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H2O E-Dergisi’nin 20. Sayısı 2018 yılı Haziran ayında gerçekleşen 
gelişmelerden oluşan dolu içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

Yeşile ve yenilenebilir enerjiye verdiği önemle ülkemizi dünya genelinde 
başarıyla temsil eden İTÜ, Ayazağa Kampüsü’ndeki iki yeni tesisle 
başarısını taçlandırmaya devam ediyor. Çalışmalarına başlanan 
Atıktan Enerji Üretim Tesisi ve Engelsiz Yeşil Ofis ile sürdürülebilir 
enerji ve çevreci anlayışını devam ettirecek olan İTÜ, böylelikle 
ülkemizde yenilenebilir enerji ve çevreci anlayışın köklü yerleşimi için 
katkı sağlayacak. 

İTÜ tarafından bir diğer önemli haber ise Prof. Dr. Yusuf Yağcı’dan geldi. 
Akademisyenimiz Belçika Polimer Derneği Ödülü’ne layık görülerek bu 
ödülü Türkiye’den kazanan ilk bilim insanı oldu. Kendisini kutluyoruz.

İTÜ ARI Teknokent Bölümü’nde sizleri İTÜ ARI Teknokent CEO’su Kenan 
Çolpan’ın Sanayi Gazetesi ile gerçekleştirdiği keyifli röportajla 
buluştururken aynı zamanda İTÜ ARI Teknokent’te başarılı çalışmaları ile 
dikkat çeken AKEAD ve BASEFY firmalarını da tanıyacağız.

İTÜ Çekirdek bölümünde başarılı girişimciler TraceItUp ve Sport & 
Merit’s’in girişimciliğe başlangıç hikayelerini dinlerken, aynı 
zamanda iyi fikirlere ev sahipliği yapan İTÜ Çekirdek’ten son 
gelişmeleri takip edebileceksiniz.

İTÜNOVA TTO bölümünde, akademisyen röportajları serisi kapsamında 
Dr. Öğretim Üyesi Özge Özdemir’in TAİ ile gerçekleştirdiği akıllı 
malzemeler kullanılarak helikopter pallerinde şekil değişimi ve verim 
artışı sağlayan projesinin detaylarına ulaşırken ayrıca İTÜNOVA TTO’nun 
yüklenicisi olduğu Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma 
Teknolojilerinin Araştırılması Projesi’nin Çalıştayı hakkında bilgilere 
sahip olacaksınız.

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

Keyifli okumalar dilerim! 
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Dr. Özge Özdemir

Türkiye’nin kendi otomobilini ve uçağını üretememesi uzun zamandır 
tartışılan bir konudur. Teknoloji ve bilimde önemli aşamalar kat etmeyi 
gerektiren bu çıktılar, birçok paralel endüstriyi de birlikte büyütüyor. Türkiye 
halen bu sektörlerde kendi markalarını çıkarabilmiş değil. Fakat bu teknoloji ve 
bilimde gerekli aşamaları kat etmediğimiz anlamını taşımıyor. Bugün 
Türkiye’de uluslararası anlamda değerli birçok bilimsel ve teknolojik proje, 

akademisyenlerimiz tarafından başarıyla yürütülüyor.

O akademisyenlerden birçoğunu İTÜNOVA TTO olarak 
H2O E-Dergimiz’de konuk ettik, bundan sonra da 
onlara yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bu 
sayımızdaki konuğumuz ise Dr. Öğretim Özge 
Özdemir.  İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi’nde  görev yapan Özge Özdemir, 

bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atmış. Özel-
likle havacılık sanayi ve TAI ile birçok projeleri hayata 
geçiren Dr. Öğretim Üyesi Özdemir’in helikopter 
pallerinde verimliliği artırmak üzere akıllı malzeme 
kullanımını ön plana çıkaran projesi buna örnek olarak 
gösterilebilir.Şimdilerde yine TAI ile birlikte helikopter 

 Şekil Değişimi ve Verim Artışı Sağlanıyor!

Akıllı Malzemeler Kullanılarak

 Helikopter Pallerinde

pallerinin verimlilik testlerini yapmak için deney standı 
üzerine çalışan Dr. Öğretim Üyesi Özdemir, tüm bu projel-

erde hayata geçirilen yenilikleri ve İTÜNOVA  TTO işbirliği 
sayesinde elde ettiği avantajları bizlerle paylaştı.
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O akademisyenlerden birçoğunu İTÜNOVA TTO olarak 
H2O E-Dergimiz’de konuk ettik, bundan sonra da 
onlara yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bu 
sayımızdaki konuğumuz ise Dr. Öğretim Özge 
Özdemir.  İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi’nde  görev yapan Özge Özdemir, 

bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atmış. Özel-
likle havacılık sanayi ve TAI ile birçok projeleri hayata 
geçiren Dr. Öğretim Üyesi Özdemir’in helikopter 
pallerinde verimliliği artırmak üzere akıllı malzeme 
kullanımını ön plana çıkaran projesi buna örnek olarak 
gösterilebilir.Şimdilerde yine TAI ile birlikte helikopter 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ö.Ö: İsmin Özge Özdemir. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğretim 
Üyesi olarak çalışıyorum. 2000 yılı itibariyle lisans 
eğitimime başladım. Lisansımı ve yüksek lisansımı İTÜ 
Uçak Mühendisliği Bölümü’nde yaptım. Doktora eğiti-
mimin bir kısmına uçak mühendisliği bölümünde 
devam ettim fakat 2 yıl kadar bir süre yurtdışında 
doktora çalışmalarımı sürdürdüm. Bu süre içinde Atlan-
ta Georgia Tech’te çalıştım. Helikopter Aeroelastisitesi 
üzerine çalışmalar ve araştırmalar yürüttüm.
Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsedebilir 
misiniz?
Ö.Ö: Geri dönüş yaptıktan sonra doktora tezimi de 
helikopter aeoroelastisitesi ve kiriş teorileri üzerine 
tamamladım. Bugünlerde Savunma Sanayi başta olmak 
üzere TAİ ve çeşitli şirketlerle ortak Ar-Ge projeleri 
yürütüyoruz. Bunlar içerisinde yüksek lisans ve dokto-
ra döneminde aldığım iki adet İTÜ BAP’tan projem var.  
Bunlar yine helikopter üzerine olan çalışmalar ağırlıklı. 
Onun haricinde 2013 yılında o dönemki adıyla 
yardımcı doçent olduktan sonra TAİ ile çalışmaya 
başladık. TAİ’den iki adet projemiz oldu. Bir tanesini 
2015-2016 tarihlerinde tamamladık. Buda akıllı 
malzemeler kullanılarak helikopter pallerinde şekil 
değişimi ve buna göre verim artışı üzerine yarattığımız 
etkiler ve bunların sonuçları. Bu proje kapsamında 

doktora tezim içerisinde geliştirmiş olduğum yazılım 
kodunu geliştirerek daha da üst seviyeye taşıdık. Daha 
modüler hale getirdik. Bu süreçte İTÜNOVA TTO ile 
beraber çalıştık. TAİ ile yaptığımız çalışmalarda bize 
destek sağladı. Şu anda da yine TAİ ve Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı ile bir projemiz daha mevcut. Bu 
seferde bir deney standı kuruyoruz. Helikopter palleri-
ni yeni nesil akıllı malzemeler ile aktive edilerek 
deneyebileceğimiz ve onlar üzerinde deneyler yürüte-
bileceğimiz paller. Yüksek bütçeli bir çalışmamız var ve 
şu an devam ediyor.  Yine İTÜNOVA TTO bize bu 
çalışmada destek sağlıyor. Son olarak bu helikopter 
test standıyla ilgili yaptığımız projemizde 2017 yılında 
başladı. Projenin 2-2,5 yıllık bir süresi var tahmini 
olarak. 2019-2020 gibi projeyi nihayete erdirmeyi 
umuyoruz. 
İTÜNOVA TTO çalışmalarınızda size ne gibi katkılar 
sağladı?
Ö.Ö: Biz İTÜNOVA TTO ile yaptığımız tüm projelerde 
çok desteklerini gördük. Her aşamada her detayda 
sıkıntı yaşadığımızda hemen İTÜNOVA TTO ile 
bağlantıya geçerek TAİ ile ya da başka projelerde yer 
alan kurum ve kuruluşlarla yaşanabilecek sıkıntılarda 
kolaylıklar sağlayarak sorunun çözümüne yardımcı 
oldu. Yurt dışı ya da yurt içi yolculuklarda her zaman 
İTÜNOVA TTO üzerinden bilet satın alımı olsun, vize 
işlemleri olsun, konaklamalar olsun destek oldular. 

pallerinin verimlilik testlerini yapmak için deney standı 
üzerine çalışan Dr. Öğretim Üyesi Özdemir, tüm bu projel-

erde hayata geçirilen yenilikleri ve İTÜNOVA  TTO işbirliği 
sayesinde elde ettiği avantajları bizlerle paylaştı.



Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar bilim dünyasında çığır açacak bir 
çalışmaya imza attı. Araştırma ekibi, insandan alınan kan örneğinde bulunan 
bağışıklık hücrelerini sadece üç haftada işlevsel nöronlara dönüştürebilen bir 

teknik geliştirdi.
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 Artık Beyin Hücresine 
Kan  Hücreleri

Dönüşebilecek!

Bu teknik, ekibin yıllar süren çalışmalarının bir 
sonucu olarak ortaya çıktı. 2010 yılında farelerin kan 
hücrelerini nöronlara dönüşebileceğini gösteren 
çalışmalar yapan ekip bunun şimdi de insanlar 
mümkün olabileceğini söylüyor. Eskiden bir insan 
hücresinin yenilenmesi için önceden uyarılmış IPSC 
olarak adlandırılan kök hücrelere dönüştürülmesi 
gerektiği düşünülüyordu. Bu adımın fareler üzerinde 
yapılan testlerden sonra atlanabileceğini fark eden 
bilim insanları insanın kendi cilt hücrelerini kulla-
narak işlemleri tekrarlayabileceklerini gördü. Ancak o 
zaman bile cilt hücrelerini nöronlara dönüştürmek 
kolay değildi. Yeni çalışmanın üst düzey yazarı 
Marius Wernig, çok sayıda uyarılmış pluripotent kök 
hücrenin üretilmesinin pahalı ve zahmetli olduğunu 
söylüyor. Ayrıca deri hücrelerinin elde edilmesi için 
invaziv ve ağrılı bir prosedür olduğundan söz ediyor. 
Taze veya önceden dondurulmuş olmasına bakıl-
maksızın 1 mililitre kandan 50.000 kadar nöron 
üretebilen tekniğin bilimde yepyeni bir döneme 
işaret ediyor. Teknik kan içerisindeki bağışıklık 
hücrelerine sadece dört protein ekleyerek insandaki 
T hücrelerini fonksiyonel nöronlara dönüştürülebiliy-
or. Sadece birkaç gün içinde T hücrelerinin işlevsel 
nöronlara dönüşmesini şaşkınlıkla izleyen ekibe göre 
T hücreleri basit ve yuvarlak bir şekle sahip çok özel 

bağışıklık hücreleri olduğu için bu dönüşüm biraz 
kafa karıştırıcı. Peki bu çalışma neden bu kadar önem 
taşıyor? Çünkü araştırma ilk etapta çok sayıda 
hastalıklı fonksiyonel nöronal aktiviteyi inceleyerek 
otizm ve şizofreni gibi nörolojik bozuklukları araştır-
mayı hedefliyor. Bu yeni teknik aracılığıyla meydana 
getirilen nöronlar olgun sinapslar oluşturamaz bu 
nedenle terapötik sonuçlar için yararlı değiller. Ancak 
bilim insanları bu teknik sayesinde belirli nörolojik 
hastalıkları laboratuvar ortamında taklit edebilecek. 
Söz konusu çalışma, PNAS dergisinde yayımlandı.



İTÜNOVA TTO’nun yükleniciliğini üstlendiği ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmekte olan “Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma 
Teknolojilerinin Araştırılması Projesi” ile ülkemizde ilk defa su kaynaklarımızda 
bulunan endokrin bozucu kimyasallar ile bunların yan ürünlerinin belirlenmesi, 
su kaynaklarına ve insan sağlığına etkilerinin ortaya konulması, atıksu arıtma 
tesislerinde giderim yöntemlerinin araştırılması ve sucul ekosistemin 
korunmasına yönelik olarak alıcı ortam kalite standartlarının geliştirilmesine 

ilişkin çalışmalar gerçekleştiriliyor.
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Söz konusu proje kapsamında bugüne dek 
gerçekleştirilen çalışmaların ilgililerle paylaşıl-
ması ve proje çıktılarının uygulanmasına ilişkin 
bir yol haritası oluşturulması maksadıyla 28-29 
Haziran 2018 tarihlerinde Dedeman İstanbul 
Otel’de bir çalıştay düzenlendi. Su Yönetimi 
Genel Müdürü Dr. Sayın Bülent Selek’in açılış 
konuşmaları ile başlayan çalıştay, endokrin 
sistem, endokrin bozucular, projede gerçekleştir-
ilen çalışmalar ve çevresel kalite standartlarının 
belirlenmesine ilişkin uzmanlar ve akademisy-

 Çalıştayı İstanbul’da Gerçekleştirildi!

Endokrin  Bozucu  Kimyasallar
 ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması Projesi

enler tarafından yapılan sunumlar ile devam etti.  
Çalıştaya bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum 
örgütleri ve sanayi kuruluşlarından 90’a yakın 
temsilci katılım gösterdi. 2 gün süren çalıştayda 
katılımcılar, “Sektörel Durum ve Teknolojik Yeter-
lilik”, “ÇKS’lerin Uygulanmasına Yönelik Ekonomik 
Araçlar”, “Laboratuvar Alt Yapısı”, “Kamu Alt 
Yapısı” ve “Sağlık Sorunları” başlıkları altında gru-
plara ayrılarak çalışmalar gerçekleştirdiler. 
Çalıştay çalışma gruplarının sunumlarının ardın-
dan yapılan genel değerlendirme sona erdi.
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Bilim, Uzay ve Teknoloji Transferini konu edinen ve dünyada 3300’den fazla 
katılımcının ilgisini çeken ActinSpace 2018 yarışmasının finali 27 Haziran’da 
Toulouse Space Show kapsamında yapıldı. İTÜNOVA TTO sponsorluğunda yarışmaya 
katılan Türk ekip MockingBird, okyanuslardaki yasadışı balıkçılığı gözlemlemek başlıklı 
sunumlarıyla oldukça ilgi çekti. Yarı final grup birincilerinin final sahnesine çıktığı 
yarışmada MockingBird ekibiyle aynı gruptan finale kalan Avusturalya ekibi 1. oldu. 

2018 ActInSpace yarışmasında, CNES Başkanı ve tüm 

ActInSpace ortakları tarafından Toulouse Space 

Show'da sunulan çeşitli ödüller verildi. A310 

ZERO-G'de sıfır yer çekimi olan ActInSpace Uluslar-

arası Büyük Ödülü, UAV operatörleri için kurcalamaya 

karşı kimlik belirleme ve kayıt sistemi sunan Avustra-

lya Wright Team Incorporated'a verildi. ActInSpace 

Fransa büyük ödülü, "Center Spatial Guyanais" de bir 

lansmana katılmak için Cannes ekibi ve Lycie projes-

ine, sürüşü daha güvenli yapan bir uygulama için 

ödüllendirildi.  Uluslararası İzleyici Ödülü, ESA tarafın-

dan, kararlı bir frekanslı lazer sistemi (Quantum clock) 

geliştirmeyi öneren Berlin merkezli QT-Space ekibine 

sunuldu. Fabspace ödülü, Aerospace Valley ve Paul 

Sabatier Üniversitesi tarafından Hollanda'dan Vindo 

ekibine verildi. Kadın Girişimcilik Ödülü, EBAN tarafın-

dan, uydu verilerinin ve Makine Öğreniminin 

kullanımına dayalı orman yangınlarıyla mücadele için 

bir çözüm sunan Portekizli Firefly ekibine sunuldu. 

Diğer birçok ödül, INPI tarafından fikri mülkiyetin 

korunması için Harmonie Mutuelle tarafından, askeri 

ve sivil dünyadaki en iyi kullanım alanı için DGA 

tarafından ve sağlık alanında en iyi kullanım için INPI 

tarafından ödüllendirildi. 

 Finali Gerçekleştirildi!

ActInSpace 2018
 Uluslararası Hackhathon



İnsanlar ve robotlar arasındaki ayrım giderek bulanık hale geliyor. Geçtiğimiz 
haftalarda Tokyo’da yapılan bir araştırmada araştırmacılar robotlara daha rahat 

hareket imkânı sağlayacak canlı bir “sıçan kas dokusu” geliştirdi.

Science Robotics dergisinde yayınlanan araştırmada 
“biohibrit” olarak nitelendirilen tasarımın insan 
parmağının görünüm ve hareketlerini simüle ettiği 
belirtiliyor. Aşağıdaki videodan parmağın eklemde 
nasıl eğildiğini, bir nesneyi nasıl kaldırıp yere bırak-
tığını izleyebilirsiniz. Geliştirilen parmağın hareketleri 
ilk etapta çok basit gibi gözükebilir. Ancak araştır-
macılar bu ilk adımın daha gerçekçi robotlara zemin 
hazırladığını söylüyor. Araştırmada yer alan Tokyo 
Üniversitesi’nde makine mühendisi olarak görev yapan 
Shoji Takeuchi, gelecekte daha fazla kası birbirine ve 
makinelere bağlayarak çok daha yetkin uzuvlar 
oluşturabileceklerini belirtiyor. Bu sadece bir ön sonuç 
olsa da, yaklaşımımız daha karmaşık bir biyo-hibrid 
sistemin oluşturulmasına yönelik büyük bir adım olabil-
ir. Daha önce robotların hareket etmesini sağlamak için 
plastik ve metal kullanılıyordu. Bu da robotlara sınırlı 
bir hareket ve esneklik sunuyordu. Robotların hareket 
kalitesini ve esnekliğini artırmak isteyen bilim insanları 
canlı bir kas dokusu kullanmaya karar verdi. Robot-
larının kaslarını büyütmek için robotik bir iskelet 
üzerinde miyoblastlarla doldurulmuş hidrojel tabaka-
ları (fare kas hücreleri) yerleştirdiler. Daha sonra da 

büyüttükleri bu kası elektrik akımıyla uyardılar. Sonuç 
olarak robotlar artık canlı dokulara sahip olabilecek. Bu 
da onların suda bile etkinlik gösterebilmesini sağlaya-
cak. Aslında robotlar üzerinde canlı doku kullanma 
çalışmaları ilk kez yapılmıyor. Daha önce yapılan 
çalışmalarda araştırmacılar kullanılmadığı zaman 
daralan kaslarla ilgili sorun yaşamıştı. Böyle bir sorunla 
karşılaşmak istemeyen araştırmacılar bu kez karşıt 
olarak bilinen paralel kasları katmanlaştırdı. İnsan 
vücudunda, önkoldaki bicep ve trisep, karşıt (antago-
nistik) olarak kabul edilmektedir. Antagonistik 
çiftleşme aşınmayı önleyerek kasların daha uzun süre 
kullanılmasını sağlar. Robotlarda yapılan son testte 
canlı kas dokuları bir haftadan fazla yaşadı. Ancak 
antagonistik eşleştirme uzun ömürlüğü artırmasının 
yanında robotun 90 derecelik bir hareket kabiliyetine 
sahip olmasını da sağladı. Araştırma ekibi, kas güdümlü 
robotların gelecekteki sürümlerinin mühendislerin 
daha çevik protezler oluşturmasına yardımcı olabi-
leceğini düşünüyor. Takeuchi, insan benzeri kas 
sisteminin uyuşturucu ve toksinlerin test edilmesine 
yardımcı olabileceğini ve daha da önemlisi hayvan 
testlerine duyulan ihtiyacı azaltabileceğini söylüyor.
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 Hareket Kabiliyetini Artıracak 
Robotların

Canlı Kas Geliştirildi!



Havacılık ve seyahat yazılımları alanında Türkiye’nin ilk bilişim firması olan, İTÜ 
ARI Teknokent firmalarından Hitit Genel Müdürü Nur Gökman, teknoloji alanında 
2018’in En Etkili Kadın CEO ödülüne layık görüldü. İngiltere kaynaklı Corporate 
Vision Magazine tarafından “Kurumsal Mükemmellik Ödülleri” kapsamında verilen 
edilen ödül, Nur Gökman’ın uluslararası platformlarda 2017 yılında aldığı 
“Gamechanger” ödülü sonrasında kazandığı ikinci ödül olma özelliğini taşıyor. İki 
Türk kadın girişimcinin kurduğu Hitit bugün 16 ülkede 23 havayolu firmasının 

teknolojik altyapısını sağlıyor.  

İngiltere’de AI Global Media’nın yan kuruluşu olan ve 
küresel çapta iş dünyasının nabzını tutan Corporate 
Vision Magazine tarafından düzenlenen Kurumsal 
Mükemmellik Ödülleri her yıl sektöründe öne çıkan 
firmaları ödüllendiriyor. Türkiye’nin havacılık 
teknolojileri alanında öncü firması Hitit Bilgisayar 
Hizmetleri’nin yüzde yüz yerli ve milli teknolojisinin 

global ölçekte bilinirliğinin artması, firmaya hem 
bireysel hem de kurumsal alanlarda ödüller 
kazandırmaya devam ediyor.  Bu yıl da farklı 
kategorilerde yapılan değerlendirme sonucu, İTÜ 
ARI Teknokent firması Hitit Genel Müdürü Nur 
Gökman, teknoloji alanında En Etkili Kadın CEO 
ödülüne layık bulundu. 1994 yılında, iki kadın 
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girişimci tarafından kurulan Hitit, teknoloji gibi zor 
bir alanda kısa zamanda küresel bir başarı elde 
etti. Hitit bugün aralarında Afganistan, Almanya, 
Angola, Fransa, Irak, Kırgızistan, Mısır, Namibya, 
Nijerya, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, 
Tanzanya, Tunus, Türkmenistan olduğu 16 farklı 
ülkeden 23 havayolu firmasının teknolojik 
altyapısını sağlıyor. Hitit’in yazılım çözümleri, tüm 
dünyada yılda 65 milyona yakın yolcunun seyahat 
etmesine olanak tanıyor. Hitit Genel Müdürü Nur 
Gökman; “Kadın olarak teknoloji sektöründe var 
olmak maalesef ülkemiz için alışılageldik bir durum 
değil. Türkiye’de olmayan bir sektörü ayağa 
kaldırma ve bunu yurt dışına taşıma son derece 
sancılı bir süreçti. Büyük bir emek ve özveri sarf 
ettik.  Hitit’i iki kadın girişimci olarak kurduğumuz 
yıllarda ürettiğimiz yazılım teknolojisini yurt dışı 

pazarlarda tanıtırken büyük zorluklarla karşılaştık. 
Türkiye’nin havayolu bilişimi alanında çözüm 
ürettiğine hem de bunun iki kadın öncülüğünde 
gerçekleştiğine inanmakta zorlanan bir çok 
yabancı havayolu şirketiyle karşılaştık. O 
günlerden bugünlere havacılık teknolojilerinin 
gelişimine ve dönüşümüne hem tanıklık hem de 
öncülük eden bir firma olarak geldiğimiz nokta 
bizim için çok anlamlı. Şahsıma layık görülen ödülü, 
beş kıtada ayak izi bırakan Hitit teknolojisinin 
arkasındaki ekibime ithaf ediyorum.” diye konuştu. 
Hitit Bilişim Genel Müdürü Nur Gökman; daha önce 
de 2016 yılında Microsoft  Türkiye – KAGİDER iş 
birliğiyle düzenlenen Teknolojinin Kadın Liderleri 
Ödülleri’nde Juri Özel Ödülü’ne ve 2017 yılında 
Acquisition Finance Magazine tarafından 
“Gamechanger” ödülüne layık bulunmuştu.

1994 yılında kurulan Hitit Bilgisayar Hizmetleri, 
sektörün hızla büyüyen oyuncularının en çetin ve 
karmaşık ihtiyaçlarını dahi karşılayabilecek 
düzeyde yeni nesil havayolu ve seyahat yazılım 
ürünleri ve servisleri sağlamaktadır. Hitit’in 
Crane markalı yazılım çözümleri havayolu 
firmalarının rezervasyon, biletleme, check-in, 
yolcu kalkış kontrolü, ekip planlama ve sadakat 
yönetimi, gelir muhasebesi, gider muhasebesi, 
tarife planlama, operasyon kontrolü, ekip 
planlama, tur operatörü /charter yönetimi gibi 
tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İş ortaklarıyla 

kurduğu yakın ilişkileriyle tanınan Hitit, çözüm 
ve servisleri ile ilgili olduğu kadar, müşteri 
hizmetleri konusunda da mükemmel geri 
dönüşler almakta ve bu geri dönüşleri daha da 
kaliteli ve başarılı hizmetlere dönüştürmektedir. 
Rezervasyon sistemleri üzerinden geçen 65 
milyona yakın yolcu ile dünya havayolu PSS 
(Yolcu Servis Sistemi) endüstrisinde 5. sırada 
bulunan Hitit, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan 
Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere uzanan iş 
ortaklıklarını hızla çoğaltmaya ve 
çeşitlendirmeye devam etmektedir.

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Hakkında



Türkiye’de Ar-Ge ekosisteminin önceülerinden biri olan İTÜ ARI Teknokent’in CEO’su Kenan 
Çolpan Sanayi Gazetesi’ne geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi. İTÜ ARI Teknokent, İTÜ 
Çekirdek, İTÜ MAGNET, INNOGATE, İstanbul Sanayi Odası İşbirliği ve Türkiye’deki 
teknokentlerin katkıları hakkında oldukça ilgi çekici başlıklar hakkında görüşlerini belirten 

Çolpan’ın röportajını sizler için derledik.

İTÜ ARI Teknokent’ten ve faaliyetlerinden 
bahseder misiniz? 
İTÜ ARI Teknokent olarak ülkemizin ilk Teknokent 
yapılanmalarından birini temsil ediyoruz. Tüm 
birimlerimiz, İTÜ’nün tarihten gelen bilgi birikimi ile 
önemli bir sinerji oluşturarak; teknoloji firmalarına ve 
girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri 
ticarileştirmeleri için en uygun ortamı ve olanakları 
sunuyoruz. İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde toplam 130 
bin metrekarelik kapalı alan içinde 10 binamız ile yer 
alıyoruz. 262 teknoloji şirketi, 6.800’ü aşkın çalışanı 

ile 180’i patentli 2500’ü aşkın projenin hayata 
geçirildiği İTÜ ARI Teknokent olarak Türkiye’de 
teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin odağında 
bulunuyoruz.  Girişimcilik ekosistemindeki yerimizi 
özetlemek gerekirse; İTÜ Çekirdek ile erken aşama 
girişimcileri, İTÜ Magnet ile ileri aşama girişimcileri ve 
Innogate ile uluslararası pazarlara açılmayı 
hedefleyen teknoloji şirketlerini destekliyoruz. 
Değişen dinamiklere ve teknolojilere uyum sağlayan 
İTÜ ARI Teknokent olarak, her geçen yıl hedeflerimizi 
büyütüyoruz. 

 Sanayi Gazetesi’ne Konuk Oldu!

İTÜ ARI Teknokent CEO’su
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Girişimciliğin odağında bir Teknokent olarak; İTÜ 
Çekirdek, İTÜ MAGNET ve INNOGATE programlarınızın 
içeriğinden bahseder misiniz? 
Teknolojiye dayalı fikirleri desteklemek bir Teknokent 
olarak en temel amaçlarımızdan biri. Bu doğrultuda 
girişimlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete 
dönüştürmek isteyen girişimciler için farklı faaliyetlerimiz 
bulunuyor. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en iyi 
kuluçka merkezlerinden biri olarak gösterilen İTÜ 
Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi ile fikir 
aşamasından, firmalaşma aşamasını tamamlayana kadar 
girişimcileri destekliyoruz. İTÜ Çekirdek’te yer almak 
isteyen girişimciler yapılan ön etap elemesi sonucunda 
“Ön Kuluçka” adı verilen ve İTÜ Çekirdek’in tüm 
olanaklarını hiçbir ücret ödemeden kullanma imkânına 
sahip oldukları sürece kabul ediliyor. Bu süreçte bir 
yandan projelerini hayata geçirmeye çalışırken, 
hızlandırma sürecinde de profesyonellerden ve 
akademisyenlerden temel işletme eğitimleri alıyorlar. 
Başarılı olan ekipler, Big Bang’te 17 milyon TL’lik ödül 
havuzundan pay almanın yanı sıra, İTÜ Çekirdek Kuluçka 
Merkezi’ne dâhil edilerek 1 yıl boyunca ücretsiz olarak 
Kuluçka Merkezi’nin sunduğu tüm olanaklardan 
yararlanabiliyor. İTÜ Çekirdek’e başvurularımız yıl 
boyunca web sitemiz üzerinden açık. Geçtiğimiz sene 
hayata geçirdiğimiz İTÜ Magnet İleri Aşama Girişimcilik 
Merkezi ile şirketleşme aşamasını tamamlamış, fikrini 
ürüne dönüştürebilmiş girişimcilerin ve start-upların bir 
adım daha ileri gitmelerini destekliyoruz. İTÜ MAGNET, 
yüksek potansiyele sahip ve pazarda yerini almış 
teknoloji girişimcilerini bir araya getirerek, girişimcilerin 
birlikte başardığı bir dayanışma ve paylaşım ortamı 
sunuyor. Burada yer alan girişimciler birbirleriyle ve 
girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarıyla 
işbirliklerini kendi çalışma ortamlarında geliştirebiliyor. 
Ayrıca sahip olduğu geniş çalışma alanı, toplantı odaları, 
konferans salonu ve sunum sahnesi ile İTÜ MAGNET 
komple bir girişimcilik üssü. Innogate Uluslararası Girişim 
Hızlandırma Programı’nı, yerli teknoloji firmalarına, 
uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli 
ve strateji geliştirme fırsatlarını, eğitim, mentorluk, 
danışmanlık ve doğru kişi/kurumlara erişim desteklerini 
sağlamak amacıyla 2014 yılından beri yürütmekteyiz. 
İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürüttüğümüz 
programa ABD’de müşteri, distribütör, iş ortağı, partner 
veya insan kaynağı bulmak isteyen teknoloji şirketleri 
katılabiliyor. Şimdiye kadar programda, toplamda 80 firma 
Türkiye’deki eğitim döneminden faydalandı ve bu firmalar 
arasından 40 firma ABD sürecine katıldı. 23 firma ise aktif 
olarak ABD süreçlerine devam ediyor.  

İTÜ ARI Teknokent ve İstanbul Sanayi Odası’nın iş 
birliklerinden bahseder misiniz?
İTÜ ARI Teknokent olarak; ana paydaşlarımızdan olan 
İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın desteğini 3 yıldır görmek 
bize güç veriyor. Türkiye’nin en büyük sanayi odası 
İSO’nun İTÜ Çekirdek’e sunduğu katkı, üniversite-sanayi 
işbirliğinin sağlanmasında örnek model teşkil ediyor. İSO, 
girişimciliği destekleme yönündeki vizyonu ve bu yöndeki 
değerli çalışmaları ile öncü kurum olma özelliği taşıyor. 
Teknoparklar arasında büyük bir öneme sahip bu işbirliği, 
üç yıl içerisinde birçok girişimcimize büyük faydalar 
sağladı. Özellikle “İSO KOZA” adlı program ile 
girişimcilerimize fırsatlar sunan İSO, ekosistemde 
sürdürülebilirliği sağlıyor.
Teknokentlerin ihracattaki yeri ve önemi nedir? 
Yaklaşık 15 yıl önce yasalaşan 4691 no’lu Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Yasası’na bağlı olarak teknoparklar 
ülkemizde hayata geçti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı yaklaşık 64 tane teknoloji geliştirme bölgesine 
izin verirken, 52 tanesi bugün aktif olarak hizmet veriyor. 
Bugün teknoparklar toplam 4 binin üzerinde firmaya ev 
sahipliği yapıyor, Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla’ya, teknoloji 
girişimciliğine, üniversite-sanayi işbirliğine ve istihdama 
çok ciddi katkılar sağlıyor. Ayrıca Teknokentler global 
firmaya dönüşme potansiyeli olan birçok startup firmaya 
da destek oluyor. Dünya genelinde baktığımızda AR-GE’ye 
ayrılan pay milli gelire oranla yüzde 3’ten fazlaysa bu 
ülkeler gelişmiş ülke sınıfında tanımlanıyor. Bizde durum 
teknoparklar kurulmadan önce sıfıra yakındı. 
Teknokentler kurulduktan sonra bu pay yükselmeye 
başladı ve milli gelirden Ar-Ge’ye ayrılan payda yüzde 1’e 
yaklaşmak üzereyiz. Teknoparkların bu nedenle değeri 
çok yüksek. Biz de İTÜ ARI Teknokent olarak, ülke 
ihracatına katkı sağlayacak teknoloji girişimlerine destek 
vermek ve firmaları bir adım daha öteye taşıyarak 
uluslararası markalara dönüştürmek için çalışmalar 
yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl başarılı firmalarımızla birlikte 
AR-GE ihracatında sağladığımız katkı bizim için büyük 
bir gurur kaynağı oldu. İTÜ ARI Teknokent olarak, 
2016 yılında AR-GE ihracatında bir önceki yıla oranla 
yüzde 11 oranında büyüyerek ülke ekonomisine 
desteğimizi sürdürdük.
Önümüzdeki dönemler için hedefleriniz neler?
İTÜ Çekirdek, ITÜ Magnet ve INNOGATE süreçlerinin tüm 
firmalar açısından en verimli şekilde sonuçlanması adına 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca çok yakın zamanda 
hayata geçmesini hedeflediğimiz Otomotiv ve 
Hareketlilik Tematik Binası gibi ülke ekonomisine değer 
katacak alanlara odaklı, tematik teknokent 
yapılanmalarına devam etmeyi amaçlıyoruz. 
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İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona dayalı 
teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla anılan 

AKEAD ve BASEFY firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

Tanıyalım!

İTÜ ARI  
Teknokentli  Firmaları 

AKEAD; Satış, Pazarlama Ve Lojistik Alanındaki Ticari Yazılımları
İle Toptan, Perakende Ve Kasa Otomasyon Sistemleri Geliştiriyor.

Çözüm Sundukları Sektörler

2002 yılında Fransa-Strasbourg’da kurulan şirketin ana 
aktivitesi yazılım üretmektir. AKEAD işletmeler için; 
ticari yazılımlar ve kasa otomasyon sistemleri, saha satış 
sistemleri, depo ve mağaza terminalleri, akıllı telefon 
uygulamaları gibi bir çok alanda hizmet vermektedir. 
2008 yılından yazılımları, AKEAD markası altında 11 
ülkede bayileşme çalışmalarını tamamlamıştır. AB 
ülkelerinde başarılarını arttırarak devam ettirmektedir. 
AKEAD Yazılım Çözümleri, 5 dilli olarak çalışmaktadır. 
Bu diller Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce, 
Hollandaca dır. Yazılım içersinden kolaylıkla diller 

arasında geçiş yapılabilmektedir. Sektörel olarak 
sundukları çözümler başlıca; Ticari işletmeler, Market ve 
Süpermarket, Tekstil, Mobilya-Dekorasyon, Toptan 
Gıda, Toptan Meyve/Sebze, Organik Ürünler, 
Elektrik-Elektronik, FMCG, İmalat sektörleridir. 
AKEAD-BS Yazılım Seçenekleri; Small, Classic, Business, 
Business+ başlıkları altında toplanabilir. Sunduğu 
yazılım çözümleri ile müşterilerine paketler arası geçiş 
imkanı sağlayarak büyümelerine olanak 
sağlanmaktadır. İhtiyaçlar çerçevesinde sektörel 
opsiyonlar da sunulmaktadır.

Avrupa’da doğmuş olmanın vermiş olduğu birikim ile 
Toptan ve Perakende sektörüne çözüm sunmaktadır. 

Avrupa’da var olmak bir dil tercümesi değildir. Ticari 
kuralları, yazılım kullanma alışkanlıkları, yasaları 
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Kimler Basefy Kullanmalı?

Faydası nedir?

Basefy, Evde Kullanılmayan Eşyaları, Giysileri  Ya Da Sıfır Ürünleri Zaman-Mekân
Sınırı Olmadan Sosyal Medyada Anında Satışta Hazır Hale Getiriyor!

birbirinden farklı olan ülkelerde var olmak bilgi birikimi, 
piyasa tecrübesi ve zamanı doğru kullanma ile mümkün 
olmuştur. Örneğin Almanya piyasasına girebilmek üç yıl 
sürmüştür. EEC ülkelerin ticari yasaları birbirlerinden 
farklılıklar gösterir. AKEAD yazılımı uluslararası 
muhasebe UFRS ile uyumlu içeriğe sahiptir. AKEAD BS 
(Business Solutions) ile toptan piyasasına AKEAD POS 
(Point of Sale); ile perakende sektörüne çözüm 
sunulmuştur. 2002 – 2014 yılları arasında oluşan lisanslı 
kullanıcı pro�limiz incelendiğinde görüşeceği gibi 
özellikle 10 sektörde başarılı olduğumuz 
görülmektedir. 2015 hede�miz ilave 5 sektöre daha 
çözüm üretebilmektir. Çözüm sunduğumuz sektörler 
incelendiğinde Perakende alanında göstermiş 

olduğumuz başarı ortaya çıkmaktadır. Hızlı Tüketimin 
yapısı gereği kasa, müşteri sadakati, kampanya, Etiket, 
Depo, Lojistik gibi yazılım çözümlerin yanında donanım 
olarak da dokunmatik ekran, ödeme kaydedici cihaz, 
barkod okuyucu ve yazıcı, El bilgisayarı, terazi ve 
kamera sistemi gibi cihazları yönetebilme, ihtiyaçlarını 
karşılamayı getirmektedir. Türkiye’de ticari tanım 
gereği toptan ve perakende ayrımı vardır. Kavramların 
içini doldurmak gerekirse kanala ürün temin edenler 
toptan hareketi (depolama, taşıma, dağıtım gibi 
faaliyetlerle uğraşan) oluştururken, tüketiciye ürün 
satanlar perakendeyi oluştururlar. 3100 sayılı kanunda 
muaf tutulanlar hariç tüm perakendeciler Ödeme 
Kaydedici Cihaz kullanmak zorundadırlar.

Basefy ile istediğin her şeyi, istediğin zamanda, hızlı ve 
kolay şekilde satışa çıkarabilirsin. Satışa çıkarttığın bu 
ürünler, anında sosyal ağlarında satışa çıkar ve bir anda, 
takipçilerin dahil milyonlarca kişiye sattığın şeyleri 
gösterebilirsin. Ürünlerini sosyal ağlarda görenler ise 
tıkladıkları anda Basefy’daki sayfana gelip PayU ile ister 
taksitli ister tek çekim olarak ürünlerini kredi kartı ile 
kolayca satın alabilirler. Sattığın ürünleri, için rahat şekilde, 
kargolayabilirsin. Çünkü ürünün ücreti çoktan PayU’nun 
güvenli havuzuna geldi bile. Alıcı onay verdikten sonra 

Sosyal medya üzerinden ürün satmak isteyenler
Evindeki kullanmadıklarını satmak isteyenler
Bir dükkanla anlaşıp onların ürünlerini satmak isteyenler.
Kendi dükkanındaki ürünlerini internetten satmak isteyenler.
El işi yaptığı ürünleri satmak isteyenler.
Komşularının eşyalarını satmak isteyenler.
Sergi açıp satmak isteyenler.
Kredi kartı ile satış yapmak isteyenler.
Evde, işte, vapurda, sokakta, tatilde nerede olursa olsun bütün dünya kendi 
dükkânı olsun isteyenler…

Ekonomik özgürlük sağlar.
İş sahibi yapar.
Ek gelir yaratır.
Sermayesiz ticaret olanağı tanır.
İsteyenin istediği yerden istediği şeyi satmasını sağlar.
Geleceğin mesleği olan e-ticaretin kapılarını açar.
Sosyal medya sayesinde bütün bunları «ücretsiz» yapmanızı sağlar…

aynı gün paran hesabında. Eğer alıcı isen aynı şekilde ürün 
eline geçip sen onay verene kadar paran PayU’nun 
güvenli havuzunda… Arkana yaslan ve satışların key�ni 
çıkar. İster evindeki kullanmadıklarını sat, istersen git bir 
dükkanla anlaş ve onların ürünlerini sat, kendi dükkânın 
varsa kendi ürünlerini sat, el işi yaptığın ürünleri sat, 
komşularının eşyalarını sat, istersen pazarda sat, istersen 
git sergi aç, sergideki ürünlerini anlık olarak orada kredi 
kartı ile sat. Evde, işte, vapurda, sokakta, tatilde nerede 
istersen. Artık bütün dünya senin  dükkânın…
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“1010!” ve “Six!” gibi ünlü bulmaca oyunlarının üreticisi olan Gram Games, dünyaca ünlü oyun 
geliştiricisi Zynga tarafından satın alındı.  Satış işleminin 250 milyon dolar nakit ve ek 

ödemeler karşılığı gerçekleştiği duyuruldu.

Gram Games, İstanbul ve Londra’da bulunan iki 

ofisinde toplam 77 çalışanla faaliyet gösteriyor. 

Geçtiğimiz sene geliştirdikleri yeni oyunları 

“Merge Dragons!” ile en çok kazanan ilk 50 oyun 

içerisine giren Gram Games, dünya çapında 170 

milyondan fazla oyuncuya sahip. Oyun şirketi 

aynı zamanda kurulduğu günden bugüne kadar 

birçok oyununu Avrupa ve Amerika’daki mobil 

platformlarda birinciliğe taşımayı başardı. Şirke-

tin kurucu ortağı ve aynı zamanda CEO’su olan 

Mehmet Ecevit, satın alma işleminin ardından 

yaptığı açıklamada yetenekli ekiplerini ve başarılı 

oyunlarını Zynga şirketinin dünya çapında etkin 

organizasyonuyla birleştirmekten gurur duyduk-

larını dile getirdi. “Zynga’nın dünyayı oyunlarla 

bağlama misyonuna derinden inanıyoruz ve 

takımları ile birlikte çalışmaya başlamak için çok 

heyecanlıyız.” Zynga CEO’su Frank Gibeau da 

yaptığı açıklamada Gram Games ekibinin yaratıcı 

oyun geliştirme prensipleri ve özgün kültüründen 

etkilendiklerini belirtti. Dünyanın en başarılı 

bulmaca oyunu üreticilerinden biri olan Gram 

Games, geliştirdiği oyunlarla dünya çapında mily-

onlarca insana ulaşmak istiyordu. Zynga ile 

yapılan bu satın alma işlemi şirketin hedeflerine 

daha kolay ulaşmasını sağlayacak.

Gram Games 
Mobil Oyun Şirketi 

250 Milyon Dolara Satıldı



Bülent Ozan, bir gün fitness salonunda spor yaparken, 
gazetede gördüğü bir haberden yola çıkarak, tek bir 
üyelikle tüm spor merkezlerine girebileceğin sistemin, 
yani Sports & Merits'in temellerini attı. Ocak 2016'da 
çalıştığı işinden ayrılan Bülent Ozan, hemen girişim fikri 
üzerinde çalışmaya başladı ve Nisan 2016'da 
şirketleşmeye karar vererek ilk resmi adımı attı. İnsan-
lara "iyi yaşam" biçimini anlatmak girişim süreçlerinde 
zorluklar yaşamasına neden oldu. “Girişimlerin ihtiyacı 
olan her konuda destek bulabilmesi, güçlü bir mentor 
kadrosunun olması, fikir almak istediğinizde kendi 
yaşadığı tecrübesini anlatan birçok insan olması ve en 
önemlisi potansiyel yatırımcılarla buluşturması İTÜ 
Çekirdek'i tercih etmemdeki en büyük etkenler oldu.”
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Girişimcilik dünyasında 6. Yılını dolduran İTÜ Çekirdek bünyesinde yer alan girişimcileriyle yeni 
başarılara doğru yol alıyor! UBI Global’ın Üniversitelere Bağlı Kuluçka Merkezleri Sıralaması’nda 
Dünya 3.’sü Olarak başarılarına bir yenisini ekleyen ve bugüne kadar 1.180 projeye ve 3.345 
girişimciye destek sağlayan İTÜ Çekirdek’in girişimcileri Sports & Merits ve Traceitup başarıya 

uzanan yolda yaşadıklarını ve hikâyelerini bizlerle paylaştı. 

Sports & Merits

TraceItUp
Yine ihtiyaçtan doğan bir girişimci hikayesi ile karşınız-
dayız. TraceItUp kurucu ortağı Çağkan Çaylı’nın bir 
arkadaşı bir internet sitesi üzerinden yemek siparişi 
veriyor. Siparişin üzerinden uzun bir süre geçmesine 
rağmen kuryenin nerede olduğu veya ürünü ne zaman 
teslim edeceği tam olarak bilinmiyor. Çünkü kuryeleri 
canlı takip edebilecek bir sistem henüz yok. Bu ve bunun 
gibi durumlar, Çağkan Çaylı ve Nafiz Çaylı’yı, kuryeleri 
takip edecek sistem yapma fikrine yönlendiriyor ve 
TraceItUp ortaya çıkıyor. Böylece modern dünyanın en 
eski ama hala en aktif problemlerinden biri olan dağıtımın 
son aşamasına teknoloji ile çözüm getirmiş oluyorlar. 
TraceItUp, siparişinizin nerede olduğunu mobil ile harita 
üzerinden canlı olarak gösteren bir uygulama. Kullanıcılar 
kuryenin nerede olduğunu görür ve ona göre hareket 
ederken, restoran ve işletmeler de bu anlık kurye takibi 
sayesinde, operasyonel maliyetlerini azaltıyor, daha 
doğru stratejik kararlar alabiliyor. TraceItUp Kurucuları 
Çağkan ve Nafiz: “Çok farklı kişilerden fikir alabileceğiniz 

bir ortamda geliştirmelisiniz girişiminizi. Her bireyin bir 
olaya ne kadar farklı açılardan baktığını görmek bizim 
dahavgüvenli adımlar atmamızı sağladı. Pozitif bir atmos-
fer ise motivasyon için şart. Yeteri kadar emek verirseniz, 
geri bildirime yeteri kadar açık olursanız, ekosistemde 
başarıya ulaşmak çok da imkânsız değil.” diyerek neden 
İTÜ Çekirdek’i seçtiklerini bu cümlelerle ifade etti. 

Bülent Ozan

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

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

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Respo Gadgets tarafından geliştirilen Dormio adlı ağız içi 
aparat, dünyada 200 milyondan fazla kişide bulunan 
Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’na ve horlama 
problemine karşı konforlu bir alternatif tedavi sunarak 
güncel tedavileri kullanmayı reddeden hastalara 
sağlıklarına kavuşma fırsatı sunuyor. Önceden sadece 
online olan satın alınabilen Dormiolar, şimdi eczanelere 
taşındı. Hemen herkesin rahatlıkla ulaşabileceği Dormio, çok 
daha fazla kişiyi tedavi etme hedefini sürdürüyor.

Bünyesindeki girişimleri tam donanımlı olarak sektöre kazandırmak 

isteyen İTÜ Çekirdek bu kez girişimcilerine başka bir alanda destek 

oldu. Userpots işbirliği ile düzenlenen Landing Page Workshop’u 

girişimcilerden büyük ilgi gördü.

Dormio’lar artık eczanelerde de
yer almaya başladı!

Girişimciler için Landing Page
Workshop’u düzenlendi!
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İTÜ Çekirdek girişimlerinden işveren ile öğrenciyi buluşturarak onlara staj ve freelance çalışma imkanı veren 

ÖğrenciyeGelir.com, sitesine online ödeme seçeneğini getirdi!

ÖğrenciyeGelir sitesine online ödeme seçeneği getirdi!

Uçakların ortalama 15 

saat süren yüzey 

muayenelerini 20 

dakikanın altında 

yaparak şirketlerin 

karını artıracak akıllı ve 

otonom muayene 

donanımı geliştiren 

Ravinspect Teknoloji, 

dünyada İHA’larla ilgili 

pek çok firmanın da 

üzerinde çalıştığı kapalı 

mekan navigasyon 

sistemini yedekli ve 

her çevreye 

uyarlanabilir şekilde 

Ravinspect kapalı mekan navigasyon sistemini yedekli ve her çevreye
uyarlanabilir şekilde geliştirdi!

Aynı hastalığa sahip insanları bir araya getirerek, kullanıcıların 

tecrübelerini paylaşabilecekleri, paylaşılan tecrübelerin ve önerilerin 

doktorların kontrolünden geçerek filtrelendiği, yapay zeka tabanlı 

ücretsiz bir sağlık ağı olan Medital’in beta sürümü yayında!

Türkiye’deki ilk çevrimiçi dijital
sağlık ağı olan Meditial

beta sürümü yayında!

geliştirdi. Minimum hata için sistemin güvenilirlik testlerini sürdüren girişim bu sistem 

sayede endüstriyel olarak depoların geleneksel stok kontrol süreçlerinden, uçakların 

muayenesine kadar bir çok sektörde insan faktörü en aza indirgemeyi hedefliyor.



Capsule360, farklı çalışma prensipleri sayesinde 
çekim yapacağınız kamera ya da akıllı tele-
fonunuzu daha konforlu hale getirerek çekim 
yeteneğini artırıyor. Dünyanın en büyük kitlesel 
fonlama platformlarından biri olan Kickstart-
er’da fonlamaya açılan Capsule360, şimdi her-
kesin desteğini bekliyor! Capsule360, 3 aşamalı 
hareket yeteneği sayesinde çekim yaparken 
Slide, Tilt ve Pan yapmaya olanak sağlıyor. Pan-
orama çekim, obje takip etme, time-laps gibi pek 
çok özelliğe sahip olan Capsule360, akıllı tele-
fon, aksiyon kameraları ve DSLR makinelerle 
uyumlu şekilde çalışıyor. Akıllı telefonunuzu 

bile profesyonel çekim için uygun hale getiren 
Capsule360 ayrıca mobil uygulama ile kontrol 
de edilebiliyor. Kullanıcı dostu arayüzü ile 
dikkat çeken Capsule360, akıllı obje takip 
özelliği sayesinde tüm yüzleri algılıyor ve çekim 
boyunca da takipte kalabiliyor. Kickstarter’da 
50 bin dolar toplamayı hedefleyen MIOPS, kam-
panyanın bitmesine 20 gün kala hedefinin 
oldukça üstüne çıkmış durumda. Girişim şu an 
275 bin dolar toplamış durumda. 199 dolar fiyat 
etiketine sahip olan ürünün şu anki fiyatı 179 
dolar. MIOPS, siparişleri aralık ayında sahipler-
ine teslim etmeye başlayacak.
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Yerli girişimler yükselişe geçiyor! Ülkemizdeki en başarılı 
girişimlerden biri olan MIOPS, global alandaki ilerleyişine devam 
ediyor. Profesyonel kamera ekipmanları üreten girişim, 2016 yılında 
MIOPS MOBILE projesi ile önemli bir başarı yakalamıştı. Firma bu kez 

de Capsule360 ile karşımızda!

Capsule360 İle Kickstarter’da!

INNOGATE Firması

 MIOPS Yeni Ürünü 



Innogate’in 6. döneminde 
firmalarımızın ilk ayda
elde ettiği kazanımlara
yakından bakalım!
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INNOGATE’te

İSTKA tarafından desteklenen
INNOGATE Programı 2014
yılından bu yana hız kesmeden
devam ediyor! Ülkede
yürüttükleri teknolojilerle fark
yaratarak, program sonrası
globalde hızlanan firmalarımız
Alumni Day’de buluştu. 

Innogate 7. dönemi Türkiye’de hız 
kesmeden devam ediyor! Firmalarımız 

ABD kampı öncesi sunumda buluştu.
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İTÜ MAGNET’te

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de
ilk kez Edison Ödülü’nü kazanan
YGA ve VESTEL işbirliğinde
hayata geçirilen İTÜ Magnetli
‘WeWALK Akıllı Baston’
Indiegogo kampanyasını başlattı!

İTÜ Magnetli AkıllıBES, Oracle'ın
Global Hızlandırma Programı'na
Türkiye'den kabul edilen ilk
startup oldu!

İTÜ Magnet’te İTÜ ARI Teknokent
ve Etohum işbirliğiyle Early
Customer Demo Day
düzenlendi! İTÜ Magnet ve
İTÜ Çekirdek girişimcileri
kurumsal şirketlerle buluştu.
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İTÜ Magnet’te Sigorta
Teknolojileri’ni konuşuldu.
Alanında uzman isimler
insurtech’i ve yatırım
fırsatlarını anlattı.

İTÜ Magnetliler Dünya
kupası heyecanını
birlikte yaşıyor!

İTÜ Magnetliler
Jam Session Turkey
ile birlikte en hareketli
ritimleri birlikte yakaladı!

İTÜ Magnet, girişimcileri bir
sonraki aşamaya taşıyacak
verimli ortamı sağlar. Kurumsal
firmalar, tecrübeli mentorlar,
yatırım fonları ve aynı ortamı
paylaştıkları girişimciler, bir
scale-up'ın basamakları hızlı
çıkmak için aradığı desteği sunar.
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‘Polimer kimyası’ alanında yaptığı evrensel düzeydeki çalışmalarıyla tanınan Fen 
Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Yusuf Yağcı, başarılarına 
bir yenisini daha ekledi. Prof. Dr. Yağcı, Belçika Polimer Derneği Ödülü’nü Türkiye’den 

alan ilk bilim insanı oldu. 

Alanında dünyanın saygın kuruluşlarının başında 

gelen Belçika Polimer Derneği, iki yılda bir verdiği 

ödüllerle polimer bilimine önemli katkılarda bulunan 

bilim adamlarını seçiyor. Bu yıl ödüle, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 

Belçika Polimer Derneği tarafından verilen ödüle, 

bugüne kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden 10 bilim 

insanı değer görüldü. ABD’den Prof. Craig Hawker, 

James L. Hedrick, Hollanda’dan Prof. Bert Meijer, 

Almanya’dan Prof. Christopher Barner Kowollik, Prof. 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı değer görüldü. 

Prof. Dr. Yağcı, bu ödüle layık görülen ilk Türk bilim 

insanı olmasıyla da ülkemizi bir kez daha gururlandı. 

Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Yusuf Yağcı’ya ödülü Blan-

kenberge şehrinde düzenlenen Belçika Polimer Kon-

gresi sırasında takdim edildi. Prof. Dr. Yağcı ödülünü, 

Derneğin Başkanı Agfa Araştırma Müdürü Dr. Johan 

Loccufier ve derneğin ilk başkanlığını üstlenen Prof. 

Eric Goethals’ın elinden aldı.  Prof. Dr. Yusuf Yağcı, 

ödülle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:  “Bu ödül, Belçi-

ka Polimer Derneği tarafından iki yılda bir polimer 

biliminde uluslararası düzeyde önemli araştırmalar 

yapan ve Belçikalı polimer bilimcilerle iş birliği yapan 

bilim insanlarına veriliyor. Bugüne kadar sadece 9 

bilim insanına verilen ödüle değer görülmekten dolayı 

son derece mutluyum. Ödül almak bir sonuçtur. Ödüle 

değer görülmek, başarılı işler yapabildiğimizin bir 

göstergesidir. Ödül, çok daha önemli işlerin ortaya 

çıkmasında teşvik edicidir. Polimer bilimine ve daha 

büyük ödüller alabilecek gençlerin yetişmesine katkı-

da bulunmaya devam edeceğim.” 

 Prof. Dr. Yusuf Yağcı’ya 
Belçika’dan Öğretim Üyemiz

Ödül

Ullrich Schubert, Prof. Dr. Klaus Müllen ile Prof. Dr. 

Manfred Stamm, Polonya’dan Prof. Dr. Stanislaw 

Penczek, Japonya’dan Prof. Dr. Minura Matsuda ve 

Türkiye’den Prof. Dr. Yusuf Yağcı ödül alan isimler 

olarak tarihe isimlerini yazdırdı.

Dünyada Sadece 10 Bilim İnsanı Bu Ödüle Değer Görüldü
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Borusan Müzik Kütüphanesi, Türkiye’nin en 

kapsamlı müzik kütüphanelerinden biri olan İTÜ Dr. 

Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) 

Müzik Kütüphanesi ile birleşerek kapılarını 

ziyaretçilere açtı. Açılış törenine, İTÜ MİAM Müdürü 

Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk ve Borusan Sanat 

Genel Müdürü Ahmet Erenli’nin de aralarında 

bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. İTÜ MİAM 

Müdürü Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk, MİAM’ın 

çalışmaları hakkında bilgi verdi. Öztürk, “İTÜ MİAM 

Müzik Kütüphanesi, müzikte yüksek lisans ve 

doktora yapan öğrenciler, akademisyenler ve 

müzik araştırmacılarına bilgi alt yapısı sunmak 

amacıyla kuruldu. Müzik alanında liderlik vasfına 

sahip yaratıcı ve araştırmacı uzmanlar yetiştirmek, 

Ortak Müzik Kütüphanesi
İTÜ ve Borusan’dan

Borusan Müzik Kütüphanesi’nin 2014 yılında İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri 
Araştırmalar Merkezi (MİAM) Müzik Kütüphanesi’ne bağışlanması ile başlayan dört 
yıllık yoğun çalışma meyvesini verdi. İki değerli kütüphanenin birleşmesiyle 34.000 

adede yakın kaynak müzik araştırmacılarının erişimine açıldı. 

müzik üzerine araştırmalar gerçekleştirmek ve bu araştırma-

ların sonuçlarını yaymak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. 

Borusan Müzik Kütüphanesi kaynaklarının eklenmesiyle 

34.000’e yakın kaynağımız oldu. Kütüphane, basılı kaynak-

ların yanı sıra, birçok veri tabanına ve elektronik kaynaklara 

erişim imkânı sağlıyor.” dedi. Borusan Sanat Genel Müdürü 

Ahmet Erenli ise şunları belirtti:  “Türkiye’nin ilk özel müzik 

kütüphanesi olarak kurulan Borusan Müzik Kütüphanesi, 

uzun yıllar Borusan Sanat’ın İstiklal Caddesi’ndeki eski binasın-

da öğrencilere ve müzikseverlere hizmet verdi. Büyük ölçüde 

eğitim çağındaki gençleri hedef kitle olarak seçen Borusan 

Müzik Kütüphanesi, gençlerin çok sesli batı müziği ve çağdaş 

müziği sevmelerine hizmet etti. Kütüphane arşivinde ağırlıklı 

olarak klasik müzik olmak üzere, caz, blues, dünya müzikleri, 

Türk sanat müziği ve Türk halk müziği üzerine kitap, CD ve 

notalar ve dergiler bulunuyordu. Kütüphanenin en önemli 

bölümlerinden biri Çağdaş Türk Besteciler Arşivi idi. Borusan 

kütüphane arşivinin MİAM bünyesinde hizmet vermesinden 

son derece mutluyuz. Ayrıca Borusan Sanat olarak, Türkiyeli 

bestecilerin notalarının dijitalleştirilme çalışmalarını 

sürdürüyoruz.” Açılış konuşmalarının ardından müzik dinletis-

ine geçildi. Çelloda Yelda Özgen ve kemençede Neva Özgen, 

Kamran İnce’nin ‘Asumani’ ve Tiryaki’nin ‘Nihavend Peşrev’ini 

seslendirdi. Reuben de Lautour’un kemençe ve çello seslerin-

den yola çıkarak bestelediği elektroakustik kompozisyonun 

ilk seslendirilişi katılımcılardan büyük beğeni topladı. 

Kütüphane, tüm müzik araştırmacılarının kullanımına açık. 

Kaynaklar, kütüphanenin internet sitesi üzerinden de 

taranabiliyor. Elektronik kaynaklara, İTÜ kampüsü dahilinde 

herhangi bir şifreye ihtiyaç olmadan ulaşılabiliyor.
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Hedef Greenmetric Sıralamalarında Daha da Yukarı Çıkmak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) ve İstanbul 
Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen "İTÜ: Sürdürülebilir Enerji Üssü" 
isimli proje kapsamında İTÜ Ayazağa Yerleşkesine “Atıktan Enerji Üretim Tesisi” ve 

“Engelsiz Yeşil Ofis" kuruluyor.

İTÜ Ayazağa Yerleşkesinin "Yeşil Kampüs" projesi 
kapsamında, atıkları kaynağa dönüştürme amacıyla 
hazırlanan proje ile organik katı atık yönetimi, yenilikçi 
prosesler ile atıkların arıtımı ve değerlendirmesi, atıkları 

temiz enerjiye dönüştürmek ve sürdürülebilir bir yaşam 
modelini İstanbul'a kazandırmak hedefleniyor. Yakın 
zamanda açılışı yapılacak olan tesis ve yönetim ofisi 
birçok inovatif yaklaşımı içerisinde barındırıyor.

Sürdürülebilir Enerji İçin İTÜ’de kurulmakta olan iki 
Yeşil Tesis, İTÜ’nün 6 yıla yakın bir süredir 
yürüttüğü Yeşil Kampüs çalışmalarının temel 
bileşenlerinden. Yeşil Kampüs bileşenlerinin iklim 
bilimi perspektifiyle makro ve mikro ölçekte kurgu-
lanmasında öncülük eden Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Tayfun Kındap ile birlikte mimarlık, peyzaj 
mimarlığı, elektrik mühendisliği, makina mühendis-
liği ve çevre mühendisliği gibi farklı disiplinlerden 

bilim insanları ve öğrenciler de katkı sunuyor. 
İTÜ’de yürütülen Yeşil Kampüs çalışmaları üniversit-
enin 2017 yılında Greenmetric Sürdürülebilir 
Üniversite Kampüsleri Sıralamalarında dünyada 77., 
Avrupa’da ise 37.liğe yerleşmesini sağlamıştı. Prof. 
Dr. Kındap, yerleşkedeki bu iki yeni atılımın 
2018’deki sıralamaları da etkileyeceğini, İTÜ’nün en 
üst sıralarda yer alması için proje geliştirmeye 
devam edeceklerini belirtti.

 İTÜ’de İki Yeşil Tesis
Sürdürülebilir Enerji İçin
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Kaynağında ayrışımla yüksek değerli ürüne dönüşüm

Engelsiz, yeşil, kendi kendine yeten bir ofis

İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. 
öğretim üyemiz Mahmut Altınbaş, Atıktan Enerji Üretim 
Tesisinde yapılacak çalışmalarla ilgili şunları söyledi: 
“Ayazağa Yerleşkesinde, kaynağında ayrı toplanmış 
yaklaşık 1.6 ton organik katı atık, kurulacak olan Atık-
tan Enerji Üretim Tesisinde biyokimyasal dönüşümlere 
uğrayarak yenilenebilir enerji kaynağı olan metan gazı 
içerikli biyogaza dönüştürülecek. Oluşan biyogaz, 
jeneratör ile elektrik ve ısı enerjisine çevrilerek günlük 
30 kWh’lık enerji kazanımı sağlanacak. Üretilen elektrik 
kampüs içi faaliyetlerde, üretilen ısı ise tesisi ısıtma 
amacıyla değerlendirilecek. Tesisteki prosesler sonucu 
oluşan atık su, kurulacak olan yapay sulak alanda 

arıtılacak ve kampüs içi sulama faaliyetlerinde kullanıl-
mak üzere sulama suyu elde edilecek.”

Dr. Altınbaş, atıkları yerinde değerlendirerek ayrıştır-
manın önemine dikkat çekerek, atıkların koku ve 
sızıntı suyu emisyonlarının sağlanmasıyla çevreye 
olan olumsuz etkilerin en aza indirilebileceğini belirtti. 
Altınbaş, bu çalışma kapsamında fakülte, enstitü 
binaları ve yerleşkenin çeşitli yeme içme noktalarında 
ayrıştırma kabı konumlandıracaklarını söyledi. Altın-
baş, “Atıklar kaynağında ayrılarak yüksek değerli ürün-
lere dönüştürülecek. Böylece çevreyi korumanın yanı 
sıra, Belediye için büyük bir yük olan atık toplama ve 
bertaraf işlemleri de hafifletilmiş olacak. Sürdürülebil-
ir bir yaşam tarzı için uygulama sınırlarının ne kadar 
geniş olduğu, kurulan bu tesislerle gösterilecek. ”dedi. 
Projede imzası bulunan, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğre-
tim üyemiz Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin ise engelsiz 
yeşil ofis konsepti hakkında bilgi verdi. Konteyner 

mimarisinin, Türkiye için yeni sayılabilecek yaklaşım-
lardan olduğunu belirten Prof. Dr. Seçkin, proje 
sonlandığında özellikle mimari uygulama noktasında 
birçok yeniliğin ilk kez deneyimleneceğini söyledi. 
Seçkin, “Öncelikle, kullanılmayan konteynerleri çöp 
olmaktan kurtarıp ekonomiye kazandırdık. Taşınabilir, 
kolayca sökülüp takılabilir, inşa edildiği yerde mini-
mum karbon ayak izi yaratan bir bina tasarladık. 
Kullanılan malzemeleri ve yapı elemanlarını mümkün 
olduğunca geri dönüşümlü ve az enerji tüketen ürün-
lerden seçmeye çalıştık. Burada yaşam başladıktan 
sonra da öğrenmeye ve tecrübe kazanmaya devam 
edeceğiz. Her binada ve her yeni teknolojide olduğu 
gibi binayı kullananların da bize geri dönüşleri doğrul-
tusunda değerlendirmeler yapıp, yeni yapılar 
geliştirme şansımız olacak.“ dedi.

Prof. Dr. Seçkin binanın konseptiyle ilgili ise şunları söyledi: 
“Tasarladığımız konteyner mimarisi şu an geri dönüşüm 
açısından en önemli yapım yaklaşımlarından birisidir. Biz de 
burada bir geri dönüşüm tesisi kurduğumuz için atıklardan 
enerji üretiyoruz. Engelsiz Yeşil Ofiste oluşan atık akımları 
kaynağında ayrıştırılarak toplanacak. Bina dış cephesine, 
montaj canlı mikro-yosun (mikroalg) yetiştirme sistemi ente-
gre edilecek. Ayrı akım olarak toplanan sarı su beslemesi ile 
ofis dış cephesinde mikro-yosun biyokütlesi üretilecek. 

Üretilen biyokütle, organik katı atıkla beraber yenilenebilir 
enerji olan biyogaza dönüştürülecek. Ayrı akım olarak topla-
nan kahverengi su ise biyogaz sistemini besleyecek. Kahv-
erengi ve sarı su ile gübre eşdeğeri olan kompost elde 
edilecek. Ayrıca ayrı akım olarak toplanan yağmur suyu, 
kampüs içi sulama faaliyetlerinde kullanılacak. Toplumsal 
farkındalık yaratmaya yönelik uygulamalarla öncü İTÜ, Yeşil 
Kampüs Projesi kapsamında, sürdürülebilir yaşamın somut 
bir örneğini ülkemize kazandıracak.”
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Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerimizin diplomalarına kavuştuğu, 
İTÜ Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Diploma Törenleri 19 Haziran’da 
gerçekleşti. İTÜ, bu yıl 1228’i yüksek lisans 213’ü doktora olmak üzere toplam 1441 

lisansüstü mezununu geleceğe uğurladı.

Ayazağa Yerleşkemizde bulunan Süleyman Demirel 

Kültür Merkezinde düzenlenen törenlerde yüksek 

lisans doktora ve sanatta yeterlik düzeyindeki 

öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 

belgelerini aldı. Bu özel günde aileleri, danışman 

hocaları ve arkadaşlarıyla bir araya gelen mezun-

larımızın mutluluğu görülmeye değerdi. 2017-2018 

Akademik Yılı Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni’nde 

de ilk konuşmayı, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 

Karaca yaptı. Prof. Dr. Mehmet Karaca konuşmasında 

uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından 

açıklanan her sıralamada İTÜ’nün üst sıralarda yer 

aldığını, ülkemiz bazındaki sıralamalarda ise birin-

ciliğini korumaya devam edeceğini belirtti.

 Lisansüstü Mezununu Geleceğe Uğurladı
İTÜ  1441
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Konukları, “Türkiye’nin güzide kurumu, enlerin ve 

ilklerin okuluna hoş geldiniz!” diyerek selamlayan 

Karaca, “Her ailede mutlaka bir İTÜ’lü vardır. Ülkemizin 

tarihine baktığınızda, modernleşmesi, ileri hamleleri, 

ülkenin alt yapısında, siyasetinde, her yerinde İTÜ 

markası ve imzası var. İTÜ ile gurur duyuyoruz. Sizler-

le daha çok gurur duyuyoruz. Bundan sonra bayrak 

sizlerin elinde olacak. Bir kısmınız doktoraya devam 

edecek bir kısmınız ise özel sektörde hayata atıla-

caksınız. İTÜ’lü olduğunuzu unutmayın, İTÜ’yü unut-

mayın, mutlaka burayla bir bağ kurun, hepinizin yolu 

ve bahtı açık olsun.” dedi. 2018 yılı yüksek lisans 

mezunlarımız adına konuşan Meltem Yongar ise ”Tür-

kiye’nin ilk akademik kurumu olan üniversitemiz, 

yüzyıllara dayanan bilimsel mirasını en nitelikli öğre-

tim üyeleri eli ile öğrencilerine aktarmaktadır. 

Öğrenciyi bir birey olarak gören, tüm öğrencilerine 

eşitlik ilkesi ile yaklaşan ve başarı kriterini esas alan 

hocalarımızla çalışmış olmak büyük bir ayrıcalıktı. Bu 

uzun süreçte bizimle olduklarını her zaman hisset-

tiğimiz, bizden desteklerini esirgemeyen, yol 

gösteren danışmanlarımıza, ayrıca yapıcı yorum ve 

katkıları için tüm hocalarımıza gönülden teşekkür 

ederim. Onların yönlendirmeleri olmasaydı bu dalgalı 

denizde yönümüzü bulmamız gerçekten çok zor 

olurdu. Bizleri bu uzun ve zorlu yolda yalnız bırak-

mayan başta fedakâr ailelerimiz olmak üzere, 

arkadaşlarımıza ve İTÜ mensubu tüm çalışanlara ve 

araştırmacılara, göstermiş olduğu sabır, anlayış ve 

güler yüz için gönülden teşekkür ederim.” şeklinde 

konuştu. Enstitü Müdürleri adına ilk konuşmayı Bilişim 

Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha 

yaptı. Prof. Dr. Karaçuha “Bugün itibariyle yüksek 

lisans öğrenim sürecini başarıyla tamamlamış oluyor-

sunuz. Bundan sonraki yaşamınızda, yapacağınız iş ve 

işlemleri, insanlığa, ülkemize, milletimize faydalı 

olduğunu hissederek yapmanızı, bunu yaparken de 

tutkuyla, heyecanla, zevkle yapmanızı tavsiye ediyo-

rum. Bütün bunlarla beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu ve 

başarılı bir hayat diliyorum. Yolunuz açık olsun.” dedi.

Rektör Karaca
“İTÜ Modern
Türkiye’nin Marka
Üniversitesi”

Prof. Dr. İsmail Koyuncu
“Türkiye’deki Fen
Bilimleri Enstitülerinden
en fazla mezun veren
üniversite İTÜ”



32

Törenin diğer konuşmacısı ise Fen Bilimleri Enstitüsü 

Müdürümüz İsmail Koyuncu oldu. Konuşmasında 

lisansüstü eğitime dair bazı istatistikleri paylaşan 

Koyuncu, Türkiye’deki Fen Bilimleri Enstitüleri 

arasında en fazla mezun veren üniversitenin İTÜ 

olduğunu ve bu alanda üniversitemizin etkin rol 

gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. İsmail Koyuncu “Tür-

kiye’de toplam yüksek lisans öğrenci sayısı 454 bin, 

doktora öğrenci sayısı ise 95 bin’dir. Yani toplamda, 

550 bin lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır. İTÜ Fen 

Bilimleri Enstitüsünde ise hali hazırda, 8420 yüksek 

lisans, 2950 doktora öğrencisi bulunmaktadır. 

Toplamda 11370 öğrenci ile İTÜ Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Türkiye’deki Fen Bilimleri Enstitüleri 

içinde en çok lisansüstü öğrencisi bulunan 

enstitüdür. Son yıllardaki mezun sayılarında d önemli 

oranda bir artış görüldüğünü söyleyen Koyuncu, 

“Yüksek lisansta 2016 yılında 700, 2017 yılında ise 

900 civarında mezun verdik. 2018 yılı mezun sayımız 

ise 1418’dir. Fen Bilimleri Enstitüsü tarihinde bu yıl 

ilk defa mezun sayısı 1000 sayısını aşmış ve 1500 

sayısına dayanmıştır.” şeklinde konuştu. Konuşma-

ların ardından sahnede mezuniyet belgelerini alan 

yüksek lisans mezunlarımız, Rektör Yardımcımız Prof. 

Dr. Ali Fuat Aydın eşliğinde ettikleri yeminin ardın-

dan keplerini attılar. Aynı gün düzenlenen 

2017-2018 yılı Doktora ve Sanatta Yeterlik Diploma 

Töreni açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. 

Mehmet Karaca sözlerine kendi tecrübelerinden 

örnekler sunarak başladı. Karaca; “Sınavı geçtiğim 

gün şunu fark ettim. Doktorayı bitiren herkes her 

şeyi yapabilir ve her konuda konuşabilir. Mühendis-

likten matematiğe, spordan sinemaya kadar her 

konuda bilgi sahibidir. Şunu söylemek isterim, dokto-

ra esastır. Diğer dereceler size verilebilir ancak 

doktora alınır. Doktorayı sizler bileğinizin gücüyle ve 

alın terinizle aldığınız için çok değerlidir. Hepinizin 

yolu açık olsun. Bilim camiasına hoş geldiniz. Hepin-

ize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” diyerek sözleri-

ni tamamladı. Törenin davetli konuşmacısı olan 1989 

yılı İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezu-

numuz, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO 

Çağatay Özüdoğru İTÜ’lü olmanın ayrıcalıklarından 

bahsederek; “Farkındayım ki iş hayatımın her 

bölümünde Teknik Üniversiteli olmanın büyük avan-

tajlarını yaşadım. Mühendislik eğitimi almış olmanın 

avantajlarını, analitik düşünme tarzını, problemleri 

çok hızlı kavrayıp çok hızlı çözüm üretebilme kabili-
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yetini edindiğim İTÜ her 

zaman yanımda oldu. Bugün 

hepiniz hayatınıza en az üç 

sıfır önde başlıyorsunuz. 

Çünkü artık Türkiye’nin en iyi 

okulu olan İTÜ’den doktora 

derecesine sahipsiniz. Bu 

salonlardan sadece Türki-

ye’nin en iyi mühendisleri 

değil, en iyi, en başarılı devlet 

adamları, hocaları, bürokrat-

ları, finansçıları, her alandaki 

iş adamları ve yöneticileri 

çıkmıştır. Bundan sonraki 

hayatınızda başarılar diliyor, 

hepinizi yürekten tebrik ediy-

orum.” dedi.  İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca 

konuşmasının ardından CEO Çağatay Özüdoğru’ya 

teşekkür plaketi takdim etti. Konuşmaların ardından 

“2017-2018 Yılı En Başarılı Tez” sahipleri ve 

danışmanları plaketlerini İTÜ Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Karaca ve İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 

Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun elinden aldı. 

Doktora mezunları adına konuşmasını gerçekleştiren 

Fen Bilimleri Enstitüsü Mezunu Dr. Abdulhalim Kılıç; 

“Bugün akademik yaşamımızın en zorlu aşamasını 

tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte epey zorlu ama 

verimli bir yol katettik. İçimizdeki bilim sevgisi, 

araştırma merakı, ülkemize ve tüm insanlığa katkıda 

bulunuyor olmanın coşkusu her daim var oldu. 

Bugünden sonra kendimize 

ve ülkemize olan sorumlu-

luğumuz bir kat daha 

artmıştır.” dedi. Enstitü 

müdürleri adına konuşan 

Enerji Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Ayşe Filiz Baytaş 

ise şunları söyledi; “Her 

eğitim aşaması bizleri yeni 

bilgilerle donatır ve biz 

dünyayı daha iyi anlarız. 

Doktora aşaması diğer tüm 

eğitim aşamalarından 

farklıdır. Çünkü doktora 

tezinde bizden beklenen, 

ilgi duyduğumuz bir 

konuda çalışmalar yaparak 

bilime yenilik getirmektir. 

Hepimizin gurur kaynağı İTÜ’de doktora yapmak zor 

bir süreçtir. Bugün bu süreci başarıyla tamam-

ladığınız için kendinizle ne kadar övünseniz azdır.”  

Doktora ve sanatta yeterlik mezunlarına diplomaları 

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından 

verildi. Törende Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri 

Mühendisliği Doktora Programı’nı başarıyla tamam-

layan 90 yaşındaki mezunumuz Dr. Ferhat Babür 

salondan büyük alkış aldı. Diploma töreni kep atma 

ve fotoğraf çekimleri ile son buldu.
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