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H2O E-Dergisi’nin 21. Sayısı, 2018 yılı Temmuz ayında gerçekleşen 
gelişmelerden oluşan dolu içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

Türkiye’nin üniversiteleri içerisinde öğrencilerine verdiği kaliteli eğitim 
sayesinde nitelikli iş gücüyle sanayi ve hizmet sektörüne katkı veren ve 
yetiştirdiği akademisyenlerle bilim dünyasında önemli başarılar elde 
edilmesine hizmet eden İTÜ, 2500 lisans öğrencisini mezun ederek 
onları iş dünyasına ve akademik kariyere uğurladı. Mezun olan 
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Geçtiğimiz ay İTÜ’de başka keyifli gelişmeler de yaşandı. İTÜ Kutup 
Araştırmaları UYG-AR Merkezi Müdürümüz Doç. Dr. Burcu Özsoy, Dünya 
İklim Araştırma Programı’nın (WCRP), 20 yıldır devam eden İklim ve 
Okyanus: Değişkenlik, Öngörülebilirlik ve Değişim Projesi’nin (CLIVAR) 
Türkiye temsilcisi seçilirken, İTÜ ve KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri 
ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında mühendislik alanına 
yönelik yeni bir iş birliği protokolü imzalanması bir diğer önemli 
gelişmeydi.

İTÜ ARI Teknokentli firmalardan Borda Teknoloji ABD’de 12. Yıllık RFID 
Journal Ödülleri’nde “Sağlık Sektörü’nde En İyi RFID Uygulama Ödülü’ne 
layık görüldü. Firmamızı başarısından dolayı tebrik ediyoruz. İTÜ ARI 
Teknokent bölümünde ayrıca yine başarılı çalışmalarıyla ulusal ve 
uluslararası alanda  kendine yer edinmiş ARGENİT, REENGEN, VİRASOFT 
ve ManMade oyunuyla KickStarter’da tura çıkan CHİLAB VR firmasına 
ilişkin metinlere ulaşabileceksiniz.

INNOGATE bölümünde yeni dönemde ABD’ye giden firmaların San 
Francisco’da ilk haftalarının nasıl geçtiğini öğrenirken, öte yandan İTÜ 
MAGNET içerisinde yer alan firmaları çalışmalarıyla tanıyacaksınız. İTÜ 
Çekirdek’te ise iyi fikirleri ile dikkat çeken girişimlerin başarılarına ortak 
olacaksınız.

İTÜNOVA TTO bölümünde, akademisyen röportajları serisi kapsamında 
Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ile zirkonyum ve paslanmaz çelik üzerine 
çalışmaları ve patentleri hakkında konuşurken, Prof. Dr. Nilgün 
Baydoğan ile de iletişim teknolojilerine büyük katkı sağlayacak JAXA ile 
ortaklaşa yürüttükleri projesi hakkında konuştuk.
 
Tüm bunların yanı sıra H2O E-Dergisi, İTÜ’nün Ar-Ge ve Girişimcilik 
ekosistemine dair çeşitli haberlerle ve dünyada ses getirmeyi başarmış 
teknolojik gelişmelere dair metinler ile karşınızda olacak. 

Keyifli okumalar dilerim!
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Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu

Ham madde günümüz koşullarında teknoloji ve üretimin değişmez 
parçalarından biri. Gerek çevrenin korunması, gerekse de ekonomik zararların 
ortadan kaldırılabilmesi adına değerli malzemelerin çok dikkatli ve verimli bir 

biçimde kullanılması oldukça önemli.

Günümüzde birçok bilim insanı bu alanda çalışmalar 
yaparken hem kendi ülkelerine hem de dünyanın bilgi 
mirasına katkıda bulunabiliyorlar. Ülkemizde malzeme 
alanında bazı zengin kaynaklara sahip olsak da bazı 
kaynaklarda da dışa bağımlı durumdayız. Dolayısıyla elim-
izdeki malzemeleri geliştirmek ve ithal olarak elde 
edebildiğimiz malzemelerden ise maksimum verimlilikle 
faydalanmamız gerekiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi 

Kimya ve Metalurji Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak 
görev yapan Profesör Dr. Hüseyin Çimenoğlu bu alanda 
önemli çalışmalara sahip. Özellikle dişçilik alanında 
kullanılan Zirkonyum ve Paslanmaz Çelik üzerine 
çalışmalar yapan Çimenoğlu’nun Magnezyumun özel-
liklerini geliştirme çalışmaları da mevcut. Bu konuda 3 
patenti bulunan Çimenoğlu ile çalışmaları ve bu çalışma-
lara İTÜNOVA TTO’nun yaptığı katkılar üzerine konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
H.Ç: Merhabalar. İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Bölümü’nde profesör ünvanıyla görev almaktayım. 1977 
yılında bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 

makine mühendisliği bölümünde eğitime başladım ve 
1981’de mezun olduktan sonra İTÜ Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü’ne geçtim. Yüksek lisans ve doktora 
çalışmalarımı İTÜ Malzeme Mühendisliği alanında tamam-
ladım.  İlgi alanlarım özellikle metalik malzemelerin mekanik 

Patentleri Hakkında  Konuştuk!

Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu İle 
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özellikleri, onların yüksek sıcaklık altındaki davranışları, 
sürtünme ve aşınma davranışları ile demir esaslı alaşımlar ve 
özellikle çeliklerin mekanik özelliklerini geliştirici çeşitli işlem-
ler, bunları birleştirmede kullanılan kaynak işlemleridir.
Bize İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiğiniz projelerden 
bahsedebilir misiniz?
H.Ç: 3 adet patent aldık. İlk patentimiz özellikle ülkemizde 
dişçilik sektöründe kullanılan zirkonyum atıklarının geri 
kazanımı ile ilgili. Bu diş malzemelerinin imalatında Türkiye’de 
bulunan çeşitli diş laboratuvarlarında özellikle seramik kısmı 
yurt dışından ithal edilen zirkonyum bloklardan imal edilmekte-
dir. Bunlar çeşitli mekanik işlemlerle şekillendirilirken açığa 
çıkan tozlar, evsel atık statüsüyle çöpe atılmaktadır. Oysa bu 
zirkonyum tozlarının blok olarak yurt dışından temini ülkemiz 
için oldukça yüksek maliyetlerle temin edilebiliyor. Bu tozların 
tekrar geri kazanımı farklı alanlarda da kullanma potansiyelleri-
ni düşünerek bu tozların nasıl tekrar kullanılabilir hale getirile-
bileceği konusunda bir tane doktora tezi yürüttüm. Bu doktora 
tezinde çeşitli yöntemlerle ve toz metalürji tekniklerini kulla-
narak, bu tozların tekrar geri kazanılıp sadece dişçilik alanında 
değil çeşitli zirkonyum gibi kırılmaya dirençli seramiklerin 
tekrar kullanılabileceğini, çeşitli mühendislikler alanında 
kullanılabileceğini ortaya koymuştur.
Bir diğer patent çalışmamız ise, günümüzde çok cazip bir 
mühendislik metali haline gelen magnezyumla ilgili. 
Magnezyum hafif olması, hafif olması ile beraber istenen 
düzeyde mekanik özellikler sergilemesi nedeniyle, çok cazip 
hale gelmiştir. Ancak bu üstün özelliklerine rağmen en büyük 
dezavantajı magnezyumun korozyona karşı direncinin zayıf 
olması. Yani bir mühendislik parçası magnezyumdan yapılmış 
olsa korozyonun direncinin düşük olması bunların kullanım 
ömrünü sınırlamaktadır. Bunu önleyici yöntemlerden bir tanesi, 
yüzeyini kaplamaktır. Bu konuda kaplamak için kullandığımız 
yöntem termal sprey yöntemleri. Termal spreyle çeşitli 
seramik tozlar yüksek sıcaklıklarda -2000 derece- metal 
yüzeyinin üzerine püskürtülerek o yüzeyde biriktirilmekte ve 
istenen kalınlıkta kaplama oluşturulmaktadır. Ancak bu yönte-
min magnezyumda kullanılmasının çeşitli sakıncaları vardır. 
Bunlardan en önemlisi magnezyumun bir düşük ergime sıcak-
lığına sahip olması iki yanıcı özellikleri. Dolayısıyla yüksek 
sıcaklıklarda püskürtülen bu seramik tozlar magnezyum 
üzerinde biriktirilirken çok soğumakla birlikte biriktirilse bile 
parçada çarpılmalara da sebep olabilmektedir. Bunun önüne 
geçmek için seramik kaplamaları düşük sıcaklıkta yapılması 
daha uygundur. Bu amaçla biz farklı iki kaplama yöntemini 
birleştirerek magnezyumu çok yüksek sıcaklıklara ısıtmadan 
yüzeyinde seramik kaplamalar oluşturabilecek bir yöntem 
geliştirdik. Seramik kaplamalar içerisinde en yaygın olanı 
alüminyum oksit yani alümina kaplamadır. Yapılan işlem bir 
kimyasal çözelti içerisinde elektro kimyasal yöntemle bu alümi-
nayı oluşturuyoruz. Bu alüminanın oluşumu için magnezyum 
üzerinde alüminyum olması gerek. Bu alüminyum ise az evvel 
bahsettiğim işlem öncesinde soğuk olarak, yani magnezyumu 
ısıtmadan yüzeyde alüminyum biriktirmek suretiyle yapıyo-

rum. Buna da soğuk sprey kaplama diyoruz. Mesela bu projem-
iz, magnezyum için soğuk sprey kaplama ve mikro oksidasyon 
işlemleri kombinasyonu ile oluşmaktadır.
Üçüncü patentimiz ise özellikle biomedikal alanlarda kullanım 
amacıyla yapılan bir çalışma da geliştirilmiştir. Ülkemizde en 
çok kullanılan biomedikal malzeme yani implant olarak 
kullanılan malzeme paslanmaz çeliktir. Paslanmaz çelikler 
vücut içerisinde istenen özellikleri sağlar. Ancak biz bunların 
bio uyumluluğunu ve antibakteriyel özelliğinin geliştirilmesi 
amacıyla çalışmaları yürüttük.  Kullandığımız teknik yine soğuk 
püskürtme prosesi ile mikro oksidasyonunun kombi-
nasyonudur. Metal yüzeyini önce titanyum kapladık, ki titanyu-
mun bio uyumluluğu çok yüksek seviyede olduğu literatürde 
çoğu araştırmacı tarafından teyit edilmiştir. Ve bu oluşturduğu-
muz titanyumu daha sonra nükleer oksidayon yöntemiyle 
Titanyum okside dönüştürdük. Oluşturduğumuz titanyum 
oksit tabakası, mikro porlardan oluşmakta olup vücut içerisine 
implante edildiğinde kemik hücrelerinin bu porlara girmesiyle 
implantla kemik arasında ki tutunmayı güçlendirmektedir. 
Çözeltinin içerisine bio uyumluluğu arttıracak kimyasallar 
koyarak yüzeyde hücre oluşumunu hızlandırılması müm-
kündür. Ayrıca implantlardaki en önemli güncel konulardan bir 
tanesi de bu yüzeyde bio film oluşmasıdır. Bu bio film oluşma 
sebebi implasyon işleminden kısa süre sonra veya uzun süre 
sonra bakterilerin implant yüzeyinden   toplanması ve zaman 
içerisinden implantın gevşemesine ve hatta yerinden çıkması-
na sebep olabilir. Uyguladığımız yöntemde biz porlu titanyum 
oksit tabakasının yüzeyine gümüş nanopartikülleri oluşturmak 
suretiyle antibakteriyel özellik kazandırabilmekteyiz. Bunun 
için kullandığımız gümüş içerikli çeşitli kimyasallar var.  Bu 
kimyasalları mikroakt’larda elektrotların içine koyuyoruz, 
kontrollü bir şekilde titanyum dioksit tabakası oluştururken, 
gümüş partiküllerinin titanyum dioksit yüzeyinde üzerine 
çökelmesini sağlıyoruz. 
İTÜNOVA TTO çalışmalarınızda size ne gibi katkılar 
sağlıyor?
H.Ç: Şimdi şöyle bir tecrübemden size bahsedeyim, ilk projeyi 
alırken, İTÜ rektörlüğünden bir destek almıştım. Onu bir patent 
ofisi ile beraber yürütmüştük. Daha sonra TÜBİTAK’tan da 
birtakım destekler aldık ama daha sonraki aşamalarda patent 
giderlerini ağırlıklı olarak kendim karşıladım.  O nedenle bir süre 
sonra patent almaktan vazgeçme noktasına geldim. Patent 
oldukça masraflı bir süreç. O dönemde İTÜNOVA TTO kuruldu. 
Ben durumumu anlattığımda benim patentimle sağ olsun çok 
fazla ilgilendiler. Tüm masrafları karşıladılar ve patenti almış 
olduk. İTÜNOVA TTO ile temasa geçmeden önceki dönemde 
masraflarını kısaltabilmek amacıyla patenti kısa sürede temin 
edebilmek için bunu incelemesiz patent olarak almak duru-
munda kaldım. Daha sonraki patentlerimde ise, tüm destekler 
İTÜNOVA TTO tarafından sağlandı ve onlar patentin ilerlemesi 
ile ilgili olarak tüm aşamaları takip ettiler, benim yükümü büyük 
oranda üstümden aldılar maddi ve manevi bir çok destek 
sağladılar,  sonradan aldığım iki patentimde incelemeli patent 
kapsamında değerlendirildi.



Günümüzde iletişim teknolojileri insanların gündelik yaşamlarında oldukça 
önemli yer tutuyor. Ceplerimize kadar sığan bin bir marifetli akıllı 
telefonlardan, izlediğimiz televizyonlara, ulaşım ve haberleşme ağlarından, 

savunma teknolojilerine kadar birçok alanın en önemli tamamlayıcı parçası  
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Önemli Kazanımlar Elde Edilecek!

İTÜ’de Geliştirilen Malzeme İle

Telekomünikasyon ve İletişimde

Tarihine bakıldığında yeryüzünde ve kıtalararası özel-
likleriyle kablo ve frekans dalgalarıyla başlayan 
iletişim süreci günümüzde Uluslararası Uzay İstasyonu 
(ISS)’na taşınarak uydu teknolojileri sayesinde daha 
geniş alanlarda insanlığın genel hizmetine katkı 
sağlarken, burada gerçekleştirilen deneysel çalışma-
larla da insanlığın uzay ve uzay özelliklerinden daha 
fazla faydalanarak, sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya 

yaratımı gerçekleştirmesine destek veriyor. İTÜ Enerji 
Enstitüsü Akademisyenlerinden Prof. Dr. Nilgün 
Baydoğan’ın tez danışmanlığıyla başlayan süreçte elde 
edilen polimer malzeme ile iletişim ve telekomüni-
kasyon teknolojilerinde önemli bir destek ve avantaj 
sağlayacak bir sonuca ulaşılacağı umulurken, Japon 
Uzay Araştırma Ajansı (JAXA)’nın işbirliğiyle ISS’te yer 
alan KİBO Modülü’nde geliştirilen malzeme çeşitli 

Prof. Dr. Nilgün Baydoğan
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Hocam merhabalar. Öncelikle bize kendinizden ve 
çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Merhaba ben Nilgün Baydoğan. İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezunum. Nükleer fizik konuları 
çok ilgimi çektiği için lisansımın ilk yıllarından bu yana, mezun 
olduktan sonra, şimdiki ismi Enerji Enstitüsü ama ben mezun 
olduğum zamanlarda Nükleer Enerji Enstitüsü’ydü bu 
enstitünün ismi ve oraya yüksek lisansımı yapmak üzere 
başvurdum. Daha sonra yüksek lisansımı tamamlayıp 
doktoramı da İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü’nde Nükleer Uygu-
lamalar Ana Bilim Dalı’nda tamamladım.  Doktoram bittikten 
sonra 2000’li yıllarda enstitümüz değişim geçirerek Enerji 
Enstitüsü adını aldı. Buradaki eğitimlerimi tamamladıktan sonra 
diğer akademik derecelerimi de İTÜ Enerji Enstitüsü’nden 
aldım. Doktora sonrası bir süre yurtdışında University of Califor-
nia, Lawrence Berkeley National Laboratory Fusion Applica-
tions Division’da çalışmalarda bulundum. Daha sonra diğer 
konulara da merak saldım. Yarı iletken tabakalar üzerinde rady-
asyon etkisini incelemek amacıyla, yarı iletken ince film 
tabakalar oluşturarak bunların radyasyon üzerine etkisini 
inceleme fırsatım oldu. Dolayısıyla yarı iletken teknolojisine 
odaklandım. Bu konuda çeşitli araştırmalar, yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri mezun etme fırsatım oldu. Ardından polim-
erler ve özellikle polimer teknolojisi de günümüzde çok ilgi 
çekici konular halinde. En son işte bu dönem mezuniyetini 
kutladığımız bir doktora öğrencim de polimer teknolojisinden 
doktorasını tamamlayarak mezun oldu. 
JAXA ile gerçekleştirilen projenin detaylarından bize 
bahsedebilir misiniz? 
Aslında bu uzay malzemesi olarak JAXA’ya gönderme fırsatı 
bulduğumuz malzeme en son mezun olan öğrencim Tayfun 
Bel’in tez konusunu kapsamaktadır. Onun tez çalışması TÜBİ-
TAK projelerini motive etti aslında. Bu tabi ki bir sürecin 
sonunda ortaya çıktı. Bilgi bir günde elde edilmedi evrilen bir 
sürecin sonunda ortaya çıktı. İlk çalışmalarımızın başlangıcı, 
Tayfun Bel’in doktora tezine başlamasıyla oldu. Bunun 
akabinde TÜBİTAK 1001 projemiz geldi. Onun başlattığı ivme 
ile daha sonra 3 tane öğrencim bu polimer konusundan tezini 
tamamladı. En sonunda Tayfun Bel  tezini tamamlayıp mezun 
oldu. Bu arada bir patent başvurumuz oldu İTÜNOVA TTO 
vasıtasıyla. Bu çok büyük bir destek oldu bizim için. Bunun 
ardından geliştirdiğimiz malzemenin esasen hala daha 
araştırmaları devam etmektedir. Biz malzemeleri Kasım 
ayında Japon Uluslararası Uzay Merkezi JAXA’ya teslim ettik. 

JAXA’ya teslim ettikten sonra bu malzememiz ABD’ye 
gönderildi NASA CAPE CANAVERAL’a. NASA’dan Nisan ayında 
SpaceX14 mekiği ile uzaya fırlatıldı. FALCON fırlatma 
roketleriyle birlikte. Büyük bir heyecan yaşadık o meşhur geri 
sayım anında. Esas süreç uzaya fırlatıldıktan sonra başlıyor 
aslında. Uluslararası uzay istasyonu aslında farklı ülkelerin 
sahip olduğu modüllerin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Burada 
yer alan KİBO Japonca “umut” anlamına gelen Japonya’ya ait 
bir uzay modülü. Bizim yapılacak olan çalışmalarımız bu ISS 
‘teki Japon KİBO Modülü’nün olduğu kısım esas aktif olacak. 
Bu modülün ISS’te özel bir görevi var. Uzay ortamında ışınla-
nacak bütün örnekler, yani dünyadan ISS’e gönderilen bütün 
örnekler, aslında Japonlar’ın denetiminde ışınlanıyor. Onların 
özel olarak geliştirdikleri robot kollar var ve bu robot kollar 
vasıtasıyla düzenekler Japon astronotların yardımıyla 
çalışmaları yapıyorlar. Bizim de aslında adresimiz doğru bir 
adresti. Burada doktora tezi kapsamında geliştirdiğimiz farklı 
örnekler aslında Japonların KİBO Modülü’ndeki Experiment 
Handrail Attachment Mechanism (ExHAM)’da uzay ortamında 
deneysel ışınlamaların yapıldığı yere yerleştirildi örneklerimiz. 
23 Mayıs 2018’de, EXHAM’ın ışınlama bölümünde, ikinci 
deneysel çalışmalar başlatıldı. Işınlama çalışmalarının yapıldığı 
yerdeki uygulamaları yerinde tespit etmek ve örneğimizin 
ışınlama şartlarını yerinde tespit etmek fırsatımız oldu. 
Örneklerimizin hangi pozisyonda EXAM Düzeneği’ne 
yerleştirileceği, hangi konfigürasyona ayarlanacağı önemliy-
di. Bizim tavsiyelerimiz ve yönlendirmelerimizle karşı tarafın 
da bunları kabul etmesiyle gerçekleşti. Bunun aslında bizlerin 
buradaki çalışmalarımıza yön vermesi bakımından iyi bir fırsat 
ve tecrübe olduğunu düşünüyorum. Nisan ayında JAXA’ya 
teslim ettiğimiz ve içinde dört farklı örnek barındıran bu 
kutunun, artık uzayda ve ışınlamalar için hazır vaziyette, 

Tarihine bakıldığında yeryüzünde ve kıtalararası özel-
likleriyle kablo ve frekans dalgalarıyla başlayan 
iletişim süreci günümüzde Uluslararası Uzay İstasyonu 
(ISS)’na taşınarak uydu teknolojileri sayesinde daha 
geniş alanlarda insanlığın genel hizmetine katkı 
sağlarken, burada gerçekleştirilen deneysel çalışma-
larla da insanlığın uzay ve uzay özelliklerinden daha 
fazla faydalanarak, sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya 

yaratımı gerçekleştirmesine destek veriyor. İTÜ Enerji 
Enstitüsü Akademisyenlerinden Prof. Dr. Nilgün 
Baydoğan’ın tez danışmanlığıyla başlayan süreçte elde 
edilen polimer malzeme ile iletişim ve telekomüni-
kasyon teknolojilerinde önemli bir destek ve avantaj 
sağlayacak bir sonuca ulaşılacağı umulurken, Japon 
Uzay Araştırma Ajansı (JAXA)’nın işbirliğiyle ISS’te yer 
alan KİBO Modülü’nde geliştirilen malzeme çeşitli 

ışınlamalara maruz bırakılacak ve ışınlanan malzeme üzerinde 
dünya ve uzay şartlarında gerçekleşen işlemlerin sonucu 
karakterizasyon testleriyle kıyaslanarak malzemenin verdiği 
tepkilere göre yapısı yenilenerek çeşitli çalışmalarla daha 
sağlıklı ve faydalı hale getirilecek. Tüm bu süreçte doktora 

öğrencisi Tayfun Bel ve 3 yüksek lisans öğrencisi çalışma 
üzerinden yazılan tezleri ile mezun olurken, H2O ekibi olarak 
projede “İnsanlığa daha yaşanılabilir bir dünya sunmak” 
amacıyla yola çıkıldığını belirten Prof. Dr. Nilgün Baydoğan’la 
gerçekleştirdikleri projeyi detaylarıyla konuştuk.
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Japon astronot Kanai’nin elinde olduğunu görmek çok mutluluk 
vericiydi. Bu ışınlama çalışmalarının ve etkilerinin yeryüzünde-
ki çalışmalarımız ile mukayeseli olarak devam etmesi gerekli 
olup yeryüzünde de ilgili çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor. 
Uzaydaki ışınlama işlemleri ISS’te 1 yıl sürecek. Tabi biz bu 
süreçte çalışmalarımızı farklı tipte radyasyon karşısında devam 
ettirmemiz gerekiyor. “Hangi dozlarda ne tür karakteristik 
değişiklikler gösteriyor bu malzememiz? Bunun çalışma perfor-
mansı nasıl değişimlere uğruyor?” şeklinde değerlendirme 
kriterlerimiz vardı. 
Başvurduğunuz patent hakkında bilgiler alabilir miyiz? 
İTÜNOVA TTO bu süreçte size nasıl destek sağladı?
İTÜNOVA TTO ile başvurduğumuz patent ile ilgili çok destek 
aldık. İlk aşamada ulusal patent başvurusu şeklinde yaptık. Bu 
sırada biz tabi nasıl bir yol izlenir pek bilgili olmadığımız için 
İTÜNOVA TTO süreçte kritik rol oynadı. Biz akademik çalışma-
larımıza, makaleler, yayınlarımıza ve eğitim takvimine odak-
lanırken diğer bürokratik işlemlere yabancı kalıyoruz. Süreçler 
farklılaşabiliyor, yol haritasını belirlemek gerekiyor. İTÜNOVA 
TTO burada bize kılavuzluk yaparak süreci sağlıklı ve kontrollü 
ilerletmemizi sağladı. Ayrıca İTÜNOVA TTO deneyler için de 
destek verdi.  Ben bu konudaki tutumundan ve yardımlarından 
dolayı çok teşekkür ediyorum İTÜNOVA TTO’ya. Biz TÜBİTAK 
projesine JAXA’ya uzaya madde göndereceğiz diye başlama-
mıştık. Bizim bu süreçte JAXA’ya uzay malzemesi göndere-
ceğimize ilişkin bir bilgi yoktu. Bu yüzden bütçemiz kısıtlıydı. 
Buna uygun bütçe istememiştik. Daha sonra bu evrilerek 
gerçekleşen bir süreç. JAXA’ya deney kabul ettirmek çok zor. 
Pek çok işlemler gerçekleşiyor süreç içerisinde. Malzemeyi 
ürettiniz ama onlara bir bilgi vermeniz gerekiyor. Ama o 
gerçekten o özelliklerde mi bunu çok ince eleyip sık dokuyorlar. 
Biz bir ara neredeyse her hafta Japonya’ya örnek gönderiyor-
duk. Yani öğrencilerimizle ürettiğimiz örnekleri karakterize 

ediyorduk. JAXA’da bizim deneylerimiz ile ilgili ekip de ürünü 
reel olarak görmek istiyordu… Bu süreçleri de biz kendimiz 
finanse ettik ama, ürünler için gerekli kimyasalı temin olayı ve 
ve bunları JAXA’daki ekibe geçen yaz gerçekleşen süreçteki 
kargolama belimizi çok bükmüştü. O sırada İTÜNOVA TTO’nun 
desteği olmasa bu malzemeyi uzaya gönderme konusu çok 
zorlayacaktı bizi. İTÜNOVA TTO’nun bu çalışmaları yüzümüzü 
daha çok akademik çalışmalara ve bilimsel sonuçlara 
yönlendirmemize fırsat verdiğini, hız kazandırdığını görüyo-
rum. Bu yüzden çok mutluyum İTÜNOVA TTO’nun varlığından 
ve ekibi ile çalışmaktan çok mutluyum, teşekkürü borç biliyo-
rum. Geliştirdiğimiz bu madde dünyada telekomünikasyon 
işlemlerinin daha hızlı ve kolay sağlanmasına destek verecek 
bir çalışma. Kesintisiz bir şekilde dünya ve uydular arasında 
bağlantı kurulmasına destek verecek bir çalışma. Dünyamızın 
daha yaşanılabilir, daha güzel bir hale gelmesine destek vere-
cek. Önümüzdeki yıl muhtemelen Temmuz ayında örneklerim-
iz yeryüzüne NASA’ya geldikten sonra orada bir ay kadar 
bekledikten sonra bizim malzemeleri JAXA’dan teslim alabi-
leceğimiz belirtildi. Temmuz ayına kadar uzay çalışmalarımız 
devam ediyor. Teslim aldıktan sonra yapacağımız işlemler 
nedir aslında diyecek olursak, bu örneklerin Karakterizasyon 
testini gerçekleştireceğiz. Bu maddeler uzay şartlarında nasıl 
tepkiler verdi? Bizim tüm çalışmalarımız yeryüzünde 
gerçekleştirildi. Temmuz ayından sonra da oradaki çalışmaların 
mukayesesi yapılacak. Bu süreçte de biz yapımızı nasıl modifi-
ye etmeliyiz, daha iyi nitelikli bir malzeme haline getirebiliriz 
gibi kriterleri de değerlendireceğiz. Bu çalışmalar İTÜ’nün 
bütün imkanları kullanılarak gerçekleştirildi. Karakterizasyon 
çalışmaları İTÜ’nün farklı fakültelerinde yer alan çeşitli labor-
atuvarlarında gerçekleştirildi. Bu imkanların bize sağladığı 
katkılar çok büyük. Ben bu yüzden İTÜ’lü bir akademisyen 
olmaktan da gurur duyuyorum. 
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İTÜNOVA TTO’nun Yüklenici Firma olarak katkı sağladığı su kaynaklarının sürdürülebilir 
yönetimi için ülkemize uygun hidrolojik, su kalitesi ve ekolojik modellerin geliştirilmesi 
amacıyla gerçekleştirilen HİDROTÜRK Projesi kapsamında Hidrolojik, Hidrodinamik ve 
Hidrojeoloji Modellerinde gelinen aşamaların paylaşılması ve kurum temsilcileri ile 
akademisyenlerin modellere ilişkin katkı ve değerlendirmelerinin alınmasına yönelik 
Çalıştay 5-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında Bolu Abant’ta Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı kuruluşları ve çeşitli üniversitelerden 

akademisyenlerin katılımları ile gerçekleştirildi. 

Çalıştayın birinci günü Su Yönetimi Genel Müdürü 
Sayın Dr. Bülent Selek’in açılış konuşması ile 
başlarken Dr. Selek ile birlikte İTÜNOVA TTO Genel 
Müdürü Sayın Dr. Ercan Çitil’de HİDROTÜRK Projesi 
hakkında bir sunum gerçekleştirerek katılımcılara 
proje hakkında bilgiler aktardı. Dr. Çitil haricinde ve 
Doç. Dr. Okan Fıstıkoğlu Hidroloji Modülü, Dr. Kağan 
Cebe Hidrodinamik Modülü ve Doç. Dr. Ali Ertürk 
Hidrojeoloji Modülü hakkında bilgiler paylaşırken Dr. 

Deniz Aydın’da HİDROTÜRK’ün ara yüz tasarımı 
hakkında bilgiler paylaştı. Çalıştayın ikinci gününde, 
Hidrolojik, Hidrodinamik ve Hidrojeolojik Model Çalış-
ma Grupları oluşturulurken, her grupta akademisy-
enlerin proje özelinde katkıları ve değerlendirmeleri 
alındı. Çalıştay sonucunda kurum temsilcileri ve 
akademisyenlerin katkıları ile elde edilen çıktılarla 
HİDROTÜRK Projesi’nin verimli ilerlemesinin sağlan-
ması hedeflenmektedir.

Model Çalıştayı Bolu Abant’ta Gerçekleştirildi!

HİDROTÜRK Projesi,
Hidrolojik, Hidrodinamik ve Hidrojeoloji
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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 belir-
tiliyor. Aşağıdaki videodan parmağın eklemde nasıl 
eğildiğini, bir nesneyi nasıl kaldırıp yere bıraktığını izleye-
bilirsiniz. Geliştirilen parmağın hareketleri ilk etapta çok 
basit gibi gözükebilir. Ancak araştırmacılar 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 olabilir. Daha önce robotların hareket etmesini 
sağlamak için plastik ve metal kullanılıyordu. Bu da robot-
lara sınırlı bir hareket ve esneklik sunuyordu. Robotların 
hareket kalitesini ve esnekliğini artırmak isteyen bilim 
insanları canlı bir kas dokusu kullanmaya karar verdi. 
Robotlarının kaslarını büyütmek için robotik bir iskelet 
üzerinde miyoblastlarla doldurulmuş hidrojel tabakaları 
(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 sağlayacak. 
Aslında robotlar üzerinde canlı doku kullanma çalışmaları 
ilk kez yapılmıyor. Daha önce yapılan çalışmalarda araştır-
macılar 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 (antagonistik) 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 olabileceğini 
düşünüyor. Takeuchi, insan benzeri kas sisteminin 
uyuşturucu ve toksinlerin test edilmesine yardımcı olabi-
leceğini ve daha da önemlisi hayvan testlerine duyulan 
ihtiyacı azaltabileceğini söylüyor.

Geliştirildi!

Robotların Hareket Kabiliyetini Artıracak 

 Canlı Kas
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Güçlü, iletken ve ısıya dayanıklı bir malzeme olan karbon nanotüpler, bu benzersiz 
özelliklerinden ötürü genellikle askeri alanda kullanılıyor. Cincinnati Üniversitesi’ndeki 
mühendisler, cep telefonlarını şarj edebilecek giysiler üretebilmek için 

Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü ile bir ortaklık kurdu.

Cincinnati Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı 
Bilimler Koleji, askeri teknoloji uygulamalarını geliştire-
bilecek araştırmalar yapmak için Hava Kuvvetleri 
Araştırma Laboratuvarı ile beş yıllık bir anlaşma 
imzaladı. Cincinnati Üniversitesi’nin profesörlerinden 
Vesselin Shanov ve Mark Schulz bu projeyi birlikte 
yürütüyor. İkili, elektrik, elektronik ve elektromekanik 
mühendisliğindeki uzmanlıklarını elektroniği çalıştıran 
akıllı malzemelerin üretilmesi için kullanıyor. Shanov’a 
göre bu çalışma konusundaki en büyük zorluk karbon 
nano tüplerin özelliklerini güçlerinden, iletkenliklerin-
den ve ısı direncinden faydalanmak için çevirmek. 
Ayrıca karbon nano tüplerin, ağırlığı azaltmak ve yakıt 
verimliliğini artırmak için otomobil ve uçaklarda 
kullanılan bakır tellerin yerini alabileceği belirtiliyor. 
Schulz, karbonun içtiğimiz ya da kullandığımız suyu 
filtrelediğini ve bize yeni biyometrik sensörler 
aracılığıyla yaşamlarımız ve bedenlerimiz hakkında 
daha fazla bilgi vereceğini ifade ediyor.  Karbon, ileride 
polyester ve diğer sentetik elyafların da yerini alacak. 
Ayrıca karbon nanotüpler dünyada bulunan en siyah 
nesneler olduğundan, görünür ışığın yüzde 99.9’unu 
emer. Geçmişte üretim alanındaki liderin metaller 
olduğuna dikkat çeken Schulz, artık pek çok üretim 
bandında metallerin yerini karbonun alacağını ve yeni 

bir karbon dönemi olacağını belirtti. Kısacası artık 
karbon yeni siyah olacak! Cincinnati Üniversitesi’nin 
Nanoworld Laboratuvarı, 2007 yılında yaklaşık 2 santi-
metrelik bir nanotüp üreterek dünya rekoru kırdı. 
Aradan geçen 11 yıl elbette laboratuvarlardaki tekno-
lojiyi de etkiledi. Şu anki gelişmiş teknoloji ile daha 
uzun nanotüpler üretilebilir. Nanotüp üretimini tekstile 
benzeten Shanov, bunların bir makine ipliği gibi monte 
edilebileceğini ve sensörler aracılığıyla sudaki ağır 
metalleri, süper kapasitörler ve piller de dahil olmak 
üzere enerji depolama cihazlarında kullanabileceğimizi 
söylüyor. Ordu için bu, askerin yükünün büyük kısmını 
oluşturan ve giderek artan sayıda elektronik parçayı 
şarj eden ağır pillerin değiştirilmesi anlamına gelebilir. 
Işıklar, gece görüşü ve haberleşme cihazları gibi.

 Cep Telefonları Giysiler İle

Karbon Nanotüpler Sayesinde
Şarj Edilebilecek!



İTÜ ARI Teknokent firmalarından Borda Teknoloji’nin Adana Entegre Sağlık 
Kampüsü’nde hayata geçirdiği RFID çözümü ABD’den “Sağlık Sektöründe En İyi 

RFID Uygulama Ödülü” kazandı.

Borda Teknoloji’nin hayata geçirdiği RFID (Radyo 
Frekans Tanımlama) Çözümü, ABD’nin Orlando 
Şehri’nde düzenlenen “The 12th Annual RFID Journal 
Awards (12’nci Yıllık RFID Journal Ödülleri) 
Etkinliği’nde “Sağlık Sektöründe En İyi RFID Uygulama 
Ödülü” nü almaya hak kazanırken, ödülü kazanmalarını 
sağlayan projeyle Adana Entegre Sağlık Kampüsü’nde 
yaklaşık olarak 110 bin adet demirbaş yönetimi 
gerçekleştirildi. Ayrıca Borda Teknoloji RFID Bölgesel 

Takip Çözümü ile oluşturulan 35 güvenli bölgede de 
demirbaşlar kontrole alarak güvenlik çalışmalarına 
katkı sağladı. Borda Teknoloji’nin geliştirdiği “Gerçek 
Zamanlı Konum Takip Sistemi”nde ise bebek güvenliği 
(pembe kod), hasta takibi ve güvenliği, ameliyat süreç 
yönetimi, porter (taşıma hizmetleri) yönetimi, kritik 
demirbaşların gerçek zamanlı takibi ve yönetimi, 
personel güvenliği (beyaz kod) ve sıcaklık – nem gibi 
çevresel değerlerin kontrolü sağlanıyor.
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 Borda  Teknoloji  ABD’den 
İTÜ ARI Teknokentli Firmalardan

Dünya Birinciliği Ödülü İle Döndü!
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Argenit, dünyada 4 ülkenin yapabildiği 
mikroskop temelli analiz sistemlerinde 
Türkiye’nin ilk yerli yazılımlarını 
geliştirmeyi başardı.Sanayi Bakanlığı 
Teknogirişim Sermayesi desteğiyle 
kurulan Argenit, mikroskop temelli 
medikal görüntüleme ve görüntü 
analiz sistemlerinde Türkiye'nin ilk 
yerli yazılımlarını geliştirmeyi başardı. 
Firmanın bugün sahada çalışan 2 bini 

Dijital Sağlıkta Küresel
Atak Yaptık 

Yeni Hedef Dijital Patoloji

 ARGENİT
İTÜ ARI Teknokentli Firmalardan

Sabah Gazetesi’nden Metin Can’a Konuk Oldu!
İTÜ ARI Teknokent’te yer alan ve başarılı çalışmalarıyla bilinen ARGENİT Firması 
geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi’nden Metin Can’ın Köşesine konuk oldu. Biz 

de H2O ekibi olarak bu keyifli haberi sizler için derledik.

aşkın dijital mikroskop sistemi bulunuyor. Dünyada 4 
küresel firmanın tekelinde olan sektörde yerli oyuncu 
olmayı başaran şirketin hedefinden Türk Malı Kimliği ile 
global oyuncu olmak var. Türkiye'nin yeni sağlık 
yatırımlarında aranan markalardan biri olduklarına vurgu 
yapan Argenit'in ortaklarından Burak Buyrukbilen, 
sitogenetik tanı konusunda görüntü analiz süresi ile 
maliyetleri asgari seviyeye indirdiklerini söyledi. 
Yazılımlarının kullanıcı kolaylığı sağlaması amacı ile 
tamamının Türkçe ara yüze sahip olduğunun da altını 
çizen, Buyrukbilen, "Tüm uygulamaları bir arada tutan ara 
yüz üzerinde hasta bilgileri, analiz sonuçları, raporlama ve 
arşivleme modülleri tek ekrandan ulaşılır durumda" diyor. 
Buyrukbilen faaliyetlerini şu sözlerle özetledi: "2009 
yılında devletin teşviki ile kurulmuş bir yüksek teknoloji 
firmasıyız. Amiral gemimiz sitogenetik ve patolojik tanı 
alanlarında yazılım, analiz ve görüntülemesi konusu. 
Aslında bu, butik bir iş. Dünya üzerinde bu işi göğüsleyen 

sadece 4 firma var. Biz de yerli olarak beşinci firmayız." 
Argenit'in geliştirdiği dijital patoloji cihazı ile hastanın 
preparatı internet üzerinden paylaşılarak görüntü sistemi 
ile dünyanın herhangi bir sağlık kuruluşundaki uzman 
patolog tarafından da eş zamanlı görülerek hastalığa 
anında tanı konulabilecek. Ayrıca geliştirilen teknoloji 
sayesinde eskiden sadece mikroskoptan manuel olarak 
incelenebilen patoloji preparatları artık yüksek 
çözünürlüklü dev ekranlardan izlenerek incelenebiliyor. 
Hastalığa tanı koyma süresi ortalama 3 gün iken dijital 
patoloji ile 24 saate iniyor. Genetik alanında dünyada ABD 
ve İsrail'in hâkimiyeti olduğunu belirten Buyrukbilen, "Çok 
yüksek bütçeli ve yüksek teknoloji gerektiren bir sektörde 
faaliyet gösteriyoruz. Bu nedenle genetikte bu 
yerlileştirme hedefi bizim için çok önemli. Şu an dünyada 
sitogenetik teknolojilerinde ne yapılıyorsa bunu biz de 
yapabiliyoruz. Ancak teknoloji hız kesmiyor. Her gün yeni 
bir motivasyona ihtiyacınız var" dedi.

Argenit'in gelecek hedeflerinden biri de kanser 
taramalarında dünyada devrim yaratan dijital patoloji 
alanında da başarılı olmak. Bu alandaki tüm teknolojiye 

hâkim olduklarını belirten Buyrukbilen, geliştirdikleri 
teknoloji sayesinde Türk tıbbına büyük katkı 
sağlayabileceklerini ifade ediyor.



Türkiye’de çok geniş bir perspektifte firmalara ve girişimcilere ev sahipliği yapan İTÜ ARI 
Teknokent bu sefer Chilab VR firmasının yarattığı ManMade oyunuyla gururlanırken, firmanın 
oyunu ulusal basında dikkat çekici bulundu ve yazılara konu oldu. Hürriyet’in önemli teknoloji 
köşe yazarlarından Ahmet Can tarafından kaleme alınan ManMade haberini sizler için derledik!

TÜRKİYE’den çıkan oyun şirketlerinin başarılarına 

her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Önce Peak 

Games’in kart ve okey oyunları 100 milyon dolara 

satıldı. Sonra Gram Games, 250 milyon dolara 

oyun devi Zynga tarafından satın alındı. Görünen 

o ki Türkiye’deki oyun geliştiricileri yeni başarı 

hikâyeleri yazmaya devam edecek. Bunun en 

önemli adaylarından biri de baba-oğul, Metin 

Orhan Kaya ve Yiğit Bekir Kaya tarafından 

kurulan Cbilab. Şirketin geliştirdiği ManMade 

adındaki oyun, yapay zekâların hâkim olduğu 

2050’nin dünyasında geçiyor. İstanbul Galata 

Kulesi ve Karaköy gibi ikonik mekanlardan geçen 

‘ManMade’, kitlesel fonlamada destek topluyor. 

Geliştirilen oyunun en çarpıcı yanı ise sanal 

gerçeklik (Virtual Reality - VR) teknolojisinin 

kullanılması. Her şeyin 2015 yılında kurulan 

Cbilab Akademi’nin içinden çıkan ‘Cbilab VR’ ile 

başladığını ifade eden Yiğit Bekir Kaya, “2015’de 

öğrencilerle başlayan sanal gerçeklik oyun yapma 

serüvenimiz en sonunda profesyonel bir oyun 

geliştirme ekibine dönüştü. İstanbul Teknik 

Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü’nde yapay zekâ konusunda doktoramı 

yaparken, yapay zekânın geleceğimizi nasıl 

etkileyeceğini merak etmeye başladım. Gerçek 

hayatta yaptığımız seçimlerin hayatımızı 

etkilediği gibi yapay zekânın hakim olduğu bir 

dünyada da kararlarımızın nasıl sonuçları 

olacağını sanal gerçeklik oyunuyla kullanıcıların 

deneyimlerine sunduk” dedi. Startuplarının şu 

anda İTÜ ARI Teknokent’te video oyunu 

geliştirmesi ve sanal ve karma gerçeklik 

araştırması yaptığını anlatan Kaya, oyun 
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Basında Kendine Yer Buldu!
ManMade 



sektöründe, özellikle atmosferiyle içine alan ve hikâyece 

zengin oyunlar geliştirmeye odaklandıklarını belirtti. Bu 

fikirle ilk oyunları olan ‘ManMade’i geliştirdikleri ifade 

eden Kaya şunları anlattı: “ManMade, insan yapımı, yani 

yapay anlamına geliyor. Oyunumuz adını yapay zekâların 

hakim olduğu 2050’nin dünyasından alıyor. Oyun büyük 

çoğunlukla da İstanbul’da, kısmen de New York’ta geçiyor. 

İlk bölüm için Galata semti, Karaköy ve İstanbul Boğazı 

2050’li yıllara uyarlandı. ManMade’de, baş karakterimiz, 

William Kaan Roberts’ın, daha önceki hayatında, 

günümüzdeki yapay zekâları geliştiren bir mimar iken 

gerçekleri görmesiyle nasıl kontrolünden çıkan yapay 

zekâlara karşı bir savaş verdiğini deneyimleyeceğiz. 

Oyuncular Kaan’ın ve diğer karakterlerin gözünden 

2050’nin dünyasının, özellikle İstanbul’unun, nasıl bir 

dünya olacağını şimdiden yaşayabilecekler.” Şu anda 

projelerinin ilk prototip demosunu hem sanal gerçeklik 

hem de PC için çıkartmış durumda olduklarını sözlerine 

ekleyen Kaya, Kickstarter’da kitlesel fon topladıklarını da 

anlattı. Kaya, “Kickstarter’da hedefimize erişmemizle 

birlikte, önümüzdeki yıl boyunca ManMade’i 

geliştireceğiz” dedi.

KAYA, global başarı hedeflediklerini belirterek, “Oyunu 

tasarlamaya başladığımız ilk günden itibaren 

hedefimizi, ülkemizi global arenada en iyi şekilde temsil 

etmek olarak belirledik. Türkiye’nin yanı sıra ABD, 

Avrupa ve Asya pazarlarındaki oyunculara ulaşarak, bu 

pazarlarda kalıcı olmak istiyoruz. Daha çok oyuncuya 

ulaşabilmek için oyunun dilini İngilizce tanımladık. Aynı 

zamanda da Türkçe alt yazı dil seçeneği bulunuyor. 

Sanal gerçeklik (HTC Vive, Oculus, Play Station VR), 

konsol (PlayStation 4) ve PC platformlarında yer alacak 

oyunumuz 16 yaş üzerindeki tüm oyunculara hitap 

ediyor. ManMade’in, başta İstanbul olmak üzere 

Türkiye’nin teknoloji merkezi olma imajını büyük ölçüde 

destekleyeceğine inanıyoruz” dedi.

Oyun büyük çoğunlukla da 
İstanbul’da, kısmen de New York’ta 
geçiyor. İlk bölüm için Galata 
semti, Karaköy ve İstanbul Boğazı 
2050’li yıllara uyarlandı. 

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

REENGEN ve VİRASOFT firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

Tanıyalım!

İTÜ ARI  
Teknokentli  Firmaları 

5 Yıl önce Sanayi Bakanlığından aldığı Tekno Girişim 
Desteği ile kurulan Reengen enerji sektöründe iş zekası 
çözümleri geliştiriyor. Nesnelerin interneti ve bulut tabanlı 
teknolojileri çözümlerinde kullanan Reengen, çeşitli 
tesislerde, ticari binalar ve sanayi tesislerinde dijital enerji 
yöneticiliği servisi sağlayarak kullanıcıların enerji tasarrufu 
ve verimliliği elde etmesine katkı sağlıyor. Birleşik Arap 
Emirlikleri, İspanya ve Hindistan gibi ülkelerde toplam 
3000’nin üzerinde tesise hizmet sağladığını belirten 
Reengen Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Şahin Çağlayan 
Reengen’in yaptığı hizmetleri; “Tesislerden sensörlerle, 
sayaçlarla, farklı izleme kontrol ekipmanlarıyla aldığımız 
verileri gerçek zamanlı olarak analiz ediyoruz, 
yorumluyoruz, raporluyoruz. Tesis yöneticilerini, oradaki 
teknik personeli, daha etkin daha efektif, daha enerji 
yönetimi yapmaları için bir anlamda bilinçlendiriyoruz. Bir 
anlamda karar destek mekanizması görevi görüyoruz. 
Günün sonunda  verdiğimiz hizmet genelde ortalama 
%10-15 civarı enerji tasarrufu yaratıyor. Bunun yanında 
operasyonel verimlilik yaratıyor. Daha önce manuel “excel” 
lerle raporlarla yaptıkları işleri, şu an platform otomatik 
şekilde yapıyor. Buda tesis başına ortalama 1000 adam 
saatmiş gibi aslında operasyonel bir verimlilik sağlıyor.” 
şeklinde özetledi. Elektrik piyasasının giderek 
dinamikleştiğini ve değişik elekrik kullanım tariflerinin gün 
geçtikçe ortaya çıktığını belirten Çağlayan: “Saatlik 
değişen elektrik tarifeleri gündeme geliyor. Biz burada 
tesislerin doğru tarifeyle doğru elektrik satın almalarını 

sağlıyoruz. Talep tarafı yönetimlerini yapıyoruz. Bu da 
yine fatura maliyetlerinde bir düşüş sağlıyor. Son olarak da 
sağladığımız katma değer, kestirimci bakım dediğimiz, 
tesislerdeki kritik ekipmanların, özellikle arızalanmadan 
önce arızalarının teşhisi ve bakımlarının optimizasyonu.” 
diyerek Reengen’in hizmet sağladığı diğer alanlara da 
değindi.  Son gelinen noktada ABD’den yatırım aldıklarını 
vurgulayan Çağlayan önümüzdeki 3 yıllık periyotta 
gelirinin %80’nini yurtdışından kazanmayı hedeflediklerini 
aktarırken bunu yapmak için özellikle Avrupa, Ortadoğu ve 
Asya pazarını tercih edeceklerini, buraya sadece hizmet 
değil aynı zamanda teknolojik alt yapı desteği de 
sağlayarak çeşitli formüllerle son kullanıcılara 
ulaşacaklarını aktardı. İTÜ ile olan ilişkilerini organik bir bağ 
olarak tanımlayan Çağlayan; “Biz hem İTÜ Çekirdek’te 1-1 
buçuk yıl civarı çalıştık. Hem de İTÜ’den bir çok 
akademisyenle, bir çok enstitü ile çeşitli Ar-Ge projeleri 
yaptık, yapıyoruz. Hali hazırda devam eden 2 adet AB 
projemiz mevcut İTÜ Enerji Enstitüsü ile beraber, onlarla 
koordineli şekilde yaptığımız. Keza, Elektrik – Elektronik 

REENGEN, Nesnelerin İnterneti ve
Bulut Teknolojilerini Kullanarak
Çeşitli Tesislerde Dijital Enerji
Yöneticiliği Servisi Sağlıyor!

Şahin Çağlayan
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Bölümü’nden hocalarımızla TÜBİTAK projeleri yazıyoruz. 
Bunun dışında aslında bir adım ötesi bunun, İTÜ bizim şirket 
ortağımız. Bize aslında “Melek Yatırım Turu”nda destek 

veren kurumlardan biri.” Diyerek İTÜ ve İTÜ Girişimcilik 
Ekosistemi içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu 
belirtti.

Türkiye’nin teknoloji odaklı firmaları çağın vebası olarak 
adlandırılan kansere yönelik önemli buluşlara imza atıyor. 
Bu firmalardan biri olan ve tamamen dijital patoloji 
alanına odaklanan Virasoft, hastalık tanılarını 
kolaylaştıran yazılımlar geliştirdi. Şirketin hayata geçirdiği 
yüksek hassasiyet ve doğrulukla kanser tanısı koyabilen 
dijital patoloji ürünü ViraPath ve kanser tanısında 
hekimlere “her yerden ve anında ikinci görüş imkanı 
sunan” telepatoloji ürünü TelePath ile birçok patolojik 
hastalığa artık daha hızlı ve kesin tanı koymak mümkün 
hale getirilebiliyor. Dijital patoloji alanında küresel bir 
platforma dönüşmeyi hedefleyen şirket, altyapısını da 
buna göre kuruyor. Dijital alana taşınan veriler, internet 
üzerinden paylaşılarak görüntü sistemi ile dünyanın 
herhangi bir sağlık kuruluşundaki uzman patolog 
tarafından da eş zamanlı görülebiliyor. Bu da hastalığa 
anında ve doğru tanı konulabilmesine olanak sağlıyor. 
Doktorları ve hastaları fiziki mekân zorunluluğundan 
kurtarıyor. Yeni geliştirdikleri teknolojiler ve gelecek 
hedefleri hakkında bilgiler veren Virasoft ve Pazarlama 
Yöneticisi Özgür Teke, “2015 yılında TÜBİTAK desteği ile 
kurulan bir yazılım şirketiz. Daha sonra KOSGEB desteği 
aldık. Ardından İTÜ Çekirdek’in Big Bang adlı girişimcilik 
yarışmasında binlerce girişim arasından finale kalma 
başarısı gösterdik. Bu desteklerle birlikte bugünlere kadar 
geldik ve bugün tıbbın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda tanı 
amaçlı kullanılabilir dijital patoloji ürünlerimiz mevcut” 
diye konuşuyor. Teke, şirketlerinin faaliyet alanlarını ise 
şu sözlerle özetliyor: “Dijital patoloji birçok alanda 
kullanılabilir biz işin kanser tarafındayız. Tedavinin 
zamanında gerçekleşmesi ve doğru tanı koyulabilmesi 
konusunda çok önemli bir konu. Bizim sistemlerimiz bu iki 
alana ilişkin dijital bir altyapı sunuyor. Bugün itibarıyla 
bunu başarabilmiş Türkiye’deki tek şirketiz. 2019’un 
sonlarına doğru Avrupa’da da bir ofis açmayı planlıyoruz.”  
Teke şirketin ana kuruluş amacına ilişkin ise şu 
açıklamaları yapıyor: “Dijital patoloji alanında kabiliyetli 
tanı desteği, nicel görüntü analizi, vaka yönetimi 
uygulamaları, patoloji eğitim yazılımları ve telepatoloji 
hizmetleri sunan yerli bir yazılım firmasıyız. Her gün artan 
devasa bilgi birikimine ek olarak tanı anında “ikinci uzman 
görüşü” alabilmenin büyük önem taşıdığı patolojide, 
hekim ve bilim insanlarımız kendi aralarında “ikinci uzman 
görüşünü” almak için geliştirdiğiniz profesyonel ürünlere 
başvuruyorlar. Biz, “Önce Sağlık” mottosunu şiar edindik 
ve bir Türk şirketi olarak sadece Türkiye’de değil globalde 
de yeniliğe öncülük etmeyi hedefledik. Bu bağlamda 

hayata geçirdiğimiz ve devam eden projelerimizle hizmet 
sunduğumuz diğer sektörleri de vizyon ve teknoloji 
olarak geleceğe hazırlıyoruz.” Dijital patoloji alanının 
dünyada da hızla gelişen bir alan olduğunu belirten Teke, 
“İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren yüzde 100 yerli 
bir şirketiz. Ekibimizin tamamı Türk bilim sanlarından 
oluşuyor.  Bu açıdan ülkemizin bilim kültürüne katkı 
sağlıyor olduğumuz için de ayrıca mutluyuz.” diyor. Teke 
hedeflerine ilişkin ise şunları söylüyor: “Kanser tanısı 
koymak için sayısallaştırılmış ve objektif kriterlere ihtiyaç 
var. Biz de tanı kriterlerini nesnelleştirip sayısal analizler 
üzerinden rapor çıktıları veren yazılımlar geliştirdik. Bu 
sayede patoloji tanılarının objektifliğini geliştirmek ve 
tanı de süreçlerini hızlandırmayı sağlıyoruz. Mobil ve web 
tabanlı uygulamalarımız ile Türkiye'nin her noktasına ve 
komşu ülkelere patolojik vaka incelemesi hizmeti vermek 
ana hedeflerimizden biri.  Yine bu alanda Hastaneler arası 
standartlar oluşturmak ile sağlık alanında donanımsal ve 
yazılımsal olarak yerel çözümler üretmek de şu an 
kabiliyetlerimiz arasında. Zaten bir şeyi dijitalleştirdiğiniz 
de birçok alanda kullanılabilir hale getirebiliyorsunuz. 
Bizim bu alandaki önemli hedeflerimizden biri de dijital 
ortama taşıdığımız ve arşivlediğimiz materyallerin eğitim 
alanında kullanılması ve bir referans kaynağına 
dönüşmesi. Öğrencilerin, asistan doktorların ve 
eğiticilerin sanal ortamda ulaşabilecekleri bir yapı 
oluşturduk.  Böylece Türkiye’nin patoloji kültürüne 
bilimsel katkı sunacağız. Yakın gelecekte dijital 
patolojinin üniversitelerde ve hastanelerde patologlara 
yardımcı olmak üzere çok daha etkin kullanılacağını 
öngörüyoruz”

VİRASOFT, Kanseri
‘Dijital Patoloji’ İle Yenecek!

Özgür Teke
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Dünyanın en iyi üç üniversite kuluçka merkezinden biri olan İTÜ Çekirdek, girişimcilere sunduğu 
yepyeni önkuluçka alternatifi İTÜ Çekirdek Express’i duyurdu. İTÜ Çekirdek Express ile ürünü ve 
müşterisi hazır, belirli bir olgunluğa erişmiş girişimciler, hızlandırılmış bir önkuluçka süreci ile 

hemen yatırımcı ve kurumsal müşterilere tanıtılmaya başlanıyor. 

Türkiye’nin lider teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ 
ARI Teknokent’in bünyesinde bulunan İTÜ Çekirdek 
Erken Aşama Kuluçka Merkezi, girişimcilik eko-
sistemini, girişimcilere yönelik yepyeni bir önkuluç-
ka alternatifi ile hareketlendiriyor. İTÜ Çekirdek 
Express ile daha önceden kendini geliştirmiş ve 
ürünün olgunlaştırmış girişimciler uzun süreli bir 
önkuluçka sürecine ihtiyaç olmaksızın, hızlı bir 
destekleme sürecine alınarak İTÜ Çekirdek imkan-
larından yararlanmaya başlarken, hemen yatırımcı, 
girişimci ve kurumsal müşterilerle tanıştırılmaya 
başlanıyor. İTÜ Çekirdek Express ile ürününü 
olgunlaştırmış, ilk satışını gerçekleştirerek pazar 
testinden başarıyla geçmiş girişimcileri hedefle-
diklerini belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, “Hızlandırılmış 
önkuluçka hizmetini Türkiye’de ilk defa sunarak, 
kendi çabalarıyla ve çeşitli desteklerle belirli nok-
talara kendisi gelmiş ancak daha ileriye gitmek için 
İTÜ Çekirdek’ten faydalanmak isteyen girişimcileri 
İTÜ Çekirdek ortamına katılmaya davet ediyoruz” 
dedi. Doç. Dr. Tunçalp, “Günümüzde teknoloji 
dünyası büyük bir hızla gelişiyor. Bu hızdan startu-
plar da etkileniyor. Artık fikir aşamasından ürün-
leşme sürecine geçen birçok startup hızlıca yatırım 
alıp, daha da hızlı büyümenin yollarını arıyor. İşte 
İTÜ Çekirdek Express’te startuplara tam da bunu 
sağlayacağız. İTÜ Çekirdek Express’te mevcut bir 
ürünü olan ve ilk satışını yapmış girişimcileri, hızlı 
bir şekilde yatırımcılar ve müşterilerle buluştura-
cağız. Böylece startuplar sadece Big Bang gün-

lerinde değil, yıl boyunca yatırımcılarla bizim 
kanalımızda görüşüyor olacak. Girişimciler, kendi 
imkanlarıyla ulaşabileceklerinden çok daha fazla 
sayı ve ölçekte başlangıç yatırımcısıyla bir anda 
ilişki kurma fırsatına kavuşacak” diye konuştu. 
Bireysel yatırımcı, kurumsal yatırımcı, özel sektör 
kuruluşları ve kamu kurumlarından pek çok yeni 
destekçi ile İTÜ Çekirdek’in paydaş sayısını sürekli 
artırdığının altını çizen Doç. Dr. Tunçalp, “Türkiye 
girişimcilik ekosistemindeki girişimlerin kalitesi 
ve sayısı, emsal ülkelerden geride değil. Ancak 
bunun için daha fazla destekçinin, daha fazla 
girişimciye daha doğru şekilde destek vermesi 
gerekiyor. Biz de bu yolda en fazla etkiyi yaratma-
ya çalışıyoruz” dedi.

 Hızlı Erişim Sağlıyor!

İTÜ  ÇEKİRDEK
 Express Yatırımcılara ve Kurumsal Müşterilere

Doç. Dr. Deniz Tunçalp



2015 yılından itibaren uygulayıcı kuruluş olarak 
faaliyet gösteren İTÜ Çekirdek, bu çağrı döneminde 
de uygulayıcı kuruluş olarak desteklenmeye uygun 
bulundu. Üç senedir İTÜNOVA TTO yürütücülüğünde 
başarıyla sürdürülen BİGG | İTÜ Çekirdek Programı, 
2018 yılının ikinci yarısında açılacak yeni dönem 
BİGG çağrısı itibariyle İTÜ ARI Teknokent 
yürütücülüğünde başvuru almaya devam edecek. 
İTÜ Çekirdek’in yanı sıra desteklenmeye uygun bulu-
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1601-TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek 
Programı kapsamında 2018 yılında açılan “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 

1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı” sonuçları açıklandı.

 Uygulayıcı Kuruluş Olarak Desteklenmeye
Hak Kazandı!

TÜBİTAK  BİGG 
Programında İTÜ Çekirdek Bu Senede

nan 23 yeni kuruluşla birlikte toplam 30 Arayüz 
Kuruluş, yeni çağrı dönemi itibariyle girişimci aday-
larının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendire-
cek, nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcil-
ere destek olacak. İTÜ Çekirdek'in yatırım, satış, 
network gibi desteklerinden faydalanarak, Tübitak 
BİGG programına dahil olmak isteyen girişimciler 
itucekirdek.com  adresinden başvurularını 
gerçekleştirebiliyor.
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Kalp krizi başta olmak üzere birçok hastalığa davet 

çıkaran uyku apnesi ve horlama için Türk girişimciler 

basit ve ekonomik bir çözüm buldu. Sefa Zülfikar ve 

Serhat Ilgaz Yöner’in geliştirdiği Dormio adındaki 

ürün, ağza kolaylıkla yerleştirilerek ağzı doğru 

pozisyona getiriyor. UYKU apnesi ve horlama 

Uyku Apnesine Tekno Çözüm
günümüzün en önemli sağlık sorunlarının başında 

geliyor. Motivasyon bozukluğundan kalp krizine 

kadar birçok rahatsızlığın tetikleyicisi ve şu anda 

dünyada 200 milyon kişinin bu sorunu yaşıyor. 

Böylesine önemli bir sorun için harekete geçen Türk 

girişimciler, basit ve ekonomik bir çözümle uyku 

Teknolojisiyle Hürriyet Gazetesi’nde Yer Aldı!

İTÜ Çekirdek Girişimlerinden

 Respo Gadgets
İTÜ Çekirdek girişimi olarak doğan ve İTÜ ARI Teknokent çatısı altında çalışmalarına devam eden 
Respo Gadgets geliştirdiği Dormio adlı ürünüyle uyku apnesi için teknolojik çözümler geliştiriyor. 
Geliştirdiği ürün ve çalışmalarıyla başarılı sonuçlar elde eden firmanın başarısı girişimcilik 
sektörünce dikkat çekici bulunurken Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Can Respo Gadgets’ı ve 

ürününü köşesine taşıdı. Bizde haberi sizler için derledik. 
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apnesi ve horlama sorununu çözebilecek bir icada 

imza attı. Sefa Zülfikar’ın yüksek lisans tezi olarak 

geliştirdiği ve daha sonra ekibe Serhat Ilgaz Yöner’in 

katılmasıyla hayata geçirilen Dormio adındaki bir 

aparey, şu anda piyasada olan alternatiflerine göre 

oldukça basit kullanım kolaylığıyla fark yaratıyor. 

Dormio’nun hikâyesi ‘Respo Gadgets’ adındaki şirke-

tin kurulmasıyla başlamış. İTÜ Çekirdek’in düzenle-

diği Big Bang girişimcilik yarışması başta olmak üzere 

birçok ödül alan girişimciler, kazandıkları para 

ödülleriyle Dormio’yu geliştirmeye başlamış. Sefa 

Zülfikar, Dormio’ya giden hikâyeyi şu şekilde anlattı: 

“İlk Dormio’nun prototipini üniversite imkanları 

sayesinde üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak 

elde ettiğimiz prototipler ile hastalar ve sağlıklı olan 

kontrol grupları üzerinde MR (Manyetik Rezonans 

Görüntüleme) çalışması gerçekleştirdik. Önerdiğimiz 

yeni yöntemin kullanımı ile hava yolu hacminin yüzde 

56’ya kadar artış gösterdiğine tanık olduk. Orada 

mezuniyetim tamamlandı, ama işim orada bitmedi. 

Yoğun şekilde çalışmaya başladım. Göğüs hastalıkları 

ve uyku uzmanı Prof. Ceyda Erel Kırışoğlu, klinik den-

emeler yapabilmemiz için bize uyku laboratuvarını 

açtı ve prototipi silikona çevirebildik. Yaklaşık 1.5 yıl 

süren uyku testlerinde her seviyeden gönüllü hastayı 

davet ettik ve Dormio’nun sadece hava yolunu 

genişletmediğini, aynı zamanda gece boyu yaşanan 

apnelerin sayısını ve horlamayı da azalttığını hastane 

ortamında kanıtlamış olduk.” Dormio ile çeneyi önde 

konumlandırma, dili tutma ve pozitif hava basıcı 

sağlama tekniklerinin tamamını bir araya getirdikleri-

ni anlatan Zülfikar, bu yöntemleri aşırıya kaçmadan, 

hastanın rahatını bozmadan aynı anda uygulayabilen 

mekanik bir çözüm sunduklarını söyledi. Zülfikar, 

“Dormio ağıza kolaylıkla yerleştirilebilen bir ürün. 

Avuç içi kadar büyüklüğü var. Dil, dil ve dudak arasına 

yerleştiriliyor. Yerleştirildikten sonra dili ve çeneyi 

doğru pozisyonda tutuyor” dedi.

Şu anda Dormio için onaylarını ve izinlerini aldıklarını 

anlatan Zülfikar, sözlerine şu şekilde devam etti: “Son 

kullanıcı için Dormio’nun satış fiyatı şu anda 350 TL. 

Şimdilik ürünümüzde devletin diğer bazı cihazlara 

sağladığı geri ödeme desteği yok. Kısaca, Dormio 

reçete ile satılmıyor. Bu nedenle, biz ürün fiyatını 

herkesin ulaşabileceği düzeyde tutmak istedik. Bu 

konuda Türkiye’nin dışa bağımlığını da çözmeyi hede-

fliyoruz. Amacımız Dormio’yu hızlıca eczanelere 

ulaştırmak. Şu anda İstanbul’da 2 eczanede Dormio 

bulunabiliyor. Bunun dışında İstanbul’un diğer bölgel-

eri ve diğer illerimiz için web sitesi üyeliği üzerinden, 

sadece havale yoluyla da satış yapabiliyoruz.” 

Dormio’nun etkinliğini kanıtlaması, onaylarını alması 

ve kullananlar tarafından sevilmesinin ardından 

yatırım görüşmelerinin son günlerde daha da 

hızlandığını söyleyen Zülfikar, “Görüşmelerin olumlu 

sonuçlanmasını Dormio’yu önce Türkiye’nin her 

yanına sonra da Avrupa ve ABD’ye götürmek için 

sabırsızlanıyoruz. Hedeflerimizden birisi, global bir 

şirket haline gelerek Türkiye’den çıkan ilk Unicorn 

girişim olmak” diye konuştu.

Satış
Fiyatı 350 TL
Hedef Avrupa
ve ABD
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Türkiye girişimcilik ekosistemine sağladığı katkıyla önemli bir yere sahip olan İTÜ Çekirdek, iyi 
fikirlerin yetişme merkezi olmaya devam ediyor. İTÜ Çekirdek’te eğitimlerine devam eden genç 
girişimci Kerem Deveci, geliştirdiği ENLİL isimli projesi ile Türkiye’ye elektrik üretimi konusunda 
oldukça katkı sağlayabilecek bir hedefle çalışmalarına devam ediyor. Deveci’nin başarısı ulusal 
basının dikkatlerinden kaçmazken H2O ekibi olarak Sabah Gazete’sinden Metin Can’ın köşesine 

taşıdığı haberi sizler için derledik.

Metrobüsler, artık yolcu taşırken elektrik de üretiyor. 
Araçların geçiş esnasında oluşturduğu rüzgârı yaka-
layan türbinler, bir ilçeye yetecek kadar enerji 
sağlayacak. İstanbul'un adeta simgesi haline gelen 
metrobüs sistemi, yolcu taşımanın yanı sıra artık 
küçük bir ilçeye yetecek kadar elektrik enerjisi de 
üretecek. Topkapı İstasyonu yakınına konulan ve 

başarılı sonuç alınan sistem, metrobüslerin geçiş 
esnasında oluşturduğu rüzgârı yakalayarak enerjiye 
çeviriyor. İki şeritli yolun ortasına konulan türbinler 
iki yönden de rüzgâr alabiliyor. 1 kilometrelik hat için 
300 türbin döşenmesi planlanıyor ve yapılan hesap-
lara göre sadece metrobüs hattında 20 bin haneye 
yetecek potansiyel var.

Metrobüs Rüzgârından 20 Bin Eve Elektrik

Projenin çıkış noktası da oldukça ilginç. İş için her 
gün Kadıköy'den Yenibosna'ya giden genç mühen-
dis Kerem Deveci, buradaki potansiyeli keşfediyor. 
Deveci şunları söylüyor: "ENLİL isimli projemizin 
ortaya çıkışı Metrobüs kullanırken oldu. Araç 
kapılarının yanında bulunan acil tahliye vana kapak-
larının, yan yana geçen araçların ürettiği rüzgâr ile 

havalandığını gördüm. Buradaki rüzgâr ile enerji 
üretilebilir fikri böyle doğdu. Türk Patent 
Enstitüsü'nden faydalı model belgemi aldım. Ardın-
dan İTÜ Çekirdek sürecine kabul edildim. İETT İşlet-
meleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe vererek türbini-
mizin saha testleri için izin istedik. Kurumun vizyon-
er ve yenilikçi yönetimi teklifimizi kabul ederek 

Genç Mühendis Keşfetti

 Çıkan Fikir Ulusal Basını Salladı!
İTÜ ÇEKİRDEK’ ten

Topkapı Durağı'ndaki bir 
alanı laboratuvar olarak 
bize verdi. Sonuç başarılı 
oldu." Deveci, "Sisteme 
yerleştireceğimiz sensörler 
ve IOT platformu, şehir içi 
sıcaklık, nem, rüzgâr, CO2 
ölçümü yapacak. Deprem 
izleme istasyonu da olası 
İstanbul depreminin 
tahminlerine bilgi sağla-
yarak şehrin güvenliğine 
katkı verecek" dedi.
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Yapay zekâ her geçen gün biraz daha gelişse de belli temel problemleri hala devam ediyor. Şu an 
sadece dilimizi anlaması için eğitmeye çalıştığımız yapay zekâ bu konuda çok da ilerlemiş değil. Ki 
bu sorun yapay zekanın en büyük zorluklarından biri olarak görülüyor. Ve ne yazık ki henüz bu 

sorunu çözebilmek için belli bir yola sahip değiliz.

Yapay Zekayı 
Turist Rehberi Yapmak!

FACEBOOK’un Yeni Hedefi 

Sadece insan konuşmasını değil, aynı zamanda birinin 
ne dediğini anlamasını istediğimiz yapay zekanın bu 
sorununu çözmek için Facebook’un yapay zekâ araştır-
ma laboratuvarı FAIR’in farklı bir fikri var: Yapay zekayı 
New York City’deki sanal turistlere rehberlik etmesi için 
kullanmak ve bu sayede yapay zekanın insanların dilini 
doğal ortamlarında öğrenmesini sağlamak! FAIR, daha 
önce bu alanda yapılmamış projesi diğer araştırmacılar 
tarafından da kullanılabilir şekilde tasarlandı. Talk the 
Walk adındaki proje üç unsurdan oluşuyor: NYC mahal-
lelerinin birkaç blok genişlikteki küçük haritaları, aynı 
konumların 360 derece fotoğrafları ve bu mahalleler 
etrafında birbirini yönlendiren insanların örnek 
diyalogları. Kısacası Talk the Walk bir yapay zekanın 
insanı tamamıyla anlaması için ihtiyaç duyulan her şeyi 
kapsıyor. FAIR’in yapay zekâ eğitimi için böyle bir 
yöntem geliştirmesi biraz tuhaf gözükse de aslında bu 
“somutlaşmış öğrenme” olarak da bilinen yerleşik bir 
araştırma alanında kullanılıyor. Uzmanlara göre bu teori, 
yapay zekanın insanları bizim gibi anlaması için tek yol. 
FAIR araştırmacısı Douwe Kiela, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada doğal dil işlemesiyle yapmaya çalıştıkları 
şeyin insanların farklı öğrenme şekilleriyle ilgili istatik-
sel modelleri araştırmak olduğunu belirtti. İnsan olarak 
dili etkili şekilde öğrendiğimizi çünkü deneyimlerimizi 
çevremizdeki dünyayla ilişkilendirebildiğimizi söyledi. 
Elbette New York’un küçük mahalleleri tüm dünyayı 
temsil etmiyor. Ancak buradaki ana fikir şu, yapay zekâ 
onun için kurulan küçük dünyada başarılı şekilde öğren-
ebilirse diğer teknik araştırmalarda da aynı başarıyı 
gösterebilir. Bu da yapay zekada ilerlemeyi sürdür-
menin yerleşik bir yoludur. FAIR’ın araştırmacıları, 
ekiplerin sanal New York haritalarında gezinmek için iki 
yapay zekâ temsilcisini kullanacaklarını söylüyor. Buna 

göre bir temsilci, 360 derecelik fotoğrafları görebilen 
ancak haritayı göremeyen bir “turist” ve diğeri de 
haritayı görebilen ancak fotoğrafları göremeyen bir 
“rehber” olacak. Temsilciler daha sonra turistin yerini 
belirlemek ve harita üzerinde başka bir noktaya gitmel-
erine yardımcı olmak için birbirleriyle konuşmak zorun-
da. Turist, restoran, bar ve kahve dükkanları gibi yakın-
daki görülecek yerleri arayacak ve rehber onlara yol 
tarifi verecek. Şu an yapay zekâ temsilcileri yol tarifi 
verecek kadar gelişkin değiş. Ancak yapay zekaların 
gelecekteki birkaç yıl içinde daha farklı bir konumda 
olması bekleniyor. Talk the Walk projesi, yapay zekâ 
algısı ve dilinin birçok farklı unsurunu birleştirdiği için 
zorludur. Temsilcilerin çevrelerini tanıyabilmeleri, bu 
bilgiyi iletebilmeleri ve daha sonra dünya ile etkileşim-
de bulunabilmeleri gerekir. Eğer yapay zekâ tüm bunları 
başarabilirse insanları daha iyi anlayacak yapay zekâ 
asistanlarına merhaba diyebiliriz.
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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

Nely’nin Tanıtım
Filmi Yayında! 

İnovatif, akıllı, hareketli altyapısı ve duygusal karakteriyle 

marka ve hedef kitlesi arasında bağ kurmayı hedefleyen İTÜ 

Çekirdek girişimi Nely, tanıtım filmini yayınladı.

İTÜ Çekirdek Üyesi Doç. Dr. Kocabaş “İlaç Yapılı MEIS İhibitörleri”
Konulu Çalışması Nedeniyle Uluslararası Hematoloji/Onkoloji
Ödülü’ne Değer Görüldü!
Doç. Dr. Fatih Kocabaş, kanserin 

büyümesini önlediği belirlenen “ilaç 

yapılı MEIS inhibitörleri” konulu 

çalışması nedeniyle Uluslararası 

Hematoloji/Onkoloji Ödülü’ne 

değer görüldü. Doç. Dr. Kocabaş, bu 

ödülü alan ilk Türk akademisyen 

oldu. Dünyadan sayılı bilim 

insanlarına, Türkiye’den ise bir 

akademisyene ilk kez verilen ödülü 

İTÜ Çekirdek üyesi Doç. Dr. 

Kocabaş, Stockholm’de, 14 

Haziran’da gerçekleştirilen törende 

aldı. Doç. Dr. Fatih Kocabaş’ın 

geliştirdiği ilaç yapılı MEIS inhibitörünün, “beyin tümörü, akciğer 

kanseri, meme kanseri, böbrek kanseri” gibi farklı kanserlerde, 

kanser hücrelerinin büyümesini engellediği yapılan öncü 

laboratuvar çalışmalarında görüldü. Verilen ödül, 50.000 dolar 

desteğin yanında, 80.000 dolar araştırma desteğini de içermektedir.



Şehrin dinamiklerini kullanarak karayollarını yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dönüştüren İTÜ Çekirdek 
girişimlerinden ENLİL, Mercedes-Benz Türk Startup 
Yarışması’nda Tema Ödüllü Sensgreen’in Teknoloji Ödülü 
birincisi oldu.

EVDE MİMAR, aylık ziyaretçi sayısı olarak 100.000 rakamına ulaştı. 

Ayda 100.000 tekil ziyaretçi web sitesini ziyaret eden girişim de 

Youtube kanalı da aktif hale getirildi. EVDE MİMAR, 7 bu kanal 

üzerinde de 100.000 izlenmeyi geçti.

ENLİL, Mercedes-Benz Startup
Yarışması’ndan Ödülle Döndü

TOSB, İTÜ Çekirdek
Girişimlerini Dinledi!

EVDE MİMAR
Büyümeye Devam Ediyor
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Futbolseverler, futbolcular ve kulüpler için bir pazar yeri 

oluşturan kitle kaynaklı futbolcu gözlemciliği platformu 

SCOUTİUM ekibi, Endeavor Türkiye Jürisi tarafından ülke 

adayı seçilerek, Endeavor Uluslararası Seçim Paneli’nde 

Türkiye’yi temsil edecek girişimler arasında yer aldı.

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize 

Sanayi Bölgesi (TOSB) yeni işbirlikleri ve 

yatırımlar için İTÜ Çekirdek girişimcilerini 

dinledi. Otomotiv alanındaki girişimlerin 

de oldukça ilgi gösterdiği İTÜ Çekirdek’te 

girişimlerle yakından ilgilenen TOSB 

üyeleri, yenilikçi girişimleri bundan sonra 

yakından takip edeceklerini belirtti.

SCOUTİUM Endeavor Uluslararası
Seçim Paneli’nde Türkiye’yi

Temsil Edecek!
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INNOGATE Uluslararası Hızlandırma Programı’nın 7. Dönemi, 21 Mayıs’ta 4 firmanın yoğun 
katılımı ile başlamıştı. Programın Nisan ayında gerçekleşen 6. Türkiye Eğitim Dönemi’ne 
katılmış ve başarıyla tamamlamış 4 firma ile ABD Kamp Dönemi’ni birlikte alacak olan 7. 

Dönem firmaları, 9 Temmuz’da San Francisco’ya giderek programlarına başladı.

 İlk Hafta Nasıl Geçti?
San Francisco’da

Üçüncü dönem INNOGATE Programı, San Francis-
co’daki sabah toplantılarına David Barron moder-
atörlüğünde başladı. David Barron, PlugandPlay ve 
Alchemist gibi önemli girişimcilik kurumlarında 
yönetici olarak çalışan, ABD girişimcilik ekosistemine 
oldukça hakim bir mentor olarak, INNOGATE firmaları-

1.Gün

2.Gün

na potansiyel müşterilere ulaşmada önerilerde bulun-
du ve müşterilere ulaşma, ABD girişimcilik kültürü 
konularında bilgi verdi. Firmalar sabah oturumunun 
ardından, randevulaştıkları potansiyel müşteriler ve 
satış koçları ile görüşmelerde bulunarak ABD pazarın-
daki ilk faaliyetlerine başlamış oldu.

San Francisco’daki ikinci sabah toplantısında buluşan 
firmalar, bir önceki gün gerçekleştirdikleri toplantılar ve 

görüşmeler hakkında bilgiler paylaşarak, bugün 
gerçekleşecek roundtable toplantısından beklentilerini 



29

3.Gün

San Francisco’daki üçüncü sabah toplantısında 
firmaların iki günden elde ettikleri ve programa 
ilişkin geri bildirimlerini dinleyen Barron, gün değer-

lendirmelerinin ardından, firmalara potansiyel 
firmalara ulaşma ve lead geneation konularında 
önemli öneriler paylaştı. 

San Francisco’da gerçekleşen ilk roundtable oturu-
mu Zafer Şahinoğlu, Anastasia Ashman, Judith 
Iglehart, Barbara Witchmann, Jeffrey D. Abbott ve 
Ryan Williams’ın katılımı ile gerçekleşti. Mentorlar, İş 
modelleri, ABD pazarındaki yayılım kanalları, seri 

girişimci olup büyüme, ürün stratejisi, büyüme part-
nerliği, stratejik planlama ve konumlandırma, mesa-
jlaşma ve kampanya geliştirmeye yönelik çeşitli 
konu başlıklarında firmalara destek olup deneyim-
lerini aktardılar.

Roundtable

aktardılar. David Barron pitch presentation ve ürünün/-
firmanın konumlanması konularında verdiği bilgilerle, 
firmalara satış konusunda önemli yönlendirmelerde 
bulundu. Ürünün pazardaki konumunun farklılaştırılması 
ve güçlendirilmesi, ürün-pazar uyumu ve kullanıcılardan 

gelen taleplerin doğru değerlendirilip ürünün bu yönde 
katkı sunacak bir biçime kavuşturulmasının en kritik 
adımlar olduğunu belirten Barron, firmanın temel 
yetkinliğinin parlatılması ve bu işi daha nasıl iyi yapabi-
lecekleri üzerine düşünmelerinin önemine dikkat çekti.

4.Gün

INNOGATE firmaları San Francisco’daki ilk hafta-
larını değerlendirerek güne başladı. İlk roundtable 
toplantısında edindikleri “lead”lere ve diğer 
kazanımlara ilişkin bilgiler vererek, gerçekleşen 
stratejik değişiklikler üzerine görüşmeler yapıldı. 
San Francisco’da INNOGATE firmaları ilk haftada 

oldukça hızlı deneyimler yaşarken, ikinci roundta-
ble oturumunda ise mentorlar yardımcı olabilece-
klerine inandıkları firmaları seçerek birebir 
görüşmelerde detaylı olarak firmaların iş mod-
ellerini anlayıp ABD pazarına giriş stratejileri ile 
ilgili öneride bulundular.



İnteraktif eğitim ve e-öğrenme platformu GmPly, 
Türkiye'de elde ettiği kurum içi eğitim başarısını 
ABD'de taşıyor. GmPly CEO'su Gökçen Karan, 
e-öğrenme metotlarını değiştirmek hedefiyle 
çıktıkları yolda ABD'de önemli başarılara imza 
atacaklarını söyledi. GmPly, hedefini daha yukarı 
taşıyor. Bilişim sektöründe önemli tecrübeye sahip 
kurucu kadrosuyla GmPly; kısa sürede Türkiye'de 
elde ettiği başarıyı, ABD'de de e-öğrenme 
sektörünün başarılı bir oyuncusu olma hedefiyle 
sürdürmeyi hedefliyor. GmPly CEO'su Gökçen Karan; 
"Bilinen e-öğrenme metotlarını değiştirmek hedefi-
yle çıktığımız bu yolda önce ABD'de ardından tüm 
dünyada önemli başarılara imza atacağız" diye 
konuştu. 2019 sonuna kadar ABD'de 100 bin 
kullanıcıya ulaşarak, 5 milyon dolar ciro yapmayı 
hedeflediklerini belirten Karan, "2018'in son 
çeyreğinde, İsviçre'deki iş ortağımız ile birlikte 
Avrupa pazarına da giriş yapacağız" dedi. ARI Tekno-
kent'in Erken Aşama Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek'e 
başvuran ve şimdilerde ABD pazarına açılan GmPly. 
Eğitim şirketleri ve kurumsal şirketlerin eğitim 

departmanlarının kolayca ve ücretsiz 
olarak interaktif video eğitimleri 
oluşturabilmelerine imkân veren GmPly, 
şirketlerin bu videolar üzerinden gerçek 
zamanlı KPI (Anahtar Performans 
Göstergesi) ölçümü alabilmesine olanak 
sağlayan bir SaaS e-öğrenme platfor-
mu. GmPly, 11 bin girişim arasından 
seçilerek İTÜ Çekirdek'in 2017 Big 
Bang yarışmasında 490 bin TL 
değerinde hibe, ödül ve yatırım desteği 
kazandı. Bilinen e-öğrenme metotlarını 
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İTÜ ARI Teknokent’in uluslararası girişimci hızlandırma programı INNOGATE belirli bir 
aşamaya ulaşmış firmaları ABD pazarına hazırlarken, INNOGATE Programı’na katılmış 
firmalardan da güzel haberler gelmeye devam ediyor. Başarılı çalışmalarıyla kendini ispat 
etmiş INNOGATE Firmalarından GmPly ABD piyasası ile ilgili katettiği mesafe basınımız 
tarafından ilgi çekici bulunurken. Bizler de H2O ekibi olarak Turkuaz Medya Grubu’na ait 

Sabah Teknoloji Gazetesi’nde yer alan haberi sizler için derledik.

Sabah Teknoloji Gazetesi’nde!

GmPly

değiştirmek ve geliştirmek amacıyla yola çıktıklarını 
belirten GmPly CEO'su Gökçen Karan, "Bugün dünya-
daki tüm şirketlerin problemlerinin birbirine benzer 
olduğunu görüyoruz. Personel değişim oranlarının 
artması ve ülke çapına yayılmış ofis veya mağazalar-
daki personelin eğitimi ve ölçümlenmesi en önemli 
sorunlar olarak karşımıza çıkıyor" dedi. Karan, 
"Geliştirdiğimiz yeni uygulamalar sayesinde, GmPly 
kullanılarak hazırlanmış eğitimlerde etkileşimi yüzde 
300'e kadar artırabiliyoruz" dedi. Türkiye'de birçok 
başarılı markayla çalıştıklarını belirten Karan, "Türki-
ye'de önemli şirketlerle çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylar-
da ise ABD pazarına açılmak için Innogate Uluslar-
arası Hızlandırma Programı'na katıldık. Bu program 
sayesinde San Francisco ve New York'ta ünlü men-
torlerden uzmanlık eğitimleri aldık. Innogate 
programı sayesinde kurduğumuz network ile 
ABD'deki ilk satışımızı gerçekleştirdik. Anlaşma 
kapsamında Sarar Amerika, ilk aşamada ABD'ye 
yayılmış 17 mağazasındaki personelinin eğitimi için 
GmPly'in interaktif video eğitim platformunu kulla-
nacak" dedi.
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Şirketiniz İçin
İhtiyaç Duyduğunuz 

Doğru Yatırımcıyı Bulmanın 5 Yolu
Şirketiniz için uygun bir iş planınız var. Ne kadar fon desteğine ihtiyacınız olduğunu ve bunu ne 
için kullanacağınızı da biliyorsun. O halde yapmanız gereken tek şey yatırımcı aramaya başlamak!

Yatırımcı bulmanın oldukça zor bir aşama olduğunun 
farkındayız ve bunun için size yardımcı olabilecek 
birkaç farklı yolu paylaşmak istiyoruz. Şirketiniz için 
doğru yatırımcıyı bulmadan önce yüzlerce yatırımcıyla 
görüşmeniz gerekebilir.  Bu nedenle size doğru 
yatırımcıyı bulmanın beş yolundan söz edeceğiz. 
Şirketlerin yatırımcılarla bağlantı kurması için faaliyet 
gösteren pek çok online platform bulunuyor. Bu 
platformlar bir işletmeye büyüme konusunda her türlü 
bilgi, araştırma ve yardımı sağlıyor. Özellikle Startups.-
co gibi oluşumlar yatırımcıları en kolay ve verimli 
yoldan bulmak için uygun bir kanal sağlıyor. Ki Start-
ups.co şu an 13,9 milyon üyesiyle dünyanın en büyük 
startup topluluğu kabul ediliyor. Hem yatırımcılardan 
fon desteği almak hem de mentorluk yoluyla finans-
man sağlamak için uygun yatırımcıları bulmak için 
olağanüstü bir fırsat sunuyor. Şirketinize sadece 
finansal destek verecek yatırımcı bulmak zorunda 
değilsiniz. Finansal desteğin yanında şirketinize 
deneyimiyle yol boyu rehberlik edip sağlam tavsiyele-
rde bulunacak bir melek yatırımcı da bulabilirsiniz. 
Bunun için ilk olarak melek yatırımcıların yatırım 
yapmak için aradıkları kriterlerle ilgili bilgi veren ve 
binlerce melek yatırımcıya sahip olan Funded.com, 
Angel Capital Association ve  Angel Investment 
Network gibi sitelere kayıt olun. Kitlesel fonlama sitel-
eri, birçok farklı yatırıcmıya erişmenizi kolaylaştırdığı 
için önemlidir. Globalde Kickstarter, Pererbackers ve 
Indiegogo; ülkemizde ise Arıkovanı, Crowdfon.com ve 
Fongogo bu alanda önemli isimler.  Büyük şirketler ve 
yatırımcılar, kitlesel fonlama sitelerini hedeflerine 
ulaşmak isteyen ve yeni fikirler üreten şirketlere 
yatırım yapmak için kullanıyor. Her bir kitle fonlaması 
sitesinin kendi odak noktası ve yatırımcıları teşvik 
etme biçimi bulunmaktadır. Bu nedenle stratejik hede-
fleriniz ve dikeyinize en yakın olanı bulabilmek için 
tüm siteleri detaylı şekilde inceleyin. Yatırımcı aramak 
için LinkedIn’e takılıp kalmayın. LinkedIn elbette 

yatırımcı bulmak için en önemli platformlardan biri. 
Ancak bu sitenin ötesinde tüm endüstri uzmanlıkların-
da ve iş segmentlerinde her tür yatırımcıyla bağlantı 
kurmanıza yardımcı olacak çok sayıda profesyonel 
sosyal ağ sitesi piyasaya sürüldü. Bu yeni profesyonel 
sosyal paylaşım sitelerinin birçoğu sizi global iş 
ortamına katılmak isteyen ve sık sık ürün veya hizme-
tinizi dünyanın bir parçası haline getiren diğer ülkele-
rden gelen yatırımcılarla tanıştırır. Yatırımcı 
bağlantıları için dikkate alınacak bazı profesyonel 
sosyal ağ siteleri arasında EFactor, Xing, Plaxo, Start-
up Nation, Cofoundr ve Meetup bulunuyor. Bunlara 
mutlaka göz atın! Hemen herkes yatırımcı ararken ilk 
dışarıya bakar. Ancak bunun yerine bir arkadaş ya da 
aile üyesinden yatırım almayı denemek çok daha kolay 
olabilir. Çünkü yakın çevreniz size zaten inanır ve 
başarılı olmanıza yardımcı olmak için yabancı birinden 
daha çok çabalarlar. Yakın çevreyle iş yapmak nispe-
ten daha zordur. Ancak burada kişisel ve mesleki 
ilişkileriniz mümkün olduğu kadar ayrı tutarak işe 
koyulabilirsiniz. Her şeyi yazılı olarak ele alın ve 
yatırım yapmanın olası risklerinden açık sözlülükle 
bahsedin. Ne kaybedebileceklerini anlamalarını 
sağlayın. Son olarak yatırım tekliflerinizin hepsi 
reddedilse bile cesaretinizi ve işinize olan tutkunuzu 
kaybetmeyin. Deneyin, tekrar tekrar deneyin.
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Türkiye’nin belirli bir ölçeğe gelmiş firmaları için “İleri Aşama Girişimcilik Merkezi” olarak 
ekosisteme katkı sağlayan İTÜ MAGNET bünyesinde yer alan çeşitli firmalarla Türkiye’nin 
Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu firmalardan olan KAİZEN 
Teknoloji, KİMYASALPAZAR.COM ve MOBILEXPRES ise kendini, faaliyetlerini ve “İTÜ 

MAGNET”li olmanın avantajlarını anlattı.

L.Ö: Merhaba ben Loran, KAİZEN TELEKOMÜNİ-

KASYON’un ortağıyım. Mevcut durumda IOT ve Big 

Data programları geliştiriliyor. İnsanların hayatlarında-

ki rutinleri teknoloji ile birleştiriyoruz.  Projelerimizden 

bahsedecek olursak, Tek Tuş bugün 6 binden fazla 

kullanıcının evinde kullanılıyor. İnsanların evlerinde su, 

deterjan vb. farklı farklı ürünlerin siparişini sağlıyor. 

Akıllı ve hızlı sipariş butonu tek tuş ile, İnsanlar 

istedikleri zaman tek bir tuşa basarak istedikleri ürüne 

anında sahip olabiliyorlar. Bir saat içerisinde istedikleri 

ürün kapılarında oluyor. Tek Tuş son kullanıcıya 

sunulan akıllı sipariş imkanının yanı sıra aynı zamanda 

firmaların müşterilerini daha iyi tanımasını ve müşteril-

eri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarını 

sağlıyor. Bugün 11 farklı ilde 100’den farklı ilçede 

kullanıcılara sunduğumuz Tek Tuş’lar ile kendi 

kullanıcılarını daha iyi tanıyabiliyorlar ve kullanıcıların 

ihtiyaçlarını için çözümleri istedikleri gibi planlayabiliy-

orlar. Mevcut durumda, ARÇELİK, BEKO, UNILEVER, 

DANONE ve HAYAT gibi birbirinden farklı şirketlerle iş 

birliklerimiz var. Bugün İTÜ MAGNET’te 8 kişilik bir 

ekiple yer alıyoruz. Ekibimizin tamamı İTÜ mezunların-

dan oluşuyor, ben hariç. Benim önce Işık daha sonrada 

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetim var. Ekibimiz şu 

anda hard veri tasarımı, elektronik devre tasarımı ve 

yazılım çalışmalarını yapıyor. Anlayacağınız bir ürünü 

baştan sona tamamiyle tasarlıyoruz. İTÜ MAGNET bize 

ne kattı diyecek olursak, en büyük katkısı farklı farklı 

KAİZEN TEKNOLOJİ YÖNETİCİ
ORTAĞI Loran Özsahakyan
“Tek Tuş” ile İnsanların
İhtiyaçlarına Nasıl Çözüm
Bulduklarını Anlattı!

 Firmaları Anlatıyor!
İTÜ  MAGNET

Loran Özsahakyan
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firmalarla yapılan iş birlikleri sayesinde biz markalara çok 
daha yakın olmaya başladık. Bugün Arçelik, Beko vb. 
ölçekte şirketlerle çalışabiliyorsak biz İTÜ MAGNET 
sayesinde o markalara çok daha hızlı ve sağlıklı bir şekil-

de ulaşarak başardık. Yarın inanıyoruz ki Koç Grubu dışın-
daki farklı markalarla da İTÜ MAGNET bizi bir araya 
getirdiğinde iş birliklerimizi hızlandıracağız ve farklı 
ürünlerimizi markalara sunmaya devam edeceğiz.

Kimyasal Pazar’dan Ahmet
Selki Bize Yenilikçi
Çalışmalarından
ve İTÜ MAGNET'te Elde
Ettikleri Kazanımlardan
Bahsetti!

MOBILEXPRESS’in Genel
Müdürü Erhan Ula: “Yeni
nesil ödeme seçeneklerimiz
ile firmaların 
performanslarının
yükseltmelerine katkı
sağlıyoruz!” 

A.S: Merhabalar ben Ahmet Selki. APOLLO YAZILIM olarak 

geliştirdiğimiz “kimyasalpazarı.com” isimli projemizle İTÜ 

MAGNET’te yer alıyoruz. “kimyasalpazari.com” kısaca kimy-

asal ham madde alıcı ve satıcılarını bir araya getiren online 

bir portal. Kimyasal ham madde ve ürünlerin aranması, 

satın alınması, fiyat ve teklif alınması noktasındaki bilgi 

eksikliğini ve piyasadaki darlığı çözmeye çalışıyoruz. “kimy-

asalpazari.com” olarak şu an yatırım arayışımız başlamış 

durumda. İlk tur yatırımımızı arıyoruz. Hedeflerimizde, kısa 

vadede tüm iç piyasayı birleştirmek, uzun dönemde de 

global bir firma olarak tüm dünyadaki kimyasal ham 

madde ve ürün alım – satımında aracılık gerçekleştirmek.  

APOLLO YAZILIM olarak 3 kişilik çekirdek bir ekibimiz var. 

Can Sarıgöl, Barış Pırıltı ve Ben Ahmet Selki çekirdek bir 

ekip olarak hem geliştirme hem de yürütme işlemlerini 

gerçekleştiriyoruz. İTÜ MAGNET’te bulunma sebebimiz 

hem networking imkanlarından faydalanmak hem de 

prestij olarak İTÜ’nün bir parçası olabilmek.

E.U: Merhabalar, ben Erhan Ula. MOBILEXPRESS’in 

Genel Müdürü’yüm. MOBILEXPRESS olarak kartlı öde-

meler sektöründe dünyanın en üst düzey güvenlik sevi-

yesi kabul edilen PCI DSS Devil 1 isimli sertifikalı 

sistemlerimizle, kredi kartı ve banka kartları aracılığıyla 

Türkiye’nin önde gelen firmalarına sanal poslar üzerin-

den tahsilat yapabilmelerine olanak tanıyarak yeni 

nesil ödeme sistemleri çözümü sunuyoruz. Sunduğu-

muz tüm B2B ve B2C tahsilat çözümleri sayesinde, iş 

ortaklarımızın tahsilat performanslarını arttırmalarını, 

ödeme süreçlerini kolaylaştırmalarını sağlıyoruz ve bu 

yönde satış ve tahsilat oranlarını yükseltmelerine 

katkı sağlıyoruz.  İTÜ MAGNET ortamı bize genç ve 

dinamik bir yapıda Ar-Ge projelerimizi yürütürken, 

girişimcilik ekosistemi içerisinde kalarak bundan 

beslenmeyi, yeniliklerden haberdar olmayı sağlıyor. 

İçimizdeki genç ve yaratıcı ruhu canlı tutmamıza 

yardımcı oluyor.

Ahmet Selki

Erhan Ula
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245 yıllık köklü tarihiyle Türkiye’nin ilklerine imza atan Üniversitemiz, 2517 
öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşıyor. 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet 
Törenimiz, katıldıkları her yarışmadan ödülleri kucaklayan öğrencilerimiz ve yaşamını 

bilime ve eğitime adayan akademisyenlerimizin başarılarıyla taçlandı.

245 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilklerine imza 

atan Üniversitemiz, ülkemize, bilime ve insanlığa 

hizmet eden nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Her yıl 

yaklaşık 3000 mezunumuzu gururla yolcu ettiğimiz 

Lisans Mezuniyet Törenimiz, bu yıl 29 Haziran 2018 

Cuma günü İTÜ Stadyumu’nda görkemli bir törenle 

gerçekleştirildi. 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet 

Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. “İTÜ 

Zirvede” temasıyla gerçekleştirilen tören, renkli 

görüntülere sahne oldu. Törenin açılışında İTÜ’nün ve 

ülkemizin gururu olan akademisyenlerimiz ve girişimci-

lik merkezlerimiz taçlandırıldı. T.C. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘Olgun Aşama Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kategorisi Birincisi’ seçilen İTÜ ARI 

Teknokent ve UBI Global endeksi tarafından "üniversi-

telere bağlı kuluçka merkezleri" kategorisinde Avru-

pa’nın en iyi 2’inci, dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka 

merkezi olan İTÜ Çekirdek’e ödülleri takdim edildi. 

Bayrağımızı Antarktika’da dalgalandıran, II. Ulusal 

Antarktik Bilim Seferi katılan bilim insanlarımız alkışlar 

eşliğinde sahneye çıktı. Ekip, Antarktika’dan getirdikleri 

bayrağımızı bir kez de sahnede açtıktan sonra 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya hediye etti. 

Bilim insanlarımız dakikalarca ayakta alkışlandı.

Prof.  Dr.  Karaca: İTÜ’lüler
Bilimi Dünyanın Dört Bir
Yanına Taşıyor

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, konuşmasına 

öğrencileri tebrik ederek başladı. Prof. Dr. Karaca, “İTÜ’lü 

olmanın gururunu ömür boyu taşıyacak öğrencilerimizi iş 

dünyasına uğurluyoruz. Sizler, devlet ve iş dünyasında 

 2500 Kep Havaya!

İTÜ  Mezuniyetinde
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Mezunlar adına konuşmayı 1972 İnşaat Fakültesi 

Mezunu ve GTE Endüstri Sistemleri A. Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı Dr. Hüsamettin Kavi yaptı. Kavi konuşmasına 

öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diley-

erek başladı. İTÜ’den 46 yıl önce mezun olduğunu söyley-

en Kavi, “46 yıldır hayatın içinde, bazen takılarak, hatalar 

yaparak ama hep ilerleyerek, düştüğümüz yerden 

kalkarak, çok şükür ki çoğu kez de başararak buralara 

geldik.” dedi. Mezunlara tavsiyelerde bulunan Kavi, 

“Öncelikle hiçbir şeyden korkmayın. Sadece bilmediklerin-

iz sizi rahatsız eder. Korkunun panzehiri bilgidir. Öğrenin, 

araştırın. Doğru bilgi ve veriye ulaşın. Hata yapmak bir 

öğrenme sürecidir. Esas öğrenme süreci yeni başlıyor. Sizi 

kandırmaya, yanıltmaya çalışan pek çok olayla iç içe 

yaşayacaksınız. Rekabetten kaçamazsınız, başarılı 

olmaya, daha da ötesinde farklı olmaya çok ihtiyacınız 

olacak. Her yeni bilgi-öğreti rekabet gücünüzü artıracak. 

İngilizceyi çok iyi ama çok iyi öğrenin. Yanına iki lisan 

daha ilave edin. Şans genellikle sizin kapınızı çalmaz. 

Şans okları geçerken eliniz uzatın ve şansı yakalayın. 

Bugün olmuyorsa yarın olacaktır. Ümidinizi hiç kaybetme-

yin, antenleriniz hep açık olsun, Başarıya sizi bu network 

büyük ölçüde ulaştırabilir, çevrenizi zenginleştirin, bu 

ilişkileri kurmaya yarın başlayın. Kendinizi tanıyın, eksik 

taraflarınızı geliştirin. Bunları yaptıkça kendinizi daha iyi 

tanıyacak ve mutlu olacaksınız. Sizi iyi tanıyan, deneyimli, 

başarılı bir dost bulun. Sizi zaman zaman eleştirmesini 

isteyin, eleştiriden kaçmayın, korkmayın. Doğru eleştiriler 

sizi geliştirir, başarılarınıza yeni boyutlar katar. Pozitif 

düşünün. Çözümün parçası olun, mutluluğu arayın.” dedi. 

Kavi, vefat eden mezunumuz ENKA Holding Kurucusu ve 

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara’yı da özlemle 

anarak konuşmasını tamamladı. İTÜ öğrencileri adına 

konuşmayı bu yıl en yüksek ortalamasıyla mezun olan 

İnşaat Mühendisliği Bölümümezunumuz Shokrullah 

Sorosh yaptı. 4.00 üzerinden 3.99 not ortalamasıyla 

okulu birincilikle bitiren Sorosh, hayallerinin İTÜ’de 

okumak olduğunu ve bu nedenle ülkesi Afganistan’ı 

bırakarak Türkiye’ye geldiğini söyledi. Sorosh, “İTÜ’ye 

dünyanın en zeki öğrencileri geliyor. Ben de İTÜ’de 

okumayı çok istiyordum. Afganistan Devlet Bursu 

kazanarak Türkiye’ye geldim. İlk günler çok zorlandım. 

Yeni bir ortam, yeni insanlar, yeni bir dil ve yeni yeme-

klere alışmaya çalıştım. Ailem, arkadaşlarım ve okul 

ortamım bana her zaman yardımcı oldu. İTÜ’de çok şey 

öğrendim. Sosyal bilimlerden teknik konulara kadar pek 

çok alanda kendimi yetiştirdim. Okulda başarılı olmak için 

pek çok fedakârlık yaptım. Şimdi derece aldığımı öğren-

ince çok mutlu oldum.” diyerek duygularını dile getirdi. 

Sorosh, Türkiye’de kalmayı ve yüksek lisans eğitimine 

devam etmeyi planladığını söyledi. Soros'u bu mutlu 

gününde Afganistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkon-

solosu Zekria Barakzai ve beraberindeki heyet yalnız 

bırakmadı. Konuşmaların ardından bir İTÜ geleneği haline 

gelen, birinci sınıf öğrencilerinden oluşan Yüksek Denizci-

lik Okulu Boru-Trampet Takımı, törende geçiş yaptı. 

Hüsamettin Kavi: Çözümün Parçası Olun, Mutluluğu Arayın

35

kökleri olan mezunlarımız ile ülkemizin geleceği için çalışa-

caksınız. Sizlerle gurur duyuyoruz.” diye konuştu. Öğrencile-

rimizin yetişmesinde emeği geçen akademik ve idari 

personelimize de teşekkür eden Prof. Dr. Karaca, “Ulusal ve 

uluslararası başarılarıyla üniversitemizin değerine değer 

katan öğretim üyelerimizi tebrik ediyorum. Öğretim üyeler-

imiz havacılıktan çevreye, mimarlıktan müziğe kadar birçok 

farklı alanda bilimi dünyanın dört bir yanına taşıdılar ve 

yaşamlarını bilime adadılar. İTÜ, akademik kadrosu, idari 

personeli ve öğrencileriyle büyük bir ailedir. Bu ailenin her 

ferdinin birbirine emeği geçmiştir. Bu vesile ile hepinize 

teşekkür ediyorum.” dedi.
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“Arıba 1” Yarış Pilotu B.O.W. ISTKA’yı Kullandı 

İTÜ Güneş Arabası Ekibi’nin yürüttüğü çalışmalarda 14 yılda 

150’ye yakın öğrenci görev aldı. İTÜ mezunu olan eski ekip 

üyeleri, İTÜ GAE’nin genç üyeleri ile iletişimini halen 

sürdürüyor ve mezun-öğrenci ekseninde örnek bir proje 

kültürü oluşmasını sağlıyor. Buluşmada ekibin çalışmalarını 

yürüttüğü otonom sürüş konularında mezunlarla fikir 

alışverişinde bulunuldu. İTÜ GAE’nin hâlihazırda kullandığı ve 

endüstride de aktif olarak kullanılan ileri sürüş teknolojileri 

hakkında mezunlardan ekip üyelerine önemli tavsiyeler 

verildi. Etkinliğe katılamayan mezunlar için 2 saatlik canlı 

yayın gerçekleştiren genç ekip üyeleri toplamda 80 mezunuy-

la da interaktif olarak çalışmalarını paylaştılar. Sunum ve bilgi 

alışverişi sonrasında genç ekip üyeleri mezunlarla birlikte İTÜ 

Ayazağa Yerleşkesi’nde bulunan atölye ziyaretini 

gerçekleştirdi. Teknik incelemelerde bulunan mezunlar 

kazanılan kupaların hikayelerini de paylaşmayı ihmal etmedi. 

İTÜ GAE’nin ilk yarış aracı olan Arıba 1'in pilotu olan ve 
şu an Ford Otosan firmasında Onay Mühendisi olarak 
çalışan Orhan Kösebay, ekibin geçen yıl Avustralya’da 

yarışan son aracı B.O.W. (Bees on Wheel) ISTKA’yı 
kullandı. Kösebay düşüncelerini "Siz bu işi bir sonraki 
seviyeye taşımışsınız." diyerek dile getirdi.

İTÜ Güneş Arabası Ekibi (GAE) öğrencileri, 20 mezunuyla 30 Haziran’da bir araya 
geldi. İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde ekibin öğrenci üyeleri ile 2004 yılında ekibi 
kuran üyeler ve farklı yıllarda ekipte yer alarak şu an yurt içi ile yurt dışında çalışan 
İTÜ mezunları, çalışmaları yerinde incelemek için kuruluşunun 14. yılında bir araya 
geldi. Mezunlara yapılan sunumla başlayan etkinlik, fikir alışverişleri ve atölye 

ziyaretleriyle devam etti. 

 14. Yılını Mezunlarıyla Kutladı
İTÜ Güneş Arabası Ekibi
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16 Temmuz’da Türkiye Turu Başlıyor
İTÜ Rektörlüğü desteği ile 16-20 Temmuz tari-

hlerinde B.O.W. ISTKA aracıyla Türkiye Turu plan-

layan ekip, tur boyunca Çanakkale Şehitler Abide-

si, Bursa İTÜ Evi, Eskişehir Devrim Arabaları ve son 

olarak Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve 

Bakanlıklara ziyaretler gerçekleştirecek. 

İTÜ Güneş Arabası Ekibi Hakkında
İTÜ Güneş Arabası Ekibi 2004 yılında kuruldu. 

Günümüze kadar 9 farklı araç üreten ekip, bu 

araçlar ile 2’si uluslararası olmak üzere 22 adet 

ödül kazanarak Türkiye’nin üniversite öğrenci 

ekipleri arasında en fazla ödül alan ekibi haline 

geldi. Yarışmalarda Türkiye’yi temsil etmelerinin 

yanı sıra, endüstrideki aktif karşılaşılan konu ve 

problemleri ele alarak bu problemlere çözüm 

üretme çalışmalarıyla üniversite-sanayi iş 

birliğinde önemli rol oynuyorlar. Özellikle 

günümüzde ivmesi artan elektrikli araçlar 

konusunda üniversite tarafında destek sağlayan 

öğrenciler, ileri sürüş teknolojilerinden olan 

otonom sürüş başta olmak üzere, batarya yönetim 

sistemi, motor ve sürücü teknolojileri, enerji 

dönüşümü ve yapısal analiz konularında çalışmalar 

yaparak endüstriye daha çıkmadan üretken birey-

ler haline geliyorlar. İTÜ Makine Fakültesi’nden 

Öğr. Gör. Dr. Alper Tolga Çalık danışmanlığını 

yaptığı ekipte, Elektronik ve Haberleşme Mühendis-

liği, Elektrik Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, 

İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Kimya 

Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, 

Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve 

Meteoroloji Mühendisliği gibi 10 farklı programdan 

32 öğrenci yer almaktadır.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 
arasında eğitim işbirliğini düzenleyen protokol imzalandı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca ve TEİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kaldırım arasında imzalanan 

protokol birçok alanda iş birliğini kapsıyor.

İTÜ Elektrik ve Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Serhat Şeker, İTÜ Elektrik–Elektronik Fakültesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü ile TEİAŞ arasında imzalanan 
eğitim iş birliği anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulun-
du. 1800 TEİAŞ mühendisinin temel eğitimlerinin kade-
meli olarak İTÜ bünyesinde verileceğini söyledi. Prof. Dr. 
Şeker, yapılan protokolle birlikte bilimsel ve teknolojik 
çalışmaları içeren eğitimlere başlanıldığını ve ilk gruba 
200 mühendisin alındığını ifade etti. Protokol 
kapsamında, elektrik güç sistemleri ile ilgili TEİAŞ'ın 

AR-GE ve teknoloji gelişimine katkı sağlamak amacıyla, 
Üniversitemiz öğretim üyeleri ve araştırmacılarının 
bilimsel birikimlerinden faydanılması hedefleniyor. Bu 
süreçte Üniversite-TEİAŞ iş birliğini güçlendirmek için 
İTÜ laboratuvarı TEİAŞ mühendislerinin kullanımına 
açılacak. Söz konusu iş birliği ile bilgi birikiminin tekno-
loji geliştirme yeteneği ile pekiştirildiği, AR-GE süreçler-
ine yönelik nitelikli yaklaşımların yaygınlaştırıldığı, 
kaynakların kaliteli, verimli ve en etkin şekliyle 
kullanıldığı eğitimler üzerinde çalışılması hedefleniyor.

 Arasında Eğitim İşbirliği

İTÜ-TEİAŞ



Prof. Dr. Ercan Kahya
“İş birliğimiz

daha da güçlendi”

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında 
mühendislik alanına yönelik yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan iş birliği 
protokolü ile iki kurum arasında bilimsel, teknolojik, eğitimsel ilişkilerin geliştirilmesi 

ve İTÜ ile DAÜ arasında köprü kurulması planlanıyor.

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri ile Doğu Akdeniz 
Üniversitesi (DAÜ) arasında mühendislik alanına yönelik 
yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. İTÜ-KKTC Rektörü 
Prof. Dr. Ercan Kahya ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam tarafından imzalanan protokolde İTÜ Elektrik Elek-
tronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker ile DAÜ 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın 
şahit olarak imzalayan isimler arasında yer aldılar. DAÜ 

Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza törenine İTÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özkol, İTÜ-KKTC Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Kum, DAÜ Öğrenci İşlerinden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, 
İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Naciye Doratlı ve DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Demirel de hazır bulundu. 

İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, “DAÜ’yü ikinci 
evim gibi hissediyorum. Aynı şehrin tek üniversitesi 
gibiyiz. Bu ilişkiler Prof. Dr. Osam’ın yönetimi ile güçlen-
di.” ifadelerini kullanarak birlikte, omuz omuza güzel 
işler başaracaklarına inandığını aktardı. İmza töreninde 
konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise 
İTÜ-KKTC ile önemli bir tempo yakaladıklarını belirterek 
imzalanan iş birliği protokolü ile mühendislik alanında 
da güzel işler yapacaklarına inandığını vurguladı. Prof. 
Dr. Osam, her iki kurumun da değerli ekibine teşek-
kürlerini ileterek protokolün hayırlı olmasını temenni 

etti. İmzalanan iş birliği protokolü ile iki kurum arasında 
bilimsel, teknolojik, eğitimsel ilişkilerin geliştirilmesi ve 
İTÜ ile DAÜ arasında köprü kurulması planlanıyor. 
Protokol kapsamında, DAÜ Kampüsü içerisine kurulacak 
olan Bilişsel Sistemleri (Cognitive Systems) Laboratu-
varı, İTÜ-KKTC ile ortak bir koordinasyona sahip olacak. 
Bu şekilde, İTÜ-KKTC ve DAÜ'den araştırmacılar 
endüstri ve devlet destekli araştırma konsorsiyumları-
na katılacak, bilimsel ve endüstriyel uygulamalarla ilgili 
çeşitli alanlarda uluslararası disiplinler arası araştırma 
projeleri düzenleyebilecekler.

 Arasında Yeni İş Birliği
İTÜ - KKTC  ve  DAÜ
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Uluslararası Görev

Öğretim Üyemiz

 Doç. Dr. Burcu Özsoy’a
İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları UYG-AR Merkezi Müdürümüz Doç. 
Dr. Burcu Özsoy, Dünya İklim Araştırma Programı’nın (WCRP), 20 yıldır devam eden 
İklim ve Okyanus: Değişkenlik, Öngörülebilirlik ve Değişim Projesi’nin (CLIVAR) 

Türkiye temsilcisi seçildi. 

Üniversitemiz bilim insanları ülkemizin gururu olmaya 
devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup 
Araştırmaları UYG-AR Merkezi Müdürümüz Doç. Dr. 
Burcu Özsoy, Dünya İklim Araştırma Programı’nın 
(WCRP) 20 yıldır devam eden İklim ve Okyanus: 
Değişkenlik, Öngörülebilirlik ve Değişim Projesi’nin 
(CLIVAR) Türkiye temsilcisi seçildi. Dünya İklim 
Araştırma Programı (WCRP), Dünya Meteoroloji 
Örgütü (WMO), Uluslararası Bilim Konseyi (ICSU) ve 
UNESCO'nun Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu 
(IOC) tarafından destekleniyor. 20 yıldır devam eden 

CLIVAR (İklim ve Okyanus: Değişkenlik, Öngörülebilir-
lik ve Değişim) projesi ise Dünya İklim Araştırma 
Programı'nın (WCRP) dört temel projesinden biri 
olarak biliniyor. Proje, okyanus-atmosfer sisteminin 
dinamiklerini, etkileşimini ve öngörülebilirliği üzerine 
araştırmaları kapsıyor. Böylelikle, iklim değişkenliği 
ve dinamikleri, öngörülebilirlik ve değişim, 
yaşadığımız toplum ve çevre yararı hakkında daha iyi 
bir anlayışa olanak sağlayıp, Dünya'nın iklim siste-
mindeki değişikliklerin gözlemlerini, analizlerini ve 
tahminlerini kolaylaştırıyor.



Üniversitemizin eğitim partnerliğini üstlendiği “Kız Kardeşim” başlıklı sosyal 
sorumluluk projesi, Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülü’ne 

değer görüldü.

Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik 
Ödülleri (The International CSR Excellence Awards) 
Londra’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. 
Türkiye’de kadınların sosyal ve ekonomik hayata 
katılımlarını güçlendirmek amacıyla 2015 yılında 
Coca-Cola’nın girişimiyle başlayan “Kız Kardeşim” proje-
si, ödüle değer görülen projelerin arasında yer aldı. 
Üniversitemizin eğitim partneri olduğu proje, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş 
birliğiyle yürütülüyor. Ödül töreni dünyanın ünlü oyun-
cularını yetiştiren İngiltere Kraliyet Drama Sanatları 
Akademisi’nde (RADA) gerçekleştirildi. Törende 
Coca-Cola Türkiye'yi, Kurumsal İlişkiler ve İletişim 
Direktörü Sinan Cem Şahin temsil etti. Sinan Cem Şahin, 
“Coca-Cola olarak, işimizin sürdürülebilir olmasının 
yaşadığımız çevre ve toplumun sürdürülebilir oluşuna 

bağlı olduğunu düşünüyoruz. Topluma değer katmada 
sürdürülebilirlik projelerinin büyük bir yere sahip 
olduğuna inanıyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Çalışma-
larımızın Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Mükemmellik Ödülleri tarafından takdir edilmiş olması 
bizim için büyük bir mutluluk.” ifadelerini kullandı. 
sssKız Kardeşim projesiyle, 30 ilde 9000 kadına ulaşıl-
ması hedefleniyor. Proje kapsamında kadınlara girişim-
cilik, finans ve teknoloji odaklı eğitimler veriliyor. Proje 
kapsamında ayrıca kadınlar arasında yerel ve bölgesel 
iş birliğinin güçlendirilmesi ve kadınların ürettiği ürün-
lerin pazara erişiminin kolaylaştırılması ve 
görünürlüğünün artırılması için de çalışmalar yapılıyor. 
İTÜ iş birliğiyle 30 ilde “tasarım farkındalığı” ve “amba-
laj tasarımı ve çevre” konusunda Prof. Dr. Gülname 
Turan’ın desteğiyle eğitim veriliyor.
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 Mükemmellik Ödülü

Kız Kardeşim Projesi”ne
 Uluslararası Sosyal Sorumluluk
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 Akademik Yılı’nda Sporda İTÜ’lüler
2017-2018

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), bireysel ve takım sporlarında Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu (TUSF) lig ve şampiyonalarında başarılarla dolu bir sezonu daha 

geride bıraktı. 

İTÜ’lü sporcularımız, atletizm, basketbol, bilardo, briç, buz 
hokeyi, curling, eskrim, frizbi, futbol, hentbol, korumalı 
futbol, masa tenisi, okçuluk, oryantiring, salon futbolu, 
snowboard, squash, tenis, voleybol, yelken ve yüzme gibi 

60’a yakın branşta 2017-2018 akademik yılı boyunca 
üniversitemizi temsil etti. Ulusal ve uluslararası alanda 
gerçekleşen spor müsabakalarında önemli başarılar elde 
eden sporcularımız İTÜ’yü bir kez daha gururlandırdı.

Birçok spor dalının üniversite liglerindeki grup 
müsabakalarında ilk 3’te üniversitemizin adını duyu-
ran takımlarımızın yanı sıra şampiyonluklarıyla bu 
yılın özellikle ikinci yarısında dikkat çeken takımlar-
dan biri Frizbi Teknik oldu. Sezon boyunca üniversi-
temize en fazla kupayı getiren frizbi takımımız 5 
kupayla İTÜ’ye döndü. Fribi Teknik Takımımız, Koç 
Spor Fest 2018 kapsamında Ortadoğu Teknik 

5 Kupalı Şampiyon: İTÜ Frizbi Teknik
Üniversitesi’ndeaa gerçekleşen ve sezonun son 
müsabakası olan Frizbi Türkiye Şampiyonası’nda, 
Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi 
takımları edahil 11 üniversite takımını geride bıra-
karak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Takımımız 
ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üniversiteler 
Arası Frizbi Ligi ve 10. University Ultimate Tourna-
ment’dan aldığı kupalarla da adını duyurdu. 



Türkiye Üniversiteler Arası Dragon Bot Şampiyo-
nası’nda üniversitemizi gururla temsil eden diğer 
bir takımımız dae Kano ve Kürek branşında oldu. 
İstanbul Üniversitesi ve TÜSF tarafından Mayıs 

İTÜ Kano ve Kürek Takımı Şampiyon 

İTÜ Yelken Takımı 2018 sezonuna hızlı bir girişle 4 ay 
içerisinde 8 ödül alarak geçmiş başarılarına yenilerini 
ekledi. Kulübün, bu sene düzenlenen yarışlarda aldığı 
ödüller; Çanakkale Zaferi 103. Yıldönümü Kupası Yat 
Yarışları 2.liği ödülü, Campus Cup yarışlarında 3.lük ve 
2.lik ödülü, BAU İlkbahar Trofesi 4. Etap yarışında 3.lük 
ödülü, İstanbul Kupası yarışında 3.lük ödülü, 34. Yıl 
Deniz Harp Okulu Kupası yarışında senenin ilk 1.lik 
ödülü, Türkiye Sportsboat Trofesi 3. Ayak yarışında 
sportsboat 3.lük ödülü ve Tüsf 2. Etap 2.lik ödülü 
şeklinde sıralanmaktadır.

Başarıya Yelken Açan: İTÜ Yelken Takımı

2018 başında gerçekleştirilen şampiyonanın 
erkekler kategorisinde takımımız 8 üniversite 
arasından en iyi dereceyi elde ederek şampiyonluk 
kupasını kaldırdı. 
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İkincilik Kupasını Kaldıran Takımlarımız: 
Türkiye Şampiyonası: Oryantiring Takımı 
İstanbul Şampiyonası: Hentbol Takımı

Üçüncülük Kupasını Kaldıran Takımlarımız: 
Türkiye Şampiyonası: Klasik Yay Erkek Takımı,
Atletizm Takımı (4*100m Bayrak Erkekler),
Salon Futbolu Erkek Takımı, Squash Takımı 
İstanbul Şampiyonası: Futsal Takımı
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