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Ekosistemin habercisi, yeni projeler ve yeni başarıların duyurulduğu ilk 
adres olan H2O E-Dergisi’nin 18. Sayısı 2018 yılı Nisan ayında gerçekleşen 
gelişmelerden oluşan dolu içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

Türkiye’de ilklerin öncüsü olan İTÜ’de, başarılarının temel taşlarından olan 
akademisyenlerimiz bilimsel ödüller almaya devam ediyor. Bilim 
Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı BAGEP 2018 dâhilinde 
İTÜ’nün 3 akademisyeni Doç. Dr. Hazım Ekenel, Doç. Dr. Ertuğrul Başar ve 
Doç. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen bu ödüle layık görüldüler. 
Akademisyenlerimizi bu güzel ödüle hak kazandıkları için tebrik ediyoruz.

Geçtiğimiz ay İTÜ ARI Teknokent’te girişimcilik ekosistemi için yine 
heyecan verici gelişmeler yaşandı. Girişimcilik ve Ar-Ge ekosistemini 
geliştirmeyi kendine görev edinen İTÜ ARI Teknokent bu doğrultuda 
alanında öncü kuruluşlarla işbirliği anlaşmalarına devam ediyor. 
Dergimizin bu bölümünde, Allianz Türkiye, Anadolu Efes, Anadolu Sigorta 
ve 3M gibi alanında öncü firmalarla işbirliği anlaşmaları detaylarının yanı 
sıra İTÜ ARI Teknokentli firmaları da yakından tanımanızı sağlayacak 
röportajlara da ulaşabileceksiniz.

İTÜ Çekirdek, INNOGATE ve İTÜ MAGNET’te ise start-up’lar ve firmalar 
son sürat çalışmalarına devam ediyor. İTÜ Çekirdek bölümünde bu ayın 
öne çıkan start-up haberlerini okurken, yaklaşık bir sene önce faaliyete 
başlayan Girişimciliğin Çekim Merkezi İTÜ MAGNET’in bir yılda 
gerçekleştirdiği 20 Milyon TL’lik ciro başarısına ait haberi 
bulabileceksiniz. INNOGATE bölümünde ise ABD’ye giden firmaların 
başarı hikâyelerine şahit olacaksınız. Ayrıca yine INNOGATE firmalarından 
Miops ve Roksit ile gerçekleştirilen röportajlara ulaşabileceksiniz.

Son olarak İTÜNOVA TTO bölümünde Prof. Dr. Özgül Keleş ile 
gerçekleştirdiğimiz Üniversite – Sanayi iş birliğine dair sohbet ve 
İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiği projeleri içeren röportajımızı okurken, 
İTÜNOVA TTO ve Mindset Institute İşbirliğinde Ercan Altuğ Yılmaz’ın 
anlatımıyla gerçekleştirilen “Start-up’lar İçin Oyunlaştırma” eğitiminin 
detaylarına göz atabileceksiniz.

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!
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6 Prof. Dr. Özgül Keleş

Dünyada teknoloji hızla gelişip hayatı kolaylaştıracak çözümler üretirken bunda 
elektriğin büyük bir payı var. Bugün çevremizdeki neredeyse her cihaz elektrikle 
çalışıyor ve yakında bunlara otomobillerimiz de eklenecek. Küresel ısınma sebebiyle 
karbon emisyonlarını azaltmak ve azalan petrol rezervleri yerine bir alternatif koymak 

isteyen insanoğlu elektriği bu alanda da merkeze koymaya başladı. 

Her ne kadar elektronik alanında teknoloji hiç olmadığı 
kadar gelişmiş olsa da halen bir zayıf karnı var: pil. Elek-
trikle çalışan taşınabilir cihazların sayısındaki artık 
pillere olan talep müthiş derecede artırıyor. Üstelik bu 
sadece adet anlamında bir talep de değil. Teknolojinin 
gittiği yön daha ucuz, daha hafif, daha yüksek kapasite-
li ve daha hızlı şarj olan piller gerektiriyor. Tüm bunların 
çözümü için bugün elimizdeki en iyi araç ise lityum iyon 
piller. Dünyada birçok ülke ve birçok dev şirket bu 
konuya yatırım yaparken Türkiye’de de çalışmalar hız 
kazanıyor.  İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Özgül Keleş de bu 
alanda önde gelen isimlerden biri. Daha önce Türkiye’de 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ö.K: Merhabalar ben Prof. Dr. Özgül Keleş. İTÜ Kimya ve 
Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum. 1993 
yılında İTÜ’den mezun oldum.  Daha sonra yüksek 
lisansıma da aynı bölümde devam ettim. Yüksek lisans 
çalışmalarımı yapıyorken de özel sektörde alüminyum 
basınçlı döküm alaşımları üreten BİTA kalıp ve döküm 
sanayinde proses mühendisi olarak görev yaptım. 
Yüksek lisansımdan sonra ABD’de New Mexico 
eyaletinde, New Mexico Tech’de doktoramı yapmaya 
başladım. 2000 yılında doktoramı tamamladıktan sonra 
2001 ve 2002 yılları arasında yine post doktora olarak 

bu anlamda önemli konferansların düzenlenmesine 
katkı sağlayan Prof. Dr. Keleş, araştırma faaliyetlerinde 
de etkin rol alıyor. Prof. Dr. Özgül Keleş ile 
gerçekleştirdiği projeler ve İTÜNOVA’nın bu projelerde-
ki katkıları üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

 Farkında Olması Çok Önemli!

Üniversite  ve  Sanayi  İşbirliğinde
 Kurumların Misyonlarının
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Argon National laboratuvarlarında ve yine New Mexico 
Tech’de kendi bölümümde post doktora çalışmalarıma 
devam ettim.  2002 yılında ülkeye geri dönüp Assan 
Alüminyum’da önce Ar-Ge uzmanı daha sonra da Ar-Ge 
yöneticisi olarak görev aldım ve 2007 yılından sonrada 
üniversiteye geri dönüp Yrd. Doç. olarak çalışmaya 
başladım. Geçen yıl itibariyle de profesörlüğümü aldım.
Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsedebilir misiniz?
Ö.K: 2007 yılında Yrd. Doç. olarak üniversiteye geri 
dönüş yaptım. Bu dönem zarfında geri dönüş sebepler-
imden biri esasında hayallerimi gerçekleştirmekti. Bu 
hayallerden biriside burada lityum iyonla ilgili laboratu-
var kurmak ve bu çalışmalara başlamaktı. Onun içinde 
esasında TÜBİTAK’tan ve İTÜ’den aldığımız destek ile 
birlikte bir laboratuvar kurduk ve onunla ilgili çalışma-
larımıza şuan devam ediyoruz. Türkiye’de ilk defa 
2011 yılında lityum iyonla ilgili olarak dünyaca ünlü 
isimlerin katıldığı, özellikle otomobiller için elektrikli 
araç batarya teknolojilerinin gelişmesine yönelik bir 
konferans yaptık. Konferansta 45 tane dünyaca ünlü 
bilim insanını davetli olarak dinledik. Daha sonrasında 
da bizim çalışmalarımız arasında esasen, lityum iyonun 
yanı sıra alüminyum alaşımları da vardı. Alüminyum 
alaşımları ile ilgili de değişik danışmanlıklar yapıyoruz. 
Bunu da İTÜNOVA TTO üzerinden gerçekleştiriyoruz. 
Tüm bu süreçlerde İTÜNOVA TTO’nun profesyonel 
tutumu beni çok etkiledi. Bu anlamda da onlarla çalış-
maya devam edeceğim.  Diğer bir çalışma alanımızda 
inovasyon kültürü. Benim çalışma alanım yönetim 
bilimleri olmamasına rağmen bu konuyla ilgili bir model 
geliştirdim. Bu modelin üstünde çalışıyorum şuan. 
Hatta yine İTÜNOVA TTO ile birlikte bu modelin bir 
firmada uygulanması üzerine proje yapıyoruz. Proje 
oldukça güzel ilerliyor. İnovasyon kültürünün yönetimi 
ile ilgili olarak firmaların bilinçlerinin arttırılması gere-
kiyor sağlıklı Ar-Ge ve inovasyonun yapılabilmesi için. 
Bu konuda da İTÜNOVA TTO’nun desteği bizim için çok 
çok önemli. Bununla ilgili yayınımızı da yapmış bulun-
maktayız. Bu “I Value Seven” diye isimlendirdiğimiz bir 
model olarak şuan literatüre geçmiş durumda ve uygu-
laması da İTÜNOVA TTO aracılığıyla yapılıyor. 
I Value Seven Projesi’nin teknik detaylarından bah-
sedebilir misiniz?
Ö.K: “I Value Seven” adını verdiğimiz inovasyon kültürü 
yönetimi üzerine kurulmuş olan modelde an itibariyle 
bir şirkette uygulamalarını yapıyoruz. Modelde bizim 
kullandığımız yedi tane başlık var. Bunlardan birisi 
insan kaynakları yönetimi. Diğerlerini de sayacak olur-
sak; fikir tasarım teknoloji yönetimi, alt yapı yönetimi, 
iş birliği yönetimi, entelektüel sermaye yönetimi, 

finans ve fon yönetimi ve en sonda strateji yönetimi 
geliyor. Bu projede önemli unsurlardan birisi, bu 
sistemi sanayi ve sanayi iş birliğini tam olarak ortaya 
koyabileceğine inandığımız bir sistem olarak görmem-
iz. Bu sistemin sağlıklı olduğunu düşünüyorum çünkü 
hem 10 senelik hatta belki daha fazla diyebileceğimiz 
bir sanayi geçmişim olduğu için özel sektörün isterleri-
nin ne olduğunu bildiğimi düşünüyorum. Öte yandan 
üniversitede nasıl çalışılır ve üniversitenin özel sektöre 
bakış açısı nedir gibi sorulara yanıt verebildiğimi 
düşünüyorum. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki köprünün 
nasıl kurulması gerektiğini ve doğru kurulduğunda iyi 
işler başarılabileceğini gösteren bir model olduğuna 
inandığım için bu modelin üstündeyiz ve özellikle 
İTÜNOVA TTO ile birlikte danışmanlık yaparak diğer 
firmalarda modeli kurmaya çalışıyoruz. Modelin esasın-
da teknoloji tarafında güzel olan kısmı bizim teknoloji 
hazırlık seviyesi 9 olarak adlandırılan ve NASA tarafın-
dan geliştirilen sistemin üzerine bir tane daha kademe 
ekleyip “ino10” adımı ile teknolojinin geliştirilebi-
leceğini düşünüyoruz. 10. adım da teknoloji transferi 
olarak belirttik. İnovasyonu her alanda yapabi-
leceğimizi ve artık yapıldığını düşündüğümüzde 
teknoloji transferi olmadan inovasyonun 
gerçekleştirilemeyeceğini herkes biliyor. Dolayısıyla 
burada İTÜNOVA TTO’nun çok büyük bir katkısı var. 
Çünkü bize bu çalışlmalardaki köprüyü, teknolojinin 
transferi köprüsünü onlar kuruyorlar. 
Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?
Ö.K: Sanayici kendi misyonuyla bazen üniversitenin 
misyonunu karıştırıyor veya üniversite aynı şekil-
de. Dolayısıyla beklentiler bu açıdan karşı tarafa 
fazla yük bindirdiğinde üniversite-sanayi  işbirliği 
ilişkisi sıkıntılı bir süreçte gerçekleşiyor. Sanayici-
nin misyonu esasında üretim yapmak. 3 boyutlu 
ürünleri üretmek. Bizim üniversite olarak misyon-
larımız arasında ilk misyonumuz olarak eğitim yap-
mayı ikincisi sırada ise araştırma yapmayı söyleye-
bilirim. Bu yüzden iki taraf arasındaki anlaşmazlığın 
kaynağında aslında misyonların çatışması var.  
İnsanlar misyonlarının farkında değiller.  Sanayici 
bu süreçte bazen üç boyutlu ürünleri masada 
görmek istiyor.  Oysaki  üniversitelerde üç boyutlu 
ürün diye baktığımız; bizim yetiştirdiğimiz insanlar,  
makalelerimiz, patentlerimiz var. Dolayısıyla üret-
tiğimiz bilgiyi biz patentler ve yayınlarımız 
vasıtasıyla esasında teknolojiye transfer ediyoruz. 
Bunun farkına varması gerekiyor sanayicinin.  Bu 
farkındalıkta sanırım Ar-Ge merkezleriyle oluşmaya 
başlayacak. 



Türkiye’nin ilk oyunlaştırma kitabı yazarı Ercan Altuğ 
Yılmaz’ın verdiği eğitime Start-up ve iş dünyasından 
çok sayıda kurumların pazarlama departmanları ve 
sektörde kendini geliştirmeye odaklanmış girişimciler 
ilgi gösterirken katılımcılar, “Oyunlaştırma nedir? B2C 
ve B2B gamification kavramları nelerdir? Oyun 
mekanikleri ve dinamikleri nelerdir? gibi sorularına 
cevap bulurken aynı zamanda avatar kavramı, 
çevrimiçi topluluklar ve sadakat programları gibi 
firmaların gerek iç dinamiklerini sağlamlaştıracak 
gerekse hedef kitlesine keyifli içeriklerle ulaşmasını 
sağlayacak kavram, yöntem ve oyunlaştırma 
tekniklerini öğrenmesine imkan sağladı. Soru cevap 
oturumuyla sona eren eğitimde katılımcılar İTÜNOVA 
TTO ve Mindset Institute tarafından onaylı katılımcı 
sertifikası almaya hak kazandılar. 

8

Start-up’lar İçin

Oyunlaştırma ve  Hikâyeleştirme
Eğitimi Gerçekleştirildi!

İTÜNOVA TTO tarafından Mindset Institute iş birliği ile her ay düzenlenen eğitimler 
zincirinde bu ay Start-up’lar için Oyunlaştırma ve Hikâyeleştirme Eğitimi verilerek 

girişimcilik ekosistemiyle bir araya gelindi.
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Bilim insanları, veri depolama konusunda bir ilke imza atarak depolanan verileri 600 
yıldan daha uzun süre saklamayı mümkün hale getiren bir teknoloji geliştirdiler.

Boyunca Saklanabilecek!

Veriler Artık

600 Yıl

Melbourne RMIT Üniversitesi ve Çin’de bulunan 
Wuhan Teknoloji Enstitüsü’ndeki bilim insanları 600 
yıldan daha uzun süre veri depolayabilen yüksek 
kapasiteli optik bir disk geliştirdi. Diskin üretiminde 
altın ve nano malzemeler kullanan bilim insanları bu 
yeni disk sayesinde veri depolamada enerji kullanımını 
önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Devrim 
niteliğindeki bu teknoloji sürekli artan veri talebine bir 
cevap olabilir. Ayrıca küresel veri depolama sorununa 
düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sunabilir. 
Bunun yanında Büyük Veri’den (Big Data) Uzun Veri’ye 
(Long Data) geçişin önünü açabilir. Normal bir sabit 
diskten 1000 kat daha az güç harcayan bu teknoloji ile 
tüm dünyada veri madenciliği konusunda yeni keşi-
flerin kolaylaşacağı öngörülüyor. Araştırmaya öncülük 
eden RMIT Üniversitesi’nden Profesör Min Gu, bugüne 
kadar üretilmiş olan disklerin en fazla 50 sene veri 
saklama kapasitesine sahip olduğunu bu nedenle 
deson çalışmalarının bu konuda büyük bir gelişme 
olduğunu belirtti. Şu an ulaştıkları teknolojiyi optimize 
etmek için daha fazla çalışmaları gerektiğini bu neden-
le de araştırmalarını ilerletebilmek için endüstriyel 
işbirlikleri yapmaya açık olduklarını ifade etti. Bilim 
insanlarının tekniklerinde kullandıkları altın hem 
dayanıklılık hem de verilerin saklama süresini artırma 

anlamında oldukça önemli bir yere sahip. Araştırma 
ekibi kullandıkları altın nanoparçacık ve hibrit camların 
verileri beş farklı boyutta depolamayı sağladığını belir-
terek neden bu yönetim tercih ettiklerini açıkladı. 
Ekibin bahsettiği beş boyut, uzaydaki üç boyut ile renk 
ve polarizasyon. Bilim insanları bu yöntemin Uzun Veri 
için depolama cihazlarının geliştirilmesi için son 
derece faydalı olacağını belirtiyor. Araştırmanın 
başyazarı RMIT Bilim Okulu’ndan Dr. Qiming Zhang 
astrofizikten biyolojiye, sosyal bilimlerden iş dünyası-
na kadar neredeyse her alanda yeni keşifler için eşi 
benzeri görülmemiş fırsatları olduğunu ancak depola-
ma potansiyelini ele almadan bu konularda ilerleye-
mediklerini ifade etti. Araştırma ekibinin başında olan 
Gu ve ekibi daha önce görünür ışık ışınlarının tüm 
spektrumu boyunca veri depolamayı sağlayabilmek 
için Blu-Ray’in optik sınırını kırmayı başarmıştı.
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Bilim insanları ortak bir gıda maddesi ve nanopartiküllerden üretilen enjekte edilebilir 
bir “bandaj” icat etti. Bandajın içeriğindeki malzemeler sadece kanamayı çok kısa 
sürede durdurmuyor aynı zamanda yaraların daha hızlı iyileşmesine de yardımcı 
oluyor.Yaralanmalar her zaman vücudun dışında gerçekleşmiyor Silah ve diğer 
yaralanmalar sıklıkla iç kanamaya neden oluyor. İç kanamaya kısa sürede müdahale 
edilmezse bu hayati problemlere yol açabiliyor. Bu nedenle iç kanamalar mümkün 

olduğu kadar hızlı durdurulmalıdır.

İç  Kanamalar 
Enjekte Edilebilir Bandaj İle

Bir Dakika İçinde Durdurulabilir

Bilim insanları bu konuyla ilgili en son yaralı bölgedeki 
doluları hızla birbirine bağlayabilen sünger dolgulu bir 
şırınga üretmişti. Bu şırınga büyük bir yenlik olsa da hala 
vücuttan hızlı tepki almak zorluğunu sürdürmeye devam 
ediyor. Acta Biomaterialia‘da yayımlanan bir araştırmaya 
göre Teksas A&M Üniversitesi’nin biyomedikal mühendis-
leri tamamen yeni bir şey icat ederek bu problemi çözmeyi 
hedefliyor. Deniz yosunu jeli ve iki boyutlu kil nanopar-
tiküllerinden oluşan enjekte edilebilir bir bandaj üreten ekip 
iç kanamaları bir dakika içinde durdurabiliyor. Bandajı 
oluşturan maddeler bir araya gelerek hidrojel olarak bilinen 
ve sargı olarak oldukça iyi performans gösteren bir süper 
madde oluşturuyor. Araştırmacılar önceki çalışmalarında 
hidrojellerin bir iskelet yapı oluşturarak jelin yapısını küçük 

kil bazlı parçacıklar olan nanosilikatların yardımıyla “enjekte 
edilebilir bir bandaj” haline getirdiğini keşfetti. Ekip, labor-
atuvardaki hayvan ve insan doku hücreleri üzerinde banda-
jlarını test ettiğinde, nanopartikülle infüze edilen hidrojel, 
üç dakikadan kısa bir sürede pıhtılaşmaya başladı. Bunun 
da ötesinde ekip, tedavi edilen laboratuvar örneklerinde 
önemli ölçüde iyileşmiş doku rejenerasyonu ve yara 
iyileşmesi olduğunu fark etti. En önemlisi de hidrojel elde 
etmek için kullanılan nanopartiküller vücuda ilacı ihtiyaç 
duyduğu anda ve yavaş yavaş ve veriyor. Ekip henüz hidro-
jelleri insan yaralarında test etmedi ancak doku hücreleri 
üzerinde yapılan testler oldukça umut verici. Doktorların bu 
enjekte edilebilir bandajları insanların yararına kullanmaya 
başlaması şu an için sadece bir zaman meselesi.
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MIT Media Lab’daki araştırmacılar, kullanıcıların kendi kendilerine yaptığı 
konuşmaları analiz edip cevap veren giyilebilir bir cihaz geliştirdi.

AlterEgo olarak adlandırılan cihaz küçük bir bilgisayar 
sisteminden oluşuyor ve bir kulaklık gibi kolayca 
takılabiliyor. AlterEgo, kullanıcıların bir bilgisayarla 
konuşmadan veya tanımlanabilir hareketler yapmadan 
“sessizce sohbet etmelerini” sağlıyor. Cihaz, kullanıcının 
çenesindeki nöromüsküler sinyalleri almak için elektrot-
lar kullanır ve iç sözelleştirmeler tarafından tetiklenir. 
Bu sinyaller daha sonra belirli sinyalleri belirli kelimeler-
le ilişkilendirmek için eğitilmiş bir makine öğrenme 
sistemine gönderilir. Cihazda bulunan bir çift kemik 
iletimli kulaklık titreşimleri iç kulağa iletir. Kulaklıklar 
kulak kanalını engellemediği için sistem konuşmayı 
kesintiye uğratmadan veya kullanıcının işitsel deneyi-
mine müdahale etmeden kullanıcıya bilgi iletebilir. 
Kullanıcı diğer cihazlarla, internetle veya yapay zeka 
destekli asistanlarıyla iletişim kurabilir. Geliştiriciler bu 

dijital arayüzün insanların “ikinci benliği” olmasını 
umuyor. Kullanıcı içinden değil de sesli olarak bir soru 
sorduğunda –Örneğin saat kaç? gibi- AlterEgo bu soruyu 
kayıt ederek cevabı kemik iletimi yoluyla veriyor. Bu da 
kullanıcının bir ekrana bakması ve sorularına cevap 
bulmak için bir cihazı kontrol edip yazı yazması gerek-
mediği anlamına geliyor. Projeyi yöneten MIT profesörü 
Pattie Maes, “Temelde cep telefonlarımız ya da dijital 
cihazlarımız olmadan yaşayamayacağız. Fakat geliştird-
iğimiz cihazla birlikte, bu cihazların kullanımları da büyük 
zarar görecek. Konuştuğum bir konuyla ile alakalı bir 
şeye bakmak istiyorum, bunun için telefonumu bulmak 
ardından şifreyi girip bir uygulamayı açıp arama motor-
larına anahtar kelimeler yazmam gerekiyor. Yaptığım 
tüm bu eylemler dikkatimin tamamen dağılması anlamı-
na geliyor. Aynı zamanda çevremden ve birlikte 
olduğum insanlardan da ayrılmam gerekiyor.” dedi. Bu 
nedenle Maes ve öğrencileri, insanların bu cihazların 
sunduğu bilgilerden yararlanmasına izin verecek bir şey 
geliştirmek için yola çıktı. Elbette bu teknolojilerin “şim-
diki zamanda kalmalarına” izin verecek şekilde tasarlan-
ması gerekiyordu. Yapılan araştırma ve çalışmalar sonu-
cunda orraya çıkan AlterEgo yüzde 92 gibi doğruluk 
oranına sahip. Araştırmacı ekip, gelecekte, AlterEgo’nun 
gerçek zamanlı çeviriler, konuşma bozukluğu olan insan-
lar ve hatta gizliğin en önemli olduğu askeri operasyon-
lar için kullanılabileceğini belirtiyor.

Konuşmalarınıza
Ortak Olan Cihaz: 

Zihninizi Okuyup



Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent, Erken Aşama 
Girişimcilik Merkezi İTÜ Çekirdek girişimcileri için, paydaşlarına her geçen gün bir 
yenisini daha ekliyor. İTÜ ARI Teknokent, aralarında Elginkan Vakfı, Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı, EnerjiSa, ING Bank, Microsoft ve IBM gibi 40’ı aşkın paydaşlarına 
yenilerini eklemeyi sürdürüyor. İTÜ ARI Teknokent 2018 yılı itibarıyla, Allianz 
Türkiye, Anadolu Efes, Anadolu Sigorta ve 3M ile iş birliği protokolleri imzaladı. 

Türkiye’de girişimcilik ve inovasyon odağında 
çalışmalarını hızla sürdüren İTÜ ARI Teknokent, 
girişimcilik ekosistemine katkı sunmak amacıyla, Erken 
Aşama Girişimcilik Merkezi İTÜ Çekirdek girişimcileri için 
desteğini aldığı paydaşlarına yenilerini ekledi. 
Gerçekleştirilen iş birliklerine yönelik konuşan İTÜ ARI 
Teknokent CEO’su Kenan Çolpan; “UBI endeksine göre 
Avrupa’nın en iyi 2’nci ve dünyanın en iyi 3’üncü kuluçka 
merkezi olan İTÜ Çekirdek olarak paydaşlarımızı 
artırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sektörlerinin 
inovasyon potansiyelini yepyeni girişimlerle daha da 
ileriye taşımak isteyen tüm kurumsal firmaları, erken 
inovasyonla tanışmaları ve onların ticari hayata entegre 
olabilmelerini desteklemek için çözüm ortağı olmaya 
davet ediyoruz. İTÜ Çekirdek’e bu yıl yapılan binlerce 
başvuru, gerekli destek ve ortamla buluştuğunda ilgi 

 “UBI endeksine göre Avrupa’nın
en iyi 2’nci ve dünyanın en iyi
3’üncü kuluçka merkezi olan
İTÜ Çekirdek olarak
paydaşlarımızı artırmaktan
büyük bir mutluluk duyuyoruz. 

duyan tüm sektörleri inovasyon ile dönüştürme 
potansiyeli taşıyor” dedi. Allianz Türkiye ile hayata 
geçirilen iş birliği kapsamında İTÜ Çekirdek’in, sigortacılar 
ve sigortalıların hayatlarını kolaylaştıracak tüm 
ticarileşebilir inovatif teknolojilere yönelik çağrısı açıldı. 
Yapılan iş birliği hakkında konuşan Allianz Türkiye CEO’su 
Aylin Somersan Coqui, “Kendi alanında lider olan ve 
başarısını global ölçekte de kanıtlamış olan İTÜ ARI 
Teknokent kapsamındaki İTÜ Çekirdek ile başladığımız iş 
birliğinin yaratacağı sinerjiye inancımız tam. Bu iş birliği 
ile bir yandan sektörümüze ve çalışanlarımıza girişimcilik 
becerilerini kazandırmayı, diğer yandan da yeni nesil iş 
modellerine hızlı entegre olmayı ve sigortacılık bilgi 
birikimimizi girişimlerle paylaşmayı hedefliyoruz” dedi. 
Allianz Türkiye’in 125 bin Türk lirası değerindeki özel 
ödülü 2018 Big Bang’de sahibini bulacak. Yapılan iş birliği 
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 İTÜ  Çekirdek’te  Yapıyor!
Kurumsal Şirketler Erken İnovasyonu

Kenan Çolpan
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hakkında konuşan Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü 
Tuğrul Ağırbaş, “Lider şirket olarak sektörün gelişmesine 
olan katkımızı her zaman sürdürüyoruz. Sektörün gelişimi 
için yeni iş fikirlerinin başarılı bir şekilde hayata geçmesini 
önemsiyoruz. İTÜ Çekirdek’in paydaşlarından biri olarak 
tüm yıl boyunca girişimcilerle çok yakından çalışacak ve 
onlara destek olacağız” diye konuştu. İTÜ Çekirdek’ten 
çıkan teknolojik girişimlerin sahibi ekiplerle ortak çalışmalar 
yaparak girişimcileri destekleyecek olan Anadolu Sigorta 
Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, gerçekleştirilen iş 
birliğinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. 
Sönmez, “Start-up ekosisteminde yer alan birçok firma var. 
Bunların içinden, kendi iş modellerimize uygun olanları 
elimizden geldiğince desteklemek ve büyüme süreçlerinde 
yanlarında olmak istiyoruz. Anadolu Sigorta olarak İTÜ 
Çekirdek’in final etkinliği Big Bang’in de destekçileri 
arasında yer alıyoruz. Etkinlik öncesi ve sonrası 
desteklerimizi devam ettirmeyi istiyoruz. İnanıyoruz ki, İTÜ 
ARI Teknokent’le gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden çok 
güzel sonuçlar elde edeceğiz” şeklinde konuştu. 
Yapılan iş birliği hakkında konuşan ING Bank Teknoloji 
Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı şunları söyledi; 
“ING Bank olarak hem kurum içinde hem de dışında güçlü 
bir inovasyon ve girişimcilik ekosistemi oluşturmak ve 
desteklemek için uzun yıllardır çalışıyoruz. Geçen yıldan 
beri memnuniyetle yürüttüğümüz İTÜ ARI Teknokent iş 
birliğimiz en önde gelen çalışmalarımız arasında yer 
alıyor. Geçen yıl ilk kez içinde yer aldığımız Big Bang 
Startup Challenge sayesinde girişimlere kuluçka 
döneminde de destek sağlamış olduk. Bu kapsamda üç 
projeye 150 bin TL’lik finansal desteğin yanı sıra bir yıl 

boyunca Orange Lab’in ofis alanını ücretsiz kullanma imkânı 
sağladık. Ayrıca 40’ı aşkın yöneticimizle oluşturduğumuz 
mentor ağımız üzerinden birçok girişimciyle birebir çalışarak 
uzman desteği sağladık. İTÜ Çekirdek işbirliğimizin finansal 
teknolojiler konusunda bizi bir adım daha ileriye 
taşıyacağına inanıyoruz”
Türkiye’de 30. yılını kutlayan ve ‘3M Bilimi. Hayatın Her 
Anında”’ söylemiyle geliştirdiği ürün ve yeniliklerle dünya 
çapında insan yaşamını daha kolay hale getiren 3M de İTÜ 
Çekirdek’ten çıkan teknolojik girişimlerini destekleyecek. 
Yapılan iş birliği hakkında konuşan 3M Türkiye Ar-Ge 
Direktörü Ali Kuday, “İTÜ Çekirdek ile işbirliğimiz bu yıl gelen 
projelerden birine maddi destek vermekle başlayacak. 
Ayrıca, proje liderini şirket dilinde ‘3M Bilim İnsanı’ olarak 
geçen ve 3M’in global Ar-Ge departmanının en başındaki 
sayılı kişilerden birisi ile projesi hakkında görüştürerek fikir 
alışverişinde bulunmasını sağlayacağız. İTÜ Çekirdek iş 
birliğimizin önümüzdeki dönemlerde de gelişerek devam 
etmesini öngörüyoruz” dedi.



İTÜ ARI Teknokentli firmalar geliştirdikleri teknolojilerle ülke ekonomisine katkı sağlamaya 
ve ürünleriyle global piyasaya hizmet etmeye devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını 
sürdüren ve lokal pazaryeri olarak kullanıcılarının mahallelerinde yer alan restoranlara, 
dükkanlara ve mağazalara online olarak ulaşabilmesine imkanı sağlayan BİKOSHU’ da bu 
firmalardan biri. Gerçekleştirdiği çalışmalarla sadece iş piyasasının değil basınında dikkatini 
çekmeyi başaran BİKOSHU’nun Kurucu Ortağı Ceylan Ece Keremoğlu EKOVİTRİN 
Dergisi’nin Nisan sayısında “İş Dünyasında Kadın Yöneticiler” bölümüne konuk oldu. Biz de 

H2O Ekibi olarak bu keyifli röportajı sizler için derledik. 

Ekovitrin Dergisi’nde 
BİKOSHU

Nisan Sayısına Konuk Oldu!

-İş dünyasında kadın olmanın avantaj ve dezavan-

tajlarından söz eder misiniz? Bir kadın yönetici 

olarak başarının sırrını açıklar mısınız?

C.E.K: İş dünyasında kadın olmanın dezavantajdan 

ziyade avantaj getirdiğini düşünüyorum. Özellikle 

kadınların uzlaştırıcı, ara bulucu ve dolayısıyla orga-

nize edici tavrının kendilerine ve organizasyonlarına 

uzun dönemde yarar sağladığını görüyorum. 
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BİKOSHU Kurucu Ortağı
Ceylan Ece Keremoğlu “İş dünyasında
kadın olmak dezavantaj değil avantaj”

BİKOSHU Kurucu Ortağı Ceylan Ece Keremoğlu, kadın 
olmanın iş dünyasında dezavantaj değil avantaj olduğunu 
söylüyor. Keremoğlu başarısının sırrının çok çalışmak ve 
takım çalışmasına olan yatkınlığı olduğunu ifade ediyor.

Başarımın sırrının çok çalışmak ve takım çalışması-

na olan yatkınlığım olduğuna inanıyorum. Genel-

likle 7’den 70’e insanlarla iyi iletişim kuran ve 

birlikte çalışmaktan memnuniyet duyan biriyim.

-İş dünyasında kadın istihdamını nasıl değer-

lendiriyorsunuz? Şirketinizin kadın istihdamın-

da uyguladığı politikaları özetler misiniz?

C.E.K: Kariyerimin başında Doğuş Holding ve 

Garanti Bankası gibi çok büyük organizasyonlarda 

çalışma fırsatı buldum. Bu kurumlarda kadınların 

her kademede kendine yer bulduğunu ve görevler-

ini de layıkıyla yaptıklarına şahit oldum. Bu şekilde 

değerlendirdiğimde, geçmişte bana ışık tutan ve ilham 

olan birçok kadın yöneticim olduğunu görüyorum. Hep-

sinin temel özelliği belki de karşı cinslerinden biraz 

daha fazla emek sarf etmeleri ve çok çalışmalarıydı. 

Öte yandan takımların sadece erkek veya sadece 

kadın olarak değil, bu ikicinsin bir karışımı halinde 

çalışmasının verimi ve grup için uyumu arttırdığını 

düşünüyorum. Yani gerçekten iki cinsin bir araya 

gelmesi belli bir denge yaratıyor. Şirketimizde yazılım 

departmanı dâhil birçok kadın çalışanımız bulunuyor. 

Özellikle yazılım gibi erkek egemen bir sektörde kadın 

yazılımcımızın olması benim için gurur kaynağı.

-Sektörde hangi yatırımlarla ön planda yer alıyor-

sunuz? Şirketinizi sektörde diğer firmalardan 

ayıran özellikleri açıklar mısınız? Fark yaratmak 

için hangi stratejileri uyguluyorsunuz?

C.E.K: Kendini lokal pazaryeri olarak tanımlayan 

BİKOSHU, kullanıcıların mahallelerinde bulunan 

restoran, dükkan ve mağazalardan online alışveriş 

yapabilmelerini sağlayan bir platform. 

BİKOSHU’nun misyonu mahallede eve veya işyer-

lerine servis yapan esnaf ve KOBİ’lerin dijital 

dönüşümüne öncülük etmek. BİKOSHU ne yurt-

dışında ne de yurtiçinde bir firmanın iz düşünmü. 

Tamamen sektör şartları ve müşteri ihtiyaçlarını 

değerlendirerek kurduğumuz model. Tek bir plat-

formdan tüm mahalle esnafına ulaşılması, 

lokasyon bazlı arama yapılması ve firmaların 

hizmet kalitesinin kullanıcı değerlendirmeleri 

ışığında kıyaslanabilmesi bizi rakiplerimizden 

ayıran temel özellik olarak öne çıkıyor. Öte yandan 

BİKOSHU, esnafa komisyonsuz bir model sunduğu 

için hem dijitalleşmenin önünü açıyor hem de 

Türkiye ve bölgede hızla büyümesini sağlıyor.
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 Arıtma Teknolojilerinde Yerli Dönüşüm Başlattı 
MEMSİS
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İTÜ ARI Teknokent bünyesinde, arıtma teknolojileri üzerine faaliyet gösteren MEMSİS, 
bugüne kadar ithal edilen, başta membran (seçici geçirgen) olmak üzere birçok alanda 
rüzgârı tersine çevirdi. Türkiye’de ilk defa imal edilen güçlendirilmiş hollow fiber 
membranlar ülkenin birçok noktasında kullanılmaya başlandı. Sürdürülebilir 
ekonomilerin olmazsa olmazı olarak görülen arıtma sektöründe kendi teknolojisini 
geliştiren şirket, bugün kanalizasyon atıksuları da dahil olmak üzere atıksuları içilebilir 
hale getirebilecek donanıma sahip. MEMSIS bu sayede yurtdışı rakiplerini geride 
bırakmaya başladı. Biyolojik arıtma alanında birçok ihalede söz sahibi olan şirket 

yurtdışına ihracat da yapacak.

MEMSİS Çevre Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme 

Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, bünyelerinde 

yapılan AR-GE çalışmaları ile membran ve modül 

üretiminde en iyiye ulaşmaya hedeflediklerini belirti-

yor. MEMSİS tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli 

MBR modülü olan GEN MBR Modülleri ile ciddi bir 

başarı yakaladıklarını belirten Koyuncu, şunları 

kaydetti: “Membran biyoreaktörlerde kullanılan 

destek yapılı hollow fiber membranının üretim 

cihazını milli imkanlarla tasarladık ve ürettik. Artık 

istediğimiz ölçekte üretim makinesi üretebilecek bilgi 

birikimine sahibiz ve bu konuda yurtdışına 

“Membran biyoreaktörlerde
kullanılan destek yapılı hollow

fiber membranının üretim
cihazını milli imkanlarla

tasarladık ve ürettik.
Artık istediğimiz ölçekte

üretim makinesi üretebilecek
bilgi birikimine sahibiz ve bu

konuda yurtdışına
bağlılığımız kalmadı. 

Prof. Dr. İsmail Koyuncu
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bağlılığımız kalmadı. Böylece GEN MBR Modülleri 

Türkiye’de ilk defa yerli olarak üretilmiş oldu. Bu 

modülde, PVDF polimeri ile yerli imkânlarla üretilmiş 

güçlendirilmiş hollow fiber membranı kullanılıyor. 

Özel destek tabakası içeriyor ve normal hollow fiber 

membranlara göre mekanik olarak çok daha dayanıklı. 

GEN MBR modüllerinde kullanılan membranlar 0.05 

µm ortalama gözenek çapına sahipler. Paketleme 

oranı yüksek ve havalandırma özellikleri iyileştirilm-

iştir. Bu ürünle ilgili markamız tescil edildi, patent 

başvurumuz ise yapıldı.” Bu süreçte kurdukları tesis-

lerin de faaliyete geçtiğini ifade eden Koyuncu, 

“Mesela Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki 

tesislerinde kuyu suyu arıtma tesisi kurduk ve halen 

işletiyoruz. Önümüzdeki dönemde üretim kapa-

sitemizi hızlı bir şekilde artırmayı ve yeni ürünleri 

piyasaya sunmayı amaçlıyoruz” GEN MBR modülleri-

nin ilk olarak, Gebze ve Kayseri Organize Sanayi 

Bölgeleri’ndeki atıksuların arıtımında denendiğini ve 

oldukça performanslı sonuçlar alındığını belirten 

Koyuncu, “İlk gerçek ölçekli üretim ise İSKİ’nin Şile 

Ağva’daki atıksu arıtma tesislerinde oldu. Günlük 8 

bin metreküp kapasiteli GEN MBR modüllerimizi 

teslim ettik. Başarıyla çalışıyor. Yakın zamanda birçok 

benzer projeyi de gerçekleştireceğiz. Hedefimiz 

müşterilerimizin problemlerini en etkin mühendislik 

yaklaşımlarını kullanarak en kısa sürede ve en uygun 

fiyatlar ile çözmek. Aynı zamanda sektöründe hizmet 

standartlarını belirleyen, müşteri memnuniyeti 

odaklı, kalite ve güvenden ödün vermeyen lider bir 

firma olmayı hedefliyoruz ” dedi. MEMSİS, İTÜ ARI 

Teknokent bünyesinde 2014 yılında membran 

sistemlerinin su ve atıksu arıtımında kullanılması 

amacıyla kuruldu. Firmanın hedefinde Ar-Ge çalışma-

larıyla membran ve sistemlerinin daha yararlı 

kullanılmasını sağlamak var. Şirket tarafından 

halihazırda su ve atıksu arıtımı üzerinde pek çok 

alanda faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bunlar arasında; 

Projelendirme faaliyetleri ile  membran ve kimyasal 

temini ön plana çıkıyor. MEMSİS bugün, “Laboratuvar 

ve Pilot Ölçekli Membran Sistemleri” kapsamında, 

üniversiteler ve Ar-Ge kurumları için laboratuvar 

veya pilot ölçekli sistemler kurabiliyor. “Gerçek 

Ölçekli Membran Sistemleri” üretimi başlığı altında 

her türlü membran sistemine ait tesis tasarımı ve 

inşaatını yapabiliyor. 
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İTÜ ARI Teknokent bünyesinde çalışmalarını yürüten, 
Türkiye’nin genç şirketlerinden POI Labs, teknolojide 
yeni trendler yaratarak global başarılara imza atıyor. 
Vicdanlı teknolojiler ve sosyal inovasyon alanlarına 
farklı bir yaklaşım getiren Young Guru Academy’den 
(YGA) çıkan POI Labs’ın özellikle görme engelliler için 
geliştirdiği çözümler yaygın bir kullanım alanı buldu. Bu 
çalışmalardan biri olan Hayal Ortağım uygulamasının Yol 
Arkadaşım  özelliği  ile  Görme engelliler  Alışveriş 
Merkezleri’nde (AVM) sesli navigasyon alabiliyor ve 
rahatlıkla alışverişlerini yapabilme imkanı buluyor. Poi 
Labs, ‘Beacon’ teknolojileri ile çalışıyor.  AVM içlerine 
yerleştirilen  ‘Beacon’larla  görme  engellilere  adım adım 
eşlik  edilerek,  fayda  sağlanıyor.  AVM’lerde  ve  

müzelerde kullanılmaya başlanan bu teknolojiyi Poi 
Labs İş Geliştirme Direktörü Ertan Sabah şu sözlerle 
anlatıyor: “Kapalı alanlarda bu hizmeti verebilmek için 
kişinin mikro ölçekte (mağazanın tam önündeyken) 
konumunu belirlemek gerekiyor. GPS teknolojisi ile bu 
verimi almak çok zor. Bu nedenle biz Beacon teknolojisi-
ni kullanıyoruz. 2014 yılından beri Beacon cihazlarını da 
yerli imkânlarla kendimiz üretiyoruz. Görme engelli ve 
gören navigasyonu için bu teknolojiyi yoğun olarak 
kullanıyoruz. Şuan 28 AVM’de görme engelliler için 
kapalı alanda navigasyon hizmet sağlıyoruz. Yine 
müzelerde de bu uygulama kullanılıyor. Şirketimizin 
çıkış noktasında görme engellilere yönelik projeler 
olduğu için yol haritamızı da vicdanlı teknolojiler üzerine 
dizayn ettik” dedi.  Vicdanlı teknoloji çalışmalarının 
kendilerine farklı fırsatlar da sağladığını belirten Sabah, 
sözlerine şöyle devam etti:  “Bu teknolojileri farklı 
sektörlerde de kullanıp farklı çözümler sunabiliriz diye 
düşündük ve HOPİ ile çalışmaya başladık. 6 milyona 
ulaşan indirilme sayısı ve 100’den fazla üye markasıyla 
en önemli alışveriş uygulamaları arasında yer alan 
HOPİ’de alışverişe dair çok sayıda veri aynı zamanda 
üreticisi de olduğumuz Beacon cihazları ve teknolojisi-
yle işleniyor.” POI Labs’ın kapalı alanlarda sağladığı 
çözümler sanayicilerin de dikkatini çekti. Üretim 
süreçlerinin izlenerek verimliliğin artırılması konusunda 
çalışmalar yaptıklarını belirten Ertan Sabah, “TÜBİTAK 
projesi alarak da bu alanda çalıştık. 2018’deki moti-
vasyonumuz bu alanda olacak. Personel takibinden 
ürün dağılımına kadar birçok alanda bu hizmeti vere-

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona dayalı 
teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla anılan 

“POI Labs ve Verifone“  firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

Başarılarını Paylaşıyor

İTÜ ARI  
Teknokentli  Firmalar 

Vicdanlı Teknolojide
Zirveye Oynuyor

Ertan Sabah
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İTÜ ARI Teknokent’te
70 Mühendis Çalışıyor

ceğiz” dedi. POI Labs’ın Bankacılık sektörü için 
geliştirdiği bir ürün ise ATM cihazlarında kullanılmaya 
başlandı. İş Bankası’na ait 5.500 ATM’de hiçbir 
dokunma ve kart işlemi olmadan para çekme işlemi 
gerçekleşebiliyor. İşcep üzerinden bluetooth ile para 
çekme’yi seçip telefonu ATM cihazına yaklaştırmanız 
ile para çekme işlemi başlıyor. 1981’den bu yana 
ödeme sistemleri üzerine faaliyet gösteren Verifone, 
Türkiye’de geliştirdiği ürünlerini dünyaya satıyor. 
Türk mühendisler tarafından geliştirilen sistemler, 

160’a yakın ülkede KOBİ’ler ve büyük holdingler 
tarafından tercih ediliyor.  Finans teknolojilerinin 
gelişmesiyle iş hayatını hemen her noktasında 
kullanılmaya başlanan bu sistemler, ticaretin hızını ve 
kalitesini de yükseltiyor. Türkiye’de 150 kişilik bir 
istihdama ulaşan şirketin hedefleri de büyük. Özel-
likle KOBİ’leri radarına alan ve İTÜ ARI Teknokent 
bünyesinde çalışmalarını sürdüren Verifone, geliştird-
iği teknolojilerle küçük ve orta ölçekli şirketlerin de 
yeni nesil teknolojilere kolaylıkla ulaşmasını sağlıyor. 

Güçlü bir altyapıya sahip olduklarını belirten Verifone Güney 
Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Bülent Özayaz, 
İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te 90 kişilik bir 
kadroya sahip olduklarını ifade ediyor. Dünyanın bütün ülkel-
erine ürün sattıklarını söyleyen Özayaz, “Teknokent’te 70’e 
yakın mühendisimiz var. Buradan tüm dünyaya ürün geliştiri-
yoruz” diyor. Yeni teknolojilere hızla adapte olduklarını 
anlatan da Özayaz şunları belirtiyor: “Verifone, bir ödeme 
sistemleri şirketi. Perakendecilere, KOBİ’lere, büyük şirketlere 
çok sayıda çözüm sunan bir yapımız var. Dünyada yaklaşık 
160 ülkede 1.9 milyar dolara yakın cirosu ile müşterilerimize 
hizmet veriyoruz. Amerika merkezli şirketimizin dünyada beş 
büyük yönetim adresi bulunuyor. Türkiye’de bunlardan biri. 
Buradan 81 ülkeyi yönetiyoruz. Genişlemeye de devam 
diyoruz. Ödeme sistemi satmadığımız ülke yok gibi.” Türk 
mühendislerin geliştirdiği ödeme sistemleri hakkında da bilgi 
veren Özayaz sözlerine şöyle devam etti: “Teknokent’te 
olmanın çok sayıda avantajı var ve bunlardan istifade 
ediyoruz. 81 ülkeye bakan bölge yönetim ekibi de burada yer 
alıyor. Kendi içimizde de güçlü bir ekosisteme sahibiz. Ancak 
burada güçlü bir üretim altyapımız da bulunuyor. Çoğunluğu 
Türk mühendislerden oluşan kadromuzla birlikte, tüm 
dünyaya ürün geliştiriyoruz. Bugün Avrupa’da kullanılan 
birçok ürün burada geliştirildi. Türk mühendislerin burada 
ürettiği yazılımlar 160 ülkeye dağılım imkânı buluyor.” 

Özayaz Türkiye’de sayıları yüzbinlerle ifade edilen KOBİ’lere 
yönelik çalışmaları içinse şunları anlatıyor: “Büyük şirketler 
zaten bu teknolojilere çok daha hızlı ve kolay şekilde 
ulaşabiliyorlar. Kendi mühendisleri ve altyapıları var. Bizim 
önceliğimiz KOBİ’lerin de bu hizmete ulaşabilmesi. Bunun 
üzerine ciddi bir motivasyonumuz var. Hedefimiz maliyetler-
ine de uygun çözümler sunmak. Bu nedenle bizim KOBİ ürün-
lerimizde kullandığın kadar öde mantığı var. Bu sayede etkin 
bir maliyet yönetimi sunuyoruz. Özetle dev firmaların 
kolaylıkla ulaşabildiği teknolojilere KOBİ’lerin de aynı hızla ve 
maliyetle ulaşabilmesi için çok sayıda çözüme sahibiz.” 
Dünyada 30 milyon cihaz ve Türkiye’de 1milyon POS’a servis 
veren tecrübesiyle Verifone, Yeni Nesil Bütünleşik Masaüstü 
Yazarkasa POS süreçlerinde de kullanıcıların hayatını kolay-
laştırıyor. Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenle-
mesiyle gerçek zamanlı veri aktarımını sağlayan Yeni nesil 
yazarkasalarda Ödeme kaydedici cihazlar (ÖKC) ve ödeme 
noktası (POS) cihazları tek bir elektronik yapı altında 
toplanıyor.  Esnafın ve müşterinin kullanım kolaylığını ön 
planda tutan Verifone, dönebilen standıyla da bir ilki 
gerçekleştirdi. İşletmeye göre kişiselleştirilebilen cihaz, yine 
kullanıcıların kolaylığı gözetilerek pazardaki en geniş ekran 
olabilecek şekilde üretilmiş durumda. Cihazın kendisi kadar 
aksesuarları da öne çıkıyor. Cihaz, hem ergonomik hem de 
kullanışlı dönebilen standı ve göz yormayan tasarımıyla da 
dikkat çekiyor. Şirket bu ve benzeri özellikleri sayesinde 
özellikle esnaf tarafından en fazla tercih edilen marka olarak 
öne çıkıyor. Verifone Holdings, Inc. 1981 yılında Amerika’da 
kuruldu. Global bir şirket olan Verifone, California merkezli ve 
New York Borsası’na kote bir Silikon Vadisi şirketi. Verifone; 
günlük, olağan ödeme işlemlerini işletmeler için yeni nesil 
alışveriş fırsatlarına dönüştürüyor. Verifone olarak ödeme 
terminallerini bulut tabanlı platformlar ile internete bağla-
yarak, dijital dünyayla mağaza içi alışveriş deneyimlerini 
birleştiriyor ve tüketici ile işletme arasındaki bağı yeni nesil 
dijital bir platforma taşıyor. 30 milyon kurulu cihaz ve termi-
nal ile güvenlikten asla taviz verilmiyor. Müşterilerinin tüm 
zorlu süreçlerinde iş ortağı olarak yer alan ve çözümler 
üreten Verifone, perakende zincirleri, finans kurumları ve 
ödeme sağlayıcıları dahil birçok işletmeye hizmet veriyor.

Bülent Özayaz
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İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi Teknoloji tabanlı yenilikçi iş 
fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir 

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

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Futbolseverler, futbolcular ve kulüpler için 
bir pazar yeri oluşturan kitle kaynaklı dijital 
futbol gözlemciliği platformu Scoutium, 
genç yeteneklerin keşfedilmesi için İzmir’de 
düzenlenen ve bu sene 6.sı gerçekleşecek 
olan Pınarbaşı Cup’ın sponsoru oldu.

İTÜ Çekirdek 2016 yılı Big Bang finalistlerinden olan Buy 

Buddy, Webrazzi Dijital 2018 etkinliğindeydi. Buy Buddy, 

Benetton ile işbirliği yaparak müşterilerin İş Bankası’nın 

Maximum Mobil uygulaması üzerinden ve mağazalarda 

kasaya gitmeden alışveriş yapabilmeleri için 

hazırladıkları ürünü tanıttı.

Scoutium Pınarbaşı Cup’a Sponsor Oldu!

Buy Buddy Webrazzi
Dijital 2018‘deydi!



21

İTÜ Çekirdek girişimlerinden Lisa artık Android 

kullanıcıları için de kullanıma hazır. Daha önce App 

Store’da yayına çıkan ve oldukça beğenilen Lisa, 

Instagram’da hangi fotoğrafın daha fazla beğeni 

alacağını arkasındaki makine öğrenmesi 

algoritmalarıyla paylaşım yapmadan önce öngören 

mobil uygulamadır.

Lisa Artık Android Kullanıcılar
Tarafından da Kullanılabilecek!

İTÜ Çekirdek girişimcileri çok sayıda ülkeden katılımcıları bir 

araya getiren Startup Turkey’de sunum yaptı. Kişinin kendine 

dair sağlık parametrelerini takip edebileceği ve kişiselleştirilmiş 

tavsiyelerle yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen wallness 

asistanı olan Vivoo 3. olarak ödül aldı.

İTÜ Çekirdek Girişimcileri Startup
Turkey’de Sunum Yaptı!

Şirket içi masraf, seyahat, satın alma, teklif 

oluşturma gibi onay gerektiren süreçleri bulut 

ortamına taşıyarak herkesin kolay bir şekilde 

sistem erişimi ile onay süreçlerini optimize 

etmeyi amaçlayan İTÜ Çekirdek 

girişimlerinden Kuarka, Mealis Ortadoğu 

Yaşam Bilimleri A.Ş. ile anlaştı.

Kuarka Mealis Ortadoğu
Yaşam Bilimleri İle Anlaştı!

Enlil, şehrin dinamiklerini kullanarak karayollarını 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştüren, bunu 

yaparken de  şehrin konfor ve güvenliğini sağlamayı 

hedefleyen akıllı dikey eksenli rüzgar türbini projesidir. 

Enlil, geçtiğimiz hafta Berlin’de gerçekleşen Alman Enerji 

Ajansı ve Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından 

düzenlenen organizasyonda projesini anlattı.

ENLİL, Berlin’de Düzenlenen
Organizasyonda Projelerini Anlattı!
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EvdeMimar

İTÜ Çekirdek girişimlerinden atık halılalardan elde ettiği geri dönüşüm kazanımlarıyla otomotiv 
sektöründe kullanılmak üzere plastik üreten HAGELSON yaptığı çalışmalarla basında kendine 
yer buldu. Hagelson ulusal basının önemli gazetelerinden Vatan’ın 8 Nisan sayılı baskısında 

okuyucuların karşısına çıktı. Biz de H2O Ekibi olarak bu haberi sizler için derledik.

Türk Mühendisleri otellerden ücretsiz olarak 

topladıkları atık halıları, kendilerinin geliştirdiği 

makine ile plastik ham maddeye dönüştürerek hem 

otomotiv sektörünün kullanımına hem de cari açığın 

kapanmasına katkı sunuyor. Türkiye’de yılda 

yaklaşık 240 bin ton atık halının çöpe gitmesinden 

yola çıkan Türk mühendisleri atık halı geri dönüşüm 

girişimi HAGELSON’u kurdu. Sadece 500 metrekare-

lik atık halıdan yaklaşık 400 kilogramlık plastik ham 

madde üretebiliyor. HAGELSON’un kurucusu Soner 

Alayurt İTÜ ARI Teknokent’in desteğiyle atık halı 

geri dönüşümü projesini yürüttüklerini, Türkiye’de 

yılda 240 bin ton atık halı çıktığını belirterek atık 

halıları plastik ham madde haline getirdiklerini 

söyledi. Alayurt konuyla ilgili şunları dile getirdi: 

“Otellerin atık halı sorunu var. Bunları hiçbir ücret 

talep etmeden alıyoruz. Atık halıdan otomotiv plas-

tiği yapıyoruz. Ürettiğimiz plastikler tamponda, 

otomobillerin dış aksam parçaları veya motor 

parçalarında kullanılabiliyor.”

Atık Halıdan Otomotiv Plastiği

Geri Dönüşümde

HAGELSON

Atık halıdan otomotiv
plastiği yapıyoruz.
Ürettiğimiz plastikler
tamponda, otomobillerin
dış aksam parçaları veya
motor parçalarında
kullanılabiliyor.
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44 senatörün karşısına çıkan Zuckerberg’in beş saat-
lik duruşma sırasında oldukça sakin ve seviyeli bir 
üslup kullanması dikkat çekti. ABD Senatosu Adalet 
Komitesi ve Ticaret, Bilim ve Ulaşım Komitesi tarafından 
ortak düzenlenen “Facebook, Sosyal Medya Gizliliği ve 
Veri Kullanımı ve Suiistimali” adlı oturum, siyasi veri 
madenciliği firması Cambridge Analytica’nın Facebook’ta 
bulunan 87 milyon kişinin bilgilerini nasıl ele geçirdiğinin 
anlaşılmasını amaçlıyor. Facebook duruşma öncesi veri 
sızıntısını fazlasıyla ciddiye aldığını ve bu olayın tekrar 
yaşanmasını engellemek için çalıştığını göstermek için bir 
dizi duyuru yaptı. Zuckerberg duruşmada sürekli olarak 

gizlilikle ilgili kısayollar bulma, Facebook hesapları 
kullanarak oturum açıldığında geliştiricilerle 
paylaşılan verileri kısıtlama, politik reklamları etike-
tleme, bunları kamunun denetimine sunma ve ödül-
lendirmek için bir ödül programı başlatmak gibi bir dizi 
kapsamlı değişiklikten söz etti. Facebook ayrıca 
Zuckerberg ve şirketin operasyon müdürü Sheryl 
Sansberg’i merak edilen soruları yanıtlamaları ve 
kamu nezdindeki puanlarını iyileştirmeleri için bir 
basın turnesine gönderdi. Ancak şu an pek çok 
senatör Facebook’ın kişisel verileri nasıl toplayıp para 
kazandığını anlamaya çalışıyor.

Facebook çıktığı ilk günden beri çok popüler. Yıllara 
meydan okuyarak popülerliğini ve ne kadar muadili 
çıkarsa çıksın en çok kullanılan sosyal mecra olmayı 
sürdürdü. Bu nedenle Zuckerbeg’e duruşma sırasın-
da yöneltilen “Facebook’un en büyük rakibi kim?” 
sorusu yanıtsız kaldı. Bir senatörün Facebook’un 

sektörde tek olduğunu söylemesi üzerine ise Face-
book’un tekel güc olduğunu hissetmediğini belirtti.  
Senatörler şu an Facebook’un muazzam gücüyle 
ciddi anlamda boğuşuyor gibi gözükse de bu 
konuda yeterli bilgi ve gerekli stratejiye sahip olup 
olmadıkları belli değil.

Zuckerberg, Facebook’un tekel güç olduğunu reddetti

Facebook CEO Mark Zuckerberg, geçtiğimiz hafta Facebook’ta yaşanan veri skandalıyla 
ilgili olarak ABD Senatosu’na ifade verdi.

İfadesinde Öne Çıkan 5 Başlık
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Senatörler duruşma boyunca Mark Zuckerberg’e Face-

book’un iş modeli hakkında pek çok soru sordu. CEO’nun 

verdiği yanıtlardan hareketle de Facebook’un 

kullanıcıların yaşamları ve davranışları hakkında veri 

toplamaya son derece önem verdiği tespit edildi; elde 

edilen verilerin gerçekten korunup korunamayacağı 

belirlendi. Birkaç senatör Facebook’un ücretli ve 

reklamsız bir versiyonun düşünülüp düşünülmediğini 

sorması üzerine Zuckerberg, önce Facebook’un her 

zaman ücretsiz olacağını ancak bunun yanında ücretli 

bir versiyonun da mümkün olabileceğini dile getirdi. 

Duruşmanın devamında benzer bir soru soran başka 

bir senatöre ise ücretli bir versiyonun düşünmeye 

değer olacağını belirtti.

Facebook’un ücretli bir versiyonu düşünülebilir

Yıllardır Facebook’un reklam hedeflemelerinin çok etkili olduğu bunun 
nedeninin de Facebook’un telefonların mikrofonunu kullanarak gerçek 
zamanlı dinlemeler yapması olduğu iddia ediliyordu. Ve artık bu konu 
kongre kaydının bir parçası haline geldi. Senatörlerin biri bu konuya 
değinerek Zuckerberg’e  “Facebook, kullanıcıların kişisel bilgilerini 
zenginleştirmek için mobil cihazlardan elde edilen sesleri kullanıyor 
mu?” diye sordu. Zuckerberg karşılığında “Hayır” yanıtını verdi.

Facebook’un telefon
dinleme efsanesi artık
kongre kaydının bir
parçası

Zuckerberg’e, Facebook’un yönetim araçlarını 
geliştirmek için nasıl bir yöntem izleyeceği sorulduğunda 
yapay zekadan yararlanacağını dile getirdi. Zuckerbeg, 
Facebook’un nefret söylemi ve diğer sorunlu mesajları 
hızlı bir şekilde ayıklayabilmesine yardımcı olmak için 
yapay zekayı kullanacaklarını belirtti. Yapay zekanın, 
Facebook’un içerik denetimini artırması her ne kadar 
mümkün gözükse de henüz kanıtlanmış değil.

Zuckerberg, yapay zekanın gelecekle ilgili vaatlerine inanıyor

Senatörler Zuckerberg’e Facebook’un, veri toplama ve reklam 
uygulamalarının temel özellikleriyle ilgili  pek çok soru sordu. 
Facebook veriyi nasıl elde ediyor? Bu verileri ne kadar tutuyor? 

Kullanıcılar paylaştıkları verileri nasıl kontrol 
edebilir? Gibi. Bu sorular elbette oldukça 
büyük önem taşıyor. Çünkü senatörler bu 
soruları aslında çoğu Facebook kullanıcısı için 
soruyor. Ancak bu soruların yanında Google ile 
kolayca elde edebilecekleri pek çok “basit” 
soruyu da Mark Zuckerberg’e yöneltmeyi 
tercih ettiler. Bu sadece CEO’nun duruşma 
süresini uzattı. Çünkü Zuckerberg Face-
book’un topladığı verileri nasıl kullandığıyla 
ilgili sorulara çok tatmin edici cevaplar verme-
di. Bazı senatörlere göre Facebook’un içinde 
bulunduğu karmaşıklık bizzat Facebook’un 
kendisi. Bazılarına göreyse tek sorun kullanıcı 
sözleşmesinin berbat olması.

Senatörler, Facebook’un nasıl çalıştığını anlamıyor



Tükettiğinden Çok GOOGLE
Yenilenebilir Enerji Satın Aldı

Hiper ölçekteki şirketlerin dünya çapında gelişmekte olan 
veri merkezlerinin sayısına baktığımızda kullandıkları 
enerji biraz korkutucu olabiliyor. Ancak Google, 2017 yılı 
içinde harcadığı tüm enerjinin yerine yenilenebilir temiz 
enerji satın aldığını açıkladı. Bu oldukça iyi bir haber olsa 
de yüzde yüz yenilenebilir enerji kullanmanın yerini 
tutmuyor. Google’ın gerçekleştirdiği bu satın almayı bir 
karbon ofset olarak düşünün. Her türlü kirli enerjiye 
karşılık gelen miktarda yenilenebilir enerji satın alınıyor. 
Google’ın yaptığı bu hareket çevre için ideal bir yöntem 
olmasa da doğru yönde atılmış bir adım olarak nitelendi-
riliyor. Google’ın Teknik Altyapı Kıdemli Başkan Yardımcısı 

Urz Hölzle, şirket blogunda kullandıkları elektriği dünya 
çağında satın alınan yenilenebilir enerji ile eşitlediklerini 
açıkladı. “Tükettiğimiz her kilovat saat için, özellikle 
Google’a özel olarak inşa edilmiş rüzgar ve güneş enerjisi 
çiftliklerinden temiz yenilenebilir eşdeğer kilovat saat 
yenilenebilir enerji ekliyoruz. “

Hölzle yazısının devamında Google’ın bu konuda en güçlü 
şirket olduğunu belirtiyor. Hatta Google’ın yenilenebilir 
enerji projelerinden elde edilen 3 milyar watt’lık (3GW) 
enerji üretimini 3 milyar dolar değerindeki enerji yatırımları 
karşılığında satın aldığını iddia ediyor. İddiasını 
güçlendirmek isteyen Hölzle aşağıdaki grafiği paylaştı. Bu 
program bizim için bir ilk adım niteliği taşıyor. Ancak 
karbonsuz bir gelecek için önemli bir kilometre taşı olduğu 
da bir gerçek. Yenilenebilir enerjilerin ve diğer karbon 
içermeyen enerji kaynaklarının operasyonlarımızı 
gerçekleştirebildiği bir noktaya ulaşmak istiyoruz. Oraya 
ulaşmak için teknoloji, politika ve yeni anlaşma yapılarını 

bir araya getireceğiz. Google bir gün tüm enerji gereksinim-
lerini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi umut ediyor. 
Ancak o zamana kadar bu yöntemi kullanarak yenilenebilir 
enerji açığını kapatacak. 

Önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Google, geçtiğimiz yıl enerji tüketiminin tamamını 
yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedeflediğini açıklamıştı. Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı 

bir açıklamayla bu hedefe ulaştığını duyurdu.

Karbonsuz Yarınlar İçin Yenilenebilir Enerji
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Halka arzı beklenenden daha 

büyük rağbet gören şirketin 

hisseleri 165,90 dolardan açılış 

yaptı. New York Menkul Kıymetler 

Borsası’nın belirlediği referans 

fiyatı 132 dolar olmasına karşın 

Spotify   yüzde  26  daha yukarıda 

Hisseleri New York
Borsası’ndaSpotify İşlem Görmeye
Başladı!

Dünyanın en popüler dijital 
müzik uygulaması Spotify’ın 
hisseleri New York Menkul 
Kıymetler Borsası’nda işlem 

görmeye başladı.

bir fiyatla halka arz edilmiş oldu. İlk günün kapanışını ise 

149 dolarla yaptı. Gün sonunda toplan 30 milyon Spotify 

hissesi el değiştirdi. Hisselerin borsada işlem görmeye 

başladığı ilk gün şirketin değeri 26,5 dolara yükseldi. 

Böylelikle Spotify’ın değeri Dropbox, Twitter ve Snapchat 

gibi büyük teknoloji şirketlerini geride bırakmış oldu. 

Analistlere göre Spotify New York Borsası’ndaki ilk gün 

performansıyla en iyi halka arz gerçekleştiren 10 

teknoloji şirketinden biri olmayı başardı. Listedeki diğer 

şirketler arasında Facebook ve Alibaba gibi devler 

bulunduğunu da belirtelim. Şirketin gösterdiği bu 

başarının diğer şirketlere halka arz konusunda büyük bir 

ilham verdiği ise yadsınmaz bir gerçek. İsveç merkezli 

Spotify, bu yıl itibarıyla 159 milyon ücretsiz dinleyici ve 

70 milyon ödeme yapan kullanıcıya sahip. Ayrıca 61 

ülkede de kullanılabilir durumda. Spotify halka arzı için 

geleneksel yöntemleri kullanmak yerine daha riskli bir 

yöntem tercih etti. Genellikle biyoteknoloji ve yaşam 

bilimleri alanlarında faaliyet gösteren küçük çaplı 

şirketler tarafından kullanılan bir yöntem olan doğrudan 

listelemeyi benimsedi. Bu yöntem, işletmenin hiçbir 

aracıya ihtiyaç duymadan hisselerini doğrudan halka 

sattığı bir yönetmedir ve diğer yöntemlere göre çok daha 

ucuz bir alternatiftir.

Spotify bu yöntemi 

kullanarak ilk yatırımcılarının 

elindeki hisseleri sattı ve 

farklı bir halka arz 

gerçekleştirdi. Bu şekilde 

şirketin ilk yatırımcılarının 

eline nakit geçmiş oldu. 

“Şirketin
kimliğinde

bir değişiklik
olmayacak.”

Spotify’ın kullandığı yöntemde herhangi bir banka garantisi 

bulunuyor. Böylelikle de şirket yatırımcıya doğrudan satış 

yapabiliyor. Şirketin CEO’su Daniel Ek, bu halka arz 

yöntemini tercih etmelerindeki nedenin “asıl hedeflerinin 

sermaye artımı olmaması” olduğunu belirtti. Ek, böylelikle 

halka arzın Spotify’ın kimliğinde bir değişiklik 

yaratmayacağını vurguladı.



ODC İş Çözümleri 

Bugüne kadar INNOGATE sürecine dâhil olmuş, 
bu sayede çeşitli kazanımlar elde edebilmiş, 
yurt dışına açılabilmiş ya da fikrini geliştire-

Türkiye’nin önemli bankalarında çalışmasının ardından 
Oğuz Küçükbarak, çok kanallı pazarlama yönetimi yapan 
platformların eksikliğini duyarak, 2005 yılında ortağı Emin 
Altın ile ODC Business Solutions’ı kurdu. 2016 yılında 
Innogate’e katılan şirketin CEO’su Küçükbarak, programın 
kendilerine ABD pazarına dair vizyon geliştirme anlamın-
da büyük katkı sunduğunu belirtiyor. Innogate sonrası 
istikrarlı başarıya imza atan ODC, ürün yelpazesini geliştir-
di, Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Ajansı (UKTI)’ndan 
aldıklarını birinciliğe ek olarak; Oracle, Adobe, Sales Force 
gibi büyük teknoloji devlerinin de katıldığı ihaleleri almayı 
başardı. Küçükbarak, hâlihazırda 2.000’den fazla müşteri-
nin ODC’nin SmartMessage platformuyla dijital pazarlama 

bilmiş çeşitli firmalar ise kendi deneyimlerini 
ve hikâyelerini sizlerle paylaşıyor. Gelin 
onların hikâyelerine ortak olalım!

aksiyonlarını yönetmesinden mutluluk duyduklarını 
aktarıyor.  MEA, Orta ve Doğu Avrupa gibi ülkelerdeki 
global iş dünyasına dair sayısız etkinliğe katılmalarının, 
özellikle çok kanallı pazarlama konusundaki çalışmalarını 
geniş bir kitleye ulaştırmalarına etki ettiğinin altını çiziyor. 
Innogate’e globalleşme hedefiyle katılan ODC, an itibariyle 
yüzde 35’lik cirosunu yurtdışından elde ediyor.

Miray Tayfun ve Gözde Büyükacaroğlu, “Your wellness 
assistant” olarak tanımladıkları Vivoo ürünleriyle 
Innogate’e katıldılar. Vivoo ekibi, Innogate roundtable 
toplantılarında birçok bağlantıya ulaşarak, çok kısa sürede, 
büyük kitlelere ulaşma imkânına sahip oldu. Kurucu ortak 
Miray Tayfun, program sonrası ettiğimiz sohbette şöyle 
diyor: “ABD her şeyin çok hızlı ilerlediği bir yer. Innogate, 
sloganı gibi, bizim de işimizi hızlandırdı. 1 ayda 1 yılda 
ulaşamadığım kişilere ulaşmış; ürünüm ve pazarla ilgili 
görüşlerini almış oldum. Özellikle Innogate programında 

her sabah yapılan toplantılarda, bir topluluğa süreçte 
yaşadığım gelişmelerimi anlatmak daha disiplinli bir şekilde 
çalışmamızı sağlayarak, şirketimizi oldukça hızlandırdı.” 
Vivoo çalışmalarına bir yandan hızla devam ederken, Nisan 
2018’de çıkacağı Kickstarter sürecini heyecanla bekliyor.  

Vivoo

28

İTÜ ARI Teknokent, küresel rekabet edebilirliği sağlamak ve Türkiye’nin Ar-Ge ve 
inovasyona dayalı teknolojik altyapısını güçlendirmek hedefiyle INNOGATE programını 
geçmiş dönem hızlandırma programı tecrübeleriyle Amerika’ya açılmayı hedefleyen 
teknoloji firmaları için tasarlarken, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve İSTKA tarafından 
desteklenen INNOGATE programı uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş 
modeli ve strateji geliştirme fırsatlarını, eğitim, mentorluk, danışmanlık ve doğru 

kişi/kurumlara erişim desteklerini içeren 360 derece bir programla sunuyor.

INNOGATE  Firmaları
Hikâyelerini Paylaşıyor!

Oğuz Küçükbarak

Gözde BüyükaraçoğluMiray Tayfun



Ürününüzü kısaca anlatır mısınız? 
İnternette yer alan neredeyse tüm web sayfaları, haber, 
spor, alışveriş, sosyal medya, oyun, 18+, zararlı yazılım 
gibi sınıflara ayrılmış olarak Roksit veri tabanında yer 
alır. Kullanıcılar, bilerek veya yanlışlıkla internette bir 
sayfayı görüntülemek istediklerinde bu istek, önce 
Roksit veri tabanına gider ve kullanıcıların güvenli bir 
alanda olacağından emin olunduktan sonra yerine 
getirilir. Örneğin, son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız 
banka ekstresi, telekomünikasyon faturası şeklinde 

gelen oltalama epostalarındaki zararlı bağlantıların 
tıklanmasıyla otomatik olarak gidilen web sayfalarına 
Roksit geçit vermez ve bilgisayar korsanlarının ataklarını 
önler. Dolayısıyla kullanıcılar, kimlik bilgisi/veri hırsızlığı, 
dosya kilitleme, izinsiz Bitcoin madenciliği gibi sonuçlara 
sebep olacak zararlı yazılımlara karşı korunmakla kalmaz, 
kullanım tercihlerine göre 18+, oyun, kumar gibi 
içeriklere de, otomatik yönlendirmeler sebebiyle 
istemeyerek de olsa ulaşamaz.

Kullanım alanları nereler? 
Roksit, ev ve tüm ölçek ve sektördeki iş kullanıcıları için 
koruma sağlıyor. Kurulum gerektirmeyen bulut tabanlı 
bir çözüm olduğu için, bilgisayar, tablet, cep telefonu, 
kamera gibi IoT cihazları, sunucular ve işletim sistemleri 
de dahil olmak üzere internet bağlantısı olan her cihazın 
Roksit ile güvenliğini sağlayabiliriz. 

Ürününüz şu an kaç kişilik bir kullanıcı kitlesi
tarafından tercih ediliyor? 

Roksit bugün 9 farklı ülkedeki 250.000’in üzerinde 
kullanıcı, 100’den fazla kurum tarafından  kullanılıyor. 

www.roksit.com,  tüm ev ve iş kullanıcıları için 
geliştirilmiş, yeni nesil, kullanımı kolay, sürekli 
güncel ve yapay zekâsı ile öğrenen, üstelik ev 
kullanıcıları için ücretsiz olan bir siber güvenlik 
çözümüdür. %100 milli ve yerlidir.

Roksit kimdir, ne iş yapar?

Aybars Karaatmaca
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INNOGATE belirli ölçeğe ulaşmış ulusal firmaları Amerika’ya teknoloji ve inovasyonun merkezine 
götürmeye devam ediyor. Yakın dönem çalışmalarıyla dikkat çeken ve INNOGATE sürecine dâhil 
olan firmalardan ROKSİT’i firmanın Yönetici Ortağı Aybars Karaatmaca ile konuşurken bir diğer 

firma MİOPS’u ise firmanın CEO’su Onur Çelik ve CTO’su Erkan Yiğiter’den dinledik.

Roksit  kimdir, ne  iş  yapar?

INNOGATE’li
Firmaları Tanıyalım!



150 milyonun üzerinde sınıflandırılmış alan adı bulunan 
veri tabanına, kullanıcıları, günde 250 milyonun 
üzerinde istek yapıyor. Sorgulanan web sayfalarının 
%99,9’u Roksit veri tabanında mevcut olup, yeni açılmış 
veya sorgulanmış olması sebebiyle henüz 

Gelecek hedefleriniz nelerdir?
Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından 
geliştirilmiş olan Roksit’in gelecek hedefi bir 
dünya markası olmak ve geliştirmeye devam 

etmekte olduğu yeni nesil ürünler ile de 
sektöründeki dünya devleri arasında yerini almak 
olarak belirtebiliriz.

INNOGATE süreci ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?
Türkiye’deki ilk 5 haftanın son derece verimli bir o 
kadar da keyifli olduğunu söyleyebilirim öncelikle. 
İnteraktif yöntemlerle, ortak akıl yürütülerek, 
birlikte öğrenilen, çok kıymetli mentor ve girişim 
temsilcilerinin bilgi ve birikimlerinden 
faydalanılan, oldukça da yoğun bir süreç geçirdik. 
San Francisco ve Chicago’dan gelen konuk 
mentorlar ve alanlarında çok tecrübeli, özverili ve 
heyecanlı Türk mentorlarımız sayesinde 
Amerika’ya gitmeden gitmiş kadar olduk 
diyebilirim. Özellikle her zaman bizimle olan İTU 

program ekibi ve hocalarının desteği de fark 
yarattı. ABD için ise hedefimiz öncelikli olarak 
müşteri portföyümüzü genişletmek. Bu büyük 
pazarda ayak izlerimiz arttıkça yaygınlığımız, 
dolayısıyla büyümemizin de hızlanacağı 
inancındayım. Türk mühendis ve yazılımcılardan 
oluşan ekibimizin geliştirdiği bu ürünün eksiği yok, 
fazlası var. Tek yapmamız gereken doğru 
pazarlama öngörü ve taktikleri ile ve olmazsa 
olmaz özenli operasyon yönetimi ile hedef 
kitlemize ürünümüzü sunmak.

Ürününüzü kısaca anlatır mısınız?
Global kitlesel fonlama platformu Kickstarter ile dünya 
çapında tanınan bir ürün haline getirdiğimiz MIOPS 
Smart Kamera Tetikleyici,  kamera ya da flaşları 
tetikleyerek, fotoğrafçıların refleksleriyle yakala-
masının çok zor olduğu yüksek hızlı anlık olayların 
fotoğraflanmasını sağlayan, üzerinde özel bir gömülü 
yazılım barındıran elektronik bir cihaz. Işık, ses ve lazer 
gibi dâhili sensörleri sayesinde şimşek, roket kalkış 

anları, nesnelerin kırılma anları, balon patlama anı, su 
damlasının sıçraması gibi anlık olayların fotoğraflan-
masını çok kolay hale getiriyor.

Kullanım alanları olarak nerelerden bahsedebiliriz? 
Ürünümüz, fotoğrafçıların refleksleriyle yakalamasının 
çok zor olduğu yüksek hızlı anlık olayların fotoğraflan-
masını basit hale getiriyor ve herhangi bir fotoğrafçının 
da bu tarz fotoğraflar çekebilmesine olanak sağlıyor. 
Bunun yanında ortamda insan bulunmasının tehlike arz 
ettiği durumlarda da fotoğraf çekimini otomatik hale 

getiriyor. MIOPS Smart ile birlikte, yıldırım fotoğrafçılığı 
gece ve gündüz ayırt etmeksizin çok kolay bir şekilde 
gerçekleştirilebilir. Yine örneğin balon patlaması, bardak 
kırılması, su damlalarının sıçrama anı gibi milisaniyeler 
içinde gerçekleşen olaylar için de istenilen anın 
fotoğrafı rahatlıkla çekilebilirsiniz. 

MİOPS kimdir, ne iş yapar? 

MİOPS kimdir, ne iş yapar? 
MIOPS, tasarlayıp geliştirdiği inovatif ürünler ile tüm 
dünyada, fotoğrafçılık ve video sektöründeki 
kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bir 
Türk Ar-Ge firmasıyız. 

sınıflandırılmamış günlük 1.000-2.000  web sayfası, 
yapay zekâ algoritmaları ile en geç 24 saat içinde 
otomatik olarak sınıflandırılıp veri tabanına 
kaydediliyor. Yeni zararlı yazılım - botnet- tespiti ise, bir 
dakikadan kısa bir sürede tespit ediliyor.

Onur Çelik Erkan Yiğiter
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MIOPS bugüne kadar kaç kişiye ulaştı?
Kimler bu teknolojiyi kullanabildi? 

MIOPS’un müşterileri arasında, dünyanın en büyük 

kamera ekipman mağazalarından Amerika’daki B&H 

Photo’nun yanı sıra NASA ve Amerikan Ordusu gibi 

büyük ve kurumsal isimleri sayabiliriz. NASA, MIOPS 

ürünlerini roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında 

kullanırken, Amerikan Ordusu ise bomba infilak 

testlerinin fotoğraflanmasında kullanıyor. Bugüne 

kadar ürünlerimizi 15.000’in üzerinde fotoğrafçıyla 

buluşturduk ve bu sayı her geçen gün artıyor. Kick-

starter üzerinde iki tane inovatif ürünümüzü 

başarıyla fonlayarak yaklaşık 4500 adet teknoloji 

meraklısından toplamda 650.000 USD’lik ön sipariş 

almayı başardık ve ürünlerimizi söz verdiğimiz gibi 

geliştirip, ürettik ve müşterilerimize teslim ettik. 3 

kişilik çekirdek ekiple başladığımız süreçte ekibimizi 

son 1 yıl içerisinde 8 kişilik yetenekli mühendis kad-

rosuna ulaşacak şekilde genişlettik. Üretimimizin 

tamamını yurt içinde yerli kaynaklarla yapıyoruz ve 

yakın zamanda yine firmamız bünyesinde kura-

cağımız pazarlama ve satış destek ekipleriyle istih-

damı arttırmaya devam edeceğiz. Hem mühendislik 

hem de pazarlama alanında yetenekli gençler ile 

çalışmak bize her zaman büyük keyif veriyor. MIOPS 

ürünleri halihazırda hem MIOPS online satış 

mağazası olan www.miops.com üzerinden perak-

ende olarak hem de 20 farklı ülkedeki bayiler 

aracılığıyla kullanıcılara ulaşıyor.

INNOGATE süreci ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?

Innogate içerisinde Türkiye’de geçirdiğimiz ilk 5 haftalık 

dönem bizim için çok faydalı oldu. MIOPS olarak ürünler-

imizi öncelikle Amerika’da ve sonrasında da tüm dünya-

da satıyorduk ancak mevcut iş potansiyelimizi nasıl 

daha hızlı arttırabilir ve karlı hale getirebiliriz konusun-

da bu süreçte çok fazla yeni bilgi edindik. Şimdi de 

edindiğimiz bu bilgileri hızlı bir şekilde hayata geçire-

bilmek için çalışıyoruz. ABD sürecinde de bu hızlı 

büyümeyi yakalamak için bize yardımcı olabilecek, bunu 

daha önce başarmış insanlara görüşerek onlarla fikir 

alışverişinde bulunmak istiyoruz. ABD’de, TR’de geçire-

ceğimiz kamp dönemini en iyi şekilde değerlendirmek ve 

Innogate’in deyimiyle işimizi roketlemek için Silikon 

Vadisi’nde bu konuda uzman kişilerle görüşmek ve 

kendilerinin tecrübe, bilgi ve birikimlerinden istifade 

etmek istiyoruz. Bu yüzden de ABD’ye gitmeden 

aldığımız randevular üzerinden, doğru bağlantılarla 

görüşmeye başladık.  Silikon Vadisi’nde hızlı büyüme 

sürecini çok hızlı şekilde gerçekleştirebilmiş donanım 

tabanlı firmalar ile fikir alış-verişi yaparak benzer 

yöntemleri markamız MIOPS için nasıl uygulayabiliriz 

konusunda çalışıyoruz.

INNOGATE süreci ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?
MIOPS olarak, fotoğrafçıların ve video çekimi yap-

anların hayatlarını kolaylaştırmayı ve onların daha 

yaratıcı ve farklı çekimler yapabilmelerini sağlama-

ya çalışıyoruz. Bu nedenle de Arge çalışmalarımıza 

aralıksız devam ediyor ve inovatif fikirlerle yeni 

ürünler ortaya çıkartıyoruz. Önümüzdeki yıllarda, 

MIOPS’un ulaşabildiği müşteri sayısını hızlı bir 

şekilde arttırmak ve MIOPS’u bir dünya markası 

haline getirmek öncelikli hedefimiz. Türkiye’den de 

teknoloji alanında büyük markalar çıkarabi-

leceğimizi tüm dünyaya göstermek ve ülkemizin 

ihracatına katkıda bulunmaya devam etmek istiy-

oruz. Yakın zamanda bunu başarabileceğimize olan 

inancımız da tam. 
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Dünyaya açılacak yeni teknolojilerin gelişimine katkıda bulunarak, girişimcilik ekosisteminin 
çekim merkezi olan İTÜ MAGNET birinci yılını tamamladı. 2017 yılında İTÜ ARI Teknokent 
bünyesinde hayata geçen İTÜ MAGNET, başlangıç yatırımını almış veya ürettiği gelir ile 
emsal kaynak yaratabilen, büyüme aşamasına geçmek veya daha da büyümek için VC 
seviyesinde yatırım almak üzere desteğe ihtiyaç duyan girişimci firmaların ileri aşama 
merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İTÜ MAGNET’e geçtiğimiz bir yıl içerisinde teknoloji 
tabanlı ürünü hazır olan ve bu ürününü en azından bir müşteriye satabilmiş; ürün henüz 
gelişim aşamasında olsa da gelir modeli, hedef kitle, satış kanalları gibi konularda stratejileri 
belli olan; ölçeklenebilirlik, çok sayıda müşteri edinme ve büyüme konularında gelişime açık 
60 firma katıldı. Teknoloji alanında faaliyet gösteren bu firmalar toplamda 20 milyon TL’lik 

ciroya ulaştı. Bu firmalar 160’ı aşkın kişiye istihdam sağladı.

20 Milyon TL’lik Ciroya Ulaştı!

FirmalarıİTÜ MAGNET 

“İTÜ MAGNET’teki
firmalar ülke
ekonomisine katkı
sunmayı
sürdürüyor”

Konuyla ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel 

Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, “Girişimcilik 

ekosisteminin çekim merkezi olan İTÜ MAGNET’in iş 

geliştirme çalışmalarını 2016 yılında tamamlandık. 

Mimari tasarımı ile de dikkat çeken, 2.000 metrekare 

üzerine kurulu İTÜ MAGNET, ABD’deki benzer ortak 

çalışma alanları gibi, içerisinde yer alan farklı disiplin-

lerden profesyonellerin “know-how” paylaşımıyla 

ekosisteme katkı sunuyor. Bu anlamda Türkiye’nin 

gerçek anlamda ilk ileri aşama girişimcilik ekosistemi 
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“Teknoloji tabanlı ürünü hazır olan
ve bu ürününü en azından bir
müşteriye satabilmiş; ürün
henüz gelişim aşamasında
olsa da gelir modeli, hedef kitle,
satış kanalları gibi konularda
stratejileri belli olan tüm girişimci
firmaları yeni dönemde de
İTÜ MAGNET’e bekliyoruz” 
aslında. Merkezimize 2017 Şubat ayı itibariyle 

girişimcilerimizi kabul etmeye başladık. Bünyemizde 

yer alan 60 girişimci firma geliştirdikleri teknolojiler-

le ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor.” 

Tunçalp, “Teknoloji tabanlı ürünü hazır olan ve bu 

ürününü en azından bir müşteriye satabilmiş; ürün 

henüz gelişim aşamasında olsa da gelir modeli, 

hedef kitle, satış kanalları gibi konularda stratejileri 

belli olan tüm girişimci firmaları yeni dönemde de 

İTÜ MAGNET’e bekliyoruz” diye konuştu. Bir yıl 

içerisinde İTÜ MAGNET’te dopdolu programlarıyla 41 

etkinlik ve eğitim gerçekleştirilirken, bu etkinlik ve 

eğitimlere katılanlar girişimcilik dünyasının birçok 

önemli ismiyle bir araya gelme fırsatı yakaladı. 

Girişimcilere, İstanbul’daki iş dünyasının ve İTÜ ARI 

Teknokent içerisindeki teknoloji şirketlerinin 

merkezindeki konumu ile büyük bir network imkânı 

sağlayan İTÜ MAGNET ayrıca şirketleri daha da ileri-

ye taşıyacak çalışma ortamı da sunuyor. İTÜ 

MAGNET yeni dönemde ayrıca İTÜ ARI Teknokent 

bünyesinde İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliğiyle 

yürütülen Innogate programı kapsamında 2018 

yılında hayata geçecek ve en son teknoloji ile 

donatılacak prototipleme laboratuvarı ile de girişim-

cilerin prototiplerinin tasarım ve üretim süreçlerine 

yönelik destek olacak.

Doç. Dr. Deniz Tunçalp
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Balkan Üniversiteleri Birliği “4. Yıllık Toplantısı ve Konferansı (CUCC-2018)” 30-31 Mart 
tarihlerinde, Makedonya’nın Tetova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

  Konferansı’nda

İTÜ’deki  Dönüşüm
Balkan Üniversiteleri Birliği

Balkan bölgesindeki üniversiteler arasında sürdürüle-
bilir bir platform kurmak amacıyla oluşturulan Balkan 
Üniversiteleri Birliği tarafından ‘Üniversiteler Arası 
İşbirliği ve Kültürel Birliktelik’ başlığıyla düzenlenen 
konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca 
konuşmacı olarak katıldı. Balkan coğrafyasından çok 
sayıda üniversite yöneticisinin bulunduğu konferansta, 
Tıp Eğitimi ve Uluslararası Akreditasyon, Mülteci 
Sorunu: Eğitim ve Sosyolojik Sorunlar, Balkanlarda 

Üniversite-Sanayi İşbirliğini Artırmanın Yolları ve 
Balkanlarda Yükseköğretimin Harmonizasyonu gibi 13 
farklı konu başlığında görüşler paylaşıldı. Rektörümüz 
Prof. Dr Mehmet Karaca, “Balkanlarda Üniversite-San-
ayi İşbirliğini Artırmanın Yolları” başlıklı bölümde 
yaptığı sunumda İTÜ’nün üniversite-sanayi işbirliği 
çalışmalarının yanı sıra İTÜ’nün Teknokent ve girişimci-
lik uygulamaları ile Türkiye’deki üniversitelere model 
olan ekosistemini anlattı. 

Konuşmasında teknoparkların yapısından ve üniversite-
deki rolünden bahseden Karaca şunları kaydetti: 
Teknoparklar, yüksek teknolojiye sahip veya yüksek 
teknolojiyi kullanan şirketlere ev sahipliği yapar. 
Üniversite, teknoloji enstitüsü veya AR-GE merkezleri-
nin geliştirdikleri teknolojileri yazılımları ve buluşları, 
ürüne veya hizmete çevirerek üniversiteye katkı sağlar. 
Teknokentler, çevresindeki üniversite, teknoloji 
enstitüsü ve AR-GE merkezi gibi unsurları bir araya 

getirerek akademik, ekonomik ve sosyal yapıları 
birleştirir ve geliştirir. 3. nesil üniversitelerin ana part-
nerleri, girişimci fakülte ve öğrencilerin yanı sıra tekno-
loji girişimcileri, “techno-starters” ve genç girişimci ve 
start-up finans sağlayıcılarıdır. Girişimcilik ve inovasyon; 
strateji, finans, kültür, destek, insan gücü ve pazarı 
içinde barındırır. ‘Strateji ve insan gücü’ teknolojik 
gelişme ve ilerlemede en değerli unsurlardır. Bütün bu 
unsurlar da girişimcilik habitatında başarılı olmak için 
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Prof. Dr. Mehmet Karaca

aynı derecede öneme sahiptir.” Türkiye’nin en eski 
üniversitesi olarak son 30 yılda teknoloji öncüsü 
girişimler için tüm paydaşlara farklı bir ekosistem 
yaratıldığını ifade eden Karaca; “1992 yılında Sanayi 
Bakanlığı’nca KOBİlere yönelik Kuluçka Merkezi 
kuruldu. 28 küçük şirketle başlandı ve ilk 10 yılda 3 
şirket büyüyerek 1 milyar TL‘ye ulaşıldı. İTÜ, ARI 
Teknokent, 2002’deki kurulumundan itibaren, bilim, 
teknoloji geliştirme ve üretim faaliyetlerinde araştır-
ma görevlileri ve akademisyenlerle iş birliği içinde bu 
şirketlere destek sağladı. 270 şirketin 3’te  1’i akade-
misyenlerce desteklendi. Teknoloji Transfer 
Ofisi’nin kurulumu ile  lisans  öğrencilerine 2010’dan 
beri üniversitemiz  tarafından  girişimcilik  kursları 
veriliyor. 2014’te İTÜ  Gate Girişimi,  İTÜ Çekirdek’ten 
mezun  şirketlerle  başlatıldı ve bu  da  İTÜ Kuluçka 

Merkezi’nin büyük başarılarından biri. İTÜ Magnet ise 
açık çalışma alanı sağlayarak yüksek kiraları karşılaya-
mayacak küçük çaplı firmalara alan açıyor. Ayrıca 
küçük ya da orta ölçekli şirketlerin her adımında 
profesyonel yardım ve destek sağlıyor hatta bu 
destek, ürünlerinin pazarlanması veya finansman 
sağlanması bile olabiliyor. ”dedi. İTÜ modeli içindeki 
tüm bu organizasyonların benzeri olmadığını, uygula-
nabilirliği ile Türkiye’deki ve yurt dışındaki devlet 
üniversitelerine ve özel üniversitelere örnek olduğunu 
söyleyen Karaca, bu modelin başarısını ise şöyle 
açıkladı: Bu başarı İTÜ’nün 3 ana avantajından 
kaynaklanıyor: 245 yıllık yükseköğrenim deneyimi, 
çok başarılı ve güçlü işadamı, politikacı, yüksek  
rütbeli memur ve  uluslararası akademisyenden 
oluşan mezunlar ağı ve İstanbul gibi bir dünya şehrinde olması.”



ile İTÜ Arasında Teknik İşbirliği
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Alstom Türkiye, Türkiye’de eğitim alanında işbirliği 
geliştirmek amacıyla teknik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma, 3 Nisan 2018 tarihinde 
saat 12.00’da İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Alstom 
Türkiye Genel Müdürü Sn. Arban Çitak ve Alstom Grup Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 

Sistem ve Altyapı Başkan Yardımcısı Sn. Mama Sougoufara nezdinde imzalandı.

Protokolün odağında, İTÜ mühendislik öğrencilerinin ve yeni 

işe başlayan Alstom personelinin “Demiryolu Mühendisliği” 

alanında eğitimi var. Alstom’da işe başlayanlar, Alstom ve 

İTÜ eğitmenlerinden eğitim alacak ve böylelikle hat işleri ve 

güç temini gibi alt sistemlerde uzman sayısı arttırılacak. 

Ortaklık kapsamında, Alstom uzmanları ise İTÜ mühendislik 

öğrencilerine demiryolu sektörünü tanıtacak ve Alstom’un 

Dünya çapındaki deneyimleri ve önemli proje referansları 

hakkında bilgi verecek. Bu işbirliği, iki taraf arasında düzenle-

necek seminerler, atölyeler, konferanslar, sempozyumlar, 

kongreler, toplantılar ve tanıtım etkinlikleri gibi ortak 

faaliyetleri de kapsayacak. Protokolde İTÜ Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Karaca; “İTÜ, kuruluşundan bugüne ulaşım sistem-

leri ve çözümleri konusunda çalışarak, alanda en ayrıcalıklı 

birikime sahip akademik kurum olmuştur. Bu birikim üniversi-

temizin geleceğini şekillendirmede de yol göstericidir. Tem-

atik ve hibrit çalışmalar ekseninde akademik gelişim hede-

flenmekte, her ikisi için de ulaşım öncelikli alanlar arasında 

kabul edilmektedir. Bu doğrultuda hem uzmanlaşmış iş 

gücünün yetiştirilmesi sağlanmakta hem de yenilikçi çözüm-

ler ile sektöre yön veren adımlar atılmaktadır. Ulaşım 

sektörünün farklı katmanlarında ve kademelerinde İTÜ’nün 

üstlendiği öncü görev, seçkin proje ortaklarının deneyimi ile 

gelişmekte; ülkemize toplumsal yaşamda konforu artıran ve 

teknolojik üstünlük sağlayan çalışmalar olarak geri dönmek-

tedir” dedi. Rektör Karaca’nın ardından Alstom Türkiye Genel 

Müdürü Sn. Arban Çitak; “Bu ortaklık, genç ve yetenekli İTÜ 

mühendislerini sektörün bir parçası olmaya teşvik ederek, 

Türkiye’de demiryolu sektöründe farkındalığı ve vasıflı 

işgücünü arttırmaya, alanlarında uzman ve kalifiye Türk 

Alstom mühendisleri ile sektöre değer katmaya yardımcı 

olacak” diyerek konu hakkındaki görüşlerini belirtti.

Protokolü İmzalandı
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UBAKUSAT'ın Özellikleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından deneysel amaçlı 
geliştirilen küp uydu 'UBAKUSAT', SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle Florida’daki 

Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) 
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 
(HUTGM) Japon Uzay Ajansı (JAXA) ile işbirliği 
çerçevesinde İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı 
(İTÜ-USTTL) sorumluluğunda üretilen küp uydu, 
Falcon 9 roketinin taşıyacağı Dragon kapsülüyle 
Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) getirildikten 
sonra astronotlar tarafından uzaya bırakılacak. İTÜ 
tarafından geliştirilen uydu, Elon Musk'ın sahibi 

olduğu SpaceX şirketi tarafından yörüngeye fırlatıldı. 
Canlı yayınlanan fırlatma işlemi başarılı bir şekilde 
gerçekleşti. UBAKUSAT'ı taşıyan Dragon kargo 
kapsülü yörüngede 3 gün sürecek olan yolculuğuna 
başladı. Yaklaşık 2 bin 700 kilogram yük taşıyan 
kapsül içerisinde Uzay İstasyonu'na deney ve ihtiyaç 
malzemeleri taşınıyor. Ayrıca farklı ülkelere ait, ista-
syondan fırlatılmak üzere gönderilen küp uydular da 
bulunuyor. Bunlardan biri de üniversitemiz tarafından 
Türkiye'ye kazandırılan UBAKUSAT uydusu.

UBAKUSAT görev yükü olarak bir lineer transponder ve 
radyasyon ölçüm yapacak bir kart uydu taşımaktadır. 
Uydu yaklaşık 3.3kg olup 10*10*34cm boyutlarındadır. 
Ayrıca UBAKUSAT için geliştirilen uydu pasif yönelim 
sisteminin başarımı 9 serbestlik dereceli sensör kartın-
dan alınacak atalet ölçümleri ile değerlendirilecek. Ses 
verisi transferinde kullanılacak haberleşme uydusunun 
donanım gideri yaklaşık 100 bin dolar civarındadır. 
Uydunun 250 bin avro’luk fırlatma ücreti ise Japon 
hükümeti tarafından karşılanmıştır. Yörüngede 1 ila 2 
yıl arası görev yapması beklenen UBAKUSAT, Mayıs 

2018 başında Dünya yörüngesinde olması planlanıyor. 
İTÜ tarafından ülkemize kazandırılan Türkiye’nin ilk küp 
uydusu, İTÜpSAT1 23 Eylül 2009 tarihinde Hindistan 
Uzay Araştırmaları Kurumu (ISRO) tarafından PSLV C–14 
roketi ile uzaya gönderilmişti. İTÜ tarafından geliştirilen 
Türkiye’nin ikinci küp uydusu, TURKSAT-3USAT ise 26 
Nisan 2013 tarihinde Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma 
Üssü'nden Long March 2D roketi ile başarıyla uzaya 
gönderilmişti. Avrupa Birliği FP7 Programı QB50 projesi 
kapsamında geliştirilen BeEagleSat ve HAVELSAT ise 
Mayıs 2017 de yine ISS’ten yörüngeye bırakılmışlardı.

Uydusu UBAKUSAT İTÜ’den

Ülkemizin  Uzaya  Gönderilen
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Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı’nın (BAGEP) 2018 sonuçları 
açıklandı. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ertuğrul Başar ve 
Jeofizik-Sismoloji Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen 

ödüle layık görüldü.

Bilim Akademisi tarafından yürütülen “BAGEP Ödül 

Programı”, alanında en iyi genç akademisyenlerin belir-

lenmeleri, ödüllendirilmeleri ve yeni araştırmalar için 

desteklenmeleri amacı ile 2013 yılından bu yana 

gerçekleştiriliyor. Bilim Akademisi tarafından belir-

lenen toplamda 39 genç bilim insanının yıl boyunca 

gerçekleştirdikleri çalışmaların ödüllendirildiği BAGEP 

2018’de, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Doç. 

Dr. Hazım Kemal Ekenel, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ertuğrul Başar ve 

Jeofizik-Sismoloji Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. 

Seda Yolsal Çevikbilen, BAGEP 2018 ödülünü almaya 

hak kazandı. Ödül kazanan genç akademisyenlerimize 

araştırmalarını desteklemek amacıyla iki yıl süreyle 

yılda 15.000 TL destek verilecek. BAGEP ödülleri 27 

Nisan’da düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak. 

 Üç Bilim İnsanımıza Ödül
BAGEP’ten

Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel Doç. Dr. Ertuğrul BaşarDoç. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen



sal bilgi üretmek, bu bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun 
alanlarda yatırım olanakları yaratmayı hedefliyor. Ortaklık 
yapısında Üniversitemizin yanı sıra, Borsa İstanbul A.Ş. 
%51, Boğaziçi Üniversitesi %19 ve İstanbul Ticaret 
Üniversitesi %15 paya sahip. 39

Finans Teknopark’ın

Üniversitemiz, temelleri 2015 yılında atılan Finans Teknopark Anonim Şirketi’nin pay 
ortağı oldu. İmza töreninde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, bilgi ve 
tecrübenin finans teknolojisinin gelişimine sunacağı katkılara değinerek, “Bu iş birliğinden 

çok önemli projeler çıkacaktır.” dedi.

Geliştirilen teknolojinin iş dünyasında kullanılabilir 
olmasına önem veren Üniversitemiz, temelleri 2015 
yılında atılan Finans Teknopark A.Ş.’nin %15 pay ortağı 
oldu. Borsa İstanbul ev sahipliğinde Business France 
tarafından düzenlenen Fransız Türk Fintech İşbirliği 

İTÜ’nün teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin merkezi ARI 
Teknokent’i bünyesinde bulundurduğunu dile getiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, finans teknolojisine 
yönelik çalışmalarının da olduğunu belirtti. Rektörümüz 
Prof. Dr. Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitemiz, 
Türkiye’nin teknoloji gelişimine önemli katkılar sağlayan 
çalışmalar yapıyor. Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon 
üssü İTÜ Arı Teknokent ile bilim insanları, öğrenciler ve 
girişimciler fikirlerini hayata geçirebiliyor. Teknokent, 
260’dan fazla teknoloji firması, 6 bin 800’den fazla 
personeli ve yılda 600’den fazla proje üreten yapısıyla 
Türkiye’nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü küresel 
boyutlara taşıyor. Şu anda mevcut olan 25 Fintech 
firmasını bu üs ile ilişkilendireceğiz ve bu sayı daha da 
artacak.” Rektörümüz Prof. Dr. Karaca, diğer üniversitelerle 
iş birliğini vurgulayarak, “Borsa İstanbul ve diğer üniversi-
telerle birlikte olmak bizim için onur ve gurur vericidir. Bu 
güç birliğinden çok önemli projeler çıkacaktır. Hatta bizde 
olan firmaları burayla ilişkilendireceğiz. Belki de dünyanın 

Organizasyonu’ndaki gong töreninin ardından imza 
törenine geçildi. Törene, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Karaca ve Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu 
Başkanı Himmet Karadağ’ın da aralarında bulunduğu 
çok sayıda davetli katıldı. 

Finans Teknopark A.Ş., üniversiteler, araştırma kurum ve 
kuruluşları ile finans ve üretim sektörleri arasında iş birliği 
sağlamayı amaçlıyor. Ülke finans sektörünün ve sanayii-
nin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik 
bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik ve finan-

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Finans Teknolojisine İTÜ imza atacak”

finansal alanda ilk teknoparkı diyebilirim" diye konuştu. 
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, 
İTÜ'nün Finans Teknopark’a pay sahibi olarak katılmasıyla 
ilgili şunları söyledi: “Finans teknolojisi alanındaki firmalara 
destek amacıyla, İTÜ Çekirdek platformunu kuran, İTÜ ARI 
Teknokent ile teknoloji firmalarına ve girişimcilere uygun 
ortam sunarak Türkiye’nin teknoloji gelişimine katkı 
sağlayan İstanbul Teknik Üniversitesi’ni pay sahibi olarak 
aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.” 

Finans Teknopark A.Ş. Hakkında
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İTÜ Ekonomi Bölümü akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Sinan Ertemel, "Fair 
Division under Risk and Uncertainty" (Risk ve Belirsizlik altında Adil Paylaşım) başlıklı 
projesiyle British Academy Newton Mobility Grant (Britanya Akademisi Newton 

Hareketlilik Hibesi) almaya hak kazandı. 

Projesinde Queen's University Belfast Management 
School'dan Dr. Rajnish Kumar'la birlikte çalışan akademi-
syenimiz, bu ödülün sonucunda elde edecekleri verilerle 
birlikte adil bölüşüm alanında çalışmalarına bir yenisini 
daha eklemeyi planlıyor. Daha önce de çeşitli akademik 
araştırmalar gerçekleştiren ikili, "Proportional Rules for 
State Contingent Claims" başlıklı makaleleriyle oyun 
teorisi alanının en prestijli dergilerinden olan "Internation-
al Journal of Game Theory" dergisinin Mart 2018 sayısın-
da yer almıştı. Güncel çalışmalarında, bireylerin toplam 
talebini karşılayacak yeterli kaynağın bulunmaması duru-
munda nasıl bir paylaşım yapılması gerektiği risk ve belir-
sizlik durumunda inceleniyor. Ayrıca orantısal paylaşım 
kurallarının adalet, ekonomik verimlilik ve teşviklere 
uygunluk özellikleri ile toplumsal yaşamdaki gerçeklere 
yönelik tespitlerde kullanılması öngörülüyor.  “Risk ve 
Belirsizlik altında Adil Paylaşım” projesi, kaynakların adil 
bir şekilde tahsis edilememesi sorununu ele alıyor. Adil 

Paylaşım; vergi ve iflas problemleri, böbrek takası ve 
öğrenci yerleştirmeleri, ölüm veya boşanma sonrasında 
hak talebinde bulunanlar arasında mal paylaşımına kadar 
uzanan çeşitli konuları içermektedir. Önerilen araştır-
manın odak noktası; belirsizlik ve risk altında adil paylaşım 
problemlerinin analizi, önerilecek çözümler ve adalet 
kavramları arasındaki ilişkinin eleştirel bir şekilde incelen-
mesi ve özellikle iklim değişimi konusunda politika öneril-
eri sunulması üzerine olacak. Önerilen projeyle iklim 
değişikliği problemine yönelik kamu malı olarak değer-
lendirilebilecek olan sera gazı salınım kapasitesinin ülkel-
er arasında adil olarak paylaşımını inceleyecekler. Bu 
kapsamda Birleşmiş Milletlerin iklim değişikliği konulu 
çerçeve sözleşmesine de yardımcı olacak projede, adil 
paylaşım ile tarafların iklim sistemini mevcut ve gelecek 
nesillerin yararına “eşitlik” temelinde ortak sorumlulukları 
ve kapasitelerine göre korunması üzerine çalışmaların 
araştırması gerçekleşecek.

 Yeni Tasarılar İTÜ’lü Akademisyenden
Adil Paylaşımda
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Türkiye’de teknoloji ve girişimcilik alanlarında öncü projel-
eri destekleyen Insprad tarafından bu yıl üçüncü kez 
düzenlenen The Pitcher, yine yüzlerce girişimci, yatırımcı 
ve katılımcıyı İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında 
topladı. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde, TEB 
Özel Melek Yatırım Platformu ve İTÜ ARI Teknokent 
desteğiyle gerçekleşen The Pitcher 2018’e ilgi büyüktü. 
ABD, İngiltere, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri de 
dahil olmak üzere 20 farklı ülkeden başvuru alan The 
Pitcher 2018, jüri tarafından belirlenen en iyi 20 girişimci-
yi yatırımcılarla buluşturdu. Girişimciler Türkiye, Avrupa 
ve Silikon Vadisi’nden 70’i aşkın aktif yatırımcıya sunum 
yaparak işlerini ve projelerini tanıtma şansı elde etti. 
2018 yılı birincisi seçilen girişim Qumpara olarak açıklandı. 

Qumpara, alışveriş fişlerinizin fotoğrafını göndererek 
puan biriktirebildiğiniz ve puanlarla çeşitli ödüller 
alabildiğiniz bir uygulama olarak finansal teknolojiler 
alanında hizmet sunuyor. The Pitcher ikincisi, telefon 
görüşmeleri, müzik, video gibi sesli içeriklerde kişiye özel 
dinleme deneyimi sunan TuneFork olurken; üçüncülük ise 
idrar analizine göre kullanıcılara kişiselleştirilmiş 
beslenme ve yaşam tarzı tavsiyeleri sunan sağlık asistanı 
Vivoo oldu. Etkinlikte The Pitcher 2018 Arıkovanı Özel 
Ödülü’nü ise Octovan aldı. Taşınmak isteyenlerin Uber’i 
olarak tanımlanabilecek olan Octovan, bu alanda yenilikçi 
çözümler üretiyor. Girişimin yoğunlaştığı alanların başında 
ücret standardizasyonu, taşınma sırasında müşterilerin 
bireysel ulaşımı ve özel servisler geliyor.

Yılın En İyi Girişimini Seçti
The Pitcher 2018 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı İTÜ ARI Teknokent TEB Özel 
Melek Yatırım Platformu ve desteğiyle gerçekleşen The Pitcher 2018’de öncü 

girişimciler yatırımcıları ile buluştu.
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