 
yayınladığı blog yazısında yeni reklam politikasının ikili 
opsiyonlar, ICO’lar ve kriptokrasi içeren her türlü yanıltıcı, 
aldatıcı promosyon uygulamaları ile ilişkilendirilebilen finan-
sal ürün ve hizmetleri hedeflediğini belirtti. İnsanların aldat-
maca ve dolandırılma korkusu olmadan Facebook reklamları 

aracılığıyla yeni ürün ve hizmetleri keşfetmelerini istedikleri-
ni ifade eden Leathern şu anda kötü niyetli çok fazla ikili 
opsiyon, ICO ve kripto para birimleri reklamı yapan şirket 
olduğunu kaydetti. Leathern bu reklamların uygulama içinde 
dolandırıcılık yapma faaliyetlerine karşı geliştirilen politikan-
ın bir parçası olduğunun da altını çizdi. Sosyal medya devinin 
yeni politikası oldukça kapsamlı. Şirket bu politikayla ikili 
opsiyon, ICO ve tüm kripto para türleriyle ilgili yanıltıcı 
reklam yapanları en iyi şekilde tespit etmeyi hedefliyor.

Şirket aldığı bu kararları hem kendi bünyesinde hem 
de fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram 
içerisinde uygulamaya başladı. Yasak kısa zamanda 
diğer Facebook platformlarında da uygulanmaya 
başlayacak. Facebok’un aldığı kararlar şu an kesin ve 
uygulanıyor olsa da şirket bu politikayı yakın gelece-
kte gözden geçirip duruma göre güncelleyeceğini 

belirtti. Ancak şu an bu politikayı ihlal edip yasağı delen 
içerikler Facebook tarafından silinecek. Facebook 
kullanıcılarından bu konuda büyük destek beklediğini ve 
bu tür içeriklerle karşılaştıklarında kendilerine bildirmel-
erini istediği duyurdu. Facebook yasağının ardından en 
popüler kripto para uygulamalarından biri olan Bitcoin 
hızla değer kaybederek 8 bin seviyesinin altına düştü.

Yasak Diğer Facebook Platformlarını da Kapsayacak

Tüm Kripto Para
ReklamlarınıFacebook Yasakladı
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Next  Horizons 
Çalışmalarına Hızla Devam Ediyor!

İTÜ Çekirdek Girişimlerinde 2016 BigBang birincisi Next Horizons başarılı çalışmalarına 
devam ediyor. BigBang 2016 sonrası aldığı yatırımlarla yoluna kararlı adımlarla devam eden 
Next Horizons geliştirdiği prototiplerle ise dikkatleri üzerine çekerken yatırımcılarda 
geliştirilen prototiplere oldukça ilgiyle yaklaşıyorlar. Tüm bunların yanı sıra tanıtım 
faaliyetlerine de devam eden Next Horizons Para Dergisi’nde Şule Güner’e konuk oldu. Biz de 

Şule Güner’in haberini sizler için derledik! 
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İTÜ Çekirdek’teki girişimlerden birisi olan Next 
Horizons, tehlikeli keşif çalışmalarında kullanılacak 
“Degu” adlı bir robot geliştirdi. Ürünün en önemli 

özellikleri hafif olması ve kullanımının kolayca öğre-
nilmesi. Afrin benzeri operasyonlar için çok iddialı 
olan “Degu” maliyet olarak da cazip görünüyor.

Parlak gençlerin ve projelerin desteklendiği İTÜ 
Çekirdek’e iki yıl önce kabul edilen Davud Şadoğlu ve 
üç arkadaşı, öncelikle emniyet güçlerinin can güven-
liğini sağlamak amacıyla bir dizi keşif robotu prototipi 
geliştirmiş. İsimlerini Next Horizons koyan bu dört 
kişilik ekip ve bu ekibi destekleyen teknoloji firmaları, 
donanımı, yazılımı ve tasarımı bu dört genç tarafından 
sağlanan prototiplerin seri üretime geçirilmesini 
hedefliyor. Şadoğlu, projenin nasıl ve hangi amaçla 

doğduğunu şöyle anlatıyor: “ Girişimimiz mayın ve el 
yapımı paylayıcılar nedeniyle gerçekleşen ölümleri, 
dolayısıyla şehit vakalarını önlemek amacıyla 
oluşturuldu. Yaklaşık iki buçuk yıldır faaliyet gösteriy-
or ve bu süreçte sayısız prototip geliştirdik. Üç farklı 
sınıfta robot üretiyoruz ve bu robotlarla güvenlik 
güçlerimizin sahada aktif olarak can güvenliğini 
sağlamayı hedefliyoruz. “Degu” isimli ilk ürünümüzü 
piyasaya sürdük. Bu, güvenlik güçleri için riskli opera-
syonlarda kullanılacak akıllı bir keşif robotu.”

İlk Ürünü Piyasada

Milli ve Yerli Robot Cephede Görev Bekliyor!
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Bu gençlerin ürettiği yeni teknoloji keşif robotunun ne 
üstünlüğü var diye soracak olursanız Şadoğlu, Türki-
ye’de kullanılan keşif makineleri ve robotların yeterince 
pratik olmadığını söylüyor.  “Ülkemizde kullanılan 
mevcut robotların bir robottan ziyade uzaktan kuman-
dalı araçlar olduğunu farkettik. Çok fazla inisiyatif 
alamadıklarından kullanımları çok zahmetli. Ayrıca ülke-
mizde bu ürünlerin taşınabilir olanları bile 80-90 Kg’dan 
başlıyor. Operasyonlara gönderilmesi bile oldukça zaman 
alıyor ve hantal kalıyor. Biz aynı problemi sırtta taşınabi-

lecek kadar hafif ve aynı zamanda bir saatlik bir eğitimle 
kullanılabilecek kadar kolay kullanımlı basit bir robot ile 
çözdük.” diyen Şadoğlu, geliştirme çalışmaları sırasında 
Güneydoğu’yu ziyaret ederek bazı gözlemlerde bulun-
muş. “Güneydoğu bölgesinde bu araçların operasyon 
araca yüklenmesi bile önemli bir problem. Robot çok ağır 
olduğu için araca rahat bir şekilde taşınamıyor ve insan-
ların ilgi odağı oluyor.” Şadoğlu Next Horizons’ın 
geliştirdiği robotun İstanbul gibi metropollerde büyük 
zaman tasarrufu sağladığını söylüyor.

Hafif Kullanımı Kolay

Amaçlarının kendi ürettikleri prototiplerin mevcut ve yerli 
üretim yapan kurumların ürünlerini ikame etmesi 
olduğunu belirten Şadoğlu, “Biz bu sorunu, daha hafif, 
daha akıllı ve kolay kullanılabilen farklı bir ürünle çözmeyi 
hedefledik. Mevcut robotlar insandan bağımsız 
çalışmadıklarından operasyonlarda aktif kullanılamıyor. 
Bizim şimdiye kadar geliştirdiğimiz ve geliştireceğimiz 

ürünler ise aktif olarak kullanılabiliyor.” diyor. Geliştirdikleri 
prototiplerin sadece güvenlik değil, lojistik ve sivil savun-
ma gibi alanlarda da kullanılabileceğine vurgu yapan 
Şadoğlu, “Tek bir alana yönelik çözüm üretmek yerine 
platform kavramına odaklandık. Dolayısıyla lojistik gibi 
farklı alanlarda da kullanılabilecek robot geliştirebiliyoruz. 
Keza sivil alanda da görüştüğümüz firmalar var.” diyor. 

Güvenlik ve Lojistik

Next Horizons, 1,5 kg ağırlığındaki -10 ile +55 derece 
sıcaklık arasındaki hava koşullarında çalışabilen ve saatte 
6 km hız yapabilen “Degu” isimli bir robot geliştirdi. Bu 
robot keşif başta olmak üzere güvenlik operasyonlarında 
kullanılmak üzere taşınabilir şekilde tasarlanmış. Ağırlığı 
piyasadaki diğer ürünlere göre oldukça hafif. “Degu” ile 
şüpheli cisimlere müdahale edilebiliyor ve iletişimin 
mümkün olmadığı noktalarda fiziksel işaretleme yapılabili-
yor. Üzerine eklenen algılayıcılar sayesinde ortamdaki 
çeşitli gazlar, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif tehlikeler 

tespit edilebiliyor. Şüpheli durumlarda güvenli mesafeden 
hızlı ve kolay bir şekilde araç altı tarama yapılabiliyor. 
“Degu” standart özelliklerin yanı sıra, farklı koşullar için 
yeni özelliklere sahip hale de getirilebiliyor. Örneğin, 
dinleyici, hoparlör, sis bombası, işaretleyici ve gözetleme 
sistemi ekipmanları yerleştirerek özel tasarımlar ortaya 
çıkarabiliyor. İnsansız hava araçları ile birlikte operasyon-
larda kullanılabiliyor. Farklı tip kamera sistemleri ile zorlu 
şartlarda canlı tespiti yapılabiliyor. Geçici boya ile 
güzergâh çizilebiliyor.  

Hafif Keşif Robotu Degu

Üç mühendis ve bir yazıcıdan oluşan Next Horizons isimli 
oluşumun kurucusu Davud Şadoğlu, lise ikinci sınıftan bu 
yana robot ürettiğini ve çocukluğundan beri güvenlik 
güçlerinin şehit olmaması için çalışmayı motivasyon haline 
getirdiğini söylüyor. BigBang 2016 yarışmasında birinci 
olunca İTÜ ARI Teknokent ve Proline Ventures’ten yatırım 
aldıklarını belirten Şadoğlu, prototiplerin satış aşamasında 
olduğunu söylüyor ve satış konusunda emniyet, savunma 
gibi alanlarda farklı kanallarla görüşüyoruz. Hedefimiz 
geliştirdiğimiz milli teknolojilerle ülkemize robotik alanın-
da değer katmak ve küresel bir şirket olmak diyor.

Hedefimiz Küresel Bir Şirket Olmak

“Tek bir alana yönelik çözüm üretmek yerine platform kavramına
odaklandık. Dolayısıyla lojistik gibi farklı alanlarda da kullanılabilecek

robot geliştirebiliyoruz. Keza sivil alanda da görüştüğümüz firmalar var.” 

Davud Şadoğlu



İTÜ Çekirdek Girişimleri çeşitli kişi ve kurumlardan yatırımlar alarak kararlı adımlarla yoluna 
devam ediyor. Son olarak Sipariş ve Otomasyon Sistemi Restriod 2,5 TL değerlemeyle 
yatırım alırken, CEOtudent ise BIC Angels’tan 3,2 Milyon TL değerleme ile yatırım aldı. İki 
girişimimizin bu güzel başarısı ise online platformlarda dikkat çekmeyi başardı. 

Girişimlerimizin başarılarına yer veren egirisim.com’un haberini sizler için derledik! 
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Girişim üniversitesi gibi çalışan ve yatırımcı ile iş 
fikirlerini buluşturmayı amaçlayan Bilgiyi Ticarileştirme 
Merkezi’nin (BTM) bünyesinde üretilen projeler 
yatırımcı çekmeye devam ediyor. Son olarak Restroid 
Sipariş ve Otomasyon Sistemleri’ girişimi yatırım aldı. 
ENTREN Kurucu Başkanı ve TOBB İstanbul Genç 
Girişimciler Kurulu Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler 
Çalışma Grubu Başkanı ve iş insanı Erdem Dereli, 
restoran ve kafelerde kullanılan sipariş ve otomasyon 
sistemlerini yenilikçi özelliklerle farklı bir boyuta 
taşıyan Restroid projesine 2.5 Milyon TL değerleme 
üzerinden yatırım yaptı. İstanbul Ticaret Odası’nın 
(İTO) iştiraki olan ve faaliyetleri İstanbul Kalkınma 

Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen BTM bünye-
sinde geliştirilen Restroid Sipariş ve Otomasyon 
Sistemleri, ilk ve tek yerli ve milli, kapalı sistem resto-
ran otomasyonu. Yeni nesil yazarkasalar ile tam ente-
gre çalışan sistem, Mali Onaylı Otomasyon sistemi 
olmanın yanında halihazırda kullanılan sistemlerle 
karşılaştırıldığında sistem donmaları, hesap hataları, 
yavaşlama ve ısınma sorunlarını ortadan kaldırıyor. 
Sağlam iletişim altyapısı sayesinde bağlantı kopması 
sorunları yaşamanızı engelliyor. Linux altyapısına 
sahip olduğu için virüs korumasına ihtiyacı yok, bu 
nedenle de daha güvenilir bir sistemle çalışma fırsatı 
sunuyor. Sistem daha güvenilir olmasının yanında her 

 Yatırım Almaya Devam Ediyor!
İTÜ  Çekirdek  Girişimleri

Sipariş Ve Otomasyon Sistemi Restroid, 2,5 Milyon TL
Değerlemeyle Yatırım Aldı!



33

platformda sipariş alma kolaylığı sağlayarak 
satışların artması ve daha az personelle daha çok iş 
yapılmasına yardımcı oluyor. Rakiplerine kıyasla 
daha hızlı/güvenilir bir sistem olma özelliği taşıyor 
ve müşterilerine 7/24 destek sağlıyor. Restroid 
kurucusu Yasin Asal yatırım alınması nedeniyle 
düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, “Restroid 
vizyon olarak hem ülkemizde pazarlanan yabancı 
menşeili restoran otomasyonlarının ülke dışına 
çıkardığı yerli sermayenin önüne geçmeyi hem de 
ihracat yaparak uluslararası pazarlarda önemli bir yer 
edinmeyi ve milli sermayeye destek olmayı hedefliy-
oruz” dedi. Yatırımcı Erdem Dereli de ‘’Restroid’in, 
geliştirdiği teknolojiyle rakiplerine göre tüm özel-
liklerde bariz bir üstünlüğü olduğunu ve sağladığı ek 

uygulamalarla, işletme sahiplerini mutlu ederken, 
müşteriye sunulan hizmet kalitesini de yükselttiğini 
bir süredir gözlemliyorduk. Ülkemizde geliştirilen bir 
teknoloji olması sebebiyle hem iç pazarda bu teknolo-
jiye ihtiyacı olan işletmelerin talebine cevap vermeyi 
hem de küresel pazarda bir teknoloji markası olarak 
ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı 
düşündük. Geleceğin ekonomisinde söz sahibi 
olabilmek için geleceğin teknolojilerine yatırım 
yapmanın doğru bir karar olacağını düşünüyoruz. 
Restroid, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarından gelen 
talepler çerçevesinde yurtdışı açılımını 
gerçekleştirirken, 2018 yılı içerisinde AR-GE çalışma-
larına da devam ederek birçok yenilikçi ürün geliştirm-
eye devam edecektir.” şeklinde görüş belirtti.

Geçtiğimiz yıl BIC Angels’tan 1 milyon TL değerlemey-
le tohum yatırım alarak BIC101 programına dâhil olan 
CEOtudent, kısa sürede rakamlarını katlayarak süreci 
başarıyla tamamladı ve ilk melek yatırımını almış oldu. 
Kurucusu Yağmur Avvurur’un genel yayın yönetmen-
liğini üstlendiği CEOtudent’ta; satış, pazarlama ve 
kurumsal iletişimi yönetici ortaklardan Emre Can 
Durmaz, teknik süreçleri ise Onur Zeybek yönetiyor. 
CEOtudent’ın 18 kişilik ekibi ise başarı, fayda ve ilham 
odaklı içeriklerin üretimi, moderasyonu, sosyal medya 
üzerinden yayılımı, topluluk yönetimi ve operasyon 
üzerine çalışmaya devam ediyor. CEOtudent, 2017’nin 
son çeyreğinde yüzde 92’si 18-30 yaş aralığında 
olmak üzere ortalama 1,5 milyon ziyaretçiye ve 4000 

içerik üreticisi kullanıcıya ulaştı. CEOtudent içerikleri 
ise sosyal medyada aylık 10 milyona yakın erişim 
alıyor. Markalara içerik pazarlaması çözümleri sunarak 
bu içerikleri kendi kitlesiyle buluşturan CEOtudent, 
2017 yılı boyunca milyonlarca okuyucusunu onlarca 
marka ile buluşturdu. Ekip, 2018 yılında da erişim 
gücünü arttırarak ulaşacağı kitleyi dijitalleşme yolun-
da vizyoner yaklaşımlar sergileyen markalarla bir 
araya getirmeyi amaçlıyor. Alınan yatırımın Türkiye’de 
büyümek için değerlendirileceğini belirten Yağmur 
Avvurur, bu hedefte ilk adımda video içerik üretimine 
ve mobil uygulama üzerine yoğunlaştıklarını dile getir-
di. CEOtudent’ın uzun vadeli planlarında ise İngilizce 
içerik üretimine başlayarak yurt dışına yönelmek var.

CEOtudent, BIC Angels’tan 3,2 Milyon Tl Değerleme İle Yatırım Aldı



34

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 şubat ayında yine bir sürü 

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Yerel halkı ve gezginleri bir araya getirerek şehri 

birlikte daha iyi keşfetmelerini sağlayan bir mobil 

uygulama olan Urbansurf, artık Android cihazlarda. 

Urbansurf uygulamasını Google Play Store‘dan 

kolayca indirip, hem şehri keşfedip hem de 

sosyalleşmeye başlayabilirsiniz.

Bayilik veren boya badana merkezli 

dekorasyon platformu olan Evde Mimar bir 

yeniliğe daha imza attı. Artık Evde Mimar 

ile evinizi boyatmadan önce hangi rengin 

odalarda nasıl durduğunu görebilmek 

mümkün. Bu yenilik içerisinde size en 

uygun odayı seçerek renklerin nasıl 

göründüğünü gözlemleyebileceksiniz.

Urbansurf, Andoid Cihazlar
İçin Yayında!

Evde Mimar‘dan
Bir Yenilik Daha!
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Big Bang 2018’e giden yolda ilk adım olan İTÜ 

Çekirdek Jürileri devam ediyor. Kabul edilen 

girişimlerle tanışma toplantısı düzenleniyor.

2018 GİRİŞİMCİLERİ
İÇİN İTÜ ÇEKİRDEK

JÜRİSİ DÜZENLENDİ

WalkOVR, hareket tanıma teknolojileri sayesinde, 

kullanıcıların dijital oyun ve uygulamalar içerisinde yürümek, 

koşmak, eğilip zıplamak gibi fiziksel aktiviteler 

gerçekleştirerek kendi vücut dinamizmleriyle oyun içinde yer 

almalarını sağlayan bir hareket platformudur. Sanal dünya ile 

fiziksel gerçekliği gamer’lara bir arada sunarak benzersiz bir 

oyun deneyimi yaşatan İTÜ Çekirdek girişimi WalkOVR 

yatırım periyodunu başlattığını duyurdu!

Walkovr Yatırım Periyodunu Başlattı!

Kullanıcıların şehirdeki partilerin nerede, ne zaman ve ne 

tarzda olduğunu bulabileceği mobil bir uygulama olan 

Partymag premium modelini yayınladı. Bir İTÜ Çekirdek 

girişimi olan Parymag’in premium paketini alarak şehrin en 

popüler etkinliklerine ücretsiz katılabilir ve birçok 

ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz.

Partymag ‘in Premium
Modeli Yayında!

Üç boyutlu (3B) yazıcıların sarf malzemeleri olan filamentleri 

(kartuş) fonksiyonel olarak üretmeyi hedefleyen Porima 

Webrazzi’de yer aldı. Porima, nano/mikro teknoloji ve 

kompozit hazırlama yöntemlerini kullanarak üstün 

performanslı ve katma değerli “3B Yazıcı Filamentleri” 

üretmeyi hedefliyor.

Porima Webrazzi’de!



Innogate Programı kapsamında seçilen firmalar eğiti-
min ilk aşaması olan İstanbul ayağında; ABD pazarına 
giriş stratejileri, pazar araştırması, ürünün rekabetçi 
avantajlarını konumlandırma, fiyatlandırma ve iş 
modeli gibi pek çok konuyu kapsayan 2 aylık yoğun 
ve kapsamlı bir programına dâhil oluyor. Programın 
İstanbul’daki eğitim ve ABD pazarına hazırlık dönemi-

ni başarıyla tamamlayan firmalar, San Francisco ve 
New York’ta uluslararası yatırımcılar, mentorlar ve 
diğer girişimcilerle bir araya geliyor. Birebir sonuç 
odaklı ve yoğun ilerleyen 6 aylık program süresince 
firmalar sektörlerine yönelik birçok bağlantıya 
ulaşırken; müşteri, partner ve distribütör adayları ile 
ilişkilerini geliştiriyor.

2014 yılından bu yana gerçekleştirilen ve 40 firmaya 
ABD’nin kapılarını aralayan; 23 firmanın aktif olarak 
ABD’ye açılmasını sağlayan Innogate Programı 
kapsamına seçilen firmalar, İTÜ ARI Teknokent’in 
tecrübesi ve denenmiş yöntemleri ile deneme-yanılma 

ABD Pazarına Girişi
Hızlandırıyor
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İTÜ ARI Teknokent’in liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın verdiği destekle 
gerçekleştirilen ve yerli teknoloji firmaların, uluslararası pazarlarda satış yapmalarını 
hedefleyen Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı’nın yeni dönem 
başvuruları başladı. Innogate Programı’na katılmak ve ABD pazarındaki potansiyelini 
görmek isteyen firmaların www.innogate.org adresinden 18 Mart 2018 tarihine 

kadar programa başvurmaları bekleniyor.

INNOGATE
PROGRAMI YENİ DÖNEM
BAŞVURULARI BAŞLADI



süresini kısaltıyor. Innogate, hedefe yönelik atılan 
adımlar ve kurulan doğru bağlantılar sayesinde kapıları 
kolay açmasının yanı sıra, ABD pazarına girişte ihtiyaç 
duyulan hizmetlere maliyetinin çok altında ulaştırıyor. 
Farklı alanlarda uzman, pazarın doğasını bilen ve 
pazarın içinden kişiler Growth Partner Modeli ile Inno-
gate firmalarıyla beraber çalışarak, firmaların ABD 
pazarında başarılı ve sürdürülebilir faaliyetler yürüte-

bilmesi için çözümler üretiyor. Türkiye’nin girişimcilik 
ve teknoloji üretim ekosistemine büyük katkı 
sağlayan Innogate Programı, yerli firmaların üretim-
lerini Türkiye’de yapmalarını, AR-GE ve temel kaynak-
larını burada geliştirmelerini sağlıyor. Bu sayede 
programın, Türkiye’de geliştirilen projelerin satış ve 
pazarlamalarını Amerika pazarına taşımasıyla ülke 
ihracatına da önemli fayda sağlaması hedefleniyor.

2014 yılından beri gerçekleştirilen Innogate 
programı ile şimdiye kadar 40 firma ABD’ye gitti ve 
bunlardan 23’ü ABD faaliyetlerine devam ediyor. 

Gelecek iki yıl içerisinde 170 firmanın eğitim 
programından yararlanması ve 50 firmanın ABD 
sürecine katılması hedeflenmektedir.  

MONUMENT – Ercan Erciyes, CEO
Monument, 900K $ ile Kickstarter’da en fazla fon 
toplayan Türk girişimi unvanını kazandı ve ACT Venture 
Partners öncülüğünde 1,4M $ yatırım aldı. Kaliforniya’da 
perakende satışlarına devam ediyor. 
URBANSTAT – Anıl Çelik, CEO
Innogate programı ile Amerika’ya açılan Mekansal İşler, 
UrbanStat platformu ile 500k $ yatırım alarak işini 
büyütme fırsatı elde eden firmalar arasında yer aldı. 
SBS – Aslı Elif Tanuğur, CEO
ABD’de online olarak Amazon, Walmart, E-Bay ile kendi 
web sitesi ‘www.bee-andyou.com’ üzerinden ihracat 
yapan SBS, 1.3 Milyon € yatırım aldı, New York’ta 120 
mağazaya girdi; Boston, San Francisco’da da perakende 
satış noktası bulunuyor ve cirosunu 5 kat artırdı.
INVENT ANALYTICS
Perakende şirketlerinin tedarik yönetimine odaklanan 
iş analitiği girişimi Invent, Innogate sayesinde, 2015 
yılının ikinci çeyreğinde 3 binin üzerinde mağazaya 
sahip ilk ABD’li müşterisiyle çalışmaya başladı ve 
bugün Invent’in cirosunun %15’i ABD’den geliyor.

REPZONE – Umut Sevin, CEO
Innogate Program’ı kapsamında doğru bağlantılara 
ulaşan Repzone New York’ta çalışmalarını sürdürüyor. 
LOGIWA – Erhan Musaoğlu, CEO
Tedarik zinciri yönetimine getirdiği farklı yaklaşımıy-
la ABD pazarına Chicago’dan girerek, yüzlerce 
müşteriye ulaştı. 
ODC BUSINESS SOLUTIONS – Oğuz Küçükbarak, CEO
Innogate sonrası istikrarlı başarıya imza atan ODC, ürün 
yelpazesini geliştirdi ve küresel rekabette hızlandırdı.
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Başarı Hikâyeleri 

INNOGATE Sonrası Elde Edilen Çıktılar
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Ukrayna – Türk 
Ukrayna -Türk Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezinin açılışı İTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Karaca, NTU "KhPI" Rektörü Prof. Dr. Sokol E.I. birlikte yapıldı. Merkezde 
yenilikçi teknolojilerin araştırma ve geliştirilmesi, elektronik, mühendislik, havacılık 

gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Merkezin işleyişiyle ilgili açıklamalarda bulunan İTÜ 

Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, Türkiye ve Ukrayna 

arasında bilimsel iş birliğinde İTÜ’nün bir köprü 

görevi üstlendiğini söyledi. Her iki ülke arasında 

entelektüel bilgi birikiminin paylaşımını sağlamak ve 

iş birliğini artırmak adına böyle bir merkeze ihtiyaç 

duyulduğunu aktaran Karaca: ”Merkez, akademisyen 

değişimi, filiz fikirlerin ve start-up’ların orada yeşer-

mesi ticarileşebilecek olan bazı bilgilerin o merkez 

üzerinden yapılanmasına katkı sunacak. Bir nevi 

 Koordinasyon Merkezi Açıldı
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

yurtdışı kuluçka merkezi olacak. Aynı zamanda 

teknoloji transferinin yapıldığı bir merkez olarak öne 

çıkacak. Ukrayna’da motordan, uçağa, elektronikten, 

radar tekniklerine kadar ciddi işler yapılıyor iyi bir 

bilgi birikimleri var. İTÜ’nün akademik bilgi birikimini 

de bu merkeze taşıyacağız. Merkez, İTÜ, Kharkiv 

Politeknik Enstitüsü, Ukrayna Havacılık ve Radyo-

elektronik Enstitüsü ile birlikte birkaç üniversiteyi 

daha kendi içerisinde barındıracak. Kharkiv Politeknik 

Enstitüsü ise iş birliğinin merkezi olacak.” dedi.
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Prof. Dr. Sokol E.I.Prof. Dr. Mehmet Karaca

Ukrayna-Türk Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Merkezi, NTU "KPI" ve İTÜ arasında eğitim, araştırma, 

geliştirme alanlarını kapsayan iş birliği protokolü 

imzalandı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, NTU 

"KhPI" Prof.Dr. Sokol E.I. Bilişim Enstitü Enstitüsü 

Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, NTU "KhPI" rektör 

yardımcısı Veliev E.I, hazır bulundu. Rektör Karaca, 

dünyanın önde gelen üniversiteleriyle bilimsel, teknik, 

akademik ve kültürel bağlarını kuvvetlendirmeye 

sürdürdüğünü, imzalanan protokol ile eğitim ve bilim-

sel araştırma alanlarında iki üniversite arasındaki 

ilişkileri daha da güçleneceğini söyledi. Üniversitelerin 

nitelikli insanları sisteme kazandırması gerektiğine 

dikkati çeken Karaca, "21'nci yüzyılda eğitim, araştır-

manın yanına ama üniversitelerin artık inovasyon ve 

girişimciliği de eklemesi gerektiğine işaret etti. Karaca 

“Üniversiteler birer tane birkaç milyar dolarlık şirket 

çıkarmalıdır. Artık trend bu yönde, üniversiteler de bu 

kendi içinde evirilmelidir ." diye konuştu. Günümüzde 

bilimin toplum için yapıldığı düsturu bulunduğuna 

işaret eden Karaca, "Toplumun hayat standardını artır-

mak ve teknolojik gelişime katkı sunmaya doğru 

dönüşüyor. Artık her üniversite kendi içinde buna 

doğru dönüşüyor." ifadesini kullandı. 

Ukrayna’nın Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv 

Politeknik Enstitüsü (NTU ‘KhPI’) Rektörü Prof. Dr. Sokol 

E.I. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Karaca’ya “Fahri Doktor” unvanı verileceğine 

dair senato kararını açıkladı. Ukrayna -Türk Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Merkezinin açılışında okunan 

kararda Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya “Fahri Doktor” 

unvanı yükseköğretime uluslararası düzeyde sağladığı 

katkılardan ve iki üniversite arasında kurulan iş birliğin-

den dolayı verileceği belirtildi.

İş Birliği Protokolü İmzalandı

Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya Fahri Doktora Verilecek!



40

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türkiye’de ilk kez düzenlenen Türkiye Yapay Zekâ 
Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. “Yeni Aşkımız Yapay Zekâ” mottosuyla gerçekleşen 

zirvede, farklı sektörlerin öncü kuruluşlarından çok sayıda temsilci katıldı.

Yapay Zekâ Zirvesi, Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi 

(TRAI) tarafından 14 Şubat’ta İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent firmalarının ve aynı zaman-

da dünya devi şirketlerin temsilcilerinin de katılımcılar 

arasında yer aldığı etkinlikte, yapay zekâ teknolojisi-

nin günümüzde geldiği nokta ve gelecekte nereye 

doğru yol alacağı, teknoloji alanında yetkili isimleri, 

dergilerin teknoloji editörleri ve akademisyenler 

tarafından ele alındı. Üretim Dünyasında Yapay Zekâ 

başlıklı panelde konuşmacı olan İTÜ Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve tazi. ai (ARI 

Teknokent) kurucusu Prof. Dr. Zehra Çataltepe, İTÜ’de 

ve tazi.ai’da yapay zeka teknolojileri hakkında 

açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Zehra Çataltepe “Yeni 

yapay zeka teknolojileri, verinin çok miktarda olduğu 

ve bunun insana fayda sağlayabileceği sağlık, iletişim, 

Yapay Zekâ Zirvesi
 İlk Kez İTÜ’de Yapıldı

finans gibi birçok kararların daha çabuk, optimal ve 

anlaşılabilir bir şekilde alınmasını sağlıyor.” Yapay 

zekânın çeşitli boyutlarda olması gerektiğini ve belirli 

yerlerde kullanılacağını ifade eden Çataltepe sözlerini 

şöyle sürdürdü: “Gün sevgi günü ben de insanların 

sevdikleri şeyleri yapmaları gerektiğini düşünüyorum. 

tazi.ai olarak ve yapay zeka kariyerim boyunca bilgi-

sayar mühendisleri ile beraber farklı alanlarda prob-

lemler çözdük; ancak bu problemleri makine 

mühendisleri, bankacılık, finans ve iş dünyasındaki 

değerli uzmanlar ile birlikte çözdüm. Dolayısıyla 

iletişimin her zamankinden daha önemli olduğunu 

düşünüyorum. Oluşturulan çözümlerin fark oluştura-

cak kadar iyi olması ve dünya değişirken de iyi olmaya 

devam etmesi için yapay zekâ çözümlerinde iyi eğitim 

ve teknoloji altyapısı yanında, yaratıcı düşünme ve 

kendini ifade etmeyi de çok önemli buluyorum. 

Etkinlik boyunca düzenlenen panel ve söyleşilerin yanı 
sıra, sektörün öncü kuruluşlarından eğitimlerde verildi. 
“Yapay Zekâ 101 Eğitimleri” kapsamında 5 farklı kuruluş 
tarafından eğitim verildi. İTÜ’de bu eğitimci kuruluşlar 
arasında yerini aldı. İTÜ-SiMiT araştırma laboratuvarının 
katkıları ile tensorflow temelli derin öğrenme eğitimi 
(hands-on) düzenlendi. İTÜ eğitimlerinde katılımcılar, 
yazılımların kurulumu (tensorflow, opencv vb.) hakkında 
genel bilgiler verilirken “Neural network ve CNN hakkın-
da bilgi ve model oluşturma, hyperparameters ve 
optimizasyon, transfer öğrenmesi ve state-of-the-art 
CNN modelleri kullanımı (AlexNet, GoogLeNet) gibi 
uygulamaya yönelik eğitimler de verildi.

İTÜ ile Yapay Zekâ Eğitimi 
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İstanbul Teknik Üniversitesi ile ASELSAN Akademi arasında akademik işbirliği 
protokolü imzalandı. Yapılan protokol ile ASELSAN insan kaynaklarının niteliğinin bilgi 

ve bilim temelli olarak daha da arttırılmasını hedefleniyor.

Aselsan Akademi Hakkında

Üniversite-Sanayi işbirliği sürecine yeni ve yenilikçi 
projeleriyle katkı sunan İTÜ akademik birikimini 
ASELSAN Akademiye taşıyor. Savunma sanayine 
yönelik projeleri doğrudan destekleyerek Ülkemizin 
eğitim ve teknolojisine katkıda bulunmaya devam 
ediyor. ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel 

Müdürü Yardımcısı ve Akademi Direktörü Prof. Dr. 
Mehmet Çelik ve ekibi ASELSAN Akademiyi İTÜ’deki 
öğretim üyelerine tanıtarak oluşumun önemini 
anlattı. ASELSAN heyetinin sunumunun ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca ASELSAN Aka-
demi ile İşbirliği Protokolünü imzaladı. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ihtisaslaşma sürecinde bulu-
nan Araştırma Üniversitelerin ve Akademisyenlerin uygu-
lamalı teknolojik proje ortamını sağlayacak, ASELSAN 

Akademi Lisansüstü Eğitim Programı, YÖK’ün himayel-
erinde 1 Ağustos 2017 tarihinde imzalanan protokolle 
başlatıldı.

İTÜ’den  ASELSAN 
Projelerine Akademik Destek

Prof. Dr. Mehmet ÇelikProf. Dr. Mehmet Karaca
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Endüstri Mühendisliği Kulübümüz tarafından bu yıl 25.’si düzenlenen İTÜ Endüstri 
Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu (İTÜ EMÖS), 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında iş 

ve teknoloji dünyasının nabzını tutarak Maçka Yerleşkesinde gerçekleştirildi. 

Bu sene “Dinamik Hikaye” temasıyla gerçekleşen İTÜ 
EMÖS, iş ve teknoloji dünyasının trendlerinin 
anlatıldığı oturumlar ve eş zamanlı kariyer atölyeleri 
ile gerçekleştirildi. Sektördeki QNB Finansbank, 
Bosch Türkiye, Arçelik A.Ş., B/S/H, KPMG ve Vodafone 
Türkiye gibi şirketlerin üst düzey yöneticilerinin 
katılımıyla 5 gün süren etkinlik boyunca dinleyicilere 
iş trendleri ve teknolojik gelişmelerin endüstriye 
entegrasyonu aktarıldı. Dijital ekonomi ve Endüstri 
4.0 gelişmelerinin de aktarıldığı etkinliğe telekonfer-
ans ile bağlanan IOTA’nın kurucu ortağı Dominik 
Schiener, blockchain, kripto paralar ve IOTA hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. Etkinlik boyunca Mustafa 
Kemal Amfisinde gerçekleşen oturumlara paralel 
olarak Kariyer Atölyeleri düzenlendi. İTÜ EMÖS’te 
geleceğin mühendisleri olacak öğrencilerin kariyer-
lerini oluştururken bir adım önde olmalarını sağlaya-
cak iş simülasyonları, atölyeler, eğitimler ve vaka 
çalışmaları İTÜ Maçka Yabancı Diller Yüksekokulu 

dersliklerinde gerçekleştirildi. İş dünyasındaki önemli 
şirketler tarafından Vaka Analizi, Hikâyeleştirme 
Eğitimi, Proje Yönetimi Eğitimi, Bitcoin ve Kripto 
Paralar, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi, 
Mülakat Simülasyonu konulu interaktif 8 atölye 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
katılımcıların ağırlandığı 30 oturum ve 8 atölye ile 
gerçekleşen etkinliğe 1000 kişinin üzerinde katılım 
sağlandı.

Geleceğin Mühendisleri 

İTÜ EMÖS
“Dinamik Hikâye”de Buluştu
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Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) 
düzenlenen AGÜ Talks söyleşilerine konuk oldu. Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Küresel ve 
Bölgesel İklim Değişikliği Ekseninde Türkiye” konulu sunumunda, iklim değişikliği ve 

küresel ısınmanın, Dünya ile Türkiye üzerindeki etkilerini anlattı.

AGÜ Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda 

gerçekleşen söyleşide akademisyen ve öğrencilerle 

buluşan Prof. Dr. Karaca, sıcaklık artışı ve kentleşme 

konularına da değindi. Bu konularda uluslararası 

çalışmalarda Türkiye'nin yerelde kalmayıp küresel bir 

aktör olması gerektiğini belirten Karaca, “İklim 

değişikliğiyle ilgili temel konular küresel. Türkiye olarak 

yerel hareket etmemiz lazım ama yerelle de kısıtlı 

kalmayıp, küresel aktörlerle birlikte hareket etmemiz 

gerekiyor. Küresel aktörlerin ciddi ve kararlı adımlar 

atması lazım. Türkiye küresel ve bölgesel iklim değişik-

likleri konusu bağlamında çevreye olumsuz etkisi daha 

az olan ülkeler arasında" diye konuştu. Söyleşinin 

sonunda Prof. Dr. Karaca'ya, kendi adına dikilen 3 

fidanın bağış sertifikası AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan 

Sabuncuoğlu tarafından takdim edildi.

Konuk Oldu
Abdullah  Gül  Üniversitesi’ne

Rektörümüz 

“İklim değişikliğiyle ilgili
temel konular küresel.

Türkiye olarak yerel
hareket etmemiz lazım
ama yerelle de kısıtlı

kalmayıp, küresel
aktörlerle birlikte
hareket etmemiz

gerekiyor.” 

Prof. Dr. Mehmet Karaca
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