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DOÇ. DR. CEVAHİR UZKURT: 
“TGB’LERİN YAYGINLAŞMASINI
ÖNEMSİYORUZ”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Uzkurt, Bilimsel ve 
Teknolojik kalkınmada öncelik verilecek stratejik alanları, Teknokentler ile TTO’lar arasındaki işbirliğini 
H2O için değerlendirdi. TGB uygulamalarının ülkemizde araştırma geliştirme potansiyeli ve nitelikli 
istihdam başta olmak üzere ülkemiz için önemli değerler ürettiğini vurgulayan Doç. Dr. Cevahir Uzkurt, 
TGB’de bulunan şirketlerin yaptığı teknoloji ürün ihracatının 1,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Türkiye’nin 2023 hedeflerini bilim ve teknoloji alanında da yakalayabilmesi için ne tür 
çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?

Bilim ve teknoloji alanındaki 2023 hedeflerimiz başta Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararları 
ve değişik alanlardaki strateji belgelerimizle belirlenmektedir. Bu hedeflerimiz;

1. 2 trilyon dolar milli gelir ile dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma,
2. Yıllık 500 milyar dolar ihracat yapma,
3. İhracatın %20’sinin yüksek teknolojili ürünlerden oluşması,
4. Ar-Ge harcaması/GSYİH: % 3
5. Özel sektör Ar-Ge harcaması/GSYİH: % 2
6. Araştırmacı sayısı: 300 bin
7. Özel sektör araştırmacı sayısı: 180 bin şeklinde sıralanmaktadır.

Bunlardan Ar-Ge yoğunluğu, Ar-Ge harcaması ile ilgili hedef bu alandaki hemen tüm faaliyetleri 
kapsayan, kesen, etkileyen bir hedef olması nedeniyle diğer hedeflerin de esasını oluşturmaktadır. ir. 
Bakanlığımız başta bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilik ekosistemin temellerini oluşturan yapısal arayüzleri 
kurarken; diğer yandan da bu yapıların etkin, verimli ve sonuç odaklı çalışmalar yürütebilmesi için 
gerekli nitelikli personel istihdamı, proje desteği, işbirliği imkanları ve ağ yapılar gibi diğer ara yüzleri 
oluşturma ve destekleme çalışmaları yürütmektedir. Bakanlığımız, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri(TGB), 
Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), özel sektör Ar-Ge Merkezleri gibi yapısal desteklerinin yanında; Santez, 
Teknogirişim, Teknopazar, Teknoyatırım gibi proje destekleri de vermektedir. Bütün bu desteklerin bilim 
ve teknolojideki 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmede özellikle de Ar-Ge yoğunluğu, Ar-Ge personeli 
sayısı, yüksek teknolojili ürün imali
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ve özel sektör odaklı bir Ar-Ge yapılanması gibi 
hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli katkısı 
olacaktır.

B i l i m s e l  v e  t e k n o l o j i k  k a l k ı n m a d a , 
Bakanlığınızın öncelikli gördüğü stratejik 
alanlar hangileridir?

Bu alanlara yönelik yürütülen çalışmalar nelerdir? 
Son yıllarda Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 
faaliyetlerine işlerlik kazandırıldığından bilimsel ve 
teknolojik kalkınmada öncelik verilecek stratejik 
alanlar bu kurulun öncülüğünde belirlenmekte 
ve alınan kararlar tüm kurumları bağlamaktadır.

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunca aşağıdaki alanlar 
öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir:

· Enerji
· Su
· Gıda
· Savunma
· Uzay
· Makine imalat
· Otomotiv
· Bilgi ve iletişim teknolojileri
· Sağlık

Devlet imizin bağlayıc ı  dokümanlar ından bir 
başkası ise Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararı ile 
yayınlanan Strateji Dokümanlarıdır. Bakanlığımızın 
hazırladığı Sanayi Strateji Belgesinde Ülkemizin 
uzun dönemli vizyonu, “Orta ve yüksek teknolojili 
ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak” şeklinde 
belirlenmiştir. Bu vizyon çerçevesinde, 2011–2014 
yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi’nin genel 
amacı ise “Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin 
ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından 
daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma 
değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, 
nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye 
ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü 
hızlandırmak” olarak belirlenmiştir.

Bütün bu hedefleri yakalayabilmek için Kamu-
Ünivers i te-Sanayi  işb i r l iğ i  (KÜSİ ) ’n in  etk in 
şekilde işletilebilmesi bakımında sürdürülebilir 
bir yapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ekosistemi 
oluşturulan yapıların uyum içinde çalıştırılması 
sağlanmaktadır. Özellikle imalat sanayimiz halen 
kullandığı teknolojiler bakımından düşük ve orta 
düşük teknolojilere yoğunlaşmıştır. Bunların orta 

yüksek ve yüksek teknolojilere dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Bu bunun için KOSGEB, TÜBİTAK 
ve Bakanlığımızca birçok destek programları 
yürütülmektedir.

Teknokentlerin ülkemiz kalkınmasına sağladığı 
katkıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bilindiği üzere ülkemizde üniversiteler bünyesinde 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmaktadır. Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri ile teknolojik bilginin üretilmesi, 
üretilen bilginin ticarileştirilmesi, ürün kalitesi ve 
standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak 
ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin 
geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, 
araştırmacılara iş imkânlarının sağlanması ve ileri 
teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin 
ülkeye girişinin hızlandırılması ile sanayinin rekabet 
gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

Türkiye genelinde TGB’lerin yaygınlaşmasını 
önemsiyor ve sayısal artışın yanı sıra kalitelerinin de 
artırılması hususunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. 
2001 yılında 2 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
ile başlayan süreçte, Temmuz 2014 tarihi itibariyle 
ülkemizin 40 ilinde sayıları 59 adete ulaşmıştır. 
Bunların 40 adedi faal olup, diğer 19’u ise altyapı 
çalışmaları bitmesini müteakip faaliyete geçecektir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren 
firma sayısı Temmuz 2014 sonu itibariyle 2.778’e 
ulaşmış olup bu bölgelerde toplam 28.506 personele 
ist ihdam sağlanmışt ı r.  Teknolo j i  Gel işt i rme 
Bölgelerinde ağırlıklı olarak sırasıyla; Yazılım, 
Bilişim, Elektronik, İleri Malzeme teknolojileri başta 
olmak üzere; Tasarım, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, 
Otomotiv, Tıp Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji 
konularında çalışan yenilikçi firmalar yer almakta 
olup, bölgelerde yürütülen toplam Ar-Ge proje 
sayısı Temmuz 2014 sonu itibariyle 7.333 adettir.

Faaliyete geçen Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 
bulunan şirketlerin, Amerika Birleşik Devletleri 
başta olmak üzere, Japonya, İsrail, İngiltere ve 
Almanya gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerine 
yapmış oldukları teknolojik ürün ihracatı 2014 yılı 
Temmuz sonu itibariyle 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. 
Ayrıca bu bölgelerde yer alan yabancı yatırımcı 
firma sayısı 111’e ve bu firmalarca yapılan yatırım 
tutarı 1,15 milyar dolara ulaşmıştır.
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Günümüz dünyasında bir ülkenin rekabet gücünü 
ve toplumsal  refahın ı  bel i r leyen en öneml i 
etkenlerden biri de; o ülkede yapılan bilim ve 
teknoloji çalışmalarının patentle sonuçlanması ve 
ticari bir ürün veya üretim yöntemine dönüşmesidir. 
TGB’lerdeki Firmalar tarafından bugüne kadar 
tasdik edilmiş patent sayısı 270 adete ulaşmıştır. 
Yukarıdaki bilgilerden de görüldüğü gibi kısa bir 
geçmişe sahip olan TGB uygulamaları ülkemizde 
araştırma geliştirme potansiyeli ve nitelikli istihdam 
başta olmak üzere ülkemiz için önemli değerler 
üretmiştir. Bu sonuçlar nedeniyle Bakanlığımızın 
bu alandaki destekleri artarak sürecektir.

Ü n i ve r s i t e  S a n ay i  İ ş b i r l i ğ i  a ç ı s ı n d a n 
Te k n o ke n t l e r  i l e  Te k n o l o j i  Tra n s f e r 
Ofisleri (TTO) arasındaki sinerjiyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bil imsel  ve Teknoloj ik  kalkınma iç in gerekl i 
yenilikçi, katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı 
küresel rekabete uygun ürünler üretmek amacıyla 
bilginin kaynağı üniversiteler ile bilgiyi uygulamaya 
aktararak ticarileştirecek ve katma değer yaratacak 
sanayinin işbirliği içinde olması kaçınılmazdır. Bu 
işbirliğini başlatacak, derinleştirecek, ekonomik 
ve sosyal kalkınmaya katkı verecek hale getirecek 
arayüz kurumlar başta teknokentler ve teknoloji 
transfer ofisleridir. Bu yapılanmalardan beklenen 
fayda ancak sistemin doğru kurgulanıp etkin 
çalıştırılması ile sağlanabilir.

TTO’lar doğrudan Ar-Ge ile ilgilenmeden Ar-Ge 
için potansiyel müşteri temin etmelidir. Ülkemizin 
teknoloji  ihtiyacı;  mevcut imalat tesisleri  ve 
ithalat ürün listeleri gibi verilerinden hareketle 
ortaya çıkarılarak üniversitedeki akademisyenlerin 
uzmanlık alanları ile karşılaştırarak sanayicilere 
akademisyenlere proje önerileri sunmalıdır. Bu 
kesimlerin bir araya getirerek Teknoparklarda 
çalışmalarını desteklenmelidir. Diğer yandan TTO’lar, 
Teknoparklarda araştırma yapan akademisyenlerin 
Ar-Ge çıktılarının ticarileştirilmesini sağlamalı, 
ürüne, katma değere dönüşmesine öncülük etmelidir.

Görüldüğü gibi TTO’ların Teknoparklara yeni proje 
kazandırmaya proje çıktılarını ticarileştirme görevleri 
Teknoparklarda sinerji yaratacak faaliyetlerdir. 
TTO’larda çalıştırtılacak uzmanların nitelikleri 
bu bakımdan oldukça önemlidir. Özellikle devlet 
destekleri, ithalat ihracat prosedürleri, sektörel 
ağ yapılar, fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi 

alanlarda uzmanlaşmış olmaları yaratılacak sinerji 
için elzemdir.

Türkiye’de Ar-Ge kültürünü geliştirme ve 
yaygınlaştırmak için nasıl bir yol haritası 
öngörüyorsunuz?

Türkiye’de Ar-Ge’nin önemi geniş kesimlerce 
kabul görmektedir. Ar-Ge kültürünü geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak için uygun ortam bulunmaktadır. 
Bunun için erken yaşlarda eğitim önemli olmakla 
birlikte 2023 hedeflerimiz bakımından hemen 
yapılabilecek çalışmalar da bulunmaktadır. Özellikle 
çağdaş iletişim sisteminin getirdiği kolaylıklardan 
yararlanarak konunun önemi, bilinirliği, toplumsal 
fark ındal ığ ının art ı r ı lması  çal ışmalar ına hız 
ver i lmel id ir.  Başta mevcut genç ve eğit iml i 
potansiyelimizi harekete geçirmeli, özellikle KÜSİ 
bağlamındaki faaliyetleri sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşturmalıyız.

Bunun yanında geleceğin gençleri ve yarınlarımız 
olan çocuklarımıza da Ar-Ge ve yenilikçiliği tanıtmalı, 
onların da bu süreçte yer almalarını sağlayacak 
çalışmalar yapmalıyız. Bunlara ek olarak TGB, Ar-
Ge Merkezi, Ar-Ge Enstitüleri ve TTO gibi yapısal 
arayüzlerin etkin ve verimli çalışmasını sağlamalıyız. 
Proje desteklerini geniş kesimlere hitap edecek 
şekilde geliştirmeliyiz.

Başarılı proje çıktılarını toplum ile paylaşmalı, 
tanıtımı ve ödüllendirilmesini sağlamalıyız. Tüm 
bunlara ek olarak Ar-Ge kültürünün geliştirmesi 
ve yaygınlaştırılması için yenilikçi hayat biçimini 
içselleştirmiş bireylerden oluşan bir toplumun 
oluşturulması gerekmektedir. Bunun için bireylerin 
erken yaşlardan itibaren eğitilmeleri, yenilikçi 
davranış biçimlerini edinmeleri ve yaşamları ile 
özdeşleştirmeleri gerekmektedir. Bireysel olarak 
sorgulayıcı olmalı, günün temel bilgilerini almış ve 
yeni bilgiler üretebilmek için sistematik çalışma 
ve proje geliştirme yetisini kazanmış olmalıdır.

Ulusal bilim, teknoloji ve yenilik sistemi içerisinde 
bilginin hem üreticisi hem de transferi ve uygulanması 
açısından en önemli aracı olan insan kaynağının 
geliştirilmesidir. Bakanlığımız son yıllarda başlattığı 
Ar-Ge desteklerinde nitelikli personele daima ilave 
destekler sağlayan düzenlemeler yapmıştır. Bu 
personelin ücretleri ile ilgili iyileştirmeler yanında 
istihdamına da önemli katkılar sağlanmıştır.
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TÜBİTAK TEYDEB 2014
DESTEĞİ; 450 MİLYON  TL

T Ü B İ TA K  Te k n o l o j i  ve  Ye n i l i k  D e st e k 
Programları (TEYDEB) Başkanı Fatih YÜLEK, 
TTO’ların başarı l ı  olabi lme kriterlerini 
ve Türkiye’de TTO’ların geleceği üzerine 
düşüncelerini H2O’ya anlattı.

TÜBİTAK’a göre TTO nedir? Başarılı bir TTO 
nasıl olmalıdır?

TTO en temel anlamıyla üniversite ile iş dünyası 
arasında kurulan bir köprü niteliğindedir. Bu köprüden 
karşılıklı bilgi ve değer akışı olması beklenmektedir. 
Üniversite kaynaklı değer aktarımı üç ana eksende 
olabilir. Bunlar; Ar-Ge süreçlerinde kullanılacak 
bilginin aktarılması ya da Ar-Genin üniversite içinde 
gerçekleştirilmesi (üniversite sanayi işbirliği), fikri 
mülkiyet koruması altına alınmış teknolojilerin lisans 
anlaşmaları ile kullanıma alınması ve üniversite 
kaynaklı özellikle araştırmaya dayalı girişimciliği 
teşvik edilmesidir. Ancak bilgi akışı tek yönlü 
olmayıp Ar-Ge fonlarının üniversiteye akışında ve 
iş dünyasının beklentilerinin üniversite ortamına 
aktarılmasında TTO’lar önemli roller üstlenmelidir.

Teknolojik açıdan rekabetçi ürünlerin geliştirilmesi 
için iş dünyasının taleplerini yakından bilmek 
ve araştırmaya kaynak oluşturacak çeşitli fon 
kaynaklarının kullanılmasını sağlamak gereklidir. 
Bu yapısıyla ülkemizde kurulan TTO’lar yurt 
dışındaki örneklerinden daha geniş bir çalışma 
alanına sahip olacak şekilde kurgulanmaktadır. Bu 
yapı içinde yukarıda sayılan faaliyet alanlarının 
birbirini desteklemesi beklenmektedir.

Başarıl ı  bir TTO’nun için tarafların beklenti - 
ihtiyaçlarını anlamak ve bunları doğru çözümlerle 
buluşturabilmek gereklidir. Bu açıdan bakıldığında 
TTO’nun en temel kavramları iletişim ve network 
olarak düşünülebilir. Ancak bu iki kavramın önünde 
ve sonrasında üzerinde önemle durulması gereken 
başka kavramlarda bulunmaktadır. Girdi olarak 
nitelendirebi leceğimiz kavramlar,  yönetimin 
yönlendirmesi ve aktif desteği, insana dayalı bir 
iş olan TTO süreçlerinde çalışacak elemanların 
n i te l iğ i ,  o luşturu lan  süreç ler  g ib i  etk in l iğ i 
gibi başlıklarda belirtilebilir. Girdilerden sonra 
Faaliyetler başlığı altında yürütülen işlemlerin 
etkinliği üzerinde durulabilir. Faaliyetlerin etkinliği 
için en önemli kavram iş geliştirmeye yönelik bir 
bakışa sahip olunmasıdır. İş geliştirme, belki de 
TO süreci içindeki en önemli kavramdır. Üzerinde 
dikkatlice durulması gereken diğer faaliyet etkinliği 
başlıkları ise başlatılan projelerin yakından takibi 
ve akademik faaliyetlerin dışındaki birçok unsuru 
kapsayan geniş bir destekleme çerçevesinde 
işlemlerin yürütülmesidir.

TÜBİTAK olarak üniversitelerde Teknoloji 
Transfer Ofislerinin kurulması yönünde 
sağladığınız destek ve gösterdiğiniz gayretin 
amacını ve Türkiye’yi taşıyacağı nokta ile 
ilgili görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Teknoloji Transfer Ofislerinin desteklenmesine 
yönelik TÜBİTAK’ta yaklaşık 3 seneden beri 
faaliyetler yürütülmektedir. Bu amaçla oluşturulan 
1513 programından şu anda 20 TTO destek 
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almaktadır. Önümüzdeki dönemde yeterli niteliğe 
sahip TTO’ları  desteklenmesi artarak devam 
edecektir. Bu süreç ile ülkemiz sanayisinin, emek 
yoğun üretimden bilgi ekonomisi kavramına geçişte 
desteklenmesi hedeflenmektedir. Bilgi ekonomisine 
geçiş, elbette çok sayıda aktör ve mekanizma ile 
gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte 
üniversitelerimiz en önemli aktörlerden birisi 
konumundadır. TTO’lar kuracakları köprüler ile 
üniversitedeki bilginin toplum tarafından daha 
yoğun bir şekilde kullanılmasına aracılık edecektir.

Bu süreç üniversitelerimizi de olumlu yönde 
etki leyecektir.  Üniversiteler tarafından elde 
edilecek ilk fayda araştırmaya yönelik fonların 
alınmasında TTO’ların göstereceği performans 
ile ortaya çıkacaktır. Orta ve uzun vadede ise 
üniversitelerimiz elde edecekleri fonların yanında 
güncel uygulama ve talepler hakkında ilk elden 
bilgi sahibi olacaktır. Bu bilgi, daha güncel bilgi 
ve yeteneklere sahip öğrencilerin yetiştirilmesi 
ve araştırmanın doğru alanlara yönlendirilmesi 
gibi bir çok ek fayda daha sağlayacaktır.

TÜBİTAK’a yapılan başvurular arasından (tüm 
programlarınız kapsamında) destek kabul oranlarını 
paylaşır mısınız? Başvuruların reddedilmesine 
sebep olan temel sorunlardan bahsedebilir misiniz?

TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları kapsamında; 
2004-3013 yıllarında destek kararı verilen proje 
sayısı 5,4 kat artış göstermiştir. Proje kabul oranları 
ise aşağıdaki grafikte yıllar bazında yüzdelerle 
gösterilmiş olup oldukça yüksek olduğu bir gerçektir.

Proje önerileri 3 boyut altında yer alan kriterlere 
göre değerlendirilmektedir:

1.  Boyut:  Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği , 
teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

2. Boyut: Proje planı ve kuruluşun altyapısının 
uygunluğu

3. Boyut: Proje çıktılarının ekonomik yarara ve 
ulusal kazanıma dönüşebilirliği

Projelerin en çok hangi boyut altında yer alan 
kriterlerden ret edildiği ise aşağıdaki grafikte 
gösterilmektedir:

Grafikte görüldüğü üzere, ret kararı verilen projelerin 
en fazla 1. Boyut olan “Projenin endüstriyel ArGe 
içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü” altında 
yer alan kriterler bakımından yetersiz bulunmuştur. 
2. boyut olan “Proje planı ve kuruluşun altyapısının 
uygunluğu” altında yer alan kriterlerin de ret kararı 
verilmesinde belirgin etkisi bulunmaktadır.

Proje başvurularında, tüm boyutların açık ve yeterli 
seviyede anlatılması önemli olmakla birl ikte, 
özellikle birinci ve ikinci boyuta daha fazla dikkat 
edilmesi gerektiği sonucu çıkarılabilir.

Grafikte görüldüğü üzere birinci ve ikinci boyutun 
iyi anlatılması yararlı olacaktır.

TÜBİTAK TEYDEB’in geçen yıl Türk şirketlerine 
380 milyon liralık destek verdiği açıklanmıştı. 
Bu yıl destek miktarının ne kadar olması 
öngörülüyor?

Özel sektör kuruluşlarına yapılan hibe destekler 
TARAL’a ayrılan bütçe içinden gerçekleştirilmektedir. 
2014 yılı için TARAL bütçe tutarı 923 Milyon TL 
olup, TEYDEB destek programları kapsamında bunun 
yaklaşık 450 Milyon TL’lik tutarının harcanması 
öngörülmüştür. TARAL bütçesin esnek yapısı 
nedeniyle gerek duyulduğunda diğer destek 
programlarından da aktarım sağlanabilmektedir.
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Mevcut destek programlarına ek olarak yeni açılan/
açılacak olan programlarınız ve hedeflerinizden 
bahseder misiniz?

Mevcut destek programlarındaki gelişmeler ve yeni 
destek programlarıyla ilgili olarak: 2013 yılında 
açılan ve kamu-özel sektor işbirliği politikalarının 
örnek teşkil edeceği bir kurgu ile aşamalı bir çağrı 
olarak oluşturulan “1512-B Özel Sektör ile Ortak 
Girişimcilik Destek Çağrısı” çağrı niteligini aşarak 
surekli bir program yapısı göstermektedir. 2014 de 
geldiği aşamayla; alanında öncü çağrıya başvuran 
büyük şirketler içinden seçilen 11 çağrı ortağı ile 
protokoller yapılmıştır. Böylece, TÜBİTAK’ın sağladığı 
destekler haricinde, çağrı ortakları tarafından 
da girişimcilere; çekirdek sermaye desteği, ofis 
alanı desteği, teknik ve sektörel uzmanlık gibi ek 
destekler sağlanması planlanmıştır. Bu yıl Mayıs 
ayında sonlanan 1512 çağrısı kapsamında programa 
1251 iş fikri başvurusu alınmış bunların içinden 
1251 iş fikri sahibi 61 çağrı ortağı desteğine de 
başvurmuştur.

1601 Yenilik girişimcilik Alanlarında Kapasite 
A r t ı r ı l m a s ı n a  Yö n e l i k  D e st e k  P ro g ra m ı  i l e 
girişimcil iğin geliştiri lmesine yönelik eğitim, 
mentörlük, iş birliği ağları,  proje ve teknoloji 
yönetimi, yatırımcı pazarı gibi mekanizmalar proje 
bazlı olarak desteklenmektedir.

Pogram ile özel sektörün ArGe ve yenilğe yaptıkları 
yatırımın sonuçlarını etkin bir şekilde alabilmeleri, 
üniversite sanayi işbirliklerinin canlanması ve 
teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin kurduğu 
başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı 
sağlanması bekleniyor.

Programla; 2013 yılında iki ayrı çağrıya çıkılmıştır. 
İlk çağrısına “Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika 
Programı oluşturulması ve Yürütülmesi” konusunda 
çıkı lmıştır.  Çağrıya 48 üniversite başvuruda 
bulunmuştur. Değerlendirilen 48 başvurudan 14’ü 
destek almaya hak kazanmıştır. Başvurusu uygun 
bulunan üniversiteler; Anadolu, Atılım, Dokuz Eylül, 
Ege, Gazi, İstanbul Teknik, Marmara, Melikşah, 
Okan, Orta Doğu Teknik, Özyeğin, Sabancı, Yıldırım 
Beyazıt, Yıldız Teknik Üniversiteleri’dir.

1601 Programı “Özel Sektör Firmalarının Ar-Ge ve 
Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentörlük 
Mekanizması Gel iştir i lmesi  ve Uygulanması” 
başlıklı ikinci çağrısında konu olan projeler iki 
aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada mentörlük 
mekanizmasının oluşturlması, ikinci aşamada ise 
oluşturulan bu mekanizmanın en az 15, en fazla 
25 KOBİ’de uygulanması hedeflenmiştir. Projeler 
en fazla 400.000 TL’lik bütçe ile desteklenecektir.

1601 Programı 2. Çağrısının sonuçları belli olarak, 
değerlendirilen 30 başvurudan 6’sının desteklenmesi 
uygun bulunmuştur. Desteklenmesi uygun bulunan 
proje öneri sahipleri:

- Adana Teknoloji Transferi A.Ş.
- Ege Sistem Bilişim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
- İNOMER Rekabet ve Kalkınma için İnovasyon       
Merkezi Ltd. Şti.
- İzmir ABİGEM Danışmanlık ve Özel Eğitim A.Ş.
- Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş.
- Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Desteklenmesi uygun bulunan proje öneri sahipleri 
15 Mayıs 2014 – 15 Ağustos 2014 tarihleri arasında, 
Çağrı Dokümanında belirtilen 1. Aşama faaliyetlerini 
gerçekleştirerek; mentorluk mekanizmasını kimlere 
ve nasıl uygulayacaklarına yönelik yöntem ve 
uygulama planlarını önereceklerdir. Önerilerin 
TÜBİTAK tarafından değerlendirilmesi sonucunda 
desteklenmesi uygun bulunan öneri sahiplerinin, 
geliştirdikleri mentorluk mekanizmalarının 15 
Eylül 2014 – 14 Haziran 2015 tarihleri arasında, 
belirlenen sayıda firmaya uygulanmasını içeren 

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları (TEYDEB) Başkanı 
Fatih YÜLEK 
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2. Aşama faaliyetleri desteklenecektir.

1514 kodlu TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme 
P ro g ra m ı ;  ü l ke  e ko n o m i s i n e  k at m a  d e ğ e r 
sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, 
bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli 
bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek veya 
başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, 
Girişim Sermayesi Fonları aracılığıyla hibe destek 
sağlamasını amçlamaktadır. Bu program ile ülkemizde 
teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye 
sağlayacak yeni fonların kurulmasına ve bu fonları 
yönetecek Fon Yöneticilerinin teşvik edilerek 
girişim sermayesi ekosistemin oluşturulmasına 
katkı sağlanılması hedeflenmektedir. 
1514-GİSDEP-2013/01-Ç kodlu 2013 yılı çağrısı 
kapsamında ,  Fon  Yönet i c i le r i  ve  Aday  Fon 
Yöneticilerinin proje başvuruları iki ayrı kategoride 
yapılmıştır.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, 1514 
Girişim Sermayesi Destekleme Programı 2013 
Yılı Çağrısı kapsamında desteğe hak kazanan Fon 
Yöneticileri ve Aday Fon Yöneticileri belirlenmiştir. 
Fon Yöneticileri: Gözde Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı, TRPE Venture Partners B.V. şeklindedir. 
Aday Fon Yönetic i ler i  ise:  Angelwings Fund 
Management B.V, Anka Capital Management LLC., 
Ekin Fon Yönetim Limited Şirketi, Erih Finansal 
Hizmetler A.Ş., Ida Capital B.V., Profectus şeklinde 
belirlenmiştir.

Ayrıca uluslararası büyük şirketlerin ülkemizde 
ArGe merkezi açmalarının destekleneceği bir 
program oluşturulması ve uygulanması kapsamında; 
“1515 Öncül ArGe Labboratuvarları Destekleme 
Programı” tasarısı Bilim Kurulu’nda kabül görmüş 
ve hazırlık aşamasında olan program ile Türk bilim 
insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi 
ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında 
küresel çekim merkezi olması sağlanarak alanında 
öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/
uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı ArGe 
Laboratuvarlarının desteklenmesini hedeflenmektedir. 
Bu destek programı kapsamında kurulacak ArGe 
Laboratuvarları ile münhasıran temel ve uygulamalı 
araştırmaların yapılması, yeni bilgilerin üretilmesi 
bu araştırma sonucunda elde edilen yeni bilgileri 
kul lanarak yeni  s istemlerin tasarlanması  ve 
hazırlanması, bu yolla patentler, yeni teknolojiler 
ve yeni know-how oluşturulması amaçlanmaktadır.

Eklemek istediğiniz/ paylaşmak istediğiniz 
başka konular var mı?

TÜBİTAK TEYDEB, Destek Programlarına farkındalığın 
artırılması, proje tetiklenmesi ve işbirliklerinin 
geliştirilmesi hedefleriyle çalışmalarına hızla 
devam etmektedir. Bu kapsamda; 2013 yılında 41 
farklı ilde Sanayi Odası, Sanayi ve Ticaret Odası, 
Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite, Teknopark 
ve Kalkınma Ajansları’nda toplam 170 etkinlik 
düzenlenmiştir.

TEYDEB’den destek alan, başvuruda bulunan ve 
süreçlere önceden başvuruda bulunmamış 37 
firmaya ziyaret düzenlendi. TEYDEB genel broşürü 
ve açılan yeni çağrı kapsamında tasarlanan 1511 
Programı broşürü 61 bin adet basılarak dağıtılmıştır. 
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı 87 webiner yapılmıştır. 
TEYDEB Eğitim Portalı kapsamında; firmalar, hakem 
izleyiciler ve TEYDEB uzmanlarının yararlanabileceği 
4 temel konuda eğitim videoları oluşturulmuş ve 
egitimteydeb.tubitak.gov.tr adresinde hizmete 
giren portale yüklenmiştir. Destek kararı sonrası 
süreçler, hakem ve izleyici yerinde ziyaret rehberi, 
hakem ve izleyici değerlendirme raporu hazırlama 
ve hakem adayı belirleme ilkeleri ana konularının 
yanı sıra, TEYDEB destek programları için hazırlanan 
tanıtım sunumları da, aynı portale yüklenmiştir.

Bu yıl içerisinde; TEYDEB Destek Programları Tanıtım 
Stratejisinin TTO’lar eliyle daha yaygın biçimde 
hedef kitleye ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu 
Strateji doğrultusunda ArGe, Yenilik. Fikri Haklar, 
Destek Programları gibi konuları kapsayan Eğitim 
Seminerleri, Proje Önerisi Hazırlama Semineri 
(başvuru sahiplerine yönelik odak grup çalışması) 
ve Rehberlik (taslak proje başurusu hazırlayanlarla 
yüzyüze görüşme) kapsamında 3 aşamalı bir eğitim- 
tanıtım stratejisi planlanmış ve öncelikle 5 ildeki 
TTO’lar ile pilot uygulamasının gerçekleştirilmesi 
planlanmıştır.

Ayrıca Sanayi desteklerinin sonucu olarak başarıyla 
tamamlanan Başarı Öyküsü Havuzundan seçtiğimiz 
ve örnek teşkil edeceğini düşündüğümüz Başarı 
öykülerini; 2013 yılında 6’sı Türkçe, 2’si İngilizce 
olmak üzere film çalışmalrını tamamladık. Bunlar 
TÜBİTAK web sayfas ın ın  Sanayi  Destekler i 
bölümünde yer almaktadır. 2014 yılı içinde de, 
Başarı Öyküsü videolarına, yenilerinin eklenmesi 
çalışmalarına başlanmıştır. 

TEYDEB destek programlarının tanıtıldığı webinerler, 
bilgi günleri ve eğitsel faaliyetlere de devam 
edilmektedir.
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3 KITADA 30 ÜLKEYE 
İHRACAT YAPAN
BİLİŞİM DEVİ: İNNOVA

İTÜ ARI Teknokent’in ilk firması İnnova, aradan 
geçen 12 yılda, uluslararası standartlarda ürettiği 
çözümleri 3 kıtada 30 ülkeye ihraç eden, bölgenin 
en güçlü bilişim şirketlerinden birisi haline geldi.

2002 yılında ARI1 ofisinin faaliyete geçmesiyle, 
İTÜ ARI Teknokent içerisindeki ilk firma olarak 
çalışmalarına hız veren İnnova, Türkiye ve Türkiye 
sınırlarının ötesinde çalışmalarını birçok ilke imza 
atarak sürdürüyor. Geliştirdiği çözümlerle Türkiye’nin 
dijital dönüşümüne önemli katkılar sağlayan şirket, 
elde ettiği tecrübeyi farklı ülkelerdeki projelerde de 
değerlendiriyor ve bölgesel bir teknoloji şirketi olma 
özelliğini pekiştiriyor. İnnova Genel Müdürü Aydın 
Ersöz’le gerçekleştirdiğimiz röportajda İnnova’nın 
İTÜ ARI Teknokent’ten dünyaya yayılan başarılarını 
ve İTÜ’nün bu başarıdaki payını konuştuk.

Öncelikle İnnova hakkında bilgi verir misiniz?

1999 yılında kurulan İnnova, bilişim teknolojileri 
alanında çok çeşitli uzmanlıklara sahip 800 kişiyi 
aşkın profesyonel kadrosu ile Türkiye’nin önde 
gelen bilişim çözümleri firmaları arasında yer 
alıyor. Telekomünikasyon, finans, üretim, kamu ve 
hizmet sektörleri başta olmak üzere her sektördeki 

kuruluşlara platform bağımsız çözümler sunuyoruz. 
İstanbul ve Ankara’daki ana ofislerimizin yanı sıra 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yayılmış 12 ofis 
üzerinden faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

ARI Teknokent’te yer alan ilk şirketsiniz. 
Teknokent ortamı İnnova için ne anlam 
ifade ediyor?

İnnova kurulduğu ilk günden itibaren faaliyetlerini 
İstanbul ve Ankara olmak üzere iki ana merkezden 
sürdürüyordu. 2002 yılında ARI Teknokent’in İTÜ 
içerisindeki ilk binası ARI1’in faaliyete başlamasıyla 
birlikte, İnnova İstanbul ekibi olarak ARI1 binasına 
taşınan ilk firma olduk. 2002 yılında yaklaşık 50 
kişilik büyüklükte bir ekiple ARI1’de başlayan 
yolculuğumuz, 2007 yılında Türk Telekom’un 
İnnova hisselerinin tamamını satın almasıyla 
farklı bir boyut kazandı. Hızla genişleyen ekibimiz 
2010 yı l ında,  ARI1 ofisinden ayrı larak ARI4 
ofisine taşındık. Son 3 yıldır İstanbul merkezli 
faaliyetlerimizi ARI4 ofisinde sürdürüyoruz ve ARI4 
içerisindeki istihdam ettiğimiz kişi sayısı 350’yi 
geçmiş durumda. Ankara’daki diğer ana ofisimiz 
ise ODTÜ içerisindeki Teknopark’ta yer alıyor.
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Yurt dışı faaliyetlerinizden bahsedebilir 
misiniz? Bugün bilişim ihracatı denince 
akla ilk gelen firmalardan biri İnnova… 
Uluslararası alanda neler yapıyorsunuz?

İnnova olarak kurulduğumuz günden bu yana 
uluslararası niteliğimizi artırmak bizim için önemli 
misyonlarımızdan biri oldu. 2000’li yılların başında 
ektiğimiz tohumlar, elde ettiğimiz referanslar ve 
edindiğimiz tecrübeler sonucunda bugün çözümlerimizi 
3 kıtada 30 ülkeye ulaştırmayı başarmış durumdayız. 
Yurt dışında teslim ettiğimiz projelerin yanı sıra 
bölgesel bir güç olabilmek için yurt dışı satış ağımıza 
da önemli yatırımlar yaptık. Geldiğimiz noktada 
İnnova yurt dışı satış ağı 27 ülkede 35’ten fazla 
şirketin yer aldığı, uluslararası bir organizasyona 
dönüşmüş durumda. Güçlü satış ağımız sayesinde 
farklı pazarlara hızlı ve etkin erişim olanağı elde 
ediyoruz, farklı coğrafyalarda yenilikçi teknoloji 
çözümleriyle varlığımızı güçlendiriyoruz. Kuveyt’ten 
Yunanistan’a, Dubai’den Cezayir’e ve Almanya’dan 
Güney Afrika Cumhuriyeti’ne kadar birçok ülkede 
kullanılan İnnova imzalı  bi l işim çözümlerinin 
arkasındaki en önemli güç ise Teknokent’lerde 
görev yapan nitelikli insan kaynağımız… 

Gerçekleştirdiğimiz bu ve benzeri yurt dışı projelerimiz 
İnnova’yı bölgesel bir güç haline getirdi.

Yurt dışında yaptığınız projelere somut 
örnekler verebilir misiniz?

Ödeme sistemleri, sadakat uygulamaları ve kiosk 
çözümlerimiz yurt dışında en güçlü olduğumuz 
alanlar diyebiliriz. Yakın zamanda tamamlanan 
projelerden örnekler vermemiz gerekirse, Avrupa’da 
Yunanistan’ın en büyük bankalarından biri için özel 
bir kiosk ürettik. Banka müşterileri, temel bankacılık 
hizmetlerinin yanı sıra fatura ödeme, özel sağlık 
sigortası satın alma gibi çok sayıda işlemi artık 
İnnova kiosklarından kolayca gerçekleştirebiliyorlar.

Körfez bölgesinden bir örnek olarak da Kuveyt’ten 
b a h s e d e b i l i r i z .  Ku vey t  re s m i  i ş l e m l e r i n d e 
zorunlu olan damga pulunu, elektronik ortama 
taşıyarak, Kuveyt’in vergi tahsilat altyapısının 
dijital dönüşümüne önemli katkı sağladığımız bir 
projeyi hayata geçirdik. Tüm resmi sözleşmelerde 
kullanılmak zorunda olan damga pulları yerine 
geliştirdiğimiz yeni sistem ile birlikte Kuveyt 
vatandaşları “elektronik damga pulu” kullanarak 

işlemlerini hızlandırabilecekler.

Afrika bölgesinde ise Cezayir’in GSM operatörü 
Nedjma ile hayata geçirdiğimiz örnek bir müşteri 
sadakat uygulamamızdan bahsedebiliriz. Kendi 
geliştirdiğimiz ‘PayFlex Loyalty’ çözümümüzün 
8,5 milyon aboneye hizmet veren bir Afrika GSM 
operatöründe de başarıyla kullanılıyor olması bizim 
için büyük bir gurur kaynağı.

Teknokent ortamı İnnova için ne anlam 
ifade ediyor?

İTÜ Yerleşkesi’nde yer almak bizim için çok anlamlı. 
Yenilikçi bir ekosistemin oluşmasında teknokentlerin 
önemine ilk günden beri inancımız tam. Bugün 
geldiğimiz noktada devasa bir iş gücünü barındıran 
İTÜ ARI Teknokent bize ne kadar isabetli bir karar 
verdiğimizi gösteriyor. Sadece Türkiye’de değil 
dünya ölçeğinde iddiaya sahip bir şirket olarak 
sağladığımız başarılarda İTÜ ARI Teknokent’in 
yenilikçi ortamının önemli katkılar sunduğunu 
söyleyebilirim.

İTÜ ARI Teknokent’in firmanıza dönük 
ne gibi kolaylıkları oldu, ARI Teknokent’i 
seçmenizde en büyük etken nedir?

Bilişim firmaları için uygun bir çalışma ortamı ve 
maliyet avantajları sunan teknoparklar, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Yasası’ndaki muafiyetlerin 
şirketler tarafından kullanılmasına imkân sağlıyor. 
Böylece, teknoparklarda gerçekleştirilen yazılım ve 
Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kârlar, kurumlar 
vergisinden, bölgede bu kapsamda istihdam edilen 
elemanlar da gelir vergisinden muaf tutuluyor. 
İnsan yoğun bir sektör olan bilişim için bu imkânlar, 
özellikle yeni yatırımları mümkün kılabilmesi 
açısından çok önemli.

Teknoparklar, bu mali avantajların yanı sıra benzer 
konularda çalışan ve birbirlerini tamamlayıcı çözüm 
sunma potansiyeline sahip firmaları bir araya 
getirerek sinerji yaratıyor. Üniversite içinde olmak, 
üniversiteyle ortak projeler gerçekleştirmek için 
bir zemin hazırlıyor ve üstün vasıflı beyin gücüne 
erişimi kolaylaştırıyor.

Bunların da ötesinde, üniversite kampüslerinde 
kurulu teknoparklar, doğayla iç içe ve tipik ofis 
binalarına göre daha insani çalışma ortamları
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sunuyor. İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren tüm 
firmalar için ortak personel servisi imkânı sunulması 
da çalışanlarımıza önemli bir kolaylık sağlıyor. 
İnnova, tüm bu avantajlarından yararlanabilmek 
için, teknoparklarda faaliyet gösterme kararı aldı. 
ODTÜ’de kurulan, Türkiye’nin ilk teknokentinin ilk 
şirketlerinden biriydik. Bu deneyimimizden aldığımız 
cesaretle, İstanbul’da ilk kurulan teknopark olan 
İTÜ ARI Teknokent’in de ilk şirketi olduk. Halen 
İstanbul’da ARI Teknokent’te ve Ankara’da ODTÜ 
Teknokent’te faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Proje çalışmaları sırasında üniversite 
öğrencilerimizden yardım ve destek 
alınıyor mu? Ya da öğrencilere dönük 
işbirliği çalışmaları olabilirliği nedir?

İnnova olarak projelerimizde İTÜ öğrencilerine 
tecrübe f ı rsat ı  sağ lamayı  hedef l iyoruz .  Bu 
doğrultuda öğrencilere staj imkânı sağlıyoruz. 
Ayrıca öğrencilerin programı elverdiği müddetçe 
okul döneminde part time çalışma imkânı sağlıyoruz. 
Yeni mezun alımlarımızda da önceliğimiz bu fırsatları 
sağladığımız arkadaşlarımız oluyor. Bünyemizde 
bugüne kadar part time öğrenci dahil çok sayıda 
İTÜ’lü çalıştı ve halen çalışan çok sayıda İTÜ’lü 
personelimiz bulunuyor.

İTÜ ARI Teknokent İnnova’nın başarısında 
nasıl bir yere sahip?

Son 5 yı lda 30’dan fazla saygın ödüle layık 
görüldük. Ayrıca Deloitte Technology Fast50 

programında, sekiz yıldır art arda Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer 
almayı başarıyoruz. Bunun tesadüfi olmadığını 
düşünüyorum. Teknokent’in sağladığı ortamda 
yenilikçi fikirlerimiz daha rahat yeşeriyor ve biz de 
başarıya daha hızlı şekilde ulaşıyoruz. İnnova’nın 
geliştirdiği yenilikçi servislerin önemli bir kısmının 
doğum yeri İTÜ ARI Teknokent’tir. Bu nedenle 
kendimizi İTÜ ARI Teknokent’in yenilikçi ruhunu 
yansıtan bir şirket olarak görüyoruz. İnnova’nın 
başarılarının aynı zamanda Teknokent’in de başarısı 
sayılabileceğine inanıyorum.

Sanayi üniversite işbirliği konusundaki 
görüşleriniz nelerdir? Türkiye’de bu 
başlıkta nasıl hareket edilmesi gerekiyor?

Üniversite ve sanayi birbirinden farklı dinamiklere 
sahip olsalar da aynı amaç etrafında bir araya 
gelebiliyor. Teknokentler bunun en somut örneğini 
oluşturuyor. Bugünün rekabet koşullarında işletmeler 
hedeflerini uluslararası gelişmelerden bağımsız 
bel ir leyemez.  Örneğin İnnova çok uluslu AB 
projelerinde Türkiye’den konsorsiyum lideri olarak 
katılıyor. Üniversitelerin de yine benzer şekilde 
konumlanması gerekiyor. İnnova olarak üniversite 
sanayi işbirliğinden beklentimiz sadece Türkiye 
için değil dünya için hazır, işbirliği yapabileceğimiz 
bir üniversite ortamına erişmek. Daha çevik ve 
sonuç odaklı işbirlikleri sanayi için olduğu kadar 
üniversite için de dinamizm sağlayacaktır. Biz 
de önümüzdeki dönemde üniversite i le olan 
işbirliğimizin daha yakın ve daha fazla birlikte 
çalışma fırsatları sunmasını arzu ediyoruz.

İnnova Genel Müdürü 
Aydın Ersöz
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İ nt e r p ro m e d y a  t a raf ı n d a n  b u  y ı l  1 5 ’ i n c i s i 
gerçekleştirilen Bilişim 500 araştırmasının sonuçları, 
25 Haziran’da Maslak TİM Center’da düzenlenen 
törenle açıklandı. Tören, başta Bilgi ve İletişim 
Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer olmak üzere 
Türkiye bilişim sektörünün önde gelen isimleri 
ve Türkiye’de bi l iş ime yön veren şirketler in 
temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Şirketlerin belgelerle onaylı net satış gelirlerine 
bağlı olarak cirolarına göre sıralandığı Bilişim 500, 
Türkiye’de ve yurtdışında Türkiye’deki bilişim 
sektörünün büyüklüğünü ortaya koyan referans 
niteliğinde bir araştırma olarak kabul ediliyor.

Törenin açılış konuşmasını yapan İnterpromedya 
Genel Müdürü Murat Göçe, Türkiye’de benzer 
bir örneği olmayan Bilişim 500’ün sektöre ve 
katılımcılara birçok yönden fayda sağladığına 
dikkat çekti. Göçe, şunları söyledi:

“Bilişim 500 sayesinde şirketler kendi performanslarını 
ö lçme ve rekabetteki  yer ler in i  görme şansı 
yakalıyorlar. Ayrıca araştırma sektör tarafından 
önemli bir referans kaynağı olarak kabul ediliyor. 
Özellikle kurumsal şirketlerin satın alma ve bilgi 
işlem birimleri açısından, Bilişim 500’ün ortaya 
koyduğu sıralamalar satın alma kararında belirleyici 

rol oynuyor. Son olarak, araştırmamızı Türkçe’nin 
yanı sıra İngilizce olarak da yayımlıyoruz. Bu 
sayede Bilişim 500 Türkiye’deki bilişim sektörünün 
büyüklüğüne dair yurtdışında da önemli bir kaynak 
olarak konumlanıyor. Bu da yurtdışına açılmak ve 
yurtdışı ortaklıklar kurmak isteyen şirketler için 
Bilişim 500’ü önemli bir pazarlama aracı haline 
getiriyor.”

Bilişim sektörünün objektif ve sağlıklı bir şekilde 
değerlendirilmesinde sektörden toplanan verilerin 
çok önemli olduğuna değinen Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Bilişim 
500’ü bu nedenle çok önemsediğini söyledi. Acarer, 
“Yıllardır bu konuda ısrarla çalışan İnterpromedya’ya 
teşekkür ediyorum” dedi. 

KOBİ’ler En Çok Parayı Bilgisayara Harcıyor

Araştırmaya göre KOBİ’lerin yıllık BT bütçeleri 
önceki yıllara göre yüzde 50’nin üzerinde arttı. 
Ancak öncelikli yatırımları arasında halen ilk sırada 
bilgisayar yer alıyor.

İletişim teknolojileri pazarında rekabet katma 
değerli servislerle devam ediyor. Akıllı telefon 
satışları ve internet, iletişim teknolojileri pazarını 
büyüten unsurlar olarak dikkat çekiyor.

BİLİŞİM 500’E İTÜ ARI TEKNOKENT
FİRMALARI DAMGA VURDU.
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İTÜ ARI TEKNOKENT’E AVRUPA’DAN 
ÖDÜL
İTÜ ARI Teknokent, Güneydoğu Avrupa’nın En Başarılı İnovasyon ve Hızlandırma Merkezi 
seçildi.

Merkezi Brüksel’de bulunan ve kurucuları arasında Avrupa Birliği (AB) ile Avrupa Kalkınma Ajansları 
Birliği’nin (EURADA) yer aldığı Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü (EBAN), İTÜ ARI Teknokent’in 
sahip olduğu ekosistemi, “The Best Innovation and Acceleration Center in South East Europe - 
Güneydoğu Avrupa’nın En Yenilikçi ve Hızlandırıcı Merkezi” seçti. Ödül, EBAN tarafından Avrupa’da ilk 
kez İstanbul’da gerçekleştirilen, 15-16 Aralık’taki Avrupa Melek Yatırım Forumunun açılış gününde, 
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan’a takdim edildi.

Melek Yatırımcılar İTÜ’ye Konuk Oldu

Etkinliğin ikinci gününe ise İTÜ ARI Teknokent ev sahipliği yaptı. EBAN, TBAA-Melek Yatırımcılar 
Derneği ve Borsa İstanbul, daha kaliteli ve kolay finansman için Avrupa’nın en kapsamlı Melek 
Yatırımcılık Sertifika Programını İTÜ ARI Teknokent’te gerçekleştirdi. Yanı sıra Güneydoğu Avrupa 
Super Founders Demo Günü de düzenlenerek pek çok girişimci, projelerine yatırım alabilmek için 
Avrupalı melek yatırımcıların karşısına çıkma fırsatı yakaladı.

İTÜ ARI Teknokent Örnek Model

İTÜ ARI Teknokent’te kurulan ekosistem, girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge’den oluşan bütünün 
parçalarını kuran kapsamlı bir organizasyonel yapıya sahip. Kısa süre önce bünyesine Türkiye’nin 
ilk ve tek Enerji temalı Teknokenti’ni katarak daha da büyüyen İTÜ ARI Teknokent’te, halen 160’ın 
üzerinde Ar-Ge firması 2 bini aşkın proje yürütüyor. İTÜ Çekirdek girişimciliği öğreten, destekleyen 
ve fikirlerin gerçeğe dönüşmesini sağlayan bir yapı olmakla birlikte, Türkiye’den yeni dünya markaları 
çıkması için gerekli olanakları sağlıyor. İTÜ Çekirdek’e 3 yılda 2 bin 500 proje başvurusu yapıldı, 
girişimcilere sağlanan destek 5 milyon TL’yi aştı. İTÜ GATE yolun başındaki küçük ve orta ölçekli 
teknoloji firmaları, küresel rekabete hazırlıyor. 2014’te başlayan program kapsamında 8 firma Ocak 
2015’te ABD’ye gönderilerek dünyanın en önemli 2 hızlandırıcı merkezinde hem çalışma yapacak hem 
de iş bağlantıları kuracak. İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ise İTÜ’de geliştirilen akademik 
çalışmaları ve yeni teknolojileri sanayiyle buluşturarak, ülke kalkınmasına katkı sağlıyor. İTÜ’nün 
teknoloji transferindeki ara yüzü olarak kurulan İTÜNOVA TTO, bir yılda 29 patent çalışması çıkarma 
başarısına ulaştı.
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2006’dan beri İTÜ ARI Teknokent’te hizmet 
veren ve bankalar ve perakendeciler için yüksek 
ölçekli  müşteri  etkileşim çözümleri  sunan 
PhonoClick firması Genel Müdürü Ahmet Yürekli 
ile firmanın başarısında İTÜ ARI Teknokent’in 
bölgede yarattığı sinerji ve İTÜ öğretim üyeleriyle 
işbirliğinin projelerine etkisi üzerine konuştuk.

Bulut Tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemleri

İkinci önemli faaliyet alanımız da bulut tabanlı 
kurumsal bilgi sistemleri. İşletmelerin iç iletişim, 
CRM, belge yönetimi gibi  ihtiyaçlar ını  kolay 
anlaşılır ve kolay kullanılır bir sosyal ağ metaforu 
içinde sunan bu çözümümüzü, servis sağlayıcılara 
lisanslıyoruz. Halen Bodru.com ticari markasıyla 
tüm dünyada sunulan bu çözümümüz, binden fazla 
işletmede aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca Bodru 
mobil uygulamaları, Apple iOS App Store ve Google 
Play Store’da, Bodru web uygulaması da Google 
Chrome Store’da sunuluyor.

Sektörde Farklılık Yaratan Çözümler

PhonoClick’in çözümleri her zaman ölçeklenebilirlik, 
kullanılabil ir l ik ve mobilite açısından yüksek 
standartlara göre geliştirilir. Bu üç kriterin bugün 
kurumsal çözümleri başarıya ulaştırmada çok büyük 
öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bulut bilişim ile 
birlikte her üçünde de önemli sıçramalar sağlamak 
mümkün oldu. Örnek olarak bugün Bodru ile, küçük 
bir işletmenin saha elemanı, düşük maliyetli bir 
Android cihaz kullanarak şirketin 

binlerce dokümanı arasında istediği sözleşme 
dosyasını saniyeler içinde bulup görüntüleyebiliyor 
ve müşterisiyle toplantıya bu bilgiyle girebiliyor. 

Buna benzer özellikler, bundan birkaç yıl öncesine 
kadar ancak bankalar gibi az sayıda büyük kurumdaki 
çok pahalı sistemlerle ve ancak masaüstünden 
sağlanabiliyordu. PhonoClick çözümlerinin bu 
imkânlar ı  yeni  müşter i lere ,  yeni  mal iyet  ve 
performans seviyelerinde, çok daha mobil, çok 
daha kolay kullanılabilir biçimde sunmakta öncü 
bir noktada olduğunu düşünüyoruz.

SEKTÖRDE FARKLILIK
YARATAN ÇÖZÜMLER:
PHONOCLICK
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Ar-Ge Çalışmaları

PhonoClick özünde bir Ar-Ge firması. Gelirlerimizin 
tamamı, özgün Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda 
geliştirilen yazılım tabanlı teknolojilerin lisanslanması 
veya kullandırılmasından kaynaklanıyor. Bu kapsamda 
TÜBİTAK, KOSGEB, İSTKA, Avrupa Birliği Çerçeve 
Programları gibi kurumlardan destekler de alıyoruz.

İTÜ ARI Teknokent’in, PhonoClick İçin Önemi

İTÜ ARI Teknokent’te ilk olarak 2006 yılında ARI-
1 binasında çalışmaya başladık. 2009 yılında da 
şimdiki Ar-Ge ofisimizin bulunduğu ARI-2 binasına 
geçtik. İTÜ Teknokent, bizim için yasal maliyet 
avantajlarının çok ötesinde bir önem taşıyor. 
Müşterilerimizin önemli bir kısmını büyük bankalar 
oluşturuyor ve Ar-Ge ekibimizin bu bankaların 
yönetim merkezlerine yakın bir ortamda çalışması, 
müşterilerle sık sık bir araya gelmeleri, onların 
ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp bunlara uygun 

çöz ü m l e r i  z a m a n ı n d a  s u n m a l a r ı  a ç ı s ı n d a n 
büyük fayda sağlıyor. Ayrıca aynı müşterilere 
farklı alanlarda hizmet sunan başka firmalarla 
bir arada olmak, onların geliştiricileriyle bizim 
geliştiricilerimizin sosyal olarak da görüşebileceği 
fırsatların oluşmasına, yeni fikirlerin hızla ortaya 
çıkmasına ve işbirliklerine zemin hazırlıyor.

PhonoClick’in çözümleri her zaman ölçeklenebilirlik, 
kullanılabil ir l ik ve mobilite açısından yüksek 
standartlara göre geliştirilir. Bu üç kriterin bugün 
kurumsal çözümleri başarıya ulaştırmada çok büyük 
öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bulut bilişim ile 
birlikte her üçünde de önemli sıçramalar sağlamak 
mümkün oldu. Örnek olarak bugün Bodru ile, küçük 
bir işletmenin saha elemanı, düşük maliyetli bir 
Android cihaz kullanarak şirketin binlerce dokümanı 
arasında istediği sözleşme dosyasını saniyeler 
içinde bulup görüntüleyebiliyor ve müşterisiyle 
toplantıya bu bilgiyle girebiliyor.
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Tedarik zincirini planlama konusunda devrim 
yaratacak yeni bir yazılım yazmak için Koray 
Doğan tarafından 2005 yılında Amerika’da 
kurulan Solvoyo Yazılım İTÜ ARI Teknokent’te 
konumlanan ilk firmalar arasında yer alıyor. 
İTÜ mezunlarına iş imkânı konusunda öncelik 
sağlayan Solvoyo Genel Müdürü Koray Doğan 
ile şirketin geleceği ve hedefleri üzerine bir 
söyleşi gerçekleştirdik.   

Bi lkent  Ünivers i tes i  Endüstr i  Mühendis l iğ i 
B ö l ü m ü n d e n  m e z u n ,  G e o rg i a  I n s t i t u t e  of 
Technolgy’den Operasyonel araştırmalar üzerine 
doktora yapmış olan İTÜ ARI Teknokent firmalarından 
Solvoyo CEO’su Koray Doğan, 15 yılın üzerinde 
sahip olduğu Tedarik Zinciri Planlama tecrübesi 
ile bütünsel planlama süreçlerinin pahalı ve zorlu 
entegrasyon süreçleri ve inanılmaz boyutlara ulaşan 
veri akışlarıyla birlikte optimum sonuçtan çok 
uzak kalındığını gözlemlerken, maliyeti fazlasıyla 
arttırdığını görmüştür. Solvoyo Tedarik Zinciri 
Planlama yazılımını bir bütün halinde tasarlarken 
tüm süreçlerin bu yazılım üzerinde Teknokent 
Dosyası gerçekleşmesini ve gözlemlemiş olduğu 
sorunları çözmeyi hayal etmiştir. 2013 yılında Dell 
tarafından Dünya çapında 200 Kadın girişimciden 
biri olarak seçilmiş Nilüfer Durak ve Tedarik Zinciri 
Planlama konusunda 25 yılı aşkın tecrübeye sahip, 
2005 yılında, tedarik zinciri inovasyonu konusunda 
PACE Award’ı almış Ömer Bakkalbaşı, Solvoyo’ya 
güç katan diğer iki partneridir.

Geleneksel tedarik zinciri planlama yazılımlarının en 
büyük iki problemi, programların farklı parçalardan 
o luşması  ve  esk i  teknolo j i  i le  ge l işt i r i lmiş 
olmalarıdır. Solvoyo, bu farklı parçaları, kritik 

tedarik zinciri fonksiyonlarını ve stok, ulaşım, 
yeni leme ve s ipar iş  karş ı lama planlamasını 
tek bir model üzerinden, stratejik, taktiksel ve 
operasyonel olarak çözebilmektedir. Bu sayede 
organizasyonlar geleneksel çözümlere oranla 
daha büyük tasarruflar sağlarken, daha fazla 
sipariş karşılayabilmeleri mümkün olmaktadır. En 
son teknoloji 64 bit mimari yapı, bulut tabanında 
paralel yürütülen uygulamalar. Solvoyo, isteğe 
göre karar verirken, yazılımı bir servis (software 
as a Service) sunarak, müşterilerinin var olan 
sistemlerine entegre olmaktadır.

Tedarik Zincirinde Milyon Dolarlık Tasarruf

İlk müşterimiz Vestel ile çalışırken, ilk önerdiğimiz 
tedarik zinciri planlama aracı ile yıllık 700 000 
$ tasarruf ön görürken, uygulama sonunda yıllık 
tasarrufları 4 Milyon $ düzeyine kadar çıkarmamız 
mümkün olmuştur.

Programımız  b i r  bütün o larak ça l ışt ığ ı  iç in , 
çalışanların tek bir programı öğrenmeleri yeterli 
olmaktadır. Ayrıca tüm bilgiler şirket için ortak 
b i r  ver i tabanında top landığ ından ,  ça l ış ı lan 
müşterilerin farklı bölümleri arasında oluşabilecek 
veri uyumsuzlukları önlenmektedir.

Bütünsel planlama formatında çalışıldığı için, tek 
bir platform altında tedarik zincirinin tüm bölümleri 
ele alınarak, büyük resim üzerinden optimizasyon 
yapılabilmektedir. Örnek olarak; sadece yok satmayı 
engellemek için, fazladan stok tutmak bir şirkete 
hem depo, hem de operasyonel maliyet olarak 
dönerken, stokları belirli bir dengede tutmaya 

TEDARİK ZİNCİRİ 
YAZILIMLARINDA 
YENİ ÇÖZÜM: 
SOLVOYO
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çalışmak için kurulacak sistem, ulaşımı ve tahminleri 
göz önüne almadığı için eksik kalacaktır; bu diğer 
ölçümlerin farklı sistemler kullanılarak yapılması 
ise, sistemin verimli işlemesi önünde büyük bir 
engel olarak karşımıza çıkacaktır.

Solvoyo’nun müşterilerine sunduğu platform 
sayesinde, üretimin başlangıcından, müşterilerin 
tahmin edilen taleplerinin karşılanmasına kadar 
tüm sistemi tek bir platform ve tek bir program 
aracılığıyla çözebilmektedir.

Sağladığımız hizmetler temel olarak dört kategoride 
toplanabilir: Tedarik Zinciri Planlaması (Supply 
Chain Agility Planning) ile müşterimizin sahip 
olduğu en az bir yıllık veriler değerlendirilerek, 
ürünlerin nerede, nasıl dağıtılacağı ve nerede 
depolanacağı hesaplanmaktadır. Taşıma Planlama 
(Transportation Planning) çözümümüz; siparişlerin 
zamanında ve en verimli şekilde müşterilere 
ulaşabilmesini sağlamaktadır. Satış Odaklı Stok 
Planlama (Sales-Driven Replenishment Planning); 
var olan stokların, beklenen satışlara göre en 
verimli şekilde günceller, temel olarak ya taşıma 
maliyetini en aza indirmeyi, ya da elde edilecek 
ciroyu en fazlaya çıkarmayı hedefleyen şekilde 
farklı senaryolar hazırlanabilir. Satış ve Operasyonel 
Planlama (Sales and Operations Planning) ile 
daha stratejik düzeyde çözümler sunulmaktadır. 
TÜBİTAK’tan aldığımız destekler ile bulut üzerinden 
daha gelişmiş hizmetler sağlama üzerine araştırma 
çalışmalarımız sürmektedir. Solvoyo, yaptığı her 
projeyi kendini geliştirmek için bir şans olarak 
görmektedir ve araştırma-geliştirme faaliyetleri 
sürekli olarak sürdürülmektedir.

Çözümlerimiz genel olarak operasyonel, taktiksel 
ve  st rate j ik  o larak  üç  s ın ı fa  ayr ı lmaktad ı r. 
Operasyonel çözümlerimiz günlük olarak çalışıp, 
müşterilerin sistemlerini düzenlerken; taktiksel 
çözümlerimiz, belli periyotlarda ve güncellemeler 
ile daha sezonsal planlamaları kapsamaktadır. 
Stratejik çözümlerimiz ise,  daha çok dağıtım 
ağlarının nasıl kurulması, ya da elde var olan 
kaynakların en verimli şekilde kullanılabilmesi için 
depo ve dağıtım lokasyonlarının yerlerine karar 
vermektedir. Solvoyo olarak, uluslararası büyük 
şirketlerle çalışırken, Türkiye pazarının önemli 
oyuncularına da servis sağlamaktayız.

2005 yılında Solvoyo Yazılım Amerika’da kurulduktan 
sonra, ARI 2’de Türkiye Ar-Ge merkezini kurdu. 
Solvoyo ARI 2 binasının ilk sakinlerindendir. İTÜ 
ARI Teknokent’in tercih edilmesinin ana sebepleri, 
teknoloji merkezi olması, girişimci firmalar arasında 
yakalanacak sinerji ve kaliteli eğitim görmüş İTÜ 
mezunlarına erişim olarak sıralanabilir. Şirketimiz 
İTÜ mezunlarına iş imkânı konusunda öncelik 
sağlarken, İTÜ kültürü ile yetişmiş ve çağdaş 
eğitim almış çalışanları aracılığıyla ileri gitmeyi 
düşünmektedir. Ayrıca staj dönemlerinde İTÜ 
öğrencilerine öncelik verilmektedir.

F i rmamız  ça l ışanlar ın ın ,  Solvoyo ’yu sadece 
çalıştıkları bir şirket olmanın ötesinde, kariyerlerinde 
kendilerini i leri taşıyacak, sürekli  kendilerini 
geliştirebilecekleri bir ortam ve rol modeli olarak 
alabilecekleri yöneticiler eşliğinde, gelişime imkân 
sağlayan bir aile ortamı olarak görmektedirler. 
Solvoyo, 2013 yılında dünya çapında bir girişimcilik 
ağı olan Endeavor organizasyonu için Türkiye’den 
seçilerek, Amerika’da silikon vadisinde yapılan 
uluslararası finallerde Türkiye’yi temsil etmiştir. 
Ayrıca Wired magazine’de Avrupa’nın en dikkat çeken 
Start-up’ları listesine girmiştir. Gelecekte, daha 
farklı satış kanalları kullanarak, oluşturduğumuz 
optimizasyonların daha fazla şirkete ulaşmasını 
hedeflemekteyiz. Yaptırdığımız iyileştirmeler 
şirketlere geri dönüş sağladığı gibi, ekosistemin 
verimliliğini arttırdığı için ekonomiye de olumlu 
olarak geri yansımaktadır.
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Tüm dünyada moda olan “Selfie” giderek farklı 
boyutlar kazanıyor. İTÜ ARI Teknokent’te de, 
adeta bir “girişimcilik selfie”si yaşanıyor. Bir 
girişimcinin ilk projesi, bazen başarılı görüntüsünü 
yansıtmaya yetiyor. Mobil iletişim sektöründeki 
global deneyimini, yeni kurduğu AVCR şirketi 
ile İTÜ ARI Teknokent çatısı altında başarılı bir 
girişim öyküsüne dönüştüren Kemal Uğur, bir hobi 
olarak başlayıp geliştirdiği ilk mobil uygulamayla, 
App Store’un zirvesinde yer aldı. Mikro ölçekteki 
AVCR’nin Funimate adlı mobil video uygulaması, ilk 
geliştirildiğinde App Store’da “Best New App” olarak 
lanse edildi ve kullanıcılar ile buluşur buluşmaz, 
100’den fazla ülkede, yoğun ilgi nedeniyle, “Selfie” 
kategorisinde “Best App” oldu.

Funimate, mobil kullanıcıların, inovatif ve eğlenceli 
filtreler kullananarak hızlı bir şekilde kısa video ve 
animasyon yapmalarını sağlıyor. Funimate sayesinde, 
kullanıcılar mobil telefonları ya da tabletleri ile 
çektikleri kısa videolara, yaratıcı tasarımlarla sıra 
dışı efekt ve metinler ekleyebiliyor. Uygulama, 
“görüntü işleme ve video sıkıştırma” alanlarında, dev 
şirketlerde global deneyim kazanan Kemal Uğur’un, 
Türkiye’ye döndükten sonra, geçtiğimiz Ağustos 
ayında kurduğu AVCR şirketinde gerçekleştirdiği 
ilk proje olma özelliği taşıyor. Uzun yıllar yurt 
dışında Nokia ve Imagination gibi firmalarda 
çalışan, iki doktoralı genç Türk girişimci Kemal 
Uğur, Funimate ile dünyadaki “Selfie” çılgınlığını, 
çok daha farklı bir boyuta taşıyor. Funimate, selfie 
uygulamalarını, tasarlanabilir ve kurgulanabilir, 

yaratıcı animasyonlara dönüştürüyor.

Internetin en yaygın kullanım alanlarından biri 
olan video oluşturma ve video paylaşımı, “video 
sıkıştırma” teknolojilerini de zorunlu kılıyor. Çünkü 
videolar sıkıştırılmadıklarında, çok daha yüksek 
bant genişliklerine ulaşıyor. Sosyal medya ve 
global video paylaşım sitelerinin yoğun trafiği 
nedeniyle,  video sıkıştırma teknoloj i ler i  de, 
herkesin kolay ve eşit biçimde yararlanabileceği 
ortak bir standartta geliştiriliyor. Bu alanda yeni 
teknolojilerin geliştirilmesine ise, mobil iletişim 
sektörünün dev firmaları  öncülük ediyor.  Bu 
şirketlerin önde gelenlerinden biri olan Nokia’nın 
Finlandiya’daki merkezinde Ar-Ge Müdürü olarak 
görev yapan, Kemal Uğur, Türkiye’ye dönerken, 
bu alandaki teknoloji  geliştirme sürecini de, 
beraberinde Türkiye’ye taşıyabilmeyi hedefliyor.

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 
2001 yılında mezun olan Kemal Uğur ve master’ını 
Kanada ’da  yapan Kemal  Uğur,  Nok ia  Ar -Ge 
Merkezi’nden gelen teklif üzerine 2004 yılında 
gittiği Finlandiya’dan, 10 yıl sonra kendi işini 
kurmak üzere Türkiye’ye döndü. Türkiye’ye döner 
dönmez de, İTÜ ARI Teknokent çatısı altında, yurt 
dışındaki büyük bir müşteri için, teknoloji geliştirme 
konusunda kolları sıvadı. İki kişiden oluşan mikro 
ölçekteki AVCR, ölçeğinin çok üzerinde önemli 
çalışmalara imza atmaya başladı.

Şirketinin satışa sunduğu ürünü “beyin gücü” 

AVCR, FUNIMATE İLE APP 
STORE’DA “BEST APP”
OLDU
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olarak tanımlayan Kemal Uğur’un, AVCR şirketi ile 
yurt dışındaki müşterisi için teknoloji geliştirme 
çalışmalarının yanında, ortaya çıkardığı ilk ürün 
bir mobil uygulama oldu. Mobil görüntü işlemeyi 
kullanan, son kullanıcıya yönelik çok basit bir 
uygulama olan ve biraz hobi şeklinde geliştirdiği 
Funimate’i ,  Apple’ ın çok ön plana çıkardığını 
vurgulayan Kemal Uğur, gelecek yıl bu alana daha 
fazla önem vererek, yeni ürünler geliştirmeyi 
p lanladık lar ını  i fade ediyor.  Funimate,  arka 
planda mobil cihazın grafik işlemcisini kullanan 
bir teknoloji barındırdığı halde, uygulama son 
kullanıcıya, Vine benzeri paylaşım ortamlarında 
kendi videolarına olan ilgiyi artıracak, eğlenceli 
efektler olarak yansıyor. Dolayısıyla özellikle 
14-18 yaş arasında yoğunlaşan kullanıcılar, arka 
plandaki karmaşık teknolojinin farkında olmadan, bir 
oyun gibi eğlenceli video show deneyimi yaşıyor. 
AVCR’nin teknolojik altyapısı, Funimate’in, benzer 
uygulamalardan çok daha hızlı çalışmasını sağlayan 
teknolojiler ile desteklenmesine de yol açıyor.

Internetten film ya da video izleyebiliyorsak, 
fark ında o lmasak da bunu v ideo s ık ışt ı rma 
teknolojilerine borçluyuz. Çünkü internet henüz, 
kesintisiz görüntülü veri akışına olanak tanıyacak 
bant genişliğine sahip bulunmuyor. Interneti, 
günlük yaşamımıza renk katan ve yaşam kalitemizi 
yükselten bir iletişim alanı olarak sahiplenirken, 
geleceği bugünden yaşamamızı sağlayan yeni 
teknolojileri geliştirenler, “isimsiz kahramanlar” 
olarak, teknolojinin çoğu zaman farkedilmeyen 
önemli kilometre taşlarını oluşturuyor.

AVCR Kurucu Ortağı
Kemal Uğur
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Ekosisteminde yer alan 160 teknoloji şirketi ile 
Türkiye’nin teknolojik kalkınmasına öncülük etmeyi 
hedefleyen İTÜ ARI Teknokent, CEBIT Eurasia 
2014 Fuarı’nda, 12 bilişim şirketinden oluşan bir 
toplulukla, gövde gösterisi yaptı. 93 ülkeden 130 
binin üzerinde ziyaretçinin izlediği CeBIT Bilişim 
Eurasia Fuarı’nda, İTÜ ARI Teknokent’teki bilişim 
şirketleri Bulut’tan Robot’a kadar teknolojinin en 
popüler alanlarında, yeni geliştirdikleri ürünleri 
sergilediler.

CeBIT Eurasia 2014 kapsamında, 10.Salon’daki 
standlarında, bilişim dünyası ile biraraya gelen İTÜ 
ARI Teknokent şirketleri arasında, yeni mezunlar 
ile akademisyenler tarafından kurulan bilişim 
şirketleri de büyük ilgi topladı. CEBIT Eurasia 
2014 Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 
Uydu İletişimi, Yayıncılık, Kablo ve TV Sektörü 
Fuarı’nda, İTÜ ARI Teknokent şirketleri, Bulut ve 
Robot teknolojilerinin yanı sıra, izleyenlere Akıllı 

Sulama Otamasyonu’ndan, Akıllı Eğitim ve Oyun 
Setleri’ne, Mobil Belediye Talep Takim Sistemi’nden, 
Yüz Tanıma Sistemleri ’ne kadar, yaşamın çok 
farklı alanlarına yönelik, geniş bir yelpazede yeni 
teknolojiler sundular.

İTÜ Çekirdek’ten yetişenler de, teknolojilerini 
sergiledi

11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
fuara katılan İTÜ ARI Teknokent ekosistemindeki 
bilişim şirketleri arasında, “proje fikrini” İTÜ Çekirdek 
Kuluçka Merkezi’nde, “işe” dönüştürme fırsatı elde 
eden genç girişimciler de yer aldı. Fuarda, İTÜ 
ARI Teknokent’teki bilişim şirketleri ile birlikte, 
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü de, İTÜ NLP 
Çalışmaları Projesi’ni, izleyicilerle paylaştı.

İTÜ ARI TEKNOKENT’TEN, 
“BULUT’TAN ROBOT’A” 
CeBIT 2014 ÇIKARMASI
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Ne kadar görkemli ve yıllara meydan okuyacak 
kadar güçlü görünseler de, tarihi eserler çağlar 
boyu yıpranıyor; zamana ve şartlara direnme 
güçleri, gün geçtikçe azalıyor. Özellikle deprem 
riski  altında, tarihi  mirası  gelecek kuşaklara 
ulaştırabilmek için, belli periyodlarla yapı analizlerinin 
yapılması; bu analiz sonuçları doğrultusunda, 
aslına sadık kalacak modern inşaat ve restorasyon 
teknikleriyle, güçlendirilmeleri gerekiyor. Ancak 
tarihi eserlerin yapı analizlerinin, dünyada hala, 
onlardan kopartı lan büyük parçalar üzerinde 
yapılıyor olması, çekinceye yol açıyor. İTÜ’lü bir 
grup girişimci inşaat mühendisi tarafından kurulan 
TİCEM şirketi, geliştirdiği “enjeksiyon” teknolojisi 
ile “tarihi esere anjiyo” uyguluyor ve milimetrik 
bir uçla, kesit dahi almadan yaptığı analizlerde, 
yüzde 90 başarı sağlıyor…

Resmi görevleri, tarihi eserleri korumak olan, 
yetkilendirilmiş kurum ve kurullar ile bu alandaki 
uzman gönüllü kuruluşlar, inşaat mühendislerinin 
tarihi eserler üzerinde çalışmalarına hiç sıcak 
bakmıyor. Halen uygulanan yapı analiz tekniklerinin, 
tarihi eserlerden büyük hacimli parçalar kopartarak, 
gerekli testlerin bu kütleler üzerinde yapılmasını 
gerekli kılması, bu uygulamanın kabul edilemeyeceği, 
paha biçilmez tarihi eserlerin güçlendirilmesi için, 
yetkililerce karar alınmasını da güçleştiriyor. Bir 
başka deyişle, tarihi eseri korumak için, önce 
onun önemli bir kesitine zarar vermek gerekiyor. 
Bu durum, adeta hastaya teşhis koymak için, bir 
organını ya da uzvunu kesip alıp, onun üzerinde 

tahliller yapmaya benziyor.

İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğretim üyelerinden 
Dr. Bekir Yılmaz Pekmezci’nin, üniversitede birlikte 
bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiği ekibi ile birlikte, 
İTÜ ARI Teknokent’te kurduğu Ar-Ge şirketi TİCEM, 
yapı analizi için tarihi eserlerden kırıp dökerek büyük 
numune kütleler alma yöntemini, geliştirdiği yeni 
teknoloji sayesinde tarihe gömüyor. “Dünyadaki son 
teknolojik trendler doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları 
yapmayı prensip edindiklerini” vurgulayan Dr. Bekir 
Yılmaz Pekmezci, tarihe eserlere bir tür anjiyo 
niteliğindeki yeni teknolojilerinin de, “dünyada 
ilk” olma özelliği taşıdığını belirtiyor. Teknoloji 
lideri ülkelerin çoğunlukla eşzamanlı bir gündem 
üzerinde çalıştıklarını anlatan Pekmezci, “tarihi 
varlıkların korunmasının” gelişmiş dünyanın öncelikli 
konularından biri olduğuna dikkat çekiyor.

Yeni teknoloji 2 yıl boyunca test edildi, 
başarısı kanıtlandı

Mevcut yapı  anal iz yönteminin kır ıp,  döküp, 
parçalayarak, numune almak için tarihi eserlere 
öneml i  hasar  verd iğ in i ,  ancak bu yapı larda 
kullanılan malzeme türleri ve bu malzemelerin 
özelliklerinin bugüne kadar başka biçimde analiz 
edilemediğini anlatan Dr. Bekir Yılmaz Pekmezci, 
örneğin Ayasofya gibi eşsiz değerler için, bu 
yöntemin uygulanabilir olmadığını hatırlatıyor. 
T İCEM Genel  Müdürü Pekmezci ,  ge leneksel 
uygulamada, yapıdan kopartılan duvar parçalarının, 

TARİHİ KORUMAK İÇİN
TARİHİ ESERLERE 
ANJİYO...



H  O E-Dergi 26
2

laboratuvarlarda yapılan testlerle, hangi malzemeleri 
içerdiğinin tespit edildiğini ve bu malzemelerin 
dayanımının belirlenerek, binanın dayanımının 
hesaplandığını belirtiyor. Geliştirdikleri anjiyoya 
benzer bir teknoloji sayesinde, tarihi eserden değil 
büyük bir kütle, küçük bir kesit dahi koparmadan, 
analiz için bir tür enjeksiyon yöntemi ile duvarın 
iç ine gir ip ,  d ışar ı  parça ç ıkarmadan,  gerekl i 
verileri yerinde elde edebildiklerini ifade eden 
Dr. Pekmezci, bunun için 3 milimetre çapında, 
iğneden biraz kalın bir uçla, yapının duvarına birkaç 
santim girmelerinin yeterli olduğunu söylüyor. 
“Son 2 yıldır, onlarca tarihi eserde geleneksel 
yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz yapı analizleri 
sırasında, yeni teknolojimiz ile de analiz yapıp, 
sonuçları karşılaştırarak, geliştirdiğimiz teknolojiyi 
test etme olanağı elde ettik” diyen TİCEM Genel 
Müdürü, iki yöntemle elde edilen verilerin yüzde 90’a 
yakın eşleştiğini, yapının yüzde 90 özelliklerinin 
tespitinin de, günümüzün gelişmiş yapı güçlendirme 
teknolojileri açısından, fazlasıyla yeterli bir veri 
olduğunu sözlerine ekliyor.

Yapı malzemelerinde, 5 yılda 2 önemli inovasyon

Dr. Bekir Yılmaz Pekmezci ’ye göre, geçmişte 
Ar-Ge, yurt dışındaki fuarlarda fark edilen yeni 
malzeme ve teknolojilerin Türkiye’de de üretilmeye 
çalışılması olarak algılanıyordu. Oysa yeni fark 
edilen bir malzeme ya da teknoloji, 10 yıllık bir 
fark yaratıyor ve artık o konuda ilk geliştirene 
yet işmek mümkün o lmuyordu.  T İCEM Genel 
Müdürü, kendilerinin yapı malzemeleri alanında 

tüm uluslararası konferanslar, bilimsel toplantı 
ve yayınları takip ederek, gelişmeleri teknolojide 
lider ülkelerle aynı anda hissetmeye çalıştıklarını 
vurguluyor. Vitra markası için gerçekleştirdikleri 
izolasyonlu seramik inovasyonu ile endüstriye 
yönelik üniversitede yürüttükleri çalışmalarını 
ticarileştirmeye karar veren İTÜ’lü akademisyenlerden 
oluşan ekip, 2010’da TİCEM’i kuruyor. TİCEM, nano 
teknolojileri kullanarak, üretim maliyetini yüzde 
30 düşürürken, imalat hızını 10 kata kadar artıran 
çimento esaslı kompozit yapı kaplama malzemesi 
geliştirerek, kısa sürede inovasyona dayalı ikinci 
ticari başarısını elde ediyor. Yüzde 80’i bu ikinci 
Ar-Ge çalışmasından olmak üzere, geliştirdiği iki 
yeni teknoloji ile yılda 10 milyon liralık bir ticaret 
yaratan TİCEM, bu ürünlerle pazarda yaratılan 
ciroların kartopu etkisiyle büyüyeceğini ve bu yıl 
20 milyon liraya ulaşacağını öngörüyor. TİCEM, 
elde ettiği ticari başarıları geliştirdikçe, yeni 
teknolojiler geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları 
için de özkaynak yaratmış oluyor. 

T İCEM ’ in ,  ta r ih i  eser le r in  yap ı  ana l i z i  i ç in 
geliştirdiği yeni anjiyo teknolojisi de, bu alanda 
yeni bir standart oluşturacağa benziyor. Tarihi 
binaların güçlendirilmesi ve restorasyonu öncesi, 
gerekli yapı analizleri için, bu yeni teknolojinin, 
tarihi dokunun korunması amacıyla, bir şartname 
koşuluna dönüşmesi ,  TİCEM açıs ından,  hem 
kapatılması güç yeni bir teknolojik üstünlük, 
hem de yeni bir ticari başarı sağlayacak. Bu yeni 
ticari başarının yaratacağı finansal olanaklar ise, 
yapı malzemeleri alanında, yeni ve farklı yerli 
teknolojiler geliştirebilmesi konusunda, TİCEM’e 
kuşkusuz önemli kapılar açacak…
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TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 
TEKNOLOJİ ŞİRKETİ: CORDISNETWORK
CordisNetwork, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği ve bu yıl dokuzuncusu 
düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2014 Programı’nda liderliği elde etti. CordisNetwork, 
“Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 1. Şirketi Ödülü”nü son beş yılda kaydettiği %4192’lik büyüme oranıyla 
elde etti. CredoWork ve SmartSoft’da programın kazananları arasındaydı.  

Finans, bankacılık, kamu, perakende ve telekomünikasyon sektörlerine ödeme hizmetleri, mobil 
ödemeler ve ulaşım çözümleri konusunda hizmet veren Cardtek Group şirketi CordisNetwork, Deloitte 
tarafından gerçekleştirilen Deloitte Teknoloji Fast50 Programı’na göre, son beş yılda sağladığı yüzde 
4192’lik büyümeyle, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu. CordisNetwork, son dönemde 
özellikle yeni e-ticaret yasasına ve e-faturaya yönelik olarak sunduğu çözümlerle ismini duyurdu.

CredoWork En Hızlı Büyüyen 6. Teknoloji Şirketi Oldu
 
POS networking alanındaki uzmanlığı ile tanınan ve işletim yönetimi ve veri güvenliği gibi bir çok 
alanda yüksek performanslı patentli ürünleriyle bankacılık, perakende ve telekomünikasyon sektörlerine 
hizmet sunan CredoWork ise, aynı programda, Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 6. Şirketi unvanını aldı. 
CredoWork’ün son beş yıllık büyüme oranı ise, yüzde 1583 olarak gerçekleşti.

Cardtek Group Şirketleri Deloitte Teknoloji Fast50 Listesinin Demirbaşları Oldu

CordisNetwork ve CredoWork’ün yanı sıra, geçtiğimiz yıllarda Deloitte Fast50, Fast500 EMEA programı 
kazanını olan SmartSoft bu yılda listede yer aldı.
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İTÜ ARI TEKNOKENT PROJELERİ, 
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANI’NDAN TAM NOT ALDI…
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen 2. Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde, İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’de 10 yılını doldurmuş en başarılı ilk üç 
teknokent arasında yer alırken, Bakan Işık, İTÜ ARI Teknokent şirketlerinin sergilediği teknolojileri 
övdü ve desteklenmeleri gerektiğini vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da gerçekleştirilen 2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi 
kapsamında düzenlenen fuara, İTÜ ARI Teknokent, ekosisteminde yer alan 6 başarılı teknoloji şirketi 
ile birlikte katıldı. İTÜ ARI Teknokent şirketlerinden SBS, Nanakomp, Sestek, ArtGe, Sentromer ve 
Vistek, İTÜ ARI Teknokent standında, geliştirdikleri yeni teknolojilerle, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık başta olmak üzere, tüm katılımcılardan büyük ilgi ve beğeni topladılar.

SBS firmasının ürünü olan, bitki reçinelerinden arıların topladığı “propolis” in özellikleri, Nanokomp 
tarafından üretilen prepreg teknolojik dokumaların uçaklardaki kullanım avantajları ve Sentromer 
tarafından gıda güvenliği için yürütülen DNA testleri hakkında, firma yetkililerince aktarılan bilgiler, 
Bakan Işık ve davetliler tarafından ilgiyle dinlendi. SESTEK firmasının sesi metne çevirme teknolojisini 
mobil uygulama üzerinde test eden Bakan Işık, Ar-Ge firmasının düşük çözünürlüklü imgelerden yüz 
tanıma çalışmaları ve Vistek firmasının görüntü işleme çözümleri arasında yer alan, dakikada 200 
bardağın kalite kontrolünü hatasız yapan dünya lideri ürünü ile ilgili de, beğenisini ifade etti. Tanıtılan 
yeni teknolojilerle tek tek ilgilenen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, tüm bu Ar-Ge çalışmalarının 
birbirinden değerli olduğunu ve teşvik edilmeleri gerektiğini ifade etti.

“Hedef, çıtayı sürekli yükseltmek”

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan da; “İTÜ ARI Teknokent olarak, üniversite-sanayi 
işbirliğinin çıktılarını ve ulusal kalkınmaya sağladığı değeri, sürekli artan bir titizlikle ölçümlüyor; her 
ölçümde çıtamızı biraz daha yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. Kenan Çolpan, “Devletimiz tarafından 
teşvik edilen ve üniversitelerimiz tarafından geliştirilen teknopark sistemlerinin başarısı, bize göre 
ancak ve ancak bölgedeki girişimci firmaların ürettikleri ulusal katma değer kadardır” şeklinde konuştu.
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GELECEĞİ SERGİLEDİK...
Ekosisteminde yer alan 160 teknoloji şirketinin Ar-Ge projeleriyle ürettiği toplam ekonomik değer, 
2014 yılında 1.5 milyar dolara ulaşan İTÜ ARI Teknokent, ev sahipliği yaparak katkı sağladığı 
yeni teknolojilerle, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nda ses getirdi. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından; Ekonomi Bakanlığı desteğinde düzenlenen bu yılki Türkiye 
Inovasyon Haftası’nda, İTÜ ARI Teknokent şirketlerinden Karıncalab, Nanokomp ve Gelecek Robotik 
ile birlikte, İTÜ Çekirdek Big Bang’de dereceye giren Tabtoy Studios, Kuax ve Floradem proje ekipleri, 
geliştirdikleri teknolojilerle dikkat çektiler.

“Inovasyon ışığı İstanbul’da yanacak” sloganıyla, 4-6 Aralık 2014 tarihleri arasında, Türkiye ve 
dünyadan, “yenilikçiliğin liderlerini”, İstanbul Kongre Merkezi’nde buluşturan Türkiye Inovasyon 
Haftası’na, İTÜ ARI Teknokent, ekosisteminde yer alan 3 başarılı teknoloji şirketi ve bu yılki İTÜ 
Çekirdek Big Bang’de ödül kazanan 3 teknoloji girişimcisi ekip ile birlikte katıldı. İTÜ ARI Teknokent’in 
standında, Nanokomp ileri teknoloji kompozit parçaların üretiminde kullanılan karbon-fenolik ve karbon-
epoksi esaslı pre-preg malzemelerini, Gelecek Robotik de, özellikle 6-14 yaş grubundaki çocukların, 
mekanik, elektronik, yazılım ve robotik, alanlarında kendilerini geliştirebilmelerine yönelik olarak; 
sensör, motor, kontrolör vb. modüllerden oluşan akıllı eğitim ve oyun setini sergiledi. Geçen yılın 
İTÜ Çekirdek birincisi Karıncalab ise, küçük elektronik modüllerden oluşan ödüllü modüler oyuncak 
projesini tanıttı. Türkiye Inovasyon Haftası kapsamında, İTÜ ARI Teknokent standında, bu yılın İTÜ 
Çekirdek birincisi Tabtoy Studios’un, video oyunlarını, gerçek oyuncaklarla entegre oyun oynanabilir 
hale getiren eğitici oyun platformu, ikinciliği kazanan Kuax ekibinin akıllı vitrin projesi ve Floradem 
Ekibi’nin, sebze meyvede insan sağlığına zararlı ilaç kalıntısı bırakmayan, elektrostatik zirai ilaçlama 
sistemi, katılımcılara sunuldu.

İTÜ ARI Teknokent’in Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkısı ortaya kondu..

Inovasyon konusunda Türkiye’deki farkındalığı yükseltmeyi hedefleyen Türkiye Inovasyon Haftası’nda, 
3 gün boyunca, yerli ve yabancı pek çok önemli konuşmacı, konferans ve panellerle, inovasyon 
birikimlerini, izleyicilerle paylaştılar. Türkiye Inovasyon Haftası’nın Sergi Bölümü’nde de, yeni 
teknolojilerin, bugünün ve geleceğin dünyasını nasıl şekillendireceğine ilişkin örnekler sergilendi. İTÜ 
ARI Teknokent standında düzenlenen tanıtım etkinliklerinde de, ekosistemin teknoloji şirketlerine 
sunduğu fırsatlar ve performans verilerindeki gelişim ile Türkiye’nin teknolojik gelişimine sağlanan 
katkılar anlatıldı.
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ELEKTRONİĞE TÜRKÇE
ÖĞRETEN PROJE

TÜRKÇE’Yİ  ELEKTRONİK CİHAZLARDAN 
ÖĞRENECEĞİZ

Akıllı telefonlardan, her geçen gün biraz daha 
fazla fonksiyon kazanan televizyonlara, elektronik 
cihazlarla ilişkimiz her geçen gün artıyor, “şeylerin 
internet i ”  o larak tanımlanan;  tüm objeler in 
birbirleriyle ve çevreleriyle internet aracılığı ile 
iletişim sağlaması sayesinde araçlarla daha doğal 
bir iletişim içerisinde olmamız kaçınılmaz gözüküyor. 
Orjinal senaryo dalında bu sene Oscar kazanan 
“Her” filmindeki gibi yapay zeka programlarıyla 
duygusal ilişkiler kuracağımız bir gelecek bizi 
beklerken, cihazlarla Türkçe anlaşabilmemiz için 
bilim insanları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 
Bu isimlerin başında ise doğal dil işleme konusunda 
Türkiye’de şu an için en iyi sonuçları alan İTÜ’de 
öğretim üyeliğini sürdüren Doçent Dr. Gülşen 
Cebiroğlu Eryiğit geliyor.

Teknoloji devleri onun peşinde

Yapay zekanın bir alt dalı olan doğal dil işleme 
önümüzdeki yılların en popüler konularından biri 
olmaya aday. Konuşulan dilin metne çevrilmesi ya da 
metnin sese dönüştürülmesi, metin halindeki ham 
verinin algılanarak çeşitli şekillerde sınıflandırılması 
gibi farklı bileşenlere sahip doğal dil işleme, 
araştırma merkezlerinin yanı sıra birçok sanayi 
dallarının ilgisini çekiyor. Sosyal medya gibi bilgi 
yığının olduğu alanlarda; tüketiciye sunulan ürün, 
müşteri memnuniyeti ve pazar araştırması gibi 

konularda anlamlı veriye ulaşmak isteyen ticari 
kuruluşlardan, kendi akıllı araçları ya da servisleri 
üzerinde doğal dilde hizmet sunmayı amaçlayan 
çağrı merkezlerine kadar birçok farklı sektörde doğal 
dil işlemeye ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu konuda 
geliştirilen teknolojilerin Türkiye’de kullanılması 
için en büyük engel, teknolojinin İngilizce olarak 
üretilmesi.

Doçent Dr. 
Gülşen Cebiroğlu Eryiğit 
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Doğal dil işleme konusu üzerinde Türkiye’de 90’lı 
yıllardan bu yana çalışmalar sürerken, İTÜ’de Eryiğit 
liderliğinde kurulan İTÜ Doğal Dil İşleme Araştırma 
Grubu’nun çalışmalarında elde edilen sonuçlar, bu 
konuda Türkiye’de yapılanlar arasında en yüksek 
başarı oranına sahip.

Konuyla ilgili çalışmalarına 2000 yılında başlayan 
Ery iğ i t ’ in  önder l iğ inde  ge l i şt i r i len  şu  ank i 
sistem içerisinde farklı bileşenler bulunuyor. Bu 
bileşenler arasında yanlış yazılan cümleyi düzelten 
“Normalleştirme”, yazılan cümleyi analiz eden ve 
cümlenin kullanıldığı yere göre ne ifade ettiğini 
ortaya çıkaran “Biçimbilimsel Çözümleyici”, cümlede 
kullanılan özel isimleri seçebilen “Sözcük Varlık 
Tanıyıcı”, cümlenin öznesini ve yüklemini ayırabilen 
“Cümle Analizcisi” yer alıyor.

Bütün bu bileşenler hangi uygulamada kullanılacaksa 
o projenin içeriğine göre uygulamaya geçiriliyor. 
Örneğin sosyal medyada duygu analizi yapılacaksa, 
yorumların sentezlenerek anlamlı hale gelmesi için 
derin dil analizi yapabilecek bileşenler projeye 
adapte ediliyor.

Her  b i r  b i leşenin  seneler  içer is inde ortaya 
çıkarılması nedeniyle teknoloji firmaları bu tür 
araştırmalara zaman ayırmıyor bu da Eryiğit 
gibi  doğal  di l  iş leme konusunda uzmanlar ın 
araştırmalarını çok değerli kılıyor. Türkçe için en 
başarılı sonuçlar veren bileşenleri programlayan 
Eryiğit ve takım arkadaşlarının çalışmalarıyla 
dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketleri 
ilgileniyor. Bu şirketler arasında Turkcell, Google, 
Huawei, Vodafone, Yandex bulunuyor. Turkcell ve 
Huawei ile halihazırda projeler yürütülürken farklı 
şirketlerle görüşmeler devam ediyor.
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TEKLAS KAUÇUK,
AR-GE PROJELERİYLE
AVRUPA’DA İLK
3’E GİRDİ.
İTÜNOVA TTO’nun hizmet verdiği 
sanayi kuruluşlarından olan Teklas, 
kauçuk, plastik, metal ve 
kompozit bazlı teknik ürünler
geliştirerek ve üreterek dünya 
otomotiv sanayine ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunan global bir 
yan sanayi firması. Ar-Ge’ye bağlı bir 
büyüme ve müşteri odaklılık prensibi üzerine
çalışan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni 
beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde 
tatminini hedefleyen, yaratıcı insan gücüne sahip 
ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, değişen 
ve gelişen teknolojilere uyum sağlayarak kaliteyi 
tüm çalışmalarında gösteren sektörün en güvenilir 
f i rmalarından bir i  olarak 1971 yı l ından beri 
faaliyet gösteriyor. Teklas, otomotiv sektörüne 
girişini Oyak-Renault, Tofaş-Fiat ve Ford Otosan 
ile gerçekleştirmiş ve izleyen yıllarda ürün gamını 
silecek ve fren hortumu ile genişleterek, müşteri 
portföyüne GM, VW, Ford, Porsche, BMW, Daimler, 
Toyota, Audi, Maserati, Renault, Volvo, Hyundai, 
Honda gibi devlerini katmıştır. Mevcut durumda 
Avrupa’da üretilen her iki araçtan birinde dünyada 
üretilen her 4 araçtan birinde mutlaka Teklas 
markalı bir veya daha fazla ürün bulunuyor.

Günümüzde merkez ofisi ve Ar-Ge Birimi Gebze’de 
bulunan Teklas A.Ş’nin, Gebze/GOSB içerisinde 
Kauçuk-Metal ve Karışım tesisi Bartın’da da 1 adet 
tesisi aktif olarak faaliyettedir. Ayrıca Avrupa pazarı 
için 2006 yılında Bulgaristan fabrikası devreye 
alınmış, Rusya pazarının gelişen dünya otomotiv 
sektöründeki yadsınamayacak payı göz önüne 
alınarak 2012 yılında Rusya fabrikası açılmıştır. 
Son olarak da dünya otomotiv üretiminin yaklaşık 
yarısını gerçekleştiren Çin pazarına dahil olmak 
amacı ile Çin’de yatırıma başlanmış ve seri üretime 
geçilmiştir.

Teklas yaptığı ihracat sayesinde dış ticaret açığının 

azalmasında önemli  rol  oynayarak ihracatta 
Türkiye’nin ilk 150 firması arasında bulunuyor. 
Toplam yedi ayrı üretim tesisinde 2.200’ü aşkın 
çalışanı olan Teklas, %100 Türk sermayeli olan bir 
şirket olup, üretiminin %90’ni tüm dünya ülkelerinde 
yer alan OEM’lere ihraç ediyor. Bu satış hacmi ile 
2013 yılında 380 Milyon TL ciroya ulaşan Teklas 
Avrupa’nın ilk üç firması arasında yer alıyor.

Bu başarısını Ar-Ge çalışmalarına borçlu olan 
Teklas; 2003 yılında 72 Milyon TL olan cirosu 
2004 yılından sonra 100 Milyonun üzerine çıktı. 
Ar-Ge faal iyetler inin sağladığı  katma değer 
firmanın satışları olumlu etkileyerek 10 yılda bu 
rakam neredeyse 4 katına yükseldi. Şüphesiz ki bu 
başarının sırrı Ar-Ge çalışmalarıdır. 2004’den önce 
yalnızca üretici tedarikçi olarak çalışan Teklas’ta 
klasik ürün grupları ile bir tır ürünün fiyatı yaklaşık 
50 bin $ iken Ar-Ge sonucunda geliştirilen ürünler 
ile bir tır ürünün fiyatı 200 bin $ ulaşmıştır.

Ar-Ge Altyapısı

Teklas A.Ş. 2000’li yıllardan sonra Ar-Ge’ye verdiği 
önem neticesinde çal ışmalarına başlamış ve 
çalışmalarını daha sistematik bir hale getirebilmek 
amacı ile 2006 yılında Gebze Teknopark şubesini 
açarak çalışmalarına oradan devam etmiştir. 2008 
yıl ında 5746 Sayıl ı  “Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 
ile Ar-Ge merkezi belgesi almaya hak kazanmıştır 
ve Muaallimköy tesisi içerisinde 2700 m2 lik 
bir alanda Ar-Ge merkezini kurmuştur. Bu alan 
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Muaallimköy tesisinin %25 ini oluşturmaktadır.

Teklas Ar-Ge işbirlikleri

35’i tamamlanmış 1’i halen devam eden 36 Teydeb 
projesi bulunuyor. 

İTÜ VE Kocaeli Üniversitesi ile 9 adet SAN-TEZ 
Projesi yapılmıştır.

Teklas Kauçuk ve Kocaeli Üniversitesi yapmış 
olduğu San-Tez projesi i le Avrupa da bir i lki 
başarmış ve dünyanın en zorlu şartnamesi olan 
BMW-QV34003 ve FMVSS106 normu isteklerini 
karşılayan son derece esnek bir algoritma ve 
yenilikçi teknolojilerin uygulama bulduğu test 
makinesi kullanılarak sistematik Ar-Ge faaliyetleri 
sonucu dünyada onaylık tek ürünü geliştirmiştir. 
Bu proje ile tüm rakip ürünlere göre 2,7 kat daha 
yüksek performans gösteren %30 daha az maliyetle 
üretilebilen özgün fren hortumu geliştirilerek ülke 
ekonomimiz için önemli bir kazanç sağlanmıştır.

Geliştirilen ileri teknoloji ürünü sayesinde BMW 
firmasından 7,7 Milyon €’luk yeni fren hortumu 
projesi kazanılmış, nitelikli  iş gücü istihdamı 
sağlanmıştır.

Fren hortumu gibi teknik istekleri yüksek bir ürün 

gamında Türk mühendislerin gösterdiği başarı 
firma için büyük bir prestij olmuştur. Teklas fren 
hortumu dünyada bir marka haline gelmiş, projede 
elde edilen paylaşılabilir kazanım “Hibrit iplik 
takviyeli çok katmanlı hortum yapısına” patent 
alınmasına olanak vermiştir.

Bu proje ile Teklas 10. Teknoloji ödüllerinde büyük 
ölçekli firma ürün kategorisinde 1. lik ödülüne layık 
görülmüştür. Ayrıca kullandığı yüksek teknolojilerden 
biri olan WIT(Water Injection Technology)Avrupa’da 
İnovasyon büyük ödülünün de sahibi olmuştur.

- AB 7. Çerçeve Programı kapsamında Bulgaristan’da 
2 adet proje 1 adet yeni başvuru gerçekleştirilmiştir.

- Kurum içinde gerçekleştirilen 165 ar-ge projesinin 
36’sı halen devam etmektedir.

Teklas Kauçuk bugün gerek Türkiye, gerek çeşitli 
Avrupa ülkelerinde tescillenmiş 9 patent ailesi ve 5 
adet faydalı model tesciline sahip olmakla beraber; 
halihazırda yurt içi veya yurt dışında patent alım 
süreci devam eden 21 adet de başvurusu bulunuyor. 
2009-2014 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde 
Teklas 19 yeni patent başvurusu yaptı. Çalışmalar 
110 Ar-Ge personeli tarafından yürütülmekte 
olup, ek olarak 6 adet destek personeli bulunuyor.
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“TÜBİTAK-ARDEB Projelerinde Değerlendirme 
Süreçleri” etkinliği 14 Ağustos’ta İTÜ Maden 
Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonu’nda Prof. 
Dr. Naciye Talınlı ve Doç. Dr. Tuğba Ölmez Hancı’nın 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelistler, ARDEB projelerinin değerlendirme 
süreçleri ve başvuru dosyalarının hazırlanması 
ile ilgili kritik noktaları katılımcılarla paylaştılar.

İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Ercan Çitil sunumuyla 
başlayan seminerde Prof. Dr. Naciye Talınlı projelerin 
yazım dilinin önemine vurgu yaparak; “Projelerinizi 
anlaşılır bir dilde yazın, panelist bulmaca çözmek 
zorunda değil..” dedi. “Projelerinizin red raporlarını 
dikkatli inceleyin ve red almaktan korkmayın..
her redde yeni birşey öğrenirsiniz.” diyen Prof. 
Dr. Naciye Talınlı projelerin hazırlık sürecinde 
o projenin değerlendirme kriterlerinin mutlaka 
yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Projelerin özgün değerinin vurgulanmasına işaret 
eden Doç. Dr. Tuğba Ölmez Hancı; “Projenin özgün 
değerini mutlaka vurgulayın, özgün değeri düşük 
olan projenin diğer özellikleri dikkate alınmaz.” 
dedi. Projeleri oluştururken iş planlarını dikkatli 

oluşturmanın önemli olduğunu belirten Hancı; “abartılı 
iş planları projenin gerçekliğine gölge düşürüyor..” 
dedi. Başvuru sahiplerinin projelerine inanmalarını 
ancak yanlışlarını görmeleri gerektiğini belirterek 
“Projenize aşık olmayın sadece sevin ve inanın 
çünkü aşık olursanız hatalarını göremezsiniz” dedi.

“TÜBİTAK-ARDEB PROJELERİNDE
DEĞERLENDİRME SÜREÇLER” 
MASAYA YATIRILDI.
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İTÜNOVA TTO ve İTÜ Çekirdek işbirliğiyle; İTÜ 
Girişimcilik Kulübü, İTÜ Endüstri Mühendisliği 
Kulübü ve İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübünün 
destekleriyle düzenlenen “Dijital Pazarlama ve 
Sosyal Medya’da Kazanmanın Yolları”semineri 
21 Ağustos’ta İTÜ İşletme Fakültesi’nde Sinem 
Gönç’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Sosyal Medya’nın günümüz dünyasındaki önemi, 
dijital pazarlamanın girişimciler için çok önemli bir 
mecra olduğunu vurgulayan Sinem Gönç, “Sosyal 
Medya bireye kendi hayatını yönlendirme ve 
pazarlama imkanı verdi.” dedi.

Sosyal medya ile bireylerin artık çok büyük bir güce 
sahip olduğunu belirten Sinem Gönç girişimcilere; 
“Dijital pazarlama ile ilgilenin takip edin ve mezun 
olduktan sonra kariyer planlarınızı oluşturun.” dedi. 
Markalar için aslında krizlerin çok büyük bir fırsat 
olduğuna değinerek “iyi yönetirseniz aslında her 
kriz markanız için çok büyük bir fırsat..” dedi.

Son derece keyifli geçen seminer katılımcıların 
sorularıyla sona erdi.

SOSYAL MEDYA’NIN GÜNÜMÜZ 
DÜNYASINA ETKİLERİ TARTIŞILDI.
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İNTERNETTE, 
“YÜKSEK HIZDA”, 
ENERJİ TASARRUFU

İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi 
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Güneş Karabulut 
Kurt, üniversite – sanayi işbirliği ile İTÜNOVA TTO 
bünyesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK TEYDEB 
destekli Ar-Ge projesiyle, pazara yeni sunulan 
çift bant Wi-Fi modemlerde, elektrik tüketimini 
düşürmeyi hedefliyor.

Enerji tasarrufu, artan nüfus ve tükenen doğal 
kaynaklar nedeniyle, özellikle gelişmiş toplumlarda, 
daha çok önem kazanıyor. Çünkü gelişen teknoloji, 
giderek daha fazla enerji talebi doğuruyor. Yeni 
ve üstün modellerle, performans ve konfor çıtası 
yükseldikçe, teknolojinin yol açtığı enerji tüketimi 
de artıyor.

Günümüzde teknolojisi sürekli gelişen elektronik 
cihazların üretiminde de, enerji tasarrufu, bu yüzden 
öncelikli hedeflerden biri haline geldi. Örneğin, 
internet kullanımının yaygınlaşması ve kullanım 
amaçlarının çeşitlenmesi sonucu, yüksek hızda 
veri akışı sağlayan, yeni nesil modemlerin pazara 
girmesi, tüketiciler açısından enerji verimliliği 
gereksinimini ortaya çıkardı.

Teknoloji insanoğlunu yüksek yaşam kalitesine 
öylesine alıştırıyor ki, internet kullanıcıları da 
artık ne “yüksek hızdan” vazgeçmek istiyor, ne de 
bunun karşılığında “yüksek maliyet” ödemek… İTÜ 
Elektrik Elektrik Mühendisliği Fakültesi’nde, telsiz 
haberleşme sistemleri tasarım ve optimizasyonları 
üzerine çalışan Doç. Dr. Güneş Karabulut Kurt, 
günümüzün popüler mobil iletişim teknolojilerindeki 

gelişmeleri, daha ileriye taşımaya yönelik, bir 
kısmı uluslararası nitelikte, birçok önemli Ar-Ge 
projesinde rol alıyor. İTÜNOVA Teknoloji Transfer 
Ofisi bünyesinde, Türkiye modem pazarının en 
önemli  oyuncularından Airties’ in işbir l iği  i le 
gerçekleştirdiği TÜBİTAK TEYDEB destekli Ar-Ge 
projesi, modem kullanıcılarına, “optimum” hız ve 
maliyet dengesini sunabilmeyi hedefliyor. İnternetten 
film izlemek, oyun oynamak, büyük ölçekli dosya 
iletmek isteyenler için, çift bantla çalışan ve 
saniyede gigabit düzeyinde veri iletebilen bu 
çok hızlı yeni jenerasyon Wi-Fi sistemler, elektrik 
tüketimleri de daha verimli hale getirildiğinde, 
büsbütün “mükemmelleştirilmiş” olacaklar.

Enerji tüketimini tüketici belirleyecek…  

Doç. Dr. Güneş Karabulut Kurt,  projede yapmak 
istedik ler in i  “Modem parametreler in i  ener j i 
verimliliğini artıracak şekilde ayarlamak ve aynı 
zamanda da kullanıcı memnuniyetinden ödün 
vermemek” olarak tanımlıyor. Bunun için tüketici 
davranışlarından yola çıkarak, öncelikli olarak 
enerji kullanımını modellediklerini belirten Kurt,  
daha sonra bu modele göre kullanıcı talepleriyle 
beraber, modem parametrelerini otomatik olarak 
belirleyen bir algoritma tasarlayacaklarını ifade 
ediyor. Örneğin video seyrediyorsunuz, modeminizin 
enerji tasarrufu yapmasını istiyorsunuz, ama film 
sık sık duraklasın da istemiyorsunuz. İşte bu proje, 
o anda ihtiyacınız olan veri hızını hesaplayıp, buna 
göre, modemin parametrelerinin ayarlanmasını 
ve ne eksik, ne fazla, tam ihtiyacınız olan veri 
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hızının gereği olan enerji tüketmenizi sağlamayı 
öngörüyor. Yani ne miktarda enerji maliyetine 
katlanacağı tercihini, kullanım şekline bağlı olarak 
tüketiciye bırakıyor. Projenin, kullanıcıya ne ölçüde 
enerji tasarrufu sağlayabileceği, bunun bütçesine 
nasıl olumlu yansıyacağı ise, çalışmada sonraki 
etapların gündemini oluşturuyor.  

2014 yılı sonunda bitecek olan proje, planlanandan 
hızlı ilerliyor. Tüketim analizlerini tamamlayıp, 
tüketici davranış modellemesini yapmakta olan 
proje ekibi, geliştirecekleri algoritmalar için “patent 
almayı” da hedefliyor. Belki bu proje, gelecekte 
modemlerde de, çamaşır makinası ve buzdolabındaki 
gibi bir enerji sınıflamasını gündeme getirecek. 
Eğer bu gerçekleşirse, enerji tasarrufunda öne 
geçecek marka ve modeller, tüketici tercihinde 
de ön sıralarda yer alacak.  

Mobil yaşama değer katan Ar-Ge projeleri  

Doç. Dr. Güneş Karabulut Kurt, mobil iletişim
teknolojilerine yönelik eşzamanlı Ar-Ge projeleri ile 
birbirinden çok farklı boyutlarda, çeşitli teknolojik 
hedeflere yöneliyor. Örneğin, Boğaziçi Üniversitesi 
i le bir l ikte bir  GSM operatörü için yürütülen 
çalışmada, ağdaki trafiğin analizini daha verimli 

biçimde yaparak, son kullanıcı fiyatlandırmasını daha 
rekabetçi hale getirecek bir sistem geliştirilmesi 
hedefleniyor. Yeni başlayacak BAAS projesinde 
ise, Türkiye’nin yanı sıra, Almanya, İspanya ve Çek 
Cumhuriyeti de yer alıyor. Almanya’dan Siemens’in 
liderliğinde gerçekleştirilen projeye Türkiye’den 
de 4 firma katılıyor.

Doç. Dr. Güneş Karabulut Kurt’un Türkiye’deki 
firmalardan birinin danışmanlığını üstlendiği proje, 
akıllı bina sistemlerinin entegrasyonu hedefine 
yöneliyor. Akıllı bina sistemlerini ortak bir teknolojik 
altyapıya kavuşturmayı öngören uluslar arası 
projede, Doç. Dr. Kurt ve ekibi, bina içindekilerin, 
kişilik haklarını koruyacak biçimde, yerlerinin 
belirlenmesi ve olağanüstü şartlarda tahliye için 
yönlendirilmeleri ile ilgili aksiyonların üretilmesini 
sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyorlar. Mobil 
cihazların pillerinin uzaktan şarjı ise, Kurt’un daha 
çok yeni Ar-Ge projelerinden bir diğeri…  

Teknoloji giderek, hayatı daha mobilize hale getiriyor. 
İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi 
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Güneş Karabulut 
Kurt, İTÜ vizyonu ve İTÜNOVA TTO desteğiyle, 
Ar-Ge odaklı çalışmayı, akademik yaşam biçimine 
dönüştürüyor ve mobil iletişim teknolojilerinde, 
yarını şekillendirecek önemli projelere imza atıyor.
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GIDADA YÜKSEK 
RAF ÖMRÜ; 
İHRACATTA 
ARTAN REKABET 
GÜCÜ

İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beraat Özçelik tarafından, İTÜNOVA TTO bünyesinde 
gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesi, üniversite sanayi işbirliği ile iç pazarda olduğu 
gibi, ihracatta da nasıl önemli başarı öyküleri yaratılabileceğinin, çarpıcı bir örneğini ortaya 
koydu..

Raf ömrü, gıda sektöründe, ulusal ve uluslararası rekabetin, en önemli teknoloji ayaklarından birini 
oluşturuyor. Gıda ürünlerinin sağlıklı tüketimine ve kalite özelliklerinin korumasına olanak sağlayacak 
biçimde raf ömrü arttıkça, üretici firmaların karlılığı ve pazardaki etkinliği de, o oranda yükseliyor. 
Özellikle konu ihracat olunca, raf ömrünün stratejik önemi bir kat daha artıyor. Bir yandan dış pazarın 
zorlu lojistik süreçleri ve farklı iklim şartları, diğer yandan çetin global rekabet ortamı, ürünün rafta 
kalabilme süresini, belki de rafa çıkabilme gücünden de önemli hale getiriyor. Çünkü tüketici, ürünü 
rafta, marka vaadine uygun niteliklerde ve kalitede bulamadığında, tercihini kolaylıkla çok sayıdaki 
rakip ürünlerin birinden yana kullanabiliyor. Bu durum ise, markanın ve ürünün yeniden o rafa ve o 
pazara erişimini tehlikeye sokuyor. Gıda ürünlerinin, doğrudan toplum sağlığını ilgilendiriyor olması 
da, bu alandaki hassasiyeti daha fazla artırıyor…

Prof. Dr. Özçelik tarafından yürütülen proje, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir Türk sanayi 
şirketince, Suudi Arabistan pazarında, yüksek sıcaklık nedeniyle 8 yıldır yaşanan sorunun, 2 ay gibi 
kısa bir süre içinde çözülmesini sağladı. Geliştirilen yeni proses sayesinde, yumuşak şekerleme türü 
yerli gıda ürününün, yüksek sıcaklıkta 6 ayın altına inen raf ömrü 18 aya çıkarılarak, yabancı rakiplere 
karşı da, üstünlük elde edilmiş oldu.

47 derece sıcakta 18 ay raf ömrü

Ürünleri arasında “Liquorice” adı verilen yumuşak şekerlemeler bulunan bir Türk gıda firması, 2005 
ile 2013 yılı arasında, yaklaşık 8 yıl boyunca Suudi Arabistan’a ve Irak’a gönderilen ürünlerde sorun 
yaşadı. Özellikle Suudi Arabistan’da hava sıcaklığı örneğin 47 dereceye ulaşıyor, Türkiye’de hiçbir 
sorun yaşanmamasına karşın, bu ülkelere ihracat yapıldığında kuru havanın da etkisi ile ürünler 
kırılıyor ve ürünün ısırılabilme özelliği ile dokusal özellikleri bozuluyordu. Ürünler, rafta ambalajları 
içinde kurumuş, çatlamış, takır takır ürünler haline geliyordu. Ürünün normalde 1 yıl olan raf ömrü, 
6 ayın da altına inmişti. Soruna çare arayan firma yetkilileri, İTÜ’de aradıkları bilimsel desteği, 
İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi’nin işbirliği ile İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beraat 
Özçelik’ten sağladılar.
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desteği, İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi’nin 
işbirliği ile İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Beraat Özçelik’ten sağladılar.

Benzer sorun yaşamayan Hollandalı rakip firmanın 
ürünlerinin incelenmesiyle başlayan Ar-Ge sürecinde, 
hava sıcaklığı, havanın bağıl nemi, depolama ve 
taşıma sırasındaki sıcaklıklar gibi dış faktörler 
değerlendirildi. Özellikle 3 ana faktör olan, ürün 
ambalajı, formülasyon ve üretim süreci, yapılan 
yoğun testlerle incelendi. Laboratuarda geliştirilen 
teknikler, endüstriye uyarlanarak, raf ömrü rakip 
ürünle birlikte, o ortam nemi, o sıcaklık ve o bağıl 
nemde simüle edildi. Hızlı bir çalışma sonucu, 8 
yıllık bir problem, 2 ayda çözüme kavuşturuldu. 
Bunun sonucunda Türk ihraç ürününün raf ömrü, 18 
aya kadar çıkarıldı. Böylece, rakip yabancı firmanın 
raf ömrü de 6 ay daha aşılarak, rekabet avantajı 
sağlanmış oldu. İTÜNOVA TTO da, projenin bu denli 
hızlı ve başarılı biçimde sonuçlanmasında, etkin 
profesyonel destek sağladı. İTÜ Gıda Mühendisliği 
Bö lüm Başkan ı  P rof.  D r.  Beraat  Özçe l ik ’ in , 
İTÜNOVA TTO ile birlikte gerçekleştirdiği bu ilk 
Ar-Ge projesinde, bir Türk ihraç ürünü, her yerde 
dayanabilen rekabet gücü yüksek bir ürün haline 
getiri lmiş oldu. Bu çalışmanın, aynı zamanda 
uluslarası bir yayın ile bilimsel çıktısı da üretildi.

Gıdaların daha sağlıkl ı  ve daha yararl ı 
olmasını sağlayacak projeler…

Aynı zamanda İTÜ Kimya Metalürji Fakültesi Dekanı 
olan İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Beraat Özçelik fonksiyonel gıdalar üzerine, 
yani  gıdalar ın daha sağl ıkl ı  hale getir i lmesi 
için çalışmalar yapıyor. Prof. Dr. Özçelik, yağı, 
tuzu, şekeri azaltılmış gıdalardan, prebiyotik ve 
probiyotik ürünlerin geliştirilmesine ya da içine 
Omega 3 ve diğer antioksidanlar gibi fonksiyonel 
bileşenler eklenmiş yepyeni zenginleştirilmiş 
gıdalar tasarlanmasına kadar uzanan, geniş bir 
yelpazede Ar-Ge projeleri gerçekleştiriyor.

İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Beraat Özçelik’in, son yıllarda üzerinde çalıştığı 
konulardan biri de, insan vücuduna yararlı bileşenleri 
nano boyuta indirip enkapsüle etmek ve böylece 
onların biyoyararlılıklarını artırmak. Yani mide 
bağırsak sisteminde dayanıklı l ıklarını artırıp, 
örneğin antioksidan niteliğe sahip Omega 3’ün, 
asitik özelliğe sahip mide ortamında bozulmadan 
bağırsağa kadar inebilmesini sağlamak.

Prof. Dr. Beraat Özçelik’in, gıdaları daha yararlı hale 
dönüştürmeye yönelik Ar-Ge projeleri saymakla 
bitmiyor. Türkiye’yi temsilen 300 bin Euro bütçe 
ile yer aldığı İngiltere’nin koordinatörlüğündeki AB 
Projesi’nde, Vietnam kıyılarında bulunan çok özel 
probiyotik özelliğe sahip dayanıklı sporlu bakterilerin, 
yoğurda ve çikolataya eklenmesi sağlanıyor. 
Yine Prof. Dr. Özçelik’in projeleri arasında, gıda 
ürünlerinin coğrafi kaynaklarının belirlenmesine 
yönelik coğrafi işaretleme, kolestrolü yüzde 90 
azaltılmış pastörize sıvı yumurta, Omega 3 ile 
zenginleştirilmiş fındık yağı, anne sütü yağına 
benzer, yine enzimatik yağlar geliştirilmesi ve 
yağ oranı düşük diet sucuk üretimi gibi sıra dışı 
çalışmalar yer alıyor.

İnsanın gıda ile kurduğu ilişki, kuşkusuz fonksiyonel 
fayda ile sınırlı kalmıyor. İTÜ Gıda Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beraat Özçelik, bugünlerde 
gerçekleştirdiği duygusal analiz araştırmaları ile 
de, insanın gıda ile kurduğu duygusal ilişkiye ve 
bu ilişkinin coğrafi değişkenlerine ışık tutuyor. 
Kim bi l i r  belki  de,  dün daha çok karşı laşı lan 
sorunları çözmek için bilimin desteğine ihtiyaç 
duyan sanayinin, artık kimin için hangi ürünleri 
üretmesi gerektiği konusunda da, gecikmeden, 
“üniversitedeki bilgiye” başvurması gerekiyor.
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DEFNE AKADEMİ
BİLİŞİM 
SEKTÖRÜNDE
UZMANLAR 
YETİŞTİRECEK
Dünya’da 20 ülkede 25’ten fazla mobil operatör 
için telekom çözümleri sunan  İTÜ ARI Teknokent 
firmalarından Defne Telekomünikasyon, ‘Defne 
Akademi’yi hayata geçirdi. 

Orta Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Güney Amerika’ya 
kadar değişik coğrafyalarda Türkiye dâhil 20’den 
fazla ülkede 25’ten fazla mobil operatör ile 500 
milyon aboneye katma değerli servis platform 
ve çözümleri sunan Defne Telekomünikasyon 
A.Ş. (önceden Defne Bilgi İşlem Ürünleri Sanayi 
Ticaret Ltd. Şti.), bilişim sektörüne kalifiye eleman 
yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Defne 
Akademi’yi hayata geçirdi.

Defne Telekomünikasyon, Defne Akademi i le 
telekomünikasyon sektöründeki 20 yıllık global 
tecrübes in i  ve  tekn ik  b i r ik imin i  bu  a landa 
uzmanlaşmak isteyen üniversite öğrencileri ile 
paylaşmayı ve ortak projelere imza atmayı amaçlıyor.

Bilişim sektöründeki kalifiye eleman ihtiyacını 
gidermek ve nitelikli eleman üreten eğitim sistemini 
desteklemek amacıyla harekete geçen Defne 
Telekomünikasyon, Defne Akademi bünyesinde 
üniversitelerle işbirliği yaparak elektrik-elektronik 
ve bilgisayar mühendisliği fakültelerinde okuyan 
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 
a lan la r ında  uzmanlaşmalar ı  i ç in  yaz ı l ım ın ı 
gerçekleştirdiği projelerde ihtiyaçları kapsamında 
ortak çalışma modeli geliştirecek. Proje süresince 
Defne Akademi’de görev alan, araştırma yapan 
öğrenciler bu çalışmalarını tez ve staj olarak da 
kullanabilecek. Defne Telekomünikasyon stajyer 
ve yeni mezun iş al ımlarında önceliği  Defne 
Akademi’de birlikte çalıştığı öğrencilere vermeyi 
de amaçlıyor.

Defne Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürü Oğuz 
Hali loğlu konu hakkında şu değerlendirmede 
bulundu: “Sektörümüzün en büyük açığı nitelikli 
teknik eleman yetiştiren eğitim sisteminin eksikliği. 
Hızla gelişen bilişim ve iletişim sektörünün ihtiyaç 
duyduğu teknik insan gücünün yetiştirilmesini 
desteklemek iç in  Defne Akademi  g i r iş imin i 
başlattık. Akademi ile global yazılım projelerimizde 
her yıl en az 10 üniversite öğrencisine tecrübe 
fırsatı sağlamayı hedefliyoruz. Defne Akademi 
programında tüm üniversitelerden öğrenciler ile 
çalışacağız. Ancak İTÜ ARI Teknokent’in yenilikçi 
ortamından ve avantajlarından faydalanan bir 
firma olarak, ilk çalışmalarımızı İTÜNOVA Teknoloji 
Transfer Ofisi desteğiyle İTÜ Elektrik Elektronik 
Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile 
gerçekleştiriyoruz. 20’den fazla ülkeye yazılım 
ihracatı yapan bir firma olarak, Defne Akademi 
kapsamında üniversitelerle yapacağımız işbirliğinden 
beklentimiz hem üniversite öğrencilerine uygulamalı 
eğitim imkanı sağlamak, hem akademik bilginin 
ticari değere dönüşmesine aracılık etmek, hem de 
sadece Türkiye için değil tüm dünyada kullanıma 
hazır teknolojileri daha verimli, daha çevik üretmek. 
Bu sayede Türkiye bilişim sektörünün yeni nesil 
teknolojilerin üretiminde ve global uygulanmasında 
daha etkili bir oyuncu olarak öne çıkmasını arzu 
ediyoruz. ”

Defne 
Telekomünikasyon 
A.Ş. Genel Müdürü 
Oğuz Haliloğlu 
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Horizon 2020 Programları Uluslararası İşbirliği 
Daire Başkanı Hakan Karataş,  Horizon 2020 
Programından sağlanacak fonların Türkiye için 
önemi ve TÜBİTAK’ın bu fonlardan yararlanma 
konusundaki hizmetleri i le ilgili  bilgileri H2O 
ile paylaştı. Karataş, yeni teşvik mekanizması 
ile Horizon 2020 Programında başarı sağlayan 
araştırmacılara projedeki rolleri ve bütçelerine 
paralel olarak başarı teşvik ödülleri vereceklerini 
söyledi.

Horizon 2020 Programından sağlanacak 
fonların Türkiye için önemi nedir, ülke olarak 
bu fonlara ne kadar yakınız?

Horizon 2020 Programı, 80 Milyar Avro bütçesi ile, 
uluslararası düzeyde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini 
bütünleştiren, belirl i  hedefler doğrultusunda 
motive eden ve yönlendiren etkili bir mekanizmadır. 
Programın etkinlik alanı Avrupa ile kısıtlı değildir. 
Küresel düzeyde Ar-Ge-yenilik işbirliklerini, bilgi ve 
deneyim transferini tetikleyen, katılımcıları en yeni 
ve ileri teknoloji ve yöntemlerle buluşturan bir araç 
olarak, en iyi oyuncuları bir araya getirmektedir. 
Aynı zamanda, katılımcıların Avrupa dışında da 
etkinlik kazanmalarını desteklemektedir.

Türkiye, 4 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da 
düzenlenen açılış etkinliğinde uluslararası anlaşma 
imzalayarak, Horizon 2020 Programına katıldı. Bu 
anlaşma ile, önceki dönem 7. Çerçeve Programı’nda 

(2007-2013) olduğu gibi, Türk araştırmacılara, 
sanayi kuruluşlarına, KOBİ’lere STK’lara, geniş 
çapta tüm Ar-Ge ve yenilik aktörlerine, üye ülkeler 
ile eşit statüde katılım hakkı tanındı.

Türk Ar-Ge ve yenilik aktörlerinin, Programın her 
bileşeninden ve alt bileşeninden, Avrupalı eşlenikleri 
gibi faydalanabilmeleri önemli bir fırsat. Projelerde 
yer alan Türk ortaklar, Avrupa Komisyonu’ndan 
doğrudan fon alabiliyorlar,  projeler nezdinde 
işbirlikleri yolu ile elde edilen bilgide, üretilen 
teknolojide ve ürünlerde söz sahibi olabiliyorlar.

Türkiye’de, Ar-Ge’ye ayrılan kaynaklar artırıldı, 
ulusal programlar çeşitlendirildi, Türkiye Araştırma 
Alanı’na (TARAL) özel sektörü merkeze alan bir 
anlayış ile canlılık kazandırıldı. Ulusal destekler 
ile pekiştirilen Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin 
uluslararası rekabete açılması, Ülkemizin hedeflediği 
ekonomik ve teknolojik gelişim çizgisi açısından 
kaçınılmaz. Çerçeve Programlar ulusal düzeyde 
ortaya çıkarılan potansiyelin verimli işbirliklerine, 
yenilikçi ürün ve çözümlere dönüştürülmesinde, 
Türk Ar-Ge ve yenilik aktörlerinin uluslararası 
pazarlarda etkinlik kazanmasında kritik öneme 
sahip. Horizon 2020 Programı, aynı zamanda, 
araştırmacılara ulusal düzeyde gerçekleştirilmesi 
hayli zor olan önemli fırsatlar da sunuyor:

• Geniş bir yelpazede çeşitli araştırma alanlarında 
en son teknolojiye erişim 

HORIZON 2020’DE BAŞARILI 
OLAN ARAŞTIRMACILARA
TEŞVİK ÖDÜLLERİ
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• Çok disiplinli projeler ile uzmanlık alanlarının 
tamamlanması 
• Avrupa çapındaki en iyi araştırmacılarla bir araya 
gelerek, bilgi/deneyim paylaşımı
• AB çapında rakiplerin tanınması ve kıyaslama 
(bench-mark) olanağı
• İyi bir ekip/konsorsiyum ile sinerji yakalayarak, 
bireysel olarak başarılabileceklerden daha fazlasının 
elde edilmesi
•  Ç P  p ro j e l e r i n d e  ye r  a l a ra k ,  d i ğ e r  A r - G e 
programlarında da işbirliklerin artırılması (ikili 
işbirlikleri, COST, EUREKA)
• Avrupa çapında güçlü ve etkin uluslararası ağlarda 
yer alma fırsatı 
• Çerçeve Programlar kapsamında devam projelerinde 
de yer alma fırsatı 
• Dünya çapında tanınan Çerçeve Programlar nezdinde 
isim yapmış aktörler ile işbirliği gerçekleştirerek 
araştırmacıların özgeçmişlerinin güçlendirilmesi 
• Araştırma faaliyetlerinin bir bölümü için Avrupa 
Komisyonu’ndan fon kaynağı sağlanması
• Dolaylı maliyetlerin fonlanarak (Overhead) 100 
liralık Ar-Ge harcaması için 120/125 liraya kadar 
destek alınması
• Yenilik faaliyetlerine yardımcı olabilecek teknolojiye 
erişimin kolaylaşması
• Ortalama 4 ulusal projeden alınacak kaynağın 
tek bir AB projesiyle ve alanında uzman kurumlarla 
işbirliği içerisinde kullanılma imkanı.

B u n u n l a  b i r l i k t e ,  Ç e rç e v e  P ro g ra m l a rd a n 
desteklenen projelerde yer alan araştırmacıların, 
sanayi temsilcilerinin de Avrupa dışındaki ağlara, 
yeni pazarlara, Ar-Ge ve yenilik işbirliklerine 
erişebildiklerini görüyoruz.

TÜBİTAK bu fonlardan faydalanabilmemiz için 
ne gibi hizmetler sunmaktadır?

Hakan KARATAŞ: TÜBİTAK bünyesinde faaliyet 
gösteren AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon 
Ofisi (UKO), Horizon 2020 Programından ülkemizin 
en üst düzeyde faydalanabilmesi adına faaliyetler 
planlayıp gerçekleştiriyor. Ulusal Koordinasyon 
Ofisi (UKO) çeşitli bilgilendirme, yönlendirme, 
teşvik etme ve ortaklık kurma faaliyetlerinin yanı 
sıra, Türk araştırmacıların proje başvurularının 
kalitesinin artırılmasını da hedefliyor.

Ulusal Koordinasyon Ofisinde görev yapan, her 
biri Horizon 2020 Programı’nın farklı teknoloji 

alanlarında uzmanlaşmış Ulusal İrtibat Noktaları, 
Programa ilişkin tüm süreçlerde araştırmacılarımıza 
kılavuzluk ediyor. Bu uzmanlar, araştırmacı ve iş 
dünyası temsilcilerimize proje hazırlama-sunma 
aşamalarında, hukuki ve finansal konularda yardım 
sağlıyor. Onların Avrupalı en iyi Ar-Ge ve yenilik 
aktörleri ile bir araya gelmelerine yardımcı oluyor. 
Ayrıca Horizon 2020’ye başvurmak üzere başarılı 
ortaklıklar kurmalarını destekliyor.

Tüm bu süreçlerde, araştırmacılarımıza maddi 
destek sağlamak adına, yeni bir destek ve teşvik 
mekanizması da oluşturduk. Bu mekanizma ile 
araştırmacılarımıza seyahat, organizasyon, proje 
yazma, ön-değerlendirme hizmetleri sunacağız. 
Bunun yanında, Horizon 2020 Programında başarı 
sağlayan araştırmacılarımıza projedeki rolleri ve 
bütçelerine paralel olarak başarı teşvik ödülleri 
vereceğiz.

Bu fonlardan yararlanmak isteyen akademisyen 
ve sanayicilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Çerçeve Programları, ulusal programlara kıyasla 
yüksek rekabetçi yapısı, karmaşık projelendirme, 
raporlama ve finansal süreçleri ile araştırmacıları 
ve sanayici ler i  katı l ım konusunda yeterince 
cesaretlendiremeyebiliyor. Ar-Ge ve yenilikte 
uluslararası, sınır ötesi işbirliği kültürü, alışkanlığı 
ne yazık ki istenilen düzeyde değil. Avrupalı Ar-
Ge aktörleri ile coğrafi ve kültürel uzaklık, dil 
problemleri, geçmişten süregelen güçlü araştırma 
işbir l iklerinin eksikl iği ,  Çerçeve Programlara 
başvuruları olumsuz etkiliyor.

Fakat bu problemler aşılamayacak, üstesinden 
gelinmeyecek nitelikte değil. Avrupa Komisyonu, 
Horizon 2020 Programı başvuru, fonlama, finansal 
planlama ve raporlama sistemini önemli ölçüde 
sadeleştirdi. 7. Çerçeve Programı (ÇP) döneminde 
kuruluş tipi ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin 
farklılık gösteren doğrudan ve dolaylı maliyet 
hesaplamalar ı  basit leşt ir i ld i .  Kuruluş t ipine 
bakılmaksızın, yenilik aktivitelerinin yüzde 70’i; 
diğer tüm faaliyetlerin ise yüzde 100’ü karşılanıyor, 
tüm bu masrafların yüzde 25’i ise dolaylı maliyet 
olarak proje ortaklarına ödeniyor. Başvuru ve 
finansal denetim süreçlerinde azalan bürokrasinin 
daha fazla aktörü oyuna çekeceğini düşünüyoruz.

Akademisyen ve sanayicilerimizden, Avrupalı aktörler 
ile işbirliğine önyargısız yaklaşmalarını, Programı 
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incelemelerini, TÜBİTAK Horizon 2020 Programı 
Ulusal Koordinasyon Ofisi’nden her konuda bilgi 
ve destek talep etmelerini bekliyoruz. Programa 
başvurmak, uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmek, 
Projelerde yer almak sanıldığı gibi zor ve meşakkatli 
bir süreç değil. Geliştirilen projelerin ana teknoloji 
ve araşt ı rma faal iyet ler inde tam anlamıyla 
yetkinlikleri olmasa dahi, araştırmacılarımız ve 
sanayicilerimiz sahip oldukları bilgi ve deneyim 
ışığında proje faaliyetlerine katkıda bulunabilir, ortak 
olarak yer alabilirler. Horizon 2020, sanıldığının 
aksine, sanayicileri ve KOBİ’leri ikinci planda ele 
alan bir program değil. Sanayinin ve KOBİ’lerin 
katılımını Avrupa Komisyonu oldukça önemsiyor. 
Yenilik odağı 7.ÇP’ye göre hayli yüksek bir program 
olan Horizon 2020’ye sanayinin Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerine katılımını artırmak için, özel olarak 
“Endüstriyel Liderlik” gibi bir alan tasarlandı. 
Bunun yanı sıra, sanayi sektörü ve KOBİ’ler hemen 
hemen tüm alt alanlara katılım gösterebiliyorlar. 
KOBİ’lerin, 80 milyar Avro’luk bütçeden 9 milyar 
Avro’luk kısmını kullanmaları hedeflendi. Bu hedef 
Avrupa Komisyonu tarafından takip edilecek ve 
desteklenecek bir süreç olarak planlandı.

Araştırmacılarımız ve sanayicilerimiz, başarılı 
projelerde yer almak, kilit aktörlere ulaşmak, güçlü 
konsorsiyumlara dahil olabilmek için UİN’lerden 
doğrudan destek alabilir, alanlarında Avrupa çapında 
faaliyet gösteren ağlara, platformlara üye olabilirler. 
Avrupa’da ve Türkiye’de Horizon 2020 kapsamında 
düzenlenen etkinliklerin yakından takip edilmesi 
de son derece önemli. Horizon 2020 alt alanları, 
açılan çağrılar, düzenlenecek etkinlikler, UİN’ler 
hakkında bilgi almak için “Horizon 2020 TÜBİTAK 
Resmi Web sayfası (www.h2020.org.tr)” ziyaret 
edilebilir. Bu sayfaya üye olan araştırmacılar ve 
sanayiciler, güncel etkinliklerden, açılan çağrılardan 
e-mail yolu ile haberdar edilirler. Ayrıca, yine 
web sitemizden ulaşabilecekleri  ‘e-öğrenme 
aracı’nı kullanarak program ile ilgili hızlı ve etkin 
biçimde bilgi sahibi olabilir,  programın yapısı 
ve işleyişini öğrenebilirler. Araştırmacılarımıza 
ve sanayicilerimize, süreç hakkında doğru bilgi 
edinmeleri ve etkili yönlendirmeler ile başarıya 
ulaşmaları için, TTO Ofisleri ile irtibata geçmelerii 
öneriyoruz. COST ve EUREKA gibi ağlara katılımın 
da, Avrupalı eşlenikleri ile işbirliği geliştirmeleri, 
bunları Horizon 2020 Projelerine dönüştürmeleri 
hususunda araştırmacılarımıza ve sanayicilerimize 
yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Araştırmacı ve sanayicilerimize, tüm bu süreçlere 
dahil olmak, doğru ve detaylı bilgi edinmek için 

UKO ile temasa geçmelerini, Ankara’daki Ofisimizi 
ziyaret etmelerini öneriyoruz.

Çeşitli nedenlerle Brüksel’de bulunan araştırmacı 
ve sanayicilerimize ayrıca TÜBİTAK, TOBB, KOSGEB 
ve TESK ortaklığı ile ülkemizin Horizon 2020 gibi 
birlik programlarında başarısını artırmak adına, 
Brüksel’de lobi ofisi olarak faaliyet gösteren 
“TuRBo”yu da ziyaret etmelerini öneriyoruz.

Teknoloji Transfer Ofisleri’nin Horizon 2020 
programları için rolü nasıl olmalı?

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Ulusal Koordinasyon 
Ofisi’nin (UKO) en önemli stratejik ortaklarıdır. 
Görece  yen i  o luşumlar  o la rak ,  bu  of is le r in 
yapılanmalarında Horizon 2020 Programının 
bileşenlerine, ana faydalanıcıların Ar-Ge ve yenilik 
yönelimlerine paralel bir süreç izlenmesi faydalı 
olacaktır. Yine Ar-Ge ve yenilik projelerinin doğru 
değerlendirilmesi, yönlendirilmesi adına kritik 
yetkinliklerin geliştirilmesi için, UKO ile yakın 
temas halinde ilerlemelerini öneriyoruz.

Horizon 2020 (H2020) Programına başvuranların 
ihtiyaçlarını doğru analiz edebilen, uygun alt 
programlara zamanında yönlendirebilen, UKO ile 
stratejik konularda iletişim ve işbirliği geliştirebilen 
of is ler in  sunduklar ı  h izmetler in  ka l i tes in in 
artacağına inanıyoruz.

TTO’lar, müşterilerinin ihtiyaçlarını analiz ederek, 
UKO ile ortak faaliyetler, etkinlikler, eğitimler 
p lanlayabi l i r,  uygulamaya koyabi l i r ;  H2020 
paydaşlarını detaylı yönlendirme ve ortaklık tesis 
etme için UKO’ya yönlendirebilir; yerel düzeyde 
H2020 başvurularını cesaretlendirici aksiyon 
alabilirler.

UKO, H2020 kapsamında önemli bir potansiyel 
vadeden TTO’lar i le kısa dönemde daha aktif 
işbirlikleri gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Horizon 2020 Programları 
Uluslararası İşbirliği Daire 
Başkanı Hakan Karataş
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İTÜ Endüstri Mühendisliği öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Başar Öztayşi, İTÜNOVA Teknoloji Transfer 
Ofisi işbirliği ile gerçekleştirilen TÜBİTAK TEYDEB 
destekli projede, alışverişi bütünüyle sosyal 
medyaya taşımaya yönelik atılan adımlara, yön 
veriyor. Proje, “şu restorana, bu butiğe gittim, 
şunu giydim, bunu yedim, onu mu alsam, bunu 
mu giysem?” türündeki tüketici paylaşımlarını, 
doğrudan Facebook üzerinden online alışverişe 
dönüştürmeyi hedefliyor…

Interneti, herkes için ikinci bir yaşam alanı haline 
getiren en büyük güç; kuşkusuz sosyal medya. 
Global sosyal paylaşım siteleri, hayatımıza öyle 
bir girdi ki, bir daha çıkacak gibi görünmüyor. 
Arkadaşlıktan akrabalığa, hobilerden seyahatlere, 
geçmişten geleceğe, değerlerden, düşüncelere 
kadar her şey, sosyal medyaya taşınır da, tüketim 
ve alışveriş hiç dışında kalır mı? Başlangıçta eski 
arkadaşları bulmak, sosyal çevre ile iletişimde 
olmak ve fotoğraf albümleri  oluşturmak gibi 
özellikleriyle milyonları bilgisayar başına toplayan, 
ama fonksiyonları gün geçtikçe derinleşen sosyal 
medyanın önemli kilometre taşlarından Facebook, 
günümüzde adeta teknolojinin deney laboratuvarı 
işlevi görüyor. Sosyolojik, felsefi, politik analizlerin 
merkezine yerleşen Facebook, ekonomi ve ticareti 
de giderek daha çok etkisi altına alıyor.

Yard. Doç. Dr. Başar Öztayşi’nin sosyal ticaretle 
ilgili iş danışmanlığını üstlenerek yön verdiği 
“Facebook üzerinden e-ticaret projesi” , Facebook 
üzerinden şirketlerin direkt mağaza açabilmesine 

ve kişilerin kendi ürünlerini satabilecekleri dükkan 
oluşturabilmesine olanak sağlıyor. Yani Facebook 
üzerinde, hem birinci el, hem de ikinci el ürünlerin 
satışının yapılabildiği bir e-ticaret platformu hayata 
geçiriliyor. TÜBİTAK’tan TEYDEB kapsamında destek 
alınan proje, bu özellikleriyle e-ticarette yeni bir 
dönem başlatıyor. Sosyal ticarette dünyadaki 
tüm ge l i şmeler i  yak ından  iz leyen  Öztayş i , 
projenin tamamlanmasıyla, yeni kuşakların online 
alışverişlerindeki sosyal etkileşimlerinin, bir e-ticaret 
avantajına dönüşeceğini vurguluyor. Çünkü, gidilen 
bir mağaza ya da cafeden check-in yapılması, bir 
ürün fotoğrafının paylaşılması ve beğeni alması, 
günümüzde markalar açısından önemli bir ticari 
değer ifade ediyor. Özellikle gençler, tüketim 
tercihlerinde ve satın alma kararlarında, bu tür 
paylaşımlar ve sosyal çevreleriyle etkileşimlerinden 
çok etkileniyorlar.

FACEBOOK ÜZERİNDE E-TİCARET, 
GELECEK YIL BAŞLIYOR…
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İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde E-Ticaret 
dersi veren Yard. Doç. Dr. Başar Öztayşi, lisansını 
aynı  bö lümde,  yüksek l isans ın ı  i se  İş letme 
Mühendisliği’nde tamamladıktan sonra, bilişim 
sistemlerine yöneliyor. Endüstri mühendisliğinin, 
“performansı yüksek, etkin çalışan sistemler kurma” 
hedefini, bilişim sistemleri yönünden ele alan Öztayşi, 
doktorasını da Müşteri İlişkileri Yönetimi alanında 
yapınca, e-ticareti kendisi için farklı boyutlarıyla 
bir uzmanlık konusu haline getiriyor. E-ticarette 
giderek artan sosyal medya etkisinin yol açtığı 
“Sosyal Ticaret” kavramı üzerinde çalışmalarını 
yoğunlaştıran Yard. Doç. Dr. Öztayşi, bir yandan 
üniversitede E-Ticaret dersi verirken, diğer yandan 
“sosyal medyada e-ticaret yapılabilir mi ve nasıl 
yapılır?” sorularına yanıt bulmak için araştırmalar 
gerçekleştiriyor. Onun bu araştırmaları, e-ticareti 
doğrudan Facebook üzerine taşımayı hedefleyen 
Türkiye’deki büyük bir online alışveriş sitesi 
ile İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi üzerinden 
yollarının kesişmesini sağlıyor.

Bugün Facebook üzerinde, birçok markanın sayfası 
ve o sayfalarda ürün bilgileri ile fotoğrafları yer 
alıyor. Ancak o ürünleri online satın alabilmek 
için, markanın Facebook sayfası tüketiciyi kendi 
e-ticaret sitesine yönlendiriyor ve online alışveriş 
Facebook dışında, ilgili e-ticaret sitesi üzerinde 
gerçekleşiyor.  E-t icaretin,  doğrudan tüm bu 
paylaşımların ve etkileşimlerin gerçekleştiği sosyal 
medya ortamında gerçekleşmesi, projeyi yürüten 
teknoloji şirketine, çok büyük bir genç tüketici 
kitlesini, sadık bir müşteri kitlesine dönüştürebilme 
fırsatı sunuyor.

Yard. Doç. Dr. Başar Öztayşi projeye, hem sosyal 
etki leşimini geliştirecek paylaşım modelleri , 
hem de tüketiciye arkadaşlarının tercih ve satın 
almaları üzerinden önerilerde bulunacak veri analizi 
yöntemleri geliştirilmesi konularında yön veriyor. 
Konsept geliştirmede, kavram geliştirmede ve ara 
yüz tasarımında destek sağlıyor. Mobil entegrasyonu 
sayesinde cep telefonları üzerinden de ulaşılabilir 
olacak Facebook üzerindeki e-ticaret platformunun, 
gelecek yıl kullanıma açılması planlanıyor. Peki 
ya gelecekte Facebook’un başına bir şey gelirse 
o kadar yatırım ve emek ne olacak? Yard. Doç. Dr. 
Başar Öztayşi, yeni teknolojiler nedeniyle yaşamda 
her şeyin çok hızlı değiştiğini vurguluyor. “Ancak, 
insanların akıllı cihaz üzerinden arkadaşlarıyla 
iletişime geçme, fikirlerini alma davranışları hiç 
değişmeyecek” diyor.

Öğrenen akıllı bilişim sistemleri

“Veri madenciliği” kavramı ve “bulanık mantık” 
teorisi üzerine yoğunlaşan, bu kapsamda araştırma 
ve projeler gerçekleştiren İTÜ Endüstri Mühendisliği 
öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Başar Öztayşi, üzerinde 
çalıştığı Müşteri İlişkileri Yöneti (CRM) projeleriyle, 
gerisindeki teknolojinin hiç de farkında olmadan, 
günlük hayatta çok sık karşılaştığımız durumlara 
dokunuyor. Bankalar başta olmak üzere, yüzbinlerce 
müşteri ya da aboneye hizmet veren birçok özel ve 
kamu kuruluşunun, “alacak takibi”de, Öztayşi’nin 
çalışmaları arasında önemli bir yer tutuyor. Alacaklı 
kuruluşa hizmet veren çağrı merkezi elemanlarının, 
her borçlu müşteri ile her durumda, aynı biçimde 
iletişim kurmaması, müşteri ilişkileri yönetimi 
açısından büyük önem taşıyor. Örneğin, 5 yıldır ekstre 
ödemelerini hiç aksatmayıp, son ayın ödemesini 
gününde yapmayı unutmuş bir kredi kartı müşterisi 
ile gecikmesi toplam 90 güne yaklaşmış bir kredi 
kartı müşterisine, aynı cümleler ve aynı tonda hitap 
ederek, iletişim kurmak, banka açısından düzenli 
ödeme yapan değerli müşterinin kaybedilmesi 
riskini doğuruyor. Zaten “bulanık mantık” teorisi, 35 
yaşın orta yaş kabul edildiği bir veri analizinde, 34 
yaşın genç, 36 yaşın yaşlı kabul edilemeyeceğini, 
ortaya yaşa yakınlık ve orta yaşa uzaklıkların, 
ara kategorilerle tanımlanması gerektiğini ortaya 
koyuyor. Yard. Doç. Dr. Öztayşi’nin İTÜ ARI Teknokent 
şirketleriyle yürüttüğü bu alandaki çalışmalar da, 
örneğin bankacılık alanındaki uzmanların bilgi ve 
deneyimlerini “öğrenenebilen” ve böylece daha 
detaylı müşteri analizi gerçekleştirebilen “akıllı 
sistemler” geliştirerek, müşteri ile “doğru ve etkin 
iletişim” kurulabilmesine olanak sağlıyor.

Günümüzde teknoloji artık, sadece yeni bir makine 
ya da cihaz olarak karşımıza çıkmıyor.  Sanal 
dünya, fiziksel ortamla hayatı giderek daha fazla 
paylaşırken, yaşamın gerçek ve sanal boyutu, 
giderek daha çok birbirine entegre oluyor. “Akıllı 
bilişim sistemleri” ortak hayata yön verirken, 
insanların yaşam kalitesi ile birlikte, şirketlerin 
performanslarını ve karlı l ıklarını yükseltecek 
fırsatlar da sunuyor…
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İTÜ ARI Teknokent’te “Çekirdek”ten yetişen Ar-
Ge girişimcileri,  teknolojik gelişmeye “enerji” 
katıyorlar. 2012 yılında İTÜ Çekirdek Yarışması’na 
katılarak, hayallerini ve fikirlerini, “enerjik” bir 
teknoloji şirketine dönüştürme fırsatı yakalayan 
İTÜ mezunu 3 genç girişimci, cep telefonları için 
geliştirdikleri “kablosuz şarj” sistemiyle, kısa sürede 
kendilerinden söz ettirmeyi başardılar. İTÜ’lü 
mühendis girişimciler, İTÜ ARI Teknokent’te kurup 
geliştirdikleri Elecreate ile bu alandaki ilk ve tek 
Türk şirketi olarak, Uluslararası Kablosuz Enerji 
Transferi Birliği’ne (Wireless Power Consortium – 
WPC) kabul edildiler. Aydın Dikkulak, Efe Turhan ve 
Ferit Güler, bir yandan restaurant ve cafeler gibi 
ortak sosyal alanlarda, kablosuz şarj sistemlerini 
yaygınlaştıracak teknolojiler geliştirirken, diğer 
yandan CP-Light markası altında, enerji tüketimini 
“akıll ı” hale getirerek, önemli tasarruf fırsatı 
yaratan, aydınlatma otomasyon sistemlerini , 
hayata geçirmeye başladılar.

Elecreate’in kurucuları, İTÜ Çekirdek ile başlayan 
girişimcilik serüvenlerinde, adeta ışık hızı ile yol 
alıyorlar. Henüz bir ortağı yüksek lisans, diğeri 
doktora eğitimini sürdüren; üçüncü ortağın da 
yüksek lisansını tamamlayıp doktoraya hazırlandığı 
şirkette, 6’sı mühendislerden oluşan 7 kişilik ekip, 
doludizgin yeni teknolojiler üzerine çalışıyor. 
Elecreate’i, İTÜ’den okul arkadaşları Efe Turhan 
ile birlikte Sanayi Bakanlığı’ndan sağladıkları 100 
bin liralık Tekno Girişim Sermayesi ile kurduklarını 

anlatan Aydın Dikkulak ve Ferit Güler, İTÜ Çekirdek 
Yarışması’ndaki başarıları sayesinde, şirketin ilk yılını 
ücretsiz ofis olanağı elde ettiği, İTÜ ARI Teknokent 
ARI4 Binası’nda tamamladığını belirttiler. Elecreate 
kurucu ortaklarının deyimiyle, kısa sürede kendi 
ayakları üzerinde durabilmeyi başarınca, İTÜ ARI 
6 Binası’na geçti ve yeni kurulan İTÜ ARI Enerji 
Teknokent’in ilk 11 şirketi arasında yer aldı.

Dünya devlerinin arasında, genç bir Türk 
şirketi

“Kablosuz enerji aktarımıyla ilgili ilk hedefimiz cep 
telefonlarını kablosuz olarak şarj etmekti. Şuanda 
Wireless Power Consortium diye ismi geçen, dünyada 
200’ün üzerinde firmanın üye olduğu; Samsung, 
LG, Motorola, Google gibi dünya devlerinin de yer 
aldığı uluslararası bir konsorsiyum içinde ilk ve 
tek Türk firma olarak yer aldık” diyen Elecreate 
ortakları, bu alandaki büyüme stratejilerini şöyle 
anlatıyorlar:

ELECREATE, ENERJİYİ 
KABLODAN VE İSRAFTAN 
KURTARIYOR
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“Global teknoloji liderleriyle uyumlu bir standartta 
kablosuz şarj üreterek, bunu insanların günlük 
olarak şarj ihtiyacı hissettiği, dışarıda genelde 
restoran, cafe, bar, havaalanı, hastane gibi ortamlara 
kurulması için,  özelleştiri lmiş ürünler ortaya 
çıkarmaya çalıştık. Sonucunda çıkan ürünlerimizi 
farklı  iş modelleriyle birl ikte belli  mekanlara 
kurduk. Onlardan güzel tepkiler geldi, tabi gelen 
geri bildirimlerle ürünümüz üzerinde geliştirmelere 
devam ettik. Şu anda da ikinci versiyonumuz ortaya 
çıkıp, tekrar ilgili mekanlara dağıtımı yapılacak. 
Bununla ilgili yaklaşık 100-150 tane mekan için 
sözleşmeler sürüyor.”

Elecreate’in kablosuz şarj sistemi, masanın üzerine 
konulan ve küçük bir Amerikan servisinin yarısı 
kadar boyutları olan bir cihazdan oluşuyor. Masada 
fazla bir hacim kaplamayan cihazın üzerine, sisteme 
uyumlu telefonu bırakmak, şarj etmek için yeterli 
oluyor. WPC tarafından belirlenen teknik standart 
henüz çok yaygınlaşmamış olsa da, global cihaz 
üreticileri özellikle üst segmentteki cep telefonu 
modellerinin, bu standarda uyumunu çoktan sağlamış 
bulunuyor. Standardı destekleyen telefonların 
büyük bölümü Türkiye’de de satışa sunulurken, 
bazı üretici firmalar, farklı pazarlarda bu özelliği 
arka kapağa yönelik opsiyonel bir özellik olarak da, 
tüketiciye sunabiliyor. Kullanımın yaygınlaşması için 
ise, tüketicinin farkındalığının artması gerekiyor. 
Ayrıca henüz standardı desteklemeyen telefon 
modelleri için de, sistemin bulunduğu yerlerdeki 
garson ya da görevlilerden anahtarlık boyutundaki 
bir aparatı isteyip, USB bağlantısı ile kablosuz şarj 
sisteminden yararlanılabiliyor. Sistem, telefonu 
normal bir adaptörün şarj ettiği hızda şarj edebiliyor. 
Sistem, üzerine uyumlu bir telefon bırakılmadan, 
kesinlikle bir enerji aktarımında bulunmuyor, cihazla 
telefon arasına bir başka obje girdiğinde ise enerji 
aktarımı kesiliyor. Telefon %100 şarja ulaştığında 
da, sistem kendini tamamen kapattığı için, uzun 
vadeli şarjlardan daha az enerji harcıyor. Sistem, 
masaya sabitlenen cihazlar ya da Elecreate’nin 
Faydalı Model haklarına sahip olduğu özel adaptör 
ile masaya iki farklı seçenekte enerji sağlayabiliyor. 
Elecreate, daha uzak mesafeden aynı anda birkaç 
cihaza enerji aktarabilmeyi hedefleyen TÜBİTAK 
projesini de, bir yıl içinde ürüne dönüştürmeyi 
hedefliyor.

Elektrikli otomobiller için henüz erken…

Şarj denilince, akla doğal olarak, son yılların en 

popüler teknolojilerinden elektrikli otomobiller 
geliyor. Elektrikli  otomobillerin şarj üniteleri 
konusunda çalışmaları  bulunan Elecreate’nin 
kurucuları ,  “Kablosuz enerji  i le araçların şarj 
edilmesi ile ilgili şu anda Almanya’da ve Amerika’da 
belli çalışmalar söz konusu. Biz de, önümüzdeki 
dönemde bu sektöre girmeyi düşünüyoruz. Ama 
şu an için biraz erken olduğunu da düşünüyoruz, 
hem bizim açımızdan, hem sektör açısından” 
saptamasını yapıyorlar.

Ocak 2014’ten itibaren, İTÜ ARI Enerji Teknokent’teki 
yeni ofislerinde faaliyet gösteren, Elecreate 
kurucu la r ı ,  e lekt r i k l i  otomob i l le r  a lan ında 
çal ışmayı henüz erken bulsalar da,  bu süreç 
içerisinde, enerjilerini enerjinin farklı alanlarına 
da kaydırmaktan geri durmamışlar. Yeni yatırım 
alanlarında ihracat potansiyelini öncelikli gören 
ve bu konuda somut adımlar da atan Elecreate 
ortakları, CP-Light markası ile kablosuz aydınlatma 
otomasyonu gerçekleştirerek, enerji verimliliği 
sağlayan bir sistem geliştirmişler. Fabrikalar, AVM’ler, 
havaalanları gibi, aydınlatma konusunda enerji 
tüketimi yüksek olan alanlarda, enerji ihtiyacını 
azaltan CP-Light Aydınlatma Otomasyon Sistemi, 
zamanlanmış görevlerle operatörlerin ihtiyacını 
azaltan kontrollü bir aydınlatma sağlıyor. Böylece 
gereksiz aydınlatma ünitelerinin yol açtığı enerji 
maliyeti kontrol altına alınarak, yönetilebilmiş 
oluyor.
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Akıllı Aydınlatma Otomasyon Sistemi’ni ilk 
Suudi Arabistan’a kuracaklar…

CP-Light markası altında geliştirdikleri Aydınlatma 
Otomasyon Sistemi’ni Suudi Arabistan’da yaptıkları 
bir anlaşma çerçevesinde ilk kez Riyad’da bir 
fabrikaya kuracaklar ını  anlatan Elecreate’ in 
ortakları, büyük bir armatür üreticisi ile de, sistemde 
kullanılacak armatürlerin üretimi konusunda işbirliği 
gerçekleştireceklerini ifade ediyorlar.

CP-Light Aydınlatma Otomasyon Sistemi, sanayi 
ve AVM’lerde elektrik tüketiminin yüzde 35-
40’ının aydınlatmadan kaynaklandığı gerçeğinden 
hareketle, “enerjiyi doğru zamanda, doğru yerde 
kullanmak” prensibinden yola çıkıyor. Bu yönüyle 
de, aydınlatmadan taviz vermeden, doğru zamanda 
doğru yeri aydınlatarak, enerji tasarrufu sağlamayı 
hedefliyor. Örneğin gün ışığı geldiği zaman, öndeki 
armatürlerin sönmesi, arka tarafta karanlık olan 
tarafın yanması gibi senaryolarla, 2 yıl gibi kısa

sürelerde sistemin kendini amorte edebileceği, 
tasarrufa dönük bir yatırım modeli öngörülüyor. 
Suudi  Arabistan ’ ın  Riyad kentindeki  10 bin 
metrekarelik fabrikada 2 ay içinde gerçekleştirilecek 
ilk uygulamada, yaklaşık 450-500 tane armatür 
kul lanı lacağı bel irt i l iyor.  Fabrikanın elektrik 
malzemeleri üretiyor olması da, otomasyon sistemine 
olan ilgisini ve duyarlılığını açıklıyor.

Elecreate, Aydınlatma Otomasyon Sistemleri 
alanında, sanayiye odaklanmanın gereğine inanarak 
çalışmalarını sürdürse de, şirket ortakları, “akıllı 
ev sistemleri”nin de, gelecekte önemli bir Pazar 
yaratabileceği olasılığına kapılarını kapamıyorlar. 
AB’nin 15.193 standardının Türkiye’de mevzuata 
dönüştürülerek, binalar için de beyaz eşyada olduğu 

gibi enerji sınıflandırılması yapılmasının gündeme 
geldiğini belirten, Elecreate’in kurucuları, ilgili 
düzenlemenin 2017 yılından itibaren, geçmişte 
inşaatı  tamamlanan binalar ı  da kapsar  hale 
geleceğini, bunun da Türkiye’de farkındalığı ve 
talebi artıracağını ifade ediyorlar.

Elecreate, çok kısa bir süre içinde vardığı noktada, 
kendi projelerini finanse edebilecek bir olgunluğa 
erişmiş gözüküyor. Ancak bununla birlikte, şirketin 
genç ortakları, özellikle yurt dışı pazarlara açılmalarını 
kolaylaştırıp hızlandıracak ve onları 100 milyon 
dolar ciro hedeflerine sürükleyecek yeni ortaklık 
fırsatlarını da göz ardı etmiyorlar. Yerli ve yabancı 
yatırımcılara, İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent çatısı 
altında, sahip oldukları yüksek enerjiyle, enerji 
sektöründe, yeni ve daha büyük başarılar elde 
edecekleri bir potansiyel sergiliyorlar…
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İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki Türkiye’nin en 
önemli girişimcilik destek sistemlerinden İTÜ 
Çekirdek’te 2012 yılında birinci olarak şirketleşme 
fırsatı elde eden Imona Cloud (Bulutun Üzerinde) 
projesi, Lyon’da gerçekleştirilen Dünya Girişimcilik 
Forumu’nda, uluslararası 5 finalist arasından dünya 
2.’si seçildi.

19-22 Ekim 2014 tarihleri arasında Fransa’nın 
Lyon kentinde düzenlenen World Entrepreneurship 
Forum’da, genç bir Türk girişimcisi kürsüde yer aldı. 
İTÜ Çekirdek’te projesini geliştirip şirketleştiren ve 
İTÜ Çekirdek’te gelecek yılların bulut girişimcilik 
projeleri için altyapı platformu oluşturan Bahadır 
Ödevci, farklı ülkelerden birçok rakibini geride 
bırakarak dünya ikincisi oldu.

Wor ld  Entrepreneurship  Forum kapsamında 
düzenlenen “Crowd’s Den” girişimcilik yarışmasında, 
dünyanın çeşitl i  bölgelerinden pek çok aday 
arasından Polonya, Fransa, Singapur, Karayip 
Adaları’ndan katılan projeler ile birlikte, Türkiye’den 
de ImonaCloud finale kaldı. Finalist 5 proje; 6 
yatırımcı ve 500 kişinin önünde canlı yayında 
sunumlar ını  gerçekleşt i rd i ler.  Yat ı r ımcı lar ın 
görüşlerini sunduğu, 500 kişinin de canlı olarak 
oyladığı etkinlik sonucu, Fransa’dan Novanano ekibi 
birinci olurken, Türkiye’den katılan İTÜ Çekirdek 
firmalarından ImonaCloud 2.’liği elde etti.

İTÜ ÇEKİRDEK’TEN YETİŞEN 
IMONACLOUD, DÜNYA İKİNCİSİ
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Türkiye’nin en önemli girişimci destek projelerinden 
İTÜ Çekirdek’te, Big Bang (Büyük Patlama), teknoloji 
tabanlı 13 finalist girişimcilik projesinin, büyük 
mücadelesine sahne oldu. İTÜ Maslak Kampüsü 
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde, canlı sunum 
gerçekleştiren teknoloji projeleri arasından,  Tabtoy 
Studios Ekibi “video oyunlarını, gerçek oyuncaklarla 
entegre oyun oynanabilir hale getiren eğitici oyun 
platformu” projesiyle, jüri ve halk oylaması sonucu 
100 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. 50 bin 
liralık ikincilik ve üçüncülük ödülleri ise, “tüketiciyi 
algılayan akıllı vitrin” projesiyle Kuax Ekibi ve 
“yumurta kabuğundan doğal gıda koruyucusu 
üretme” projesiyle Elif Güngör’ün oldu.  

2014 y ı l ı  baş ında 1000 başvuru aras ından 
seçilen teknoloji tabanlı girişimcilik projelerinin 
İTÜ Çekirdek çatısı altındaki zorlu maratonu, Big 
Bang’deki “mutlu son” ile inovasyon dâhilerine 
yeni bir başlangıcın kapılarını açtı. İTÜ Çekirdek 
Big Bang’de, sahnedeki etkili sunumları ile büyük 
patlamayı  gerçekleştirmeyi  başaran f inal ist 
ekiplerden 9’u, farklı ödüller kazanarak, projelerini 

gerçekleştirmek üzere “teknoloj i  şirketlerini 
kurmalarına yardımcı olacak” yeni olanaklar elde 
ettiler.İTÜ Çekirdek Big Bang’in açılış konuşmasını 
yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ 
olarak gençlerin fikirlerine yatırım yaptıklarını, 
yenilikçi fikirlerle Türkiye;’nin kalkınmasına ve 
kendi teknolojisini geliştirmesine katkı sağlamayı 
hedeflediklerini söyledi. “Üç yılda 2500 proje 
başvurusu alan İTÜ Çekirdek’e bu yıl 1000 proje

İTÜ ÇEKİRDEK BIG BANG 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU...
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başvurdu, bu sayı ve projelerin başarısı daha da 
artacak. Bugüne kadar kuluçka aşamasındaki 
firmalara verilen toplam destek 5 milyon TL’yi 
aştı. 2012 yılında birinci olan proje, bu yıl Dünya 
2.’liği kazandı. Bugün izleyeceğimiz projeler de, 
aylar süren bir çalışmanın ürünü. Hepsiyle gurur 
duyuyoruz” dedi. 

İTÜ Çekirdek Big Bang’in Ödül Töreni’nde, “İTÜ 
Çekirdek’te 1 yıl ücretsiz dayalı döşeli 5 ofis 
ödülü”nün anahtarlarını seçilen ekiplere veren 
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan 
da, yaptığı konuşmada, İTÜ ARI Teknokent’in, 
160 başarılı teknoloji şirketi ve 5200 kişilik Ar-
Ge ordusu ile performansını sürekli yükseltmeyi 
hedefleyen bir ekosistem olduğunu vurguladı. İTÜ 
ARI Teknokent ekosisteminin 110 milyon dolarlık 
Ar-Ge ihracatına ulaştığını belirten Genel Müdür 
Kenan Çolpan, “ İTÜ ARI Teknokent şirketlerinin 
ürettiği ekonomik değer, 2013 yılında 1.8 milyar 
lira iken, 2014’te büyük bir gelişme sağlayarak 3 
milyar liraya ulaştı” şeklinde konuştu.   

Tarımdan hayvancılığa, bulut bilişimden e-ticarete, 
oyuncaktan sosyal medyaya kadar birçok farklı 
alandaki, 13 finalist proje arasından, birinciliği 
kazanan Tabtoy Studios Ekibi, Elginkan Vakfı’nın 
100 bin l ira tutarındaki Teknoloji  Ödülü’nün 
sahibi oldu. Tabtoy ayrıca, İTÜ ARI Teknokent’in, 
İTÜ Çekirdek’te 1 yıl ücretsiz dayalı döşeli 5 ofis 
kullanım ödülünden de birinin sahibi oldu.

İTÜ Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’ni dolduran katılımcıların canlı olarak izleme 
fırsatı elde ettiği İTÜ Çekirdek Big Bang’de, bu yıl 
bir çok elemeyi geçen Aeros, AGHLAB, Barbun, 
Biocower, Elif Güngör, FCLABS, Floradem, Hangaar, 
Kuax, Robotica, Smartstay, Tabtoy ve Timeshade 
olmak üzere 13 teknolojik girişimcilik projesi sahne 
aldı.  Girişimci ekiplerin sırayla gerçekleştirdikleri 
teknoloji projelerinin sunumları, www.itucekirdek.
com adresinde yer alan İTÜ Çekirdek web sitesinden 
de canlı olarak yayımlandı. Proje ekipleri, ayrıca 
Süleyman Demirel Kültür Merkezi fuayesinde yer 
alan standlarında da, teknoloji projelerini izleyicilere 
tanıtma fırsatı buldular. Proje ekipleri, kendilerini 
izlemeye gelen girişimci adaylarına da, gelecek 
yılki başvurular için cesaret verdiler.

Bu yıl ilk kez “Genel Kategori” ve “Bulut Bilişim 
Kategorisi” olmak üzere iki farklı alanda seçilen 
finalistler, İTÜ Çekirdek çatısı altında, 6 ay süren 
Ön Kuluçka ve Hızlandırıcı dönemde aldıkları eğitim, 
danışmanlık, altyapı ve ön finansman destekleriyle, 
teknoloji tabanlı projelerini şirketleşmeye hazır 
bir konuma getirdiler. İTÜ Çekirdek çatısı altında 
projelerini geliştirirken, işbirliği yapabilecekleri 
yatırımcı ortaklar ve projelerini pazarlayacak 
müşteriler de edinen finalistler, halk oylaması 
ve jür i  değer lendi rmesi  sonucu,  pro je ler in i 
ticarileştirmelerine katkı sağlayacak cazip ödüller 
kazandılar. 

Tabtoy hem 100 bin liralık büyük 
ödülü, hem de 1 yıl ofis kullanım 
ödülü kazandı
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İTÜ ÇEKİRDEK BIG 
BANG 2014’TE 
DERECEYE GİREN
EKİPLER VE ÖDÜLLERİ
100.000 TL Elginkan Vakfı’nın Teknoloji Ödülü: 
Tabtoy Ekibi

50.000 TL Cardtek Group Özel Ödülü: Kuax Ekibi

50.000 TL Monitise Özel Ödülü: Elif Güngör

60.000 USD Microsoft Azure Kullanım Hakkı Ödülü: 
Smartstay Ekibi

2 adet 25.000 TL Ege Kimya Özel Ödülü: Floradem 
Ekibi ve Aeros Ekibi

10.000 TL Agito Özel Ödülü: Hangaar Ekibi

10.000 TL İşnet Özel Ödülü: Smartstay Ekibi

5.000 TL Daha.net Ödülü: Timeshade Ekibi

İTÜ ARI Teknokent’in 5 adet 1 Yıllık İTÜ Çekirdek 
Ofisi Ödülü: 

Floradem Ekibi
Hangaar Ekibi
Kuax Ekibi
Smartstay Ekibi
Tabtoy Ekibi

Tabtoy Studios

Kuax

Elif Güngör
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National  Instruments ’ ın  Türk iye 
Partneri: Acrome

Acrome, National Instruments ile yaptığı işbirliği 
kapsamında Mekatronik Eğitim ve Araştırma Kitleri 
çalışması yürütüyor. Bu çalışmalardan tamamlanan 
Ball Balancing Table’ın lansmanı 4-7 Ağustos’ta 
Amerika’da gerçekleşecek olan NI Week 2014’de 
yapılacak.

Vestel Ürünleri Acrome ile Güvence 
Altında

Vestel tarafından imal edilen parçanın doğru imal 
edilip edilmediğini otomatik olarak kontrol eden 
Görsel Kontrol Sisteminin Robot aksamı Acrome 
tarafından geliştiriliyor.

TURKISH HABOM’a Acrome İmzası

THY’nin kaliteli ve uygun maliyetle uçak ve uçak 
komponenti bakımları i le teknik eğitimlerinin 
yapıldığı yeni oluşumu TURKISH HABOM bünyesinde 
başlatılan ilk test cihazı yazılım geliştirme projesi 
Acrome tarafından yapılıyor.
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Kablosuz Şarj Vodafone’la Kanyon 
NumNum’da 

Elecreate firmasının geliştirdiği kablosuz şarj 
teknolojisi Vodafone sponsorluğunda, Kanyon 
NumNum’da hizmet vermeye başladı. Teknoloji 
aynı zamanda Atatürk Havalimanı TAV Prime Class 

Hackathon’da Çözümler ImonaCloud’dan

8-11 Mayıs’ta düzenlenen Hackathon Istanbul’da 
ekipler ImonaCloud ile akıllı şehir uygulamaları 
gel işt irdi .  20-22 Haziran’da Yaratıcı  Fikir ler 
Enstitüsü’nün düzenlediği 48 saat süren Hackathon’da 
ImonaCloud ile büyük firmalara tasarruf sağlayan 
çözümler üretildi.

Elecreate, Wireless Power Consortium’da

Elecreate, uluslararası kablosuz elektrik transferi 
Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü ve QI standartının 
ortaya çıkarıldığı konsey olan Wireless Power 
Consortium (WPC)’da yer alan ilk Türk firması olarak, 
Türkiye’de kablosuz elektrik teknolojilerinde öncü 
firma konumunu sağlamlaştırdı. 
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ImonaCloud Teknolojisi Sudan’da..

İşBankası’nın Telekom firması İşNet, ImonaCloud 
teknolojisi ile istepazaryeri.com’u açtı. Sudan’ın 
Telekom firması Canar’ın da ImonaCloud uygulama 
pazaryerini kullanmaya başlamasıyla Imona’nın 
yurtdışına ilk satışı gerçekleşti.

Ekolo j ik  Tar ım Vodofone  Düş ler 
Akademisi’nde 

G4Tech firmasının ekolojik tarım yapmak amacıyla 
geliştiği kontrol ünitesi toprak nem sensörünün 
Kaş Bölgesi’nde Vodofone Düşler Akademisi’ne 
ilk satışı gerçekleşti. 

BUNSAR EasyMix360 Uygulaması 
RAMSEY’de 

BUNSAR firmasının geliştirdiği Sanal Gardırop ve 
Kombinleme uygulaması EasyMix360’i RAMSEY ilk 
kez hayata geçirdi. RamseyGardırobum uygulaması 
ile müşteriler kendi stillerini oluşturup sosyal 
medyada paylaşabilecek. 
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EBAN - GÜNEY DOĞU AVRUPA SUPER 
FOUNDERS DEMO GÜNÜ’NDE İTÜ ÇEKİRDEK 
GİRİŞİMCİLERİ ÇIKARMA YAPTI..

Merkezi Brüksel’de bulunan ve kurucuları arasında Avrupa Birliği ile EURADA’nın da yer aldığı Avrupa 
Melek Yatırım Ticaret Ergütü (EBAN) Avrupa’daki ilk Avrupa Melek Yatırım Forumu’nu Melek Yatırımcılar 
Derneği (TBAA), Borsa İstanbul ve Forbes I Para Konferansları’nın ev sahipliğinde 15 – 16 Aralık 
tarihinde gerçekleştirildi. Forum; Avrupa’nın önde gelen melek yatırımcılarının, borsa yetkililerinin, 
kamu otoritelerinin, akademisyenlerin, melek yatırım ağlarının, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının 
ve fonlarının, kamu ortak yatırım fonlarının, bankaların, crowdfunding teknoloji platformlarının ve 
Avrupa Birliği Startup Yatırım Manifestosunu hazırlayan grubun da yer aldığı forumun ikinci gününe 
İTÜ ARI Teknokent ev sahipliği yaptı.

İTÜ ARI Teknokent de gerçekleştirilen ‘Güney Doğu Avrupa Super Founders Demo Günü’nde ise pek çok 
girişimci projelerine yatırım alabilmek için Avrupa’lı melek yatırımcıların karşısına çıktı. 7’si yabancı 
5’i İTÜ Çekirdek olmak üzere 13 girişimcinin Melek Yatırımcılara sunum yapma fırsatı yakaladığı demo 
gününde ‘Best Presentation’ ödülü 1. ve 3.‘lüğüne İTÜ Çekirdek girişimcileri layık görüldü. 

İTÜ Çekirdek Big Bang 2.’si Cardtek Group Özel Ödülü sahibi KUAX ekibi; akıllı vitrin uygulamaları ile 
geleceğin vitrinlerini tasarladığı projesinde ‘Best Presentation’ 1’cisi olurken yine İTÜ Çekirdek Big 
Bang Agito Özel Ödülü sahibi HangaarLab; V-Sight giyilebilir cihazlar için iş uygulamaları platformu 
ile projesinde ‘Best Presentation’ 3.’sü oldu.

İTÜ Çekirdek girişimciliği öğreten, destekleyen ve fikirlerin gerçeğe dönüşmesini sağlayan bir yapı 
olmakla birlikte, Türkiye’den yeni dünya markaları çıkması için gerekli olanakları sağlıyor. İTÜ Çekidek’e 
3 yılda 2 bin 500 proje başvurusu yapıldı, girişimcilere sağlanan destek 5 milyon TL’yi aştı.
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İTÜ ARI Teknokent’in en yeni programı “ITU GATE 
Start-Up Challenge” programı, vizyonu ölçeğinden 
büyük olan yolun başındaki teknoloji şirketlerine 
büyük bir fırsat sunuyor. 

Bu yıl İTÜ ARI Teknokent ekosistemindeki 17 
aday şirket arasından seçilen 8 firma, Chicago’da 
başlayıp San Francisco’da devam edecek uluslararası 
iş  gel işt i rme yolculuğuna ç ıkacak .  12 Ocak 
2015’te başlayacak süreç, yaklaşık bir ay sürecek. 
Firmalar, global yatırımcılarla buluşarak iş ortaklığı 
görüşmeleri yapma, şirketlerini ve teknolojilerini 
globalleştirme olanağı elde edecek.

Ulus lararas ı  ağ lara  aç ı lma,  eğit im ve kamp 
programı, yurtdışı iş geliştirme desteği ve yabancı 
yatırımcılarla buluşma fırsatlarını bir arada sunan 
ITU GATE Start-Up Challenge Programı’nın ABD’ye 
gidecek ilk katılımcıları belli oldu. İTÜ ARI Teknokent 
ekosistemi içinde, hızlı bir teknolojik ve ekonomik 
gelişim gösteren şirketlerden; “BODRU, BORDA, 
INGENIOUS, INVENT, NANOKOMP, RASYONET, SBS 
ve SENTROMER” toplam 17 aday şirket arasından 
seçilerek, ABD’ye gidecek firmalar olmaya hak 
kazandı.

TEKNOLOJİ KOBİ’LERİ ITU GATE İLE
DÜNYAYA AÇILIYOR
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Dünyanın önde gelen girişimcilik üsleri

ITU GATE Start-Up Challenge Programı için seçilen şirketler, ABD’deki iş geliştirme faaliyetlerini, 
dünyanın en önemli girişimcilik merkezlerinden olan Chicago 1871 ve San Francisco’daki Parisoma’da, 
İTÜ ARI Teknokent tarafından sağlanan çalışma ortamlarında yürütecek. 12 Ocak 2015’ten itibaren 
Chicago, 24 Ocak 2015’ten itibaren ise San Francisco’da yatırımcılarla buluşma olanağı elde edecek 
firmalar, yurtdışı iş geliştirme faaliyetlerine yönelik toplantılar gerçekleştirecek. 19 Ocak 2015’te 
Chicago 187’de, 5 Şubat 2015’te de San Francisco Parisoma’da “Sunum Günleri” düzenlenecek. 
Dünyanın en önemli girişimcilik üssü kabul edilen ve birçok başarılı girişim hikâyesine ev sahipliği 
yapan bu iki merkezde, uluslararası girişimciler ile aynı çalışma ortamını soluma fırsatı elde edecek 
firmalar, eşsiz bir deneyim kazanacak. 

Hazırlık eğitimleri kasımda başladı

Şirket temsilcileri ABD yolculuğu öncesi, iş modeli geliştirmeden pazar araştırmasına kadar birçok 
konuyu kapsayan mini MBA eğitimi ile uluslararası uzmanlardan mentorluk ve danışmanlık destekleri 
aldı. 22 Aralık’ta başlayan ABD Planlama Kampında ise İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent’in gücüyle 
uluslararası ağlara açılma ve kendi sektörlerinden doğru yatırımcılarla tanışma imkanı yaratacak 
randevu organizasyonları yapılıyor.

‘Hedef yeni dünya markaları, başarı hikayeleri’

Programın, “KOBİ ölçeğinde ve ar-ge süreçleri sonucunda ürünleri hazır hale gelmiş” firmaları 
hedeflediğini belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, “Teknoloji tabanlı KOBİ’lerimizin 
dünya pazarına açılarak, dünya markası olma yolunda uluslararası yatırım almalarını ve Türkiye’ye 
katma değer yaratacak, başarı hikayeleri oluşturmalarını hedefliyoruz” dedi.

İTÜ ARI Teknokent İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz da “Türk girişimcileri ABD’yle tanıştıran bu 
programda, genç yenilikçi şirketler dört kriter üzerinden değerlendiriliyor. Bunlar; küresel bir soruna 
çözüm arama gayreti, satmaya hazır olmak, İngilizce konuşma becerisi ve genç yenilikçi şirkete tam 
zamanını ayırabilmek. İTÜ GATE Start-Up Challenge Programı’na katılacak firmalar ile birlikte çalışarak, 
dünyaya açılmanın kapısında, uluslararası tecrübeye sahip, çoğunluğu yurt dışında ve özellikle ABD’de 
çalışan profesyoneller tarafından sağlanacak destekler ile ümit vaat eden yeni şirketlerin geliştirilmesi 
ve ABD pazarına tanıtılmasını hedefliyoruz” dedi.
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Kazanan firmalarla ilgili bilgiler; 

Bulut tabanlı iş çözümlerine yepyeni bir yaklaşım 
sunan Bodru, kurumsal BT’nin bireyselleştirilmesinde 
öncü konumdadır. KOBİ’ler Bodru ile birkaç dakikada 
kendilerine uygun mobil ve web tabanlı uygulamaları 
kolayca oluşturur ve aşina oldukları bir sosyal ağ 
ortamında çalışanlarının bilgi paylaşımını sağlarlar. 

Borda Teknoloji Radyo Frekanslı Kimlikleme (RFID) 
teknolojisi tabanlı demirbaş yönetimi, gerçek 
zamanlı konum takibi, stok ve envanter yönetimi ve 
iş analitiği çözümleri üzerinde uzmanlaşmış ürün 
ve çözümler geliştiren ve sistem entegratörlüğü 
yapan  b i r  tekno lo j i  f i rmas ıd ı r .  F i rma  RF ID 
teknolojisini İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki ve 
University of South Florida’daki Ar-Ge ofislerinde 
geliştirmekte ve müşteriler için en uygun çözümlere 
dönüştürmektedir. Borda Teknoloji’nin sunduğu 
çözümler  sağl ık  kuruluşlar ında operasyonel 
süreçlerin izlenebilirliğini ve verimini arttırır, 
süreçleri hızlandırır, kaynakların atıl kullanım 
oranlarını azaltır ve süreçlerin doğruluklarını arttırır.

 
Mevcut pahalı, montaj gerektiren ve kullanımı zor 
geleneksel sistemler yerine; evinizi 15 dakika 
içerisinde hiçbir profesyonel yardıma ihtiyacınız 
olmadan akıllı hale getirecek yenilikçi, tak-çalıştır 
bir akıllı ev sistemi Ingenious. - Enerji Tasarrufu: 
Ev  tüket imin in  % 10 ’dan faz las ı  c ihaz lar ın 
kullanılmadıkları zamanki Standby tüketimidir. 
Ingenious kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek 
evlerdeki enerji tüketimini optimize ederek enerji 
tasarrufu sağlar. - Efektif Teknoloji Kullanımı: 
Kullanıcılar evlerindeki TV, klima, ses sistemi, uydu 
alıcısı ve ışıklar gibi bütün cihazlarınızı kızılötesi 
vericileri ve çeşitli Radyo Dalgası platformlarının 
kombinasyonu bir haberleşme platformu sayesinde 
kontrol  edebil i r.  -  Üstün Kullanıcı  Deneyimi: 
1960’lardaki ilk sistemlerden beri, akıllı ev ara 

yüzleri birbirinin benzeri, sıkıcı ve kullanımı zor. 
Bu yüzden Ingenious kullanıcı deneyimini sıfırdan 
tasarlayarak kontrol etmenin yenilikçi ve kolay 
yollarını icat etti.

INVENT perakende satın alma planlaması, envanter 
yönetimi, indirim optimizasyonu ve tedarik zinciri 
yönetimi konularında özelleşmiş bir iş analitiği 
şirketidir. INVENT, müşterilerinin günlük iş akışları 
içerisinde şirket karlılıklarına birebir etkisi olan 
alanlarda karar destek çözümleri oluşturmaktadır. 
Çözümleri en yeni bilimsel araştırmalar ve son 
teknoloji sistemler üzerine kurulmuştur. Firmanın 
nihai hedefimiz müşterilerini hizmette mükemmelliğe 
ulaşmaktır.

Nanokomp, Termoset esaslı Pre-preg şeritlerin 
ve  kompoz i t  p laka la r ın  ü ret imi  konusunda 
uzmanlaşmış olup aynı zamanda yeni nesil Pre-
preg üretim hatlarının geliştirilmesi konusunda 
da çalışmalar yürütmektedir. Bununla birlikte ileri 
teknoloji malzemeleri ile ilgili farklı uygulamaları 
kapsayan alanlarda ve bu alanlar ile ilgili ulusal ve 
uluslararası projelerin hazırlanması konularında, 
her biri malzeme bilimi ve mühendisliği alanında 
doktora derecesine sahip uzman kadrosu i le 
danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Rasyonet hisse senedi, yatırım ve emeklilik fonları, 
bono ve risk analizi ile ilgili yazılım platformları 
sunmaktadır. 2000 yılında kurulmuş olan şirket, 
2005 yıl ından itibaren faaliyetlerini İTÜ ARI 
Teknokent bünyesinde sürdürmektedir. 
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Amiral ürünü StockGround, hisse senedi araştırma analisti ve/veya fon yöneticisi olarak çalışan 
finans profesyonellerine yönelik geliştirilmiştir. StockGround aşağıdaki özellikleri ile öne çıkmaktadır:

- Standardize edilmiş detaylı karşılaştırma şablonları ile birlikte orijinal finansal tablolar

- Gelişmekte olan hisse senedi piyasaları içinde emsal karşılaştırma olanakları

- Kapsamlı ve dinamik Excel add-in modülü

 

SBS arıcılık ürünleri alanındaki uzun yıllara dayanan akademik ve sektörel birikim ve deneyimleri 
ile doğrudan arıcılarımızla üretim sözleşmesinin yapıldığı bir iş modeli temel alınarak, BEEO marka 
Propolis, Arı Sütü, Polen ve Bal gibi arıcılık ürünleri üretmektedir. BEEO marka arı ürünlerinin 
doğal olarak mevcut biyolojik aktivitelerinin korunabilmesi için uygun işleme yöntemleri bilimsel 
araştırmalarımız ile belirlenmiştir. BEEO arı ürünlerinin biyolojik aktivitelerini koruduğu, bilimsel 
araştırmalarımızla doğrulanmıştır.

Sentromer DNA Teknolojileri 2009 yılında Et ve Et Ürünlerinde Moleküler Genetik Yöntemleriyle 
Tür ve Miktar Tayini Testleri geliştirmek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim 
Sermaye Desteği almaya hak kazanarak çalışmalarına başlamış genç bir biyoteknoloji şirketidir. 
Başarıyla tamamladığı proje çıktılarını ticarileştirerek ülke genelinde Tarım Bakanlığı ve özel gıda 
laboratuvarlarına pazarlamış, et türü tayiniyle girmiş olduğu genetik tanı alanında GDO ve patojen 
tayini kitleri de geliştirerek gıda güvenliği sektöründe yer edinmiştir. Sentromer DNA Teknolojileri 
KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon desteği ile Türkiye’de ilk kez yüksek hacimli sentetik DNA üretim tesisi 
kurmuş, çok çeşitli modifikasyon ve sentez sonrası saflaştırma seçenekleri sunarak 2 yıl gibi kısa 
bir süre içinde bu konuda yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırmıştır. 
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Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen 
törenle İTÜ’ye, “Ar-Ge’ye En Fazla Katkı Yapan 
Kurum” ödülü verildi. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Karaca, İTÜ’nün girişimci, yenilikçi ve inovatif 
üniversite kimliğinin giderek güçlendiğini vurguladı.

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından 3.’sü düzenlenen “Türkiye İnovasyon 
Haftası” kapsamında, “Ar-Ge, tasarım, marka ve 
girişim” ödülleri sahiplerini buldu. Toplam 13 ödül 
dağıtılırken, ödülleri Başbakan Ahmet Davutoğlu 
verdi. Sadece 2 üniversite ödül alırken, “Ar-Ge’ye 
En Fazla Katkı” ödülü İTÜ’nün, “Tasarıma En Fazla 
Katkı” ödülü ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nin oldu.

ARI Teknokent’te 2 bin Ar-Ge Projesi

Ö d ü l ü n  İ T Ü  i ç i n  ö n e m l i  o l d u ğ u n u  b e l i r t e n 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, “girişimci, 
yenilikçi, inovatif” üniversite yapısını güçlendirmek 
için uğraş verdiklerini belirtti. Günün koşullarının 
rekabetçi yaklaşımı zorunluğu kıldığını, rekabetin 
ise inovasyonsuz mümkün olmadığını vurgulayan 
Karaca, İTÜ’de bir girişimcilik ekosistemi kurduklarına 
işaret etti. Karaca, ARI Teknokent’in ulaştığı başarıya 
da dikkat çekerek, “Son 2 yılda toplam ihracatını 
yüzde 245 artırdı. Halen 2 bin Ar-Ge projesi
yürütülüyor” dedi.

İTÜ’lüler Heryerdeydi

İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştir i len 
İnovasyon Fuarında İTÜ’lülerin etkisi 3 gün boyunca 
kendini hissettirdi. İTÜ ARI Teknokent, İTÜNOVA 
Teknoloji Transfer Ofisi, İTÜ Çekirdek, İTÜ Bilim 
Merkezi ve İTÜ’nün farklı fakültelerinden öğrenci 
projeleri 5 ayrı stantta ziyaretçilerle buluştu. 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın da katıldığı 
3 günlük fuarda, hem akademisyenlerimiz hem de 
öğrencilerimiz başarılarıyla, projeleriyle İTÜ’yü 
temsil etti.

AR-GE’YE EN FAZLA KATKI 
ÖDÜLÜ İTÜ’NÜN
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TÜBİTAK destekli  İTÜ GİNOVA Girişimcil ik ve 
Yenilikçilik Sertifika Programı’na katılan öğrenciler, 
İ T Ü  G İ N OVA  of i s i n d e  d ü ze n l e n e n  t ö re n l e 
sertifikalarını aldı. Törende İTÜ GİNOVA Müdürü 
Prof. Dr. Şebnem Burnaz, Müdür Yardımcısı Öğr. 
Gör. Dr. Zeynep Erden Bayazıt ve yönetim kurulu 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Deniz Tunçalp ile Öğr. 
Gör. Dr. Nihan Yıldırım hazır bulundu.

Mart 2014 – Haziran 2014 tarihleri arasında 
düzenlenen bir dizi seminerden meydana gelen 
program, İTÜ l isans ve yüksek öğrencilerine 
yönelik olarak tasarlandı.  TÜBİTAK’tan aldığı 
destekle Türkiye’de girişimcilik alanındaki en iyi 
programlardan biri olduğunu kanıtlayan sertifika 
programında, bu destek sayesinde öğrencilerden 
katılım ücreti alınmadı. Program kapsamındaki 
seminerleri takip eden öğrencilere katılım sertifikası 
verilirken, yaptıkları sunumlar başarılı bulunan 
öğrenciler ise başarı sertifikasıile ödüllendirildi. 
Törende, öğrencilere sertifikalarının yanı sıra İTÜ 
GİNOVA tarafından hazırlanan küçük hediyeler de 
takdim edildi.

İTÜ GİNOVA SERTİFİKALARI VERİLDİ
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TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı 
(BİDEB) tarafından düzenlenen “2241/B Sanayi 
Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması” sonuçlandı.  

Toplam bin 7 başvurunun yapıldığı yarışmada, 
finale kalan 105 proje arasından birincilik ödülünü 
Maden Mühendisliği Bölümü Öğrencimiz Merve 
Bulut kazandı. Çalışmanın akademik danışmanlığını 
Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimizden 
Doç. Dr. Ömür Acaraoğlu Ergün üstlenirken sanayi 
danışmanlığı ise Atlas Copco Kaya Delici Sarf 
Malzemeler Bölüm Müdürü Bahadır Ergener yaptı.  

Projede optimum sondaj matkabı seçimi ile başta 
sahada çalışma yapan firmalar ve sondaj matkabı 
üreten şirketler olmak üzere sektöre katkıda 
bulunması amaçlandı. Yapılan proje çalışmasında 
optimum sondaj matkabı seçimi ile efektif kazı 
yapabilen, uzun süre dayanabilirlik özelliğine sahip 
matkapların seçilmesine ve maliyetlerin doğrudan 
azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

TÜBİTAK LİSANS BİTİRME PROJELERİ 
YARIŞMASI 1.’Sİ İTÜ’DEN



H  O E-Dergi 64
2

TÜBİTAK 2014-1. dönemi 1001, 1005, 3001 proje 
desteklerinde başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara 
göre, en fazla proje desteği alan üniversite İTÜ 
oldu.

İTÜ’den toplam 35 proje, TÜBİTAK 2014-1. dönemi 
1001, 1005, 3001 proje desteğe hak kazandı. 
8 ayrı kategorideki projelerde, 3 kategorinin 
liderliğini ise yine İTÜ yaptı. “Çevre, Atmosfer, 
Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu”, 
“Mühendislik Araştırma Destek Grubu” ile “Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu”nda 
en fazla projesi desteklenen üniversite İTÜ oldu.
Bu gruplar içinde 15 proje ile Mühendislik Araştırma 
Destek Grubu, İTÜ’den en fazla projenin desteklendiği 
kategori oldu. Diğer grupların hiçbirinde, bu proje 
destek sayısına ulaşan üniversite olmadı.

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİNDE
BİRİNCİLİK İTÜ’NÜN
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ERASMUS’TA EN BÜYÜK DESTEK 
İTÜ’YE
Ulusal Ajans, 2014-2015 Akademik Yılı Erasmus 
değişim programı hibe dağılımını açıkladı. İTÜ, en 
yüksek hibeyi almaya hak kazanan üniversite oldu. 
Toplam 1 milyon 100 bin 750 Euro destek alan 
İTÜ’nün birinci sıraya yerleşmesinde, istikrarla ve 
başarıyla yürütülen Erasmus programı uygulamasının 
payı büyük.

İTÜ, Erasmus değişim programını uygulamaya 
başlayan ilk üniversitelerden biri. 11 yıldır başarıyla 
ve doğru planlamalarla yürütülen program, İTÜ 
öğrencilerine Avrupa’nın en seçkin üniversitelerinin 
kapısını açıyor. Ulusal Ajans tarafından ilan edilen 
hibe oranlarında, bu yıl en büyük bütçe İTÜ’ye 
ayrıldı.

B u  b a ş a r ı n ı n  a rd ı n d a  i s e  h i b e  m i k t a r ı n ı n 
belirlenmesinde dikkate alınan ölçütler açısından 
İTÜ’nün yakaladığı başarı yatıyor. Üniversitelerin 
planlamalar ıyla hedefler inin tutar l ı l ığ ı  hibe 
miktarlarının dağıtımında önemli rol oynayan 
etmenler arasında yer alıyor. İTÜ’de 2003-2004 
Akademik Yılında pilot uygulamanın başladığı 
Erasmus programında, ilk yıldan bugüne hedef- 
gerçekleşme oranındaki başarı oldukça yüksek.

Programın uygulanmasındaki önemli başarılardan 
bir diğeri ise derslerin karşılıklı sayılması. Birçok

Programın uygulanmasındaki önemli başarılardan 
bir diğeri ise derslerin karşılıklı sayılması. Birçok 
üniversitenin birkaç yıldır yerleştirmeye çalıştığı 
İTÜ’nün ise 2005-2006 Akademik Yılından bu yana 
uyguladığı sistemle, öğrencinin Erasmus programı 
boyunca aldığı tüm dersler dönem dersleri arasında 
sayılıyor. Bu sayede öğrenciler normal eğitim 
süresinde kayıp yaşamaksızın yükseköğretimlerinin 
bir dönemini Avrupa’da geçiriyor.

İTÜ’nün gelen-giden öğrenci hareketliliğindeki 
rakamların dengesi de dikkat çekiyor. Avrupa’ya 
gönderilen öğrenci sayısının yüksekliği, İTÜ’ye 
gelen yabancı öğrenci sayısı için de geçerli. İTÜ’den 
2012-2013 Akademik Yılında 468 öğrenci Erasmus 
programıyla Avrupa’ya gitti, 340 öğrenci ise İTÜ’ye 
geldi. 2013-2014 Akademik Yılı değişim programı 
halen devam ediyor. İTÜ’nün Norveç ve İzlanda 
hariç tüm Avrupa ile Erasmus değişim anlaşması 
bulunuyor. Yürütülen anlaşma sayısı ise 900’ün 
üzerinde.
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İTÜ ARISAT Model  Uydu Takımı ,  Amerika ’da 
düzenlenen  “CanSat Competit ion”da Dünya 
Birincisi oldu. Farklı ülkelerden 59 takımın yer 
aldığı yarışmada, bu yıl kendi enerjisini kendi 
üretebilen uydular yarıştı. İTÜ, 2011 ve 2012’de 
de yarışmadan birincilikle dönmüştü.

CanSat Competition, Amerika Astronomi Topluluğu 
(AAS), Amerika Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü 
(AIAA),  NASA gibi havacıl ık ve uzay bil imleri 
alanında dünyanın en güçlü kuruluşlarının ve 
şirketlerinin işbirliği ile düzenleniyor. Bu yıl 16. kez 
gerçekleştirilen yarışmaya, 8’i Türkiye’den olmak 
üzere 59 takım katıldı. İTÜ ARISAT’ın sponsorluğunu 
Turkcell Superonline üstlendi.

Yarışmada ülkemizi temsil eden 8 takımdan 4’ü 
İTÜ’lü, öğrencilerin hepsi uluslararası alanda yapılan 
yarışmaya ilk defa katılmışlar. Proje Danışmanı 
Elektrik Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Güneş Karabulut üstlendiği İTÜ ARISAT Model 
Uydu Takımı 7 kişiden oluşuyor. Takım Kaptanı 
Hasbi Sevinç (Elektronik Haberleşme Bölümü 
3.sınıf öğrencisi), Mert Kahyaoğlu (Elektronik 
Haberleşme Bölümü 3.sınıf  öğrencisi ) ,  Ümit 
Yelken (Makine Mühendisl iği  Bölümü 2.sınıf 
öğrencisi), Çağrı Eren Durkaya (Uzay Mühendisliği 
Bölümü 1.sınıf öğrencisi, Onur Alp Çakan (Uzay 
Mühendisliği Bölümü 2.sınıf öğrencisi), Caner 

Balyemezler (Elektronik Mühendisliği Bölümü son 
sınıf öğrencisi, Emre Erbuğa (Kontrol Mühendisliği 
Bölümü 1.sınıf öğrencisi) Yarışma tarihinde en 
yüksek puan alarak Dünya Birinciliği elde eden 
Genç İTÜ’lülerin başarısı üzerine konuştuk.

Yarışmaya hazırlık sürecinden bahseder 
misiniz?

Yaklaşık iki  yı l  önce bu yarışmaya katı lmayı 
planlıyorduk fakat bazı aksaklıklardan dolayı 
katılamadık. Daha önce farklı projelerde ortak 
çalıştığımız arkadaşlarla bu yarışma için bir takım 
oluşturduk ve çalışmalara başladık. Elektronik ve 
mekanik alnındaki çeşitli projelerde kazandığımız 
deneyimleri bu projeye yansıttık. Her birimiz farklı 
disiplinlerde eğitim alan kişilerdik. Projemizde 
takım içi görev dağılımlarını ona göre yaptık. 
Herkes alanıyla ilgili konuya son derece hâkimdi. 
Bu süreçte herkes sorumluluğunu en iyi şekilde 
yerine getirdi. Yarışmayı inceledik nasıl bir uydu 
yapacağımızı tasarladık. Sonrasında ise atölye 
çalışmalarımız başladı. Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültemizin atölyesinde çalışmaları yürüttük. Son 
zamanlara doğru atölye çalışmalarımız yaklaşık 
15 saati buldu. Çok yoğun bir mesai harcadık. 
Bu süreçte bazı zorluklar yaşasak ta iyi bir uydu 
tasarlayarak dünya derecesi elde ettik.

İTÜ’LÜ MODEL UYDU DÜNYA 
BİRİNCİSİ
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Bu süreçte kimlerden destek aldınız?

Öncelikle Rektörlüğümüzün ve Fakültelerimizin bu 
süreçte bize sunduğu destek çok önemliydi. Bunun 
yanı sıra proje yürütücüsü hocamız Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Güneş Karabulut ve sponsor bulma noktasında 
bizlere yardımcı olan Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ali Yapar hocamız 
her an yanımızdaydı. Ali hocamızın girişimleri ile 
ilgili firmanın (Turkcell Superonline) desteğini 
aldık. Buradan sizlerin de aracılığıyla herkese çok 
teşekkür ediyoruz. Ancak şunu da belirtmeden 
geçmeyelim bu tür uluslararası yarışmalarda 
ülkemizi temsil edecek ekiplere zamanında ve 
daha fazla destek verilmesi gerekiyor.  

İTÜ’lü olmanın avantajlarını hissettiniz mi?

Biz takım olarak ülkemizi ve İTÜ’yü temsilen gittik, 
birinci olarak da döndük. 2011 ve 2012 yıllarında 
da bir başka İTÜ’lü takım arkadaşlarımız yarışmadan 
birincilikle dönmüştü. Bu yılda, Ülkemizden yarışmaya 
giden 8 takımdan 4’ü İTÜ’lüydü. Aslında bizler bir 
geleneği sürdürmüş olduk. Bizi farklı kılan yarışma 
tarihinde en yüksek puanla birincilik elde etmekti. 
Biz bunu da başarmış olduk. Bunun mutluluğunu 
yaşıyoruz.

ABD’de yarışma serüveniniz nasıldı?

Yarışmadan önce uydunuzu hazırladık ve tüm deneme 
testlerimizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. 
Bu süreçte aslında bizi kimse zorlamadı diyebiliriz; 
ancak kendimizi çok hırpaladık.  Her aşamayı 
defalarca test ettik. Yarışma alanına gittiğimizde 
ise hava şartları bizi biraz tedirgin etti. Hava 
kapalıydı. Sabahtan da yağmur yağmıştı. Uydu 
güneş enerjisine bağlı olduğu için diğer takımlar 
gibi acaba ne olacak diye bizde endişelendik. 
Sonrasında güneş açtı ve rahatladık. Alanda tüm 
hazırlıklarımızı tamamladık ve yarış zamanımızı 
beklemeye koyulduk. Saat dört buçuk civarında 
roketimizi gönderdik. O esnada şiddetli bir rüzgâr 
çıktı. Fırlatma anından sonra roketimizi etkiledi 
Roketimiz 600 metreye çıktığında uydunun parçası 
olan konteyner çok hafif olduğu için bizden uzak bir 
yere düştü. 5 km ye yakın bir alan taraması yaptık. 
Bulmamız biraz zor oldu ama biz bu tür olasılıkları 
öncesinden hesap etmiştik ve uydumuzun mekanik 
aksamını ona göre tasarlamıştık. Uydunun ağırlık 

merkezini bile bu doğrultuda oluşturmuştuk. 
Rüzgârın etkisi nedeniyle istediğimizden daha 
uzak bir açıya düşmesine rağmen uydumuzdan 
veri alabiliyorduk.

Şampiyonluk yaşamak nasıl bir şey?

Bizler aldığımız 98,80’lik puan ile aslında yarışma 
tarihine de damgamız vurduk. En yüksek puan alarak 
birinci olan takımız. Bu gurur verici bir şey… Sevinç 
anımızı bir görseydiniz. Bizler başaracağımıza çok 
inanmıştık ve gerçekten çalıştık. Emeğin karşılığını 
almak, bu bambaşka bir şey… Hayatımızda çok ayrı 
bir yere koyabileceğimiz bir sevinçti diyebiliriz.

Sizin gözünüzde İTÜ nasıl bir üniversite?

Kampüse u laş ım imkânlar ı ,  laboratuvar lar ı , 
kütüphanesi başta olmak üzere çok geniş olanaklara 
sahip bir üniversite. Özellikle mühendislik eğitiminde 
İTÜ, bambaşka bir yere sahip. Örneklemek gerekirse 
İTÜ’de bizim takımımızda da olduğu gibi farklı 
disiplinler bir amaç doğrultusunda kolayca bir 
araya gelebiliyor. Öğrenciler arasında kolektif bir 
çalışma kültürü yerleşmiş. Dolayısıyla başarı da 
kaçınılmaz oluyor.

Bu deneyiminiz kariyer hedeflerine nasıl 
yansıyacak?

Yurt dışında bir üniversiteye yüksek lisans için 
başvuruda bulunacak olsak not ortalamamızın 
yanında uluslararası geçerliliği olan bir derece 
almışınız bu öncelikle büyük bir avantaj taşır. Çünkü 
onlar bu tür şeylere daha çok dikkat ediyorlar. Şirket 
kurdunuz ve bir AR-GE projesi alma peşindesiniz. 
Komite değerlendirmeye aldığında daha önceden 
yapılanlar adına bunu sunarsınız ve seçici kurulu be 
deneyiminizle projenizi gerçekleştirebileceğinize 
inandırırsınız. Özellikle askeri sanayi için büyük 
bir kriter. Çünkü uydu donanımı onlarında yaptığı 
bir ürün sonuçta siz eğer bir uydu yarışmasında 
dünya birincilisi olduysanız gerçekten sizin bir 
şeyler yapabileceğinizi düşünerek proje dağılımda 
size öncelik verebilirler.

Yaptığınız çalışma geleceğin teknolojilerini üretmek 
adına önemli mi?

NASA’nın artık küçük uydular üzerine çalıştığını 
biliyoruz. Çoklu amaca hitap etmeyen, göreve 
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yönelik sadece bir amaca yönelik uydular. CanSat 
Competition, gerçek uydu sistemlerinin yapım 
prosedürlerinin aynen uygulandığı model uydular 
tasarlanmasını hedefliyor. 2014 için yarışmaya 
yeni bir koşul eklenerek, takımların kendi enerjisini 
üretebilen uydu tasarlaması istendi. Bizim uydunun 
gerçek bir uydudan aslında hiçbir farkı yok. Gerçek 
bir uydu bunun büyüğü kendi enerjisini üretiyor 
ve yer istasyonuna veri aktarıyor. Bizler aslında 
yeni teknolojinin istediği bir uydu tasarladık. 
Bu biraz bizim ufkumuzu genişletti. Geleceğin 
teknolojilerini üretilmesi noktasında bu alanda 
ülkesizinde var olduğunu bunun yapılabilirliğini 
bir kez daha kanıtlamış olduk.

ARISAT Model Uydu Nasıl Yarıştı?

Uydu yaklaşık 670 metreden serbest bırakılarak 
paraşüt ile yavaşlatıldı ve hızı saniyede 12 metreye 
düşürüldü. 500 metreye geldiğinde iki parçaya 
ayrılan uyduda ikinci parça, pasif bir yavaşlama 
sistemi olmaksızın saniyede 10 metrenin altında 
bir hızda tutuldu. Aynı zamanda kendi enerjisini 
üretmeye başlarken, iniş sırasında basınç değerini, 
sıcaklığı ve ürettiği voltaj değerini paket veri 
olarak yer istasyonuna iletti.
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İTÜ GAE’DEN 18.KUPA
İTÜ Güneş Arabası Ekibi (İTÜ GAE), 9 yılda yaptığı 
7 araba ile toplam 18 kupa kazandı. Türkiye’nin en 
fazla kupaya sahip güneş arabası takımı olan İTÜ 
GAE’nin yeni başarısı, TÜBİTAK yarışlarında Türkiye 
2.’liği... Ekibin yeni hedefi ise güneş enerjili aile 
arabası üreterek Türkiye turuna çıkmak...

İTÜ Güneş Arabası Takımı, bu yıl kuruluşunun 10. 
yılını kutluyor. Katıldığı yarışlarda kupaları toplayan 
İTÜ GAE, TÜBİTAK’ın bu yıl 10.’sunu düzenlediği 
ve son kez gerçekleştirdiği “Alternatif Enerjili Araç 
Yarışları”nda Türkiye 2.’si oldu.

10 bölümden 19 İTÜ’lü

Disiplinlerarası çalışmanın getirdiği başarının en 
parlak örneklerinden biri olan İTÜ GAE’de, 10 
farklı bölümden 19 öğrenci yer alıyor. Elektrik, 
Mekanik, Üretim ve Organizasyon olmak üzere 4 ana 
grupta çalışma yapılıyor. İTÜ Makine Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Orhan Atabay’ın 
proje danışmanlığında yarışlara hazırlanan İTÜ 
GAE’de yer alan öğrencilerimiz ise Burak Oklar, 
Gürtaç Kadem, Umut Çakmak, Taygun Uzunlar, 
Altuğ Bektaş, Görkem Kuyucu, Can Sakbaş, Ozan 
Tanfener, Sinan Altınsoy, Sezgin Ünal, Oğuz Can 
Güden, Zeynep Karaca, Afize Özcan, Büşra Baydan, 
Murat Kütük, Halil Aydoğdu, Janberk Sofçu ve 
İbrahim Gülkaya.

“Aracı çok kısa sürede hazırladık”
İTÜ GAE ile bugüne kadar yaptıkları çalışmaları, 
katıldıkları son yarışı ve yeni hedeflerini konuştuk:

Yarışlara nasıl hazırlandınız?

ARIBA 7 isimli aracımızı çok kısa sürede ve yoğun 
bir çalışma temposunun ardından tamamladık. Ancak 
kampüs içerisinde test sürüşlerimiz esnasında 
talihsiz bir kaza yaşadık. Arabayı tekrar yapmak 
zorunda kaldık. Çok zor bir süreçti. Ne yazık ki bu 
süreç yarış esnasında da peşimizi bırakmadı. Yarış 
öncesi sıralama yarışlarına çıktık. İyi bir pozisyonda 
kalkış yapabilmemiz için bu önemliydi. Sıralama 
yarışlarında aracımız bir takım teknik hatalar verdi. 
Onları pist stop’a girip giderme imkânı olmuyor. 
Kural böyle. Biz yine de parkuru tamamladık ve 
11. sırada yerimizi alabildik.
 

Peki yarış?

Pozisyon olarak kötü bir yerde olmamıza rağmen 
iyi bir çıkış yaptık ve ilk 4 sırada yerimizi aldık. 
Yarış esnasında ise son viraja gelince aracımız 
spin attı. Orada 4 dakika kaybettik. Bu da bizlere 
şampiyonluğu kaybettirdi. Her şeye rağmen parkuru 
ikinci olarak tamamladık.
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“İTÜ’lü olma avantajını hep yaşadık” Kupa 
krallığınız hala devam ediyor mu?

Tabii ki devam ediyor. Ekiplerimiz bu yarışlara 
toplamda 6 kez katıldı. 2006 – 2007 – 2008’de 
1.’lik ve 2.’lik elde edilmiş. 2009 yılına geldiğimizde 
ise Türkiye yarışlarında 3 sene boyunca 1. ve 2. 
sırasını kimseye bırakmayan ekibimiz hedeflerini 
büyüterek rotasını uluslararası platforma çevirdi. 
Çalışmalarını tamamen World Solar Challenge’a 
yönelik sürdüren ekibimiz 1 senelik bir tasarım 
aşamasından sonra Arıba 4’ü üretti. Arıba 4 ile 
katıldığı ilk uluslararası yarışta “The Best New 
Commer Award” almayı başaran ekibimiz, mühendislik 
başarısını dünya çapında teyit ettirmiş oldu.

Formula-G 2012 Yarışlarında 2 ödül birden alan 
ARIBA 5 ekibimiz kendisini ulusal yarışlarda 
ispatladı. Yarı finalden birincilikle çıkan ekibimiz, 
final yarışında bazı aksaklıklardan ötürü 3.’lük aldı. 
Ayrıca, ARIBA 5 TÜBİTAK tarafından Formula-G 
yarışlarında araçların mühendisl ik ve teknik 
kapasitelerini ölçen ödül olan “En İyi Mühendislik 
Tasarımı” ödülüne layık görüldü. 2013’te bu 
alanda dünyanın en önemli yarışlarından biri 
olan Avusturalya - World Solar Challenge’a 2. kez 
katıldık. En son başarımız ise TÜBİTAK Formula-G 
2014’te Türkiye 2.’liği. Bu bizim toplamda aldığımız 
18. kupa. Türkiye’de katıldığımız her yarıştan en 
az bir kupa ile döndük ve bu alanda en fazla ödül 
alan ekip biziz. İTÜ laboratuvarlarında tasarlanan 
her arabanın kendi kupası var.

“Güneş enerjili  aile arabası geliyor” Bu 
deneyimleriniz kariyer hedeflerinize nasıl 
yansıyacak?

Araç tasarımında ve yarışlarda kazandığımız 
deneyimler bizlere kariyer hedeflerimizi geçekleştirme 
noktasında son derece fayda sağlayacağını 
düşünüyoruz. İTÜ’lü olmanın ve daha önceki 
kazanımların avantajını hep yaşadık. Bizden önceki 
ekip liderlerimiz ve ekip üyelerimizden bazıları 
şu anda otomotiv sektöründe çalışıyorlar. Burada 
yapılan ve öğrenilen işlerin referans noktasında 
payı büyük. Herkes ileride bu sektörde çalışacak 
diyemeyiz ama burada, bu laboratuvarda gerçekten 
çok faz la  şey öğreniyoruz .  Ayr ıca  b i r  d iğer 
kazanımımız da şu: Bizler aracımızı tasarlarken, 
herkes aracın ilgili olduğu alanından sorumlu. 
Bu kişiler alanlarıyla ilgili sektördeki firmalar ile 
iletişime geçerek yardımlar alıyor. Söz konusu 
firmalar aracımızın malzeme, mekanik veya elektrik 
aksamları noktasında bizlerle görüşlerini paylaşarak 
destek sunuyorlar.

Bundan sonraki hedefiniz?

Hedefimiz günlük bir araca benzeyen 4 kişilik 
bir araç tasarlamak. Çizimlerine dün başladık. 
Türkiye’nin bu alanda ilk güneş arabasını üreteceğiz. 
Bir aile aracı diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl aracımızla 
Ankara’ya gitmiştik. Bu tasarlayacağımız araç ile 
Türkiye turu yapmayı hedefliyoruz.
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İTÜ GİNOVA Design 
Thinking Atölyesi 
Tamamlandı
İTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİNOVA), 
farklı alanlarda çalışan İTÜ’lüleri “Design Thinking” 
ile bir araya getirdi. Farklı birikimler ve bakış 
açılarıyla çözüm üretme pratiğinin geliştirildiği, 
disiplinlinlerarası çalışma kültürünün sağlamlaştırıldığı 
atölye çalışması, öğrencilere ulaşacak biçimde 
devam edecek.

Özellikle Stanford Üniversitesi HPI D-School’da 
oldukça tanınan bir program olan “Design Thinking 
-  Tasarlayarak Düşün” atölye çal ışması ,  İTÜ 
GİNOVA tarafından 24-25 Kasım 2014 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Stanford Üniversitesi’ne paralel 
şekilde Berlin Potsdam Üniversitesi’nde kurulan HPI 
Postdam D-School ile bağlantı kuran İTÜ GİNOVA, 
Müdür Prof. Ulrich Weinberg ve program yöneticisi 
Johannes Meyer’i atölye çalışması için İTÜ’ye 
davet etti. Weinberg ve Meyer’in gerçekleştirdiği 
atölye sayesinde, gerek akademisyenler gerekse 
İTÜ girişimcilik ekosisteminin paydaşları, bu yeni 
yöntemi deneyimleme fırsatı yakaladı.

İlk gün akademisyenler buluştu

Atölye  ça l ışmasın ın  b i r inc i  gününde,  fark l ı 
bölümlerden 25 İTÜ’lü akademisyen, belirlenen 
sorunlara grup çalışmaları ile çözüm aradı. Aynı 
soruna farklı bakış açıları ile yaklaşarak çözüme 

ulaşmayı hedefleyen çalışma, bir yandan farklı 
alanlardan gelen akademisyenlere birlikte takım 
halinde çalışma deneyimi kazandırdı, bir yandan 
da akademisyenleri kendi alanlarındaki çalışmalara 
da entegre edebilecekleri bir yöntemle tanıştırdı.

Girişimcilik ekosisteminin parçaları bir arada

Atölyenin ikinci gününde ise İTÜ GİNOVA, İTÜ ARI 
Teknokent, İTÜNOVA TTO, İTÜ Çekirdek gibi İTÜ’deki 
girişimcilik ekosisteminin farklı birimlerinden 
yönetici ve çalışanlar bir araya geldi. Profesör 
Weinberg ve Meyer’in yönlendirdiği çalışmada, 
İTÜ’lülerin girişimcilik eğilimlerinin geliştirilmesine 
yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

Etkinlik sonrası İTÜ GİNOVA Müdürü Prof. Dr. 
Şebnem Burnaz “Her iki günü de öğretici olmasının 
yanı sıra oldukça eğlenceli geçen Design Thinking 
Atölyesi’nde yer alan tüm katılımcılara teşekkür 
ediyorum. Atölye sayesinde, önümüzdeki dönemlerde 
gerçekleştireceğimiz çalışmalarda bizimle birlikte 
yer alabilecek yeni paydaşlar kazandığımız için 
oldukça mutluyuz” dedi.

İSTKA’dan 10 
Projemize Destek

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu 
t a raf ı n d an ,  2 0 1 4  M a l i  D e st e k  P ro gra m l a r ı 
kapsamında, yürütücülüğünü İTÜ’nün yaptığı 
8 proje desteklenmeye değer görüldü. Ayrıca, 
İTÜ’nün ortak olarak yer aldığı 2 proje de destek 
için kabul edildi. Projeleri desteklenen tüm öğretim 
üyelerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.
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Uluslararası Öğrenci 
Memnuniyet Ödülleri
Study Portals tarafından yabancı öğrenciler ile 
yapılan Uluslararası Öğrenci Memnuniyet Anketinin 
2014 sonuçları açıklandı. İTÜ, 10 üzerin 9 puanla 
“Excellent University” kategorisinde yer aldı.

Study Portals’ın, binlerce öğrencinin yorum ve geri 
bildirimlerini değerlendirdiği memnuniyet anketi 
sonuçları ilan edildi. Sıralamada 10 üzerinden en 
az 9.5 puan alan üniversiteler üstün, 9 puan alan 
üniversiteler mükemmel, 8 puan alan üniversiteler 
ise çok iyi olarak kategorilendirildi. Türkiye’den 
6 üniversite bu 3 kategorinin içinde yer aldı. İTÜ 
10 üzerinden 9 puanla “Mükemmel Üniversite” 
kategorisinde değerlendirildi. Kategoride İTÜ 
haricinde üniversite yer almadı. 9.5 puanla Boğaziçi, 
Anadolu ve İstanbul Şehir Üniversitesi “Üstün 
Üniversite” olarak değerlendirilirken, 8 puanla 
ODTÜ ve Bilkent “Çok İyi” kategorisinde yer aldı

Sonuçlara, 6 bin 923 öğrencinin yaptığı 16 bin 
427 geri bildirim aracılığıyla ulaşıldı. Öğrencilerin 
yorumları www.STeXX.eu üzerinden alındı. Öğrenciler 
üniversiteleri 4 temel kategoride değerlendirdi:

1) Üniversitenin yer aldığı  şehrin ortamı ve 
sunduğu olanaklar
2) Öğretim yaptığı alanlar
3) Akademik kadro
4) Uluslararasılık, yabancı öğrencilere sunduğu
ortam..
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