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H2O E-Dergisi’nin 23. Sayısı, 2018 yılı Eylül ve Ekim ayında gerçekleşen gelişmeler ve 
başarı haberleriyle karşınızda.

Öncelikle geçtiğimiz 29 Ekim’de 95. yılını geride bıraktığımız Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutluyor ve ülkemize bilim dolu bir gelecek getirmesini temenni ediyorum.

Yeni sayımızda kapağımıza taşıdığımız haberimizle İTÜNOVA TTO olarak bir projeyi daha 
başarılı bir şekilde tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yürütücülüğünü 
üstlendiğimiz Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü “Endokrin Bozucu 
Kimyasallar ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması Projesi” düzenlenen kapanış 
toplantısıyla sona erdi. İTÜ başta olmak üzere çeşitli Üniversitelerden Kıymetli 
akademisyenlerimizin görev aldığı bu çalışmada elde edilen veriler Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü’ne teslim edilerek ülkemizdeki su kaynaklarının daha etkin ve verimli 
kullanılabilmesi için yapılacak çalışmalara alt yapı hazırlaması bekleniyor. Emeği geçen 
tüm akademisyenlerimize ve bakanlık personelimize teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin eğitimde dünyaya açılan markalarından biri olan İTÜ geçtiğimiz aylarda da 
gerçekleştirdiği uluslararası akademik işbirlikleri anlaşmasıyla öğrencilerine ve 
akademisyenlerine global bir perspektifte akademik çalışmalara katılma imkanı sunuyor. 
Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden İTÜ, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat 
Üniversitesi AZMİU ile Güney Kore’den Pusan National University, College of 
Engineering ve Global Frontier R&D Center for Hybrid Interface Materials ile ikili 
anlaşmalar gerçekleştirdi. 

İTÜ ARI Teknokent’te yer alan firmalarımız AR-GE çalışmalarına son sürat devam ediyor. 
Geçtiğimiz aylarda başarılı çalışmalarıyla gerek ulusal basında yer bulan gerekse 
işbirlikleriyle gündeme gelen firmalarımızdan BITEXEN, BONI, OO-KUMA, ÖLÇSAN ve 
VİRASOFT güncel haberlerle karşınızda olacak.

Türkiye girişimciliğinin kalbi İTÜ Çekirdek, İTÜ Magnet ve INNOGATE’te ise yine ilgi çekici 
metinler sizi bekliyor. 2018 yılı BIGBANG finali yaklaşırken geçen yıl düzenlenen finalde 
yaşananları hatırlayarak başlayacağınız yazı dizilerinde sizleri İTÜ Çekirdek 
girişimlerinden son haberler beklerken, bunlara ek olarak İTÜ Magnet’li firmaları 
tanıyacağınız metinlere ve geçtiğimiz günlerde 8. Dönem’i gerçekleşen INNOGATE 
sürecinin ABD faaliyetlerine göze atabileceksiniz.

Ayrıca İTÜNOVA TTO bölümünde patentleme ve ticarileştirme süreçleri İTÜNOVA TTO 
üzerinden gerçekleştirilen Elif Güngör Reis’in geliştirdiği ISIF 2018 (İstanbul Uluslararası 
Buluş Fuarı 2018) WIPO ödüllü “Yumurta Kabuğundan Doğal Antibakteriyel Eldesi” 
buluşu Singapur’a ilk ihracatını gerçekleştirerek Teknoloji Transferi konusunda oldukça 
önemli bir başarıya imza atarken, projenin haberini H2O sayfalarında okuyabileceksiniz. 
İTÜNOVA TTO bölümünde hepsi bu kadar değil! Bu güzel haberle birlikte Doç. Dr. Hülya 
Cebeci’nin koordinatörlüğünde BOEING ile gerçekleşen çalışmayla uzun menzilli 
uçuşlarda konfor artırımının hedeflendiği ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan projemizin 
detaylarına ulaşabileceksiniz.

H2O E-Dergisi tüm bunların yanı sıra çeşitli güncel teknolojik gelişmeleri içeren 
metinlerle karşınızda olacak. Gelecek sayılarda görüşmek üzere;

Keyifli okumalar dilerim!
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İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Boeing işbirliği ile 2013 yılında başlayan ve Boeing’in 
ülkemizde desteklediği ilk Ar-Ge projesi olma özelliğine sahip olan proje, farklı 
disiplinlerden İTÜ’lü Ar-Ge mühendislerinin Doç. Dr. Hülya Cebeci koordinatörlüğünde 
gerçekleştirdiği çalışmalar ile geçtiğimiz nisan ayında büyük bir başarı ile tamamlandı. 

Proje kapsamında İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri 

Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ITU ARC) kabin 

içi hava kalitesini arttırmak amacıyla geliştirilen foto-

reaktör sistemi, özellikle uzun menzilli uçuşlarda baş 

ağrısı, göz ve solunum yolu rahatsızlıkları gibi isten-

meyen etkiler yaratan uçucu organik bileşikleri (VOC) 

filtreleyerek kabin içerisinde yolcuların ve uçuş 

mürettabatının daha konforlu bir ortamda seyahat 

etmesini sağlayabilecektir. Günümüzde hali hazırda 

ticari uçakların yalnızca çok küçük bir kısmında 

kullanılmakta olan aktif karbon filtrasyon yöntemi 

VOC’lerin gideriminde kullanılmasına karşın sınırlı 

kullanım ömründen dolayı periyodik olarak yenisiyle 

değiştirilmesi gerekmektedir. ITU ARC Laboratuvar-

ları’nda Boeing ile iş birliği içerisinde geliştirilen VOC 

giderimi yapan yeni nesil fototreaktör sistemi, 

günümüz uçaklarında mikron seviyesindeki 

partiküllerin 99.995% üzerinde verimlilikler ile filtra-

syonunu sağlayan HEPA filtreler ile entegre olarak 

veya ayrı olarak çalışabilecek bir şekilde tasarlan-

mıştır. Böylece geliştirilen sistemin uçakların tüm 

havalandırma ve basınçlandırma işlemlerinin 

gerçekleştiği “Çevresel Kontrol Sistemi (ECS)” içeris-

ine entegre edilerek kabin içerisindeki VOC’lerin 

gideriminin yanı sıra uçuş kalitesini ve konforunu 

sağlayabilecek. Albert Einstein’in 1921 yılında Nobel 

ödülünü kazanmasını sağlayan foto elektrik etki 

yasası esasına göre çalışan fotokatalitik filtrasyon 

sistemi, içeriğinde bir yarı iletken malzeme ve bu yarı 

iletken içerisindeki elektronların serbest kalmasını 

sağlayacak foton enerji kaynağını içermektedir. Buna 

göre serbest kalan elektronlar, havadaki oksijen ve 

Uçuşlar  Daha  Konforlu  Hale
İTÜ’de Geliştirilen Sistemle

Gelecek!

Doç. Dr. Hülya Cebeci
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hidroksiller ile reaksiyona girerek serbest radikalleri 

oluşturmakta ve bu serbest radikaller uçucu bileşikler ile 

reaksiyona girerek, bu uçucuların zararsız bileşiklere 

indirgenmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda gerçekleştir-

ilen araştırma geliştirme çalışmalarında ticarileştirile-

bilme durumları da göz önüne alınarak özellikle nano 

mühendislik gerektiren kompozit yapılı yarı iletken sent-

ezi, sentezlenen yarı iletkenlerin uygun metalik yüzey-

lere en uygun şekilde kaplanması ve son olarak da 

verimli bir sistem tasarımı üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu 

hedefler doğrultusunda geliştirilen sistem hem verimlil-

iği hem de yenilikçi yanı ile günümüzde akademik ve 

ticari alanda kullanılan benzerlerine göre çok daha etkin 

sonuçlar vermiştir.

Geliştirilen prototip Amerika Birleşik Devletleri Kaliforni-

ya eyaletinde, Boeing tarafından yetkilendirilmiş ve 

akredite olan Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvar-

ları’nda 1.8 - 4.4 m/s aralığıında değişen ve reel uçak 

sistemi değerlerine oldukça yakın yüzey akış debisi altın-

da, oldukça kompleks kirli hava karışımlarına karşı 24 

saat süren testler uygulanmış ve yapılan performans 

testleri sonucunda atık miktarına göre 70%’lere kadar 

varan verimlilik değerleri göstermiştir. Bu kapsamda 

geliştirilen malzeme ve fotoreaktör sistemleri resimlerde 

gösterilmiştir. 
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Singapur’a Gerçekleştirildi!

En İyi Akademik Patent Ödülü’ne Sahip

Elif Güngör Reis’in
 Buluşunun İlk İhracatı İTÜNOVA TTO Desteğiyle

Projesi hakkında kendisiyle bir sohbet 
gerçekleştirdiğimiz İTÜ Çekirdek girişimcilerinden 
Elif Güngör Reis, çalışması hakkında şunları söyle-
di: “Yumurta Kabuğundan Doğal Antibakteriyel 
Eldesi” adını verdiğimiz proje ile geliştirdiğimiz 
ürünü yumurta kabuğuna hiçbir kimyasal ekle-
meden elde ediyoruz. İTÜNOVA Teknoloji Transfer 
Ofisi’nin desteğiyle bu alanda bir ilki başardık. 
Ürünümüz ile ilgili süreçlerde İTÜNOVA TTO dünya 
genelinde firmamıza sponsor oldu. İTÜ, ailesine 

Türk Patent ve Marka Kurumu ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen (3. 
Uluslararası) İstanbul Buluş Fuarı’nda; Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) özel 
ödüllerinden “WIPO Best Academic” ödülüne layık görülen Elif Güngör Reis, 
geliştirmiş olduğu doğal koruyucu madde ile Singapur’a ilk ihracatını gerçekleştirdi! 

teşekkür ederim. Onların desteğini almaktan 
dolayı çok mutluyum. Yaklaşık 10 firmada Ar-Ge 
çalışmalarımız devam ediyor. Ürün yelpazemizi 
stratejik birlikteliklerle genişletmek istiyoruz.” 
Ürünün yan etkisinin bulunmadığını vurgulayan 
Reis, "Koruyucu kimyasallar pek çok yan etkiye 
sahip iken bizim ürünümüz doğal, hiçbir yan etkisi 
yok. Sadece koruma özelliği var. İçine katıldığı 
ürünü 2 yıl koruyabiliyor. Ürünümüz yumurta 
kabuğunun saflaştırılmış, üzerine mühendislik 

Elif Güngör Reis
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konulmuş hali.” dedi. Türkiye’nin gıda kimyasal-
larında dışa bağımlı olduğunu aktaran Reis ülke-
miz Uzakdoğu’dan bu ürünleri ithal ederken artık 

İTÜNOVA TTO FSMH Yönetimi ve Ticarileştirme 
Müdürlüğü Kıdemli Uzmanı / Türk Patent Vekili Sacide 
Kasapoğlu; “İTÜ Çekirdek’ten çıkan bir kadın girişimcinin 
geliştirdiği bir buluşun, Türkiye sınırlarını aşarak global 
düzeyde değer buluyor olması teknoloji transferi eko-
sisteminin bir parçası olan bizler için çok umut vadeden 
bir başarı.” 

Türkiye’de üretilmiş bir ürünü Uzakdoğu’ya satma 
başarısı göstererek ilk ihracatlarını gerçekleştirdikleri-
ni belirterek sözlerini noktaladı.

Bize ürün hakkında bilgi verebilir misiniz?
S.K: “Yüksek Saflık Değerlerine Sahip Kalsiyum Oksit 
Bileşiği” başlıklı patentli teknoloji; doğal bir kalsiyum 
karbonat kaynağının, ağır metal bulaşma riski olmadan 
saflaştırılması yöntemine dayanmakta olup; gram 
negatif-pozitif bakteri, küf ve mantar üzerinde etkili 
olan doğal bir antibakteriyel olarak dikkat çekiyor.  
Gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılan teknoloji 
sayesinde, kimyasal koruyuculara ihtiyaç ortadan kalk-
acaktır. Bebeklik döneminden itibaren tüketilen paket-
li gıdalar başta olmak üzere; ilaç ve kozmetik gibi pek 
çok endüstride kullanılan koruyucu kimyasallar, 
zamanla vücutta birikerek çeşitli hastalıklara sebep 
olmaktadır. Günden güne artan sağlıklı yaşam bilinci ile 
aldıkları ürünlerin etiketini okumayı alışkanlık edinen 
tüketiciler sayesinde, kimyasal koruyucuların kullanıl-
madığı ürünlerin pazarda yeri her geçen gün artacaktır. 
Geliştirilen teknoloji şu an gıda alanında yoğun bir 
şekilde kullanılırken, ilaç ve kozmetik endüstrisinde de 
uygulanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 
-Süreçte nasıl bir yol haritası izlediniz?
S.K: Elif Hanım ile yapılan ilk görüşme sonrası 
İTÜNOVA TTO patent ve ticarileştirme portföylerine 
alınan buluşun, patentleme süreçleri ile eş zamanlı 
olarak ticarileştirme çalışmalarına da başlandı. Türki-
ye, Amerika, Avrupa ve Japonya patent süreçleri eş 
zamanlı sürdürülen buluşla ilgili; yerli ve yabancı 
firmalarla iletişime geçildi. Halihazırda Türkiye’de 
önde gelen gıda firmalarında kullanılmakta olan 
ürüne talep her geçen gün artıyor. Singapur’da 
iletişime geçilen firmalarla geliştirilen iş birliği sonu-
cunda, Singapur’a ilk ihracat geçtiğimiz haftalarda 
gerçekleşti. Doğal gıda koruyucu ürünümüz, şu 
sıralar Asya Pasifik Bölgesi’nde temasta olduğumuz 

firmalar tarafından kimyasal koruyuculara alternatif 
olarak denenmeye devam ediyor. Hem Singapur ile 
hem de Asya Pasifik Bölgesi’ndeki diğer ülkelerle ticari 
iş birliğimizin artarak devam etmesini umuyoruz.
-İTÜNOVA TTO olarak portföyünüzdeki bir buluşun 
ihraç ediliyor olması sizin için ne ifade ediyor?
S.K: Teknoloji Transfer Ofisi olarak hedeflerimizden 
biri portföyümüze aldığımız buluşların patent 
tescillerinin alınmasının yanında, buluşların hayata 
geçmesine katkı sağlayarak onlardan somut bir 
değer elde ediyor olmak. Bu nedenle, port-
föyümüzde yer alan bir buluşun ihracatına önayak 
olmak, Singapur’da ticarileştirilmesini sağlamak 
bizim için çok büyük bir mutluluk. İTÜ Çekirdek’ten 
çıkan bir kadın girişimcinin geliştirdiği bir buluşun, 
Türkiye sınırlarını aşarak global düzeyde değer 
buluyor olması teknoloji transferi ekosisteminin bir 
parçası olan bizler için çok umut vadeden bir başarı. 
Bu başarıların katlanarak artmasını diliyoruz.



88.000  Ton Çöp
Büyük Pasifik Çöp Girdabı’ndan

Temizlenecek!
Büyük Pasifik Çöp Girdabı’nı temizlemek için başlatılan System 
001 projesi faaliyete başladı. Proje sonunda dünyanın en 
yoğun deniz atıkları girdabından 88.000 ton çöp temizlenecek.

Proje kapsamında ilk deneme San Fransisco açıkların-
da yaklaşık 600 kilometrelik bir alanda gerçekleştiri-
lecek. Sistem 600 metre uzunluğa ve 3 metre derin-
liğe sahip bir yüzdürücüden oluşuyor. Bu yüzdürücü 
okyanusa yerleştirildiğinde, rüzgar ve dalgaların 
etkisiyle U şeklini alacak. Daha sonra rüzgar, dalga ve 
akıntıyla paralel ilerleyecek. Yüzdürücünün altındaki 
toplayıcı, milimetre boyutlarındaki plastik çöpleri 
süpürecek. Bu çöpler daha sonra botlar vasıtasıyla 
karaya taşınarak geri dönüşüme yollanacak. Proje 
hakkında konuşan Joost Dubois, iki haftalık deneme 
süresince, plankton ve diğer deniz canlılarına zarar 
vermemek adına sistemin kapsamlı olarak izleneceğini 
belirterek şu ifadeleri kullandı: “Balık değil çöp yakala-
mak istiyoruz. Çevresel bir sorunu çözmeye 
çalışıyoruz. Bunu yaparken daha büyük bir sorun 
yaratmadığımızdan emin olmalıyız.” An itibariyle 

okyanusta 165 milyon ton plastik atık yüzüyor. Üste-
lik bu hızda giderse 2050 yılına kadar okyanusta 
balıktan daha fazla plastik olması bekleniyor. Ocean 
Cleanup ekibi, System 001’in okyanustan yılda 
yaklaşık 55 ton plastik çıkarabileceğini umuyor. Bu, 
her yıl okyanusa giren 9 milyon ton çöpün yanında 
pek bir şey ifade etmiyor. Ancak ekip, her beş yılda bir 
çöp girdabından plastiğinin yüzde 50’sini çıkaracak 
şekilde 60 sistem kurmayı hedefliyor.

“Balık değil çöp yakalamak istiyoruz. 
Çevresel bir sorunu çözmeye 
çalışıyoruz. Bunu yaparken daha 
büyük bir sorun yaratmadığımızdan 
emin olmalıyız.”
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Yeni arama motoru Dataset Search (Veri Kümesi 
Arama) adını taşıyor. “Bilimsel çalışmaların Google’ı” 
diyebileceğimiz Dataset Search araştırmacılara, 
gazetecilere ve bilim insanlarına projelerinde 
yardımcı olmayı, aradıkları verileri hızlı ve kolay bir 
şekilde ulaştırmayı hedefliyor. Dataset Search, 
arama devinin daha önce akademik çalışmalar için 
yayınladığı Google Akademik servisinin bir uzantısı 
niteliğinde. Verilerini yayınlamak isteyen kurum, 
üniversite veya özel şirketlerin, web sayfalarında 
verileri kimin oluşturduğu, ne zaman yayınlandığı 
ve nasıl toplandığını gibi bilgileri meta veri 
etiketleriyle (metadata tags) açıklamaları gerekiy-
or. Bu bilgiler daha sonra Google’ın arama motoru 

tarafından endeksleniyor ve Bilgi Grafiği’nden 
gelen bilgilerle birleştiriliyor. (Böylece örneğin 
CERN bir veri seti yüklediğinde, arama sonuçlarında 
kuruma ilişkin kısa bir açıklama da gösteriliyor.) 
Data Search’ün ilk sürümünün çevresel ve sosyal 
bilimler, hükümet verileri ve ProPublica gibi kuru-
luşların içeriklerinden oluşan veri kümelerini 
kapsayacağı belirtiliyor. Ancak servis popüler hale 
geldikten sonra, kurumların ve bilim insanlarının 
bilgilerini erişilebilir hale getirmesiyle birlikte, 
endekslenecek veri miktarı artacaktır. Nitekim şu 
anda Data Search’un veri havuzu yeterince geniş 
değil. Dil desteği konusunda da kısıtlı ancak ve kısa 
süre içinde yeni dillerin eklenmesi planlanıyor.

Yeni Arama Motoru

Google’dan
Araştırmacılara Yardımcı Olacak

Google dünyanın verisini derleme konusunda bir dünya lideri. Bugün 
Google’da aratıp ilgili sonuçla karşılaşmayacağınız neredeyse hiçbir şey 
yok. Yeni bir arama motoru yayınlayan arama devi, bu lakabanı artık bilim 

alanında da elde etmeyi planlıyor.
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ISIF Uluslararası 
Buluş Fuarı 2018 yılında da Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türk 
Patent’in yürütücülüğünde gerçekleşen fuarda; çeşitli 
patent ofisleri, bireysel katılım gösteren mucitler, 
patent sahipleri ve teknoloji geliştirme bölgesinde yer 
alan kurum ve kuruluşlar stant açarak geliştirilen 
teknolojilerinin tanıtımlarını yapmak üzere yer aldılar. 
Fuara çeşitli alanlarda geliştirilen beş adet teknolojisi 
ile katılan İTÜNOVA TTO önemli çalışmalarıyla ses 
getirmeyi başardı. Patentleme ve ticarileştirme 
süreçlerinin İTÜNOVA TTO tarafından gerçekleştirilen 
Elif Güngör Reis’in geliştirdiği “Yumurta kabuğunun 
belirli ısı altında 24 saatlik oksidasyonu ile elde edilen 
doğal gıda koruyucu maddesi” WIPO Özel Ödülü’ne 
layık görülerek ISIF 2018 Fuarı’na damga vurdu!

İTÜNOVA TTO Türkiye’de bulunan su kaynaklarının 
verimli kullanılabilmesi ve korunarak gelecek nesillere 

Katıldı!

İTÜNOVA  TTO
Çeşitli Fuar ve Etkinliklere

Kuruluşundan bu yana 513 akademisyenle gerçekleştirdiği 503 adet üniversite 
sanayi işbirliği projesinde 116 milyon TL proje bütçesi ile 100 Milyon TL barajını 
aşan, 124’ü ulusal, 63 uluslararası olmak üzere 187 adet patent başvrusu yapan, 
ulusal ve uluslararası olmak üzere toplamda 242 proje yazımına destek sağlayan 
İTÜNOVA TTO Uluslararası Buluş Fuarı olan ISIF 2018’e ve AR-GE alanında faaliyet 
gösteren çok sayıda firma ve kuruluşların bir arada bulunduğu 3.AR-GE & İnovasyon 

Zirvesi ve Sergisi’ne katılım gösterdi.

ISIF 2018 Uluslararası Buluş Fuarı
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde
Gerçekleştirildi!

Waterist İstanbul Su Kongresi ve Fuarı Haliç Kongre
Merkezi’nde Düzenlendi!

taşınabilmesine dikkat çekmek amacıyla İSKİ önder-
liğinde düzenlenen İstanbul Su Kongresi ve Fuar’ına 
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3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde İTÜ ile İTÜNOVA TTO
İTÜ’nün AR-GE Ekosistemini Birlikte Anlattı!

katılım gösteren kuruluşlardan biri oldu. Çok sayıda 
özel sektör firmasının ve ilgili devlet kurumlarının yer 
aldığı fuarda İTÜNOVA TTO üniversite ve sanayi iş 
birliğini sağlama misyonuyla fuarda yer alırken, fuar 
kapsamında gerçekleştirilen panellerde gerek akade-
mik oturumlarda, gerekse ana salonda gerçekleşen 
panellerde katılımcılar, Türkiye’nin bugünkü su seviye-
sine ilişkin resmini çekerken, geleceğe yönelik olarak 
neler yapılabileceği ve hangi gelişmelerin yaşanabi-
leceğinden bahsettiler. Fuar da ayrıca İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca’ da “keynote speaker” olarak 
“Su Kaynaklarının Yönetimi ve Arıtma Teknolojileri” 
isimli panelde açılış konuşması yaptı. Aynı zamanda 
İTÜ Meteoroloji bölümünde akademik çalışmalarını 
gerçekleştirmiş olan rektörümüz Türkiye’nin hava 
sahasında yaşananların dününü, bugününü ve yarın 
olması beklenenleri katılımcılarla paylaşarak küresel 
ısınmanın etkilerini ve Türkiye’nin hava sahalarına 
etkisini paylaştı. Gelecek 50 yıl içerisinde dünya 
üzerindeki hakim iklim sahalarının bilinçsiz tüketimle 
değişmesi beklediğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet 
Karaca dünya üzerinde 30 derece enlemlerinde yer 

alan çöl havzalarının Türkiye üzerine yayılmaya başla-
masının mümkün olabileceğini belirterek en iyi sena-
ryoda 1-2 derece de olsa ısınmanın yaşanacağını 
ancak karamsar senaryolarda söz konusu artışın 10 
dereceler seviyesini bulabileceğini belirterek, dinley-
enleri ve Türkiye’nin su kaynakları konusunda çalışma 
gerçekleştiren yetkilileri uyardı.

Bu yıl Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu’nda 
17-18 Ekim 2018 tarihinde 3.sü gerçekleşen 3. AR-GE 
& İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne İTÜ ile birlikte katılım 
gösteren İTÜNOVA TTO, ziyaretçileriyle buluştu. 
“AR-GE ve İnovasyonun Merkez Üssü” mottosuyla 
Türkiye’nin önde gelen AR-GE ve Girişimcilik 
ekosistemlerinden birine sahip olan İTÜ, bünyesinde 
var olan İTÜ ARI Teknokent, İTÜ Çekirdek, Innogate, 
İTÜ Ginova ve İTÜNOVA TTO ile fuarda AR-GE çalışma-
larının temelini oluşturan hizmetlerini tanıtan İTÜ’nün 
standı fuar boyunca gerek işbirliği için ziyaret eden 
firma temsilcileri gerekse okulunda geçirmiş olduğu 
güzel günleri anımsamak isteyen eski mezunlarının 
uğrak noktası oldu.



İTÜNOVA TTO’nun proje yürütücülüğünü gerçekleştirdiği “Endokrin Bozucu 
Kimyasallar ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması Projesi” ile Türkiye’de ilk defa su 
kaynaklarında bulunan endokrin bozucu kimyasallar ile bunların yan ürünlerinin 
belirlenmesi, su kaynaklarına ve insan sağlığına etkilerinin ortaya konulması, atık su 
arıtma tesislerinde giderim yöntemlerinin araştırılması ve su ile ilgili ekosistemin 
korunmasına yönelik olarak alıcı ortam kalite standartlarının geliştirilmesine ilişkin 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Projesi Kapanış Toplantısı
Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma

Teknolojilerinin Araştırılması

Gerçekleştirildi!
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Söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalara ilişkin paydaşlara bilgi verilmesi ve 
projede elde edilen deneyim ve teknik birikimin 
aktarılması maksadıyla 31 Ekim 2018 tarihinde 
Ankara Point Otel’de, Bakanlıklar, üniversiteler, 
sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşlarından 
130’a yakın temsilcinin katılımıyla “Proje Sonuç 
Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi. Açış 
konuşmasını İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi 
Genel Müdürü Dr. Sayın Ercan ÇİTİL’in yaptığı 
toplantıda, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Bilal 
DİKMEN ile İstanbul Teknik Üniversitesi Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Sayın Mustafa Sait YAZGAN da 

birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardın-
dan, Doç. Dr. Sayın Özlem KARAHAN ÖZGÜN 
tarafından proje kapsamında yürütülen çalışmalar 
ve proje sonuçlarının genel bir değerlendirmesi 
sunuldu. Daha sonra Prof. Dr. Sayın İsmet ÇOK 
tarafından endokrin bozucu kimyasallar ve etki 
mekanizmaları, Prof. Dr. Sayın Oya OKAY tarafın-
dan ise bu kimyasallar için çevresel kalite standar-
tlarının belirlenmesine ilişkin yürütülen çalışma-
ları içeren sunumlar gerçekleştirildi. Toplantı 
sonunda katılımcılar tarafından proje ile ilgili soru-
lar cevaplandırıldı, uygulamaya yönelik öneriler 
ele alınarak genel değerlendirme yapıldı.



Bitexen kuruluş hikayesinden, hangi ihtiyaçtan 

doğduğundan bahseder misiniz?

Bitexen, her geçen gün gelişmekte olan kripto para ve 

blokzincir teknolojileri üzerine kaliteli, güvenilir ve 

kullanıcı dostu çözümler sunmak üzere geçtiğimiz Nisan 

ayında kuruldu. İlk etapta Bitexen Kripto Para Borsası 

ile, global düzeyde rekabet edebilecek kalitede ve Türki-

ye merkezli bir borsa üzerine çalışmalarımızı yaptık.

Kripto para borsasını biraz açar mısınız? Nasıl bir 

fayda sağlıyor?

Kripto paralar, blokzincir denen dağıtık bir yapı içinde 

ve güvenli bir şekilde muhafaza edilen, dünyanın bir 

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde Ar-Ge çalışmalarını yürüten ve kendini bir Fintech 
girişimi olarak tanımlayan Bitexen, Bitcoin ve diğer altcoinlerin alım satımına 
başladı. Piyasa da gerçekleştirdikleri etkileyeci işlemlerle kısa sürede dikkatleri 
üzerine çeken Bitexen Payment Systems Magazine’nin Eylül Sayısı’na konuk oldu. 
4 kurucu ortağın birlikte çıktığı bu yolculuğu anlattıkları ve deneyimlerini 

paylaştıkları röportajı sizler için derledik.

BITEXEN TL İle İşlem Yapabilen 

Ücretsiz Kripto Para Dağıtıyor!
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ucundan diğer ucuna kolaylıkla transfer edilebilen 

varlıklar. Bitexen Kripto Para Borsası ile de, Bitcoin 

başta olmak üzere birçok kripto para biriminin alıcılar 

ve satıcılar arasında işlem görmesini sağlıyoruz. 

Burada önemli olan nokta, borsa olarak biz müşterile-

rimize herhangi bir kripto para satışı yapmıyoruz. 

Kullanıcıların aldıkları kripto paralar, başka 

kullanıcıların satışlarından geliyor.  Borsa olarak kripto 

para alım-satımını kolaylaştırmak bizim önceliklerimiz 

arasında. Bunu sağlayabilmek için, mobil uygulama-

larımızı ve açık API’mizi faaliyete geçtiğimiz ilk günden 

itibaren kullanıcılarımıza sunduk. Böylece 

kullanıcılarımız her zaman, her yerden, kolayca 

alım-satım yapabilirler.

Şu anki durum / Pazar nasıl?

Şu an dünyadaki ilk 10 borsanın hacimlerinin toplamı 

7.5 milyar dolara ulaşıyor. Türkiye borsaları hacim 

olarak bunun binde biri seviyelerinde. Türkiye’nin 

dünya ekonomisindeki yeriyle bu hacimleri kıyaslar-

sak, şu an Türkiye’nin bu pastadan kapması gereken 

payın çok altında kaldığını söyleyebiliriz. Bunun için 

öncelikle Türkiye’deki kullanıcıların kripto paralar ve 

blokzincir teknolojileri üzerinde daha fazla bilgiye 

ulaşmalarını sağlamak, güvenli bir altyapı kurmak ve 

kripto paralara erişimi kolaylaştırmak gerektiğini 

düşünüyoruz.

Kaç kullanıcı / kaç müşteri vs. gibi rakamsal değer-

leri söyler misiniz?

Borsamızı devreye aldığımız 2 haftalık süre içinde 

200’ün üstünde kullanıcıya ulaştık. Müşterilerimiz 

günde ortalama 5 Bitcoin’lik hacme ulaştılar. Ancak bu 

rakamlar bizim için yeterli değil; müşteri sayımızı ve 

işlem hacmimizi, düzenli bir şekilde ve hizmet kalitem-

izi koruyarak yükseltmeyi hedefliyoruz.

 Hedefleriniz neler?

Kısa ve orta vade hedefimiz, Türkiye’deki en güvenilir 

ve en kaliteli kripto para borsası ünvanına kısa süre 

içinde ulaşmak ve hemen ardından global düzeyde 

hizmet vermek üzere çalışmalara başlamak. Gelecekte 

tüm para birimlerinin blokzincirler üzerinde kripto para 

olarak kullanıma sunulacağını ve birbiri ile entegre 

olmuş binlerce blokzincirin finans piyasalarının temeli-

ni oluşturacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede, bank-

acılık ve ödeme sistemlerinin yeni yapı üzerinde tekrar 

kurgulanması sürecinin parçası olmak, kullanıcılara 

yeni teknoloji ve ürünleri güvenli ve hızlı şekilde kulla-

nabilecekleri hizmetler sunmak ve global pazarda yer 

almak bizim uzun vade hedeflerimiz.



Dijital Sanayinin Yol Arkadaşı 

Olacak!OO-Kuma
Küresel filament pazarında öne çıkan şirketlerden biri olan Oo-Kuma, geliştirdiği 3D 
yazıcıyla dünyada kendi malzeme ve cihazını üretebilen 2 firmadan biri oldu. Şirket 
KOBİ'lere yedek parça tedariğinden yenilikçi tasarımların hayata geçmesine kadar 
birçok alanda hızlı ve düşük maliyetli çözümler sunuyor. Küresel piyasanın önemli 
aktörlerinden biri olmayı başaran OO-Kuma’ya ise ulusal basında oldukça ilgi 
gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi’nin deneyimli teknoloji köşe 
yazarlarından Metin Can ile OO-Kuma ve süreçleriyle ilgili bir röportaj 

gerçekleştirirken bizlerde bu keyifli röportajı sizler için derledik!

OO-Kuma 3D Yazıcıda Yerl
Devrimi Yaptı

Dünyadaki üretim anlayışını yeniden şekillendiren 
Endüstri 4.0’ın kritik sektörlerinden olan 3D yazıcı 
teknolojisinde Türk firmaları da artık söz sahibi. İstan-
bul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’te faaliyet 
gösteren OO-kuma, 3D yazıcı endüstrisinde makine, 
yazılım ve malzeme geliştiricisi olarak yüksek katma 
değerli ürünler geliştirmeyi başardı. Şirket, ulaştığı 
teknoloji sayesinde Türkiye’deki KOBİ’lerin Endüstri 
4.0 yolculuğunda da en yakın yol arkadaşı olarak 
konumlanıyor. KOBİ’lerin yedek parça tedarikinden, 
yenilikçi tasarımlarının hayata geçmesine kadar birçok 
alanda hızlı ve düşük maliyetli çözümler sunan OO-ku-
ma, Türk şirketlerine küresel rekabette güçlendirecek 
enstrümanlar sunuyor.   

Geldiği nokta itibarıyla küresel filament pazarında da 

öne çıkan üreticilerden olan OO-kuma, hammaddedeki 

deneyimini ‘Katana’ ile yazıcı üretimine taşıdı. 

Endüstriyel kullanımlar için geliştirilen Katana, çalışır 

çalışmaz ısınan baskı platformu, otomatik kalibre 

sistemi ile firmalara ciddi bir kullanım kolaylığı 

sağlıyor. Bu yazıcıyla birlikte dünyada kendi malzeme 

ve cihazını üretebilen iki firmadan biri olan firma, ekibi 

hammadde geliştirirken edindikleri deneyimi 

yazıcılarının üretim sürecine aktardıklarını belirtiyor. 

Pazarda oldukları sürede birçok makine kullanan ve 

test eden firma kendi karşılaştıkları ve müşterilerinin 

karşılaştıkları sorunlara yönelerek Katana ile bu prob-

lemlere kesin çözüm getirdi.
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Girişimin arkasında ise aynı zamanda çocukluk arkadaşı 
olan Malzeme Mühendisi Arda Kocaman ile Makine 
Mühendisi Gökhan Gönültaş var. 3D yazıcıların neredeyse 
bütün endüstrilerde kullanıldığına dikkati çeken Arda 
Kocaman "Mekanik, elektronik ve yazılımın tamamı 
elimizden çıkıyor, bünyemizde geliştiriyoruz. İlgili konular-
da uluslararası patentler ile korumamız mevcut ve bunu 
kullanıyoruz. Ve her şeyi anahtar teslim, tek yerden 
teslim ediyoruz. Bu seviyede, bu teknolojide yurt dışında 
birkaç firma var onlardan biri de biz olduk" açıklamasını 
yapıyor. Kocaman bugünlere nasıl geldiklerini şu sözlerle 
ifade ediyor: “2014’te sanayinin içindeki bir garaj firması 

olarak başladığımız serüvenimize devam ediyoruz. İlk 
yıllarda aslında kullanıcı olarak başladık. Ama bu teknoloji 
ile tanımış olduk. Gördük ki, malzeme boyutu 3D 
yazıcıların geldiği noktaya göre iyi durumda değil. Biz de 
bu alandaki boşluğa yöneldik. Üretim alt yapımız da buna 
müsaitti ve çalışmaya başladık. Yatırımımızı tamamladık-
tan sonra üretime geçtik hemen ardından da yurtdışına 
satışa başladık. Daha sonrasında ise yurt içine de satmaya 
başladık. Bu arada, ‘Bu kadar kalite yerli olamaz’ diye 
tepkiler almaya başladık. Birçok Türk firması bizi hala 
yabancı bir marka sanıyor. Türkçe site açtık, Türk firması 
olduğumuzu her yerde anlatmaya çalışıyoruz.”

Sanayi ile iç içe olmanın bize çok sayıda avantajı oldu, farklı 
bakış açıları kazandık. Teknolojinin ne olduğunu öğren-
menin en iyi yolu teknolojiyi tecrübe etmektir. Bizler 
kullanıcı sorunlarının ve teknolojideki eksikliklerin neler 
olduğunu birinci elden yaşıyoruz. Daha sonrasında 
malzeme geliştirme safhasında, geliştirilecek unsurlar bu 
şekilde belirleniyor. Ayrıca bazı şeylerin neden gerçekdışı 
olduğunu da burada test etmiş oluyoruz. Hiç kimseye 
forum okutmuyoruz, bizzat tecrübe ettiriyoruz.”  “2014 
yılında başladığımız yolculuğumuz süresince çok çeşitli 
malzemeler hayata geçirdik” diyen Makine Mühendisi 
Gökhan Gönültaş ise bu sayede çok sayıda ödül aldıklarını 
ifade ediyor. Gönültaş, “Ürünlerimize uluslararası ödüller 
geldi. Esnek malzemeden yapılan bir ürünümüz Fransız 
Enstitüsü tarafından Çin, ABD ve İspanyol rakiplerini geride 
bırakarak birinci oldu. Bir de medikal malzememiz var. Bu 

ürünün de çok çeşitli alanlarda kullanılacağını öngörüyoruz. 
Bunu üreten dünyadaki iki firmadan biriyiz” dedi.  OO-Ku-
ma’nın öne çıkan buluşları arasında medikal ürünler de var. 
Kocaman ve Gönültaş bu konudaki çalışmalarını da şu 
sözlerle özetledi: "Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ürettiğimiz 
Sterilize Edilebilir MG0 (SM77) maddesi medikal alanda 
oldukça fazla kullanım olanağı var. Aslında malzemeyi 
yaparken öngörmemiştik, ayakkabı tabanı yapan doktorlar, 
bir anda bir kitle haline gelip bizden bunu almaya başladılar. 
Kişiye özel ayakkabı tabanını, hasta tedavisinde kullanma-
ya başladılar. Bu malzemeyi yaparken, biz bunu 
öngörmemiştik. Biz bunu, esneklik gerektirdiği için 
mühendislik polimeri darbe uygulamaları için yapmıştık. Hiç 
beklemediğimiz medikal bir kapı bize açıldı. Kendileri uygu-
lamaya başladılar. Medikal demişken diğer bir malzememiz 
ile de medikal sektöre hitap edebiliyoruz.”

MÜHENDİS ARKADAŞLARIN BAŞARISI

SANAYİDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK
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Boni’nin Geliştirdiği 

Teknolojiyle  Akıllı  Kapılar 
Plazaların Vazgeçilmezi Olacak!

Pek çok başarılı girişime ev sahipliği yapan İTÜ ARI Teknokent, yapay zeka teknolojisi 
kullanan teknolojilerle ilgili çalışmalara dikkat çekiyor. Bu girişimlerden biri olan Boni 

yapay zeka kodları ile açılan ve kilitlenebilen kapı teknolojisini hayata geçirdi. 

Türkiye’nin teknoloji üssü İTÜ ARI Teknokent firmaların-
dan Boni, cep telefonu ve yapay zekâ kodları ile açılan ve 
kitlenebilen kapı teknolojisini hayata geçirdi. Türkiye’nin 
teknoloji alanındaki rekabet gücünü küresel ölçekte artıran 
İTÜ ARI Teknokent firmalarından Boni, gündelik hayatı 
yeni nesil teknolojilerle birleştirerek, halka açık mekanlar-
da erişilebilirlik, konum ve yön belirleme alanlarında 
çözümler sunuyor. Boni’nin kapalı mekânlar için bulduğu 
yenilikçi çözümlerden biri de kapı kilitleri üzerinde oldu. 
Akıllı anahtar teknolojilerine odaklanan şirket, cep 
telefonu ve yapay zekâ kodlarıyla açılan ve kitlenebilen 
kapılar geliştirdi. Bina içi güvenliği artıran bu yöntem aynı 

zamanda ortak kullanım alanı olarak belirlenen odaların 
dijital ortamda yönetimini de sağlıyor. Örneğin toplantıya 
katılacak kişiler odaya tanımlanan saatler içinde cep 
telefonu ile giriş çıkış yapabiliyor. Uygulamanın ilk adresi 
ise İTÜ ARI Teknokent oldu. İTÜ ARI Teknokent’teki ortak 
kullanım alanları bu teknoloji ile çalışacak. Geliştirdikleri 
yeni teknoloji hakkında konuşan Boni CEO’su Sarper 
Sılaoğlu şunları söyledi; “Ev, ofis, sağlık, alışveriş, ulaşım, 
eğitim gibi temel ihtiyaçlarımızı hep binalarda karşılıyoruz. 
Şirket olarak bu binaların bizimle konuşmasını ve iletişim-
de olmasını istiyoruz. Geliştirdiğimiz bu yeni teknolojide de 
esas aldığımız nokta bu dijital dönüşüm ihtiyaçları oldu.”

Kilitli Kapıları Yapay Zeka Açıyor!

Sarper Sılaoğlu 
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ÖLÇSAN, 19-21 Haziran tarihleri arasında Londra’da düzen-
lenen IFSEC 2018 fuarına katılım sağladı. ÖLÇSAN, 
Hitachi-LG Veri Saklama 3D TOF Sensörüne dayanan yeni 
“FalconEYE 3D Akıllı Sızma Tespit” platformunu sergilemek 
için Hitachi’yle iş ortaklığı yaptı. Hitachi 3D-LiDAR (TOF) 
Hareket Sensörü platformu, hareketi hesaplıyor ve kızılöte-
si ışın teknolojisi kullanarak gerçek zamanlı olarak veri 
üretiyor. “Uçuş süresi” (Time of flight/TOF) olarak 
adlandırılan ve ışının sensörden objeye ve tekrar sensöre 
doğru hareketi süresince geçen zamana dayalı olarak 
hesaplama yapılıyor. ÖLÇSAN, Avrupa Ortadoğu-Afrika 
bölgesinde fiziksel ve siber güvenlik alanlarında bir çözüm 
sağlayıcısı ve sistem entegratörüdür. ÖLÇSAN, 1984 
yılından beri güvenlik çözümleri sunuyor ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi bünyesinde bulunan Tekno Park içerisinde bir 
ARGE birimi bulunuyor. FalconEYE 3D çözümü, ÖLÇSAN’ın 
Geçiş Kontrol ve PersonelDevam Kontrol Sistemi uygula-

İle İş Ortaklığı Yaptı!
ÖLÇSAN  HITACHI

ÖLÇSAN, IFSEC 2018’de yeni “FalconEYE 
3D” Akıllı Sızma Tespit Çözümlerini 
tanıtmak üzere Hitachi ile iş ortaklığı yaptı.

ması, “K!M KIMO” ile kusursuz biçimde çalışıyor. Yüksek risk 
altındaki geçiş kontrol noktalarında, güvenli akıllı kart 
ve/veya biyometrik ekipman entegre edilmiş olsa bile tam 
güvenlik bulunmamaktadır. Bu tür durumlar hassas bölgel-
erde, kart sahibi kişinin kapıdan girdiği esnada yetkisiz 
kişileri de söz konusu kapıdan geçirebileceğinden ötürü 
kontrolsüz giriş olarak sınıflandırılıyor. FalconEYE 3D 
çözümü, bu tür güvenlik ihlallerini ortadan kaldırmak ve 
üçüncü kişilerin, kart sahibini takip ederek yetkisiz giriş 
yapmasını engellemek üzere geliştirilmiştir. Bu platform 
aynı zamanda açık alandan güvenli alana geçiş esnasında 
güvenli geçiş sağlıyor ve giriş yapan kişi sayısını kaydediy-
or. Tüm kontrolsüz giriş/çıkışlar izlenebiliyor ve bu yeni 
çözüm sayesinde uyarı alarmları çalıştırılabiliyor. Fuar 
katılımcılarına broşür dağıtılıp, teknik bilgiler verilmiştir. Üç 
günlük fuar boyunca katılımcılar Hitachi standında canlı 
uygulamalar da izleme fırsatı bulmuştur. ÖLÇSAN Genel 
Müdürü Burak Sondal, “IFSEC, bizlere ilk defa Hitachi’yle iş 
birliği yapabilmemiz için muazzam bir fırsat sundu. 
İnanıyoruz ki Hitachi ile aramızdaki güçlü iş birliği, bu etkin-
liğin başarıya ulaşmasını sağladı. Mevcut ve yeni müşterile-
rimize bu yeni çözümü tanıtabilmek için bir platform kazan-
mış olduk. IFSEC süresince aldığımız olumlu geri bildirimler 
ve yaptığımız olumlu müzakereler, entegre yaklaşımımızla 
birlikte bizlere ileriye gitmek için güven verdi,” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

Burak Sondal
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Dünyanın girişimcilik odaklı en büyük etkinliklerinden biri olan Big Bang her geçen yıl 
büyümeye ve etkisini artırmaya devam ediyor. Bu yıl yedincisine hazırlandığımız etkinlik 

öncesi geçtiğimiz yıl yaşananları gelin hep birlikte hatırlayalım.

 Dağıtılan Big Bang 2017’de Neler Yaşandı?

17 Milyon TL

Teknolojik girişimlerin sahnelendiği, rekabetin yüksek 

olduğu ve temponun hiç düşmediği “Türkiye’nin Girişim-

cilik Sahnesi Big Bang” girişimcileri yatırımcıların ve 

fonların odağı haline getiriyor. Girişimcilerin şirketleşme 

aşamalarında finanse edilmesinin yanı sıra yatırımcılarla 

ve olası müşterilerle tanışmasına da yardımcı oluyor. 

Erken aşama kuluçka merkezinde fikirlerini geliştiren 

girişimcilerin arasından pazara en yakın olanlarının seçil-

erek sahne aldığı Big Bang’de geçtiğimiz yıl da coşku 

büyüktü. 20 girişimin sektörün önde gelen yatırımcıların 

karşısına çıktığı Big Bang 2017’de 17 milyon TL 
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değerinde yatırım ve ödül dağıtıldı. Big Bang 2017’ye 

damga vuran girişimler Eyedius, Nanomik ve Scoutium 

oldu. Eyedius 2.050.000 TL değerinde ödül ve 

yatırımın sahibi olurken, ikinci sıradaki Nanomik 890 

bin TL, Scoutium ise 510 bin TL değerinde ödül ve 

yatırıma ulaştı. Yatırımların yanı sıra 5 girişim İTÜ 

Çekirdek’ten kapalı ofis ödülü, 6 girişim ise INNOGATE 

ödülü kazanırken geriye kalan girişimlere de İTÜ 

Magnet ve açık ofis ödülleri verildi. Big Bang 2017’de 

nakit olarak yapılan yatırımların miktarı 14 milyon TL’yi 

aşarken, diğer ödüllerle birlikte girişimcilere toplamda 

17 milyon TL dağıtılmış oldu.
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 Resmen Faaliyete Başladı

Amazon Türkiye
Aylardır açıldı mı, açılacak mı, nerede kaldı derken Amazon Türkiye nihayet açıldı. Online 

alışveriş devi, amazon.com.tr adresinden hizmet vermeye başladı.

Türkiye’deki müşterilerini bir mektupla karşılayan 
Amazon, “Türkiye’deki müşterilerimizin Amazon alışveriş 
deneyimlerini zenginleştirecek Amazon.com.tr’nin 
açıldığını duyurmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerine 
yer verdi. Aslında adının büyüklüğünün yanında epey 

Amazon Türkiye, 15 farklı kategoride milyonlarca ürün sunacağını belirtiyor. Ancak şu anda bu milyonlar biraz 
minyonları andırıyor zira ürün çeşitliliği ve sayısı henüz çok az. Amazon deyince akla geniş ürün çeşitliliğinin 
yanında Amazon markalı ürün ve hizmetler geliyor. Amazon Fire, Amazon Echo, EchoDot, Tap ve Alexa bunlar-
dan bazıları ve bu ürünlerin hiçbirisi amazon.com.tr’de mevcut değil. Bu Netflix’in kendi yapımlarını yayınlama-
ması gibi bir şey. Bunun sebebi, henüz bu ürünlerin tescil işlemlerinin sonuçlanmaması olabilir. Şirketin daha 
önce kendi ürün ve hizmetlerini Türkiye’de tescil ettirmek için başvuru yaptığı biliniyor.

sönük bir lansman diyebiliriz. Hatta lansman bile değil, 
zira daha önce Amazon’un Türkiye’ye gelişini müjdeleyen 
herhangi resmi bir haber veya reklam çalışmasına 
rastlamadık. Yine de “hoş geldin” diyerek Amazon’un 
Türkiye’deki müşterilerine neler sunacağına bakalım.

Daha önce Amazon’dan alışveriş yapanlar şirketin 
müşteri memnuniyetine verdiği önemi canlı 
yaşamışlardır. Bunun başlıca sebebi şirketin teslimat, 
iade, değişim gibi konularda son derece hassas ve 
şeffaf olması. Amazon Türkiye’de de durum farklı 
olacağa benzemiyor. En azından web sitesinde verilen 
bilgiler bu şekilde.  Amazon’un standart ve express 
teslimat seçenekleri Amazon.com.tr’de de mevcut. 
Standart teslimat her yere gönderim yaparken 
ekspres teslimat, kırsal bölgelere gönderim yapmıyor. 
Express teslimat ile ürünler İstanbul, Ankara, Bursa ve 

İzmir’e 1 iş günü içinde, Türkiye’deki diğer şehirlere 2 
iş günü içinde adrese teslim ediliyor. 

Kindle yok, Echo yok, Alexa yok, peki ne var?

Sipariş verdim ürün gelmedi dertleri bitecek mi?



25

Çin’in bireysel servet anlamında en zengin adamı, dünyanın sayılı zenginlerinden biri 
olan Jack Ma, Alibaba’dan emekli olmaya hazırlanıyor. Her zaman farklı karakteriyle 

dikkat çeken Jack Ma, emekli olduktan sonra da farklı şeyler yapmayı planlıyor.

Emekli  Oluyor
Çin’in En Zengin Adamı

1999 yılında Alibaba’yı kuran ve Çin’in üretim 
potansiyeliyle e-ticaretin gücünü birleştiren Aliba-
ba, bugün 420 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en 
büyük şirketlerinden biri. Şirketin kurucusu Jack Ma 
hem 40 milyar dolarlık serveti, hem dünya meselel-
eri üzerine görüşleri hem de karate filmiyle çok 
tanınmış isimlerden biri. Şu an Alibaba’nın başkanı 
olan Jack Ma, 54 yaşına gelmesi ve artık farklı 
projelere odaklanmak istemesi sebebiyle görevini 
bırakmaya hazırlanıyor. Şirketteki günlük görevleri-
nin tamamını bırakması beklenen Ma, yerini de 

büyük ihtimalle şirketin mevcut CEO’su Daniel 
Zheng’e devredecek. Fakat Alibaba kurucusunun 
pek kenara çekilip sakin bir hayat ile servetinin 
keyfini sürme düşüncesi yok. Zira gelen söylentilere 
bakılırsa Jack Ma görevi bıraktıktan sonra öğretmen-
lik yapmayı planlıyor. Şirket resmi açıklamasında 
tüm söylentilerin doğru olmadığını, ancak Jack 
Ma’nın gelecekte bu konuyla ilgili bir açıklama 
yapacağını duyurdu. Dolayısıyla Jack Ma’nın yaşı ve 
servetine rağmen medyada ve girişimcilik ekosiste-
minde sık sık boy göstereceğini düşünebiliriz.
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Elon Musk’ın Twitter sevdası, ünlü iş adamına pahalıya patladı. Musk, ABD Menkul 
Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından “Twitter’daki açıklamalarıyla 
yatırımcıları yanlış yönlendirdiği” kararına varıldıktan sonra Tesla’daki yöneticilik görevini 

bırakmak zorunda kaldı. 

Tesla’yı özelleştirme konusundaki tweetleriyle 
gündem olan ve birçok yatırımcıdan tepki alan Musk, 
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafın-
dan açılan davanın geri çekilmesi karşılığında şirkette-
ki yöneticilik görevinden ayrılma kararı aldı. Komi-
syon, Musk’ın üç sene boyunca Tesla yöneticiliği 
yapmamasına ve hem Musk’ın hem de Tesla’nın 20’şer 
milyon dolar ceza ödemesine karar verdi. Paranın 
özelleştirme sürecinden olumsuz etkilenen 
yatırımcılara ödeneceği belirtildi. Elon Musk 
geçtiğimiz ağustos ayında, Twitter’dan yaptığı açıkla-
mayla, hisse başına 420 dolar teklifle şirketi borsadan 
çekebilecek fonlamanın hazır olduğunu söylemişti. 
Musk daha sonra yönetim kurulu ve hissedarlarıyla 
yaptığı görüşmelerin ardından, Tesla’nın borsadan 
çekilme kararının iptal edildiğini duyurmuştu. Şirketin 

borsa değerini alt üst eden bu açıklamaların ardından 
SEC soruşturma başlattı. Musk’ın açıklamalarını 
“dolandırıcılık” kapsamında değerlendiren Komsiyon, 
Musk’ın yalan beyanla piyasayı etkilediğini ve 
yatırımcıları zarara uğrattığını belirtti. Sonuç olarak 
Komisyon ile Musk arasında anlaşma sağlandı. Anlaş-
ma gereğince Musk, 45 gün içinde şirketin yönetim 
kurulu başkanlığından istifa edecek ve gelecek 3 yıl 
boyunca bu pozisyona aday olamayacak. Buna rağmen 
Tesla’daki CEO’luk görevine devam edebilecek.

Elon Musk,
TESLA Başkanlığını Bırakıyor
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Instagram’da hangi fotoğrafın daha çok beğeni alacağını söyleyen yerli bir uygulama 
olan Lisa‘yı geçtiğimiz yılın Ağustos ayında sizlere tanıtmıştık. Tarık Demir ve Orkan 
Yılmaz tarafından 2016 yılında kurulan Lisa, Hande Enes‘ten yatırım aldığını duyurdu. 
Şirket değerlemesinin açıklanmadığını fakat Hande Enes tarafından yapılan yatırımın 

300 bin TL olduğunu belirtelim.

Yatırım Aldı!Lisa, Hande Enes’ten 300 bin TL

2017 yılının Şubat ayında iOS 
platformu için kullanıma sunulan 
Lisa, geçtiğimiz Nisan ayında ise 
Android kullanıcılarına da hizmet 
vermeye başladı. 140’tan fazla 
ülkeden indirme alan Lisa, bugüne 
kadar yaklaşık 500 bin fotoğrafı 
analiz ederek 150 binden fazla 
Instagram paylaşımında kullanıldı. 
Lisa’nın en popüler olduğu ülkeler 
arasında ise Rusya, ABD, İspanya 
ve Fransa yer alıyor. Şu an Insta-
gram postlarının etkileşimlerini 
tahmin eden Lisa, kullanıcı kitlesi 

büyüdükçe, görsellerin insanların beğeni içgüdüsünü 
nasıl etkilediğini daha iyi çözümlemeyi, bir sonraki 
aşamada ise yapay zeka teknolojilerini geliştirerek, 

mevcut görselleri daha fazla etkileşim alacak hale 
dönüştürmeyi ve hatta bu görselleri sıfırdan oluştur-
mayı hedefliyor.

Başlangıçtan bugüne İTÜ’de öğretim üyesi 
olan N. Kemal Üre’yi de ekibe dahil eden ekibin 
odağı daha önce belirttiğimiz gibi yapay zeka. 
Kemal Üre ABD’nin saygın üniversitelerinden 
biri olan MIT’de yapay zeka üzerine doktora 
çalışmalarını yapmış değerli bir akademisyen. 
Uygulamalarında günlük hayatımızdaki birçok 
şeyi değiştirecek olan yapay zeka teknolojisini 
ürünlerinin merkezine koyan Lisa ekibi, yapay 
zeka konusunda aynı heyecana sahip olan 
Hande Enes ile yollarına devam edecekleri için 
mutlu olduklarını dile getirdi. 

MIT Geçmişli Kurucu
Ortak Gücü
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Güvenlikte yüz tanıma teknolojisi ülkemizde hangi 

alanlarda kullanılıyor? Kullanım oranı nedir?

Yüz tanıma teknolojisi dünyanın pek çok ülkesinde 

yoğun olarak kullanılıyor. Kamusal alanlarda suçluların 

tespiti, havaalanlarında pasaport kontrolü, mobil ödeme 

güvenliği gibi çeşitli alanlarda aktif olarak yüz tanıma 

 İle Yüksek Güvenlik Önlemleri Alınıyor!

Yüz Tanıma Teknolojisi
Günümüzde önemli bir problem haline gelen iş merkezleri ve AVM’ler gibi kamusal 
alanların korunması sorunsalı akıllı cihazların ve yazılımların hayatımıza entegre 
olmasıyla bir nebze çözülme eğiliminde. Birçok firma global anlamda bu konuda 
çalışmalarına devam ederken, ülkemizde de ise İTÜ ARI Teknokent firmalarından 
EYEDIUS’u bunlardan biri olarak belirtebiliriz. Geliştirdiği yüz tanıma teknolojisi 
üzerine çalışmalarını sürdüren EYEDIUS’un CEO’su Gökhan Talat Tuna, geliştirilen 
teknolojik ürününün kulanım alanlarını ve avantajlarını Mall Report Dergisi’ne 

anlattı. Biz de bu değerli röportajı sizler için derledik!
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teknolojisi tercih ediliyor. Ülkemizde ise yüz tanıma 

teknolojisi, henüz diğer ülkelere göre daha az yaygın 

kullanılan bir teknoloji olsa da son dönemde cep tele-

fonlarına ek özellik olarak eklenerek gündelik 

hayatımıza dahil oldu. Artık çoğu kişi cep telefonların-

da yüz tanıma teknolojisini kullanarak telefon güven-

liğini sağlıyor. Öte yandan mobil bankacılık işlemleri 

gibi ek güvenlik önlemlerinin alındığı alanlarda da yüz 

tanıma teknolojisi kullanılıyor. 

Peki, yüz tanıma sistemi her ortamda 

kullanılabiliyor mu?

Yüz tanıma sistemi, dünyada pek çok alanda güvenlik 

açısından kullanılan bir yöntem. Özellikle havaalanları, 

AVM, kamusal alanlarda güvenliğin yüksek önem arz 

ettiği yerlerde sıklıkla kullanılıyor. Ülkemizde ve birçok 

Avrupa ülkesinde ise yüz tanıma sistemi, yalnızca 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde 

kullanılabilmektedir. Teknik anlamda ise yüz tanıma 

teknolojisinin başarısı kullanılan kamera ya da cep 

telefonunun kamera özelliklerine bağlı olarak değişir. 

Ortam ışığının yetersiz olduğu ya da ışığın çok fazla 

olduğu durumlarda yüz tanıma sisteminin doğruluk 

oranları değişiklik gösterir. 

Saç, sakal, türban, gözlük gibi durumlarda tanımla-

ma işleminde bir hata oluyor mu?

Yüz tanıma sisteminde, kişilerin yüzlerine eklenen 

sanal noktalar arasındaki uzaklıklar milimetrik hesap-

lamalar esas alınır. Kişinin olduğundan fazla makyaj 

yapması, saç rengini ya da modelini değiştirmesi, sakal 

ya da bıyık bırakması yalnızca fiziksel değişikliğe yol 

açar. Dış görünüşlerdeki değişimler, yazılımın sayısal 

kodlar aracılığı ile kişiyi tanımasına engel teşkil etmez. 

Yalnızca yüz üzerine eklenen sanal noktalar arasındaki 

uzaklıkların hesaplanmasını zorlaştıracak şekilde 

takılan aşırı büyük güneş gözlükleri, yüzün bir kısmını 

kapatan şapka ya da kaşkollar yüz tanıma işleminin 

sağlıklı gerçekleşmesine engel olur. 

Yüz tanıma teknolojisinin ne gibi avantajları var? 

Yüzümüz, bizleri diğer insanlardan ayıran en önemli 

özelliklerden biri. Unutulan, sürekli kaybedilen ya da 

çalınarak güvenliği tehlikeye atan kart ve şifre sistem-

leri yerine yüz tanıma teknolojisi kandırılamaz alt 

yapısı ile yüksek güvenlik sağlar. Eyedius olarak 

geliştirmiş olduğumuz yüz tanıma sistemini, Eyedius 

Pass ürünümüz ile akıllı cihazlara taşıdık. Yalnızca 

kullanıcıların cep telefonuna bakıp yüzünü doğruladığı 

Eyedius Pass ile ofis ve konut siteye giriş için 

kullanılan proksimite kartları yerine daha güvenli giriş 

– çıkış imkanı sağlanıyor. Tamamen yerli ve patent 

başvurusunu yapmış olduğumuz Eyedius Pass ile her 

yıl yüz binlercesini ithal ettiğimiz kart, çip ve okuyucu-

ların kullanımı giderek azalarak, ülke ekonomisine 

katkı sağlayacak. Öte yandan güvenlik amacı ile 

kullanılan yüz tanıma teknoloji sayesinde ülkemizde 

kaybolan milyonlarca çocuk ve yetişkin bulunabilir ve 

ailelerine kavuşturulabilir.

Gökhan Talat Tuna
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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 eylül ve ekim aylarında yine 

bir sürü gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

SCOUTIUM, Galatasaray
ile anlaştı!
Futbolda dünyasında genç yeteneklerin 

keşfedilmesine olanak sağlayan SCOUTIUM, 

Türkiye’de anlaştığı kulüplere yenilerini katmaya 

devam ediyor. Son olarak SCOUTIUM Türkiye’nin 

en büyük spor kulüplerinden Galatasaray ile 

anlaşma sağladı! Galatasaray bundan sonra 

scouting yani futbolcu keşfi çalışmalarında 

SCOUTIUM altyapısı ve olanaklarından 

faydalanacak.

Sanaiyi’den Önemli
İş Birliği

Dijital araç yönetim sistemleri geliştiren Sanaiyi, 

Brisa’nın en hızlı büyüyen bayilerinden Baksan 

Group ile sözleşme imzaladı. Yapılan bu sözleşmeyle 

birlikte Sanaiyi, ürünleşme sürecini hızlı şekilde 

tamamlayarak tüm sektöre hizmet verir hale 

gelmeyi amaçlıyor. Sanaiyi, 2019 yılı sonuna kadar 

tam işler hale getirmeyi hedeflediği lastik 

sektöründeki çalışmalarının ardından, araç yaşam 

eğrisinde yer alan 10 kadar alanda dijital çözümler 

ve süreç entegrasyonları geliştirecek.



Kişisel özelliklerinize göre en hesaplı konut, ihtiyaç ve taşıt 

kredilerini bulmanızı ve kredi ödemeniz boyunca daha az faiz 

ödemenizi sağlayan Kredya, 16. Altın Örümcek ödüllerinde 

En İyi Bankacılık & Finans Web Sitesi ve En İyi Bankacılık & 

Finans Mobil Uygulaması kategorilerinde finalist oldu.

Allianz, İTÜ Çekirdek
Girişimcilerini Dinledi

Kredya,
Altın Örümcek’te Finalde

İTÜ Çekirdek girişimleri, Türkiye’nin en büyük teknoloji 

etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, 

Uzay ve Teknoloji Festivali’nde. İstanbul Teknik 

Üniversitesi içerisinde kendilerine ayrılan standda yerini 

alan girişimciler, büyük bir katılımcı kitlesine projelerini 

tanıtma fırsatı buluyor.

İTÜ Çekirdek Girişimleri
Teknofest’te

Taşınabilir güvenlik platformu Smart Mimic, ulusal 

başarısını uluslararası arenada da sürdürüyor. Smart 

Mimic’in kurucu ortakları yeni yatırımcı ve müşteri bulmak 

için bir süredir Amerika’da çalışmalar yapıyor. Ekip son 

olarak burada katıldığı PitchForce yarışmasından aldığı 

birincilikle başarısını taçlandırmayı başardı. PitchForce, 

yazılım, mobil, büyük veri, finans ve biyoteknoloji gibi 

sektörlerdeki şirketler için haftalık düzenlenen bir fon 

toplama etkinliği. Etkinlikte her şirket yatırımcıların 

karşısına çıkarak girişimlerini sunma fırsatı buluyor.

Smart Mimic,
Pitchforce Yarışmasında Birinci Oldu
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İTÜ Çekirdek’in 40’ı aşkın paydaşı girişimcilere destek olmaya 

devam ediyor. Son olarak kurumsal paydaşlarımız arasında yer 

alan uluslararası sigortacılık devi Allianz, olası işbirlikleri için 

Demo Day’de İTÜ Çekirdek girişimcilerini dinledi.
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INNOGATE Programı’na katılarak ABD pazarına açılma 
deneyimi elde etmiş ve başarılarını yurtdışı pazarlara 
adapte ederek teknoloji ihracatına katkı sunan firmalar-
dan Doruk Otomasyon, Barn ve ODC kurucuları yeni 
dönem INNOGATE firmaları ile deneyimlerini paylaşmak 
ve ABD pazarına ilişkin elde ettikleri bilgi setini aktar-
mak amacıyla 4. Dönem açılış oturumuna katıldılar.

ABD pazarına özel iş modeli, ürün-pazar uyumu, değer 
önerisi, müşteri segmentasyonu, müşteri tarafındaki 
ihtiyaçlar vb. temel konseptleri aktaran Mehmet Erçek, 
firmaların iş modellerinin ABD pazarına uyumlu hale getir-

Mezun Firmalar Paneli

 “Value Mapping & High Level KPI Identification” Semineri

“Industry Analysis / Competition & Substitution” Eğitimi 

Tüm Hızıyla Devam Ediyor!
Sonbaharın ilk günleriyle beraber INNOGATE Uluslararası Hızlandırma Programı’nın 8. 
Dönemi, Türkiye pazarında önemli başarılara imza atmış 12 firmanın katılımı ile başladı. 3 
Eylül tarihinde başlayan ve yaklaşık iki ay sürecek programın Türkiye ayağında (Growth 

Modelling) yer alan firmalar tüm hızıyla global pazara açılmak için hazırlık yapıyor.

“Business Model Canvas / Customer Segmentation / Value Proposition” Eğitimi
ilmesinde, müşteri pain-gain noktalarının iyi analiz edilme-
si, potansiyel müşteriler ve rakiplerin analizinin derinlem-
esine yapılması ile ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir iş 
modelinin oluşturulması üzerine değerli bilgiler aktardı.

Globale açılmayı hedefleyen firmaların hedeflerini 
performans göstergelerinin belirlenmesi ve takip 
edilmesini önemine dikkat çeken Cem Mimaroğlu, 
hedeflerin gerçekçi olarak belirlenip büyüme hedefini 
omuzlayacak ekiplerle paylaşılarak belirli aralıklarla 
takibinin yapılması üzerine tavsiyelerde bulundu. 

KPI’ların belirlenmesi ile ekibin ve firmanın hedefle-
diği noktanın tespit ve takibinin yapılabilmesi, 
yatırım almada kritik olan verilerin ortaya konmasın-
da ve rakip firmalarla benchmark yapılmasında önem 
arz eden verilerin CRM üzerinden takip edilmesinin 
gerekliliğine değindi.

INNOGATE firmalarının ABD özelinde odaklanacakları 
pazarı ve endüstriyi analiz etmelerinin önemine değinen 
Erçek, var olan pazar, parçalara ayrılmış pazar ve var 

olmayan pazar ayrımına dikkat etmelerinin kritik öneme 
sahip olduğunu belirterek bu pazarlara yönelik nasıl 
çalışmalar yapılması gerektiğinin üstünde durdu.

 “Marketing Machine & Marketing Funnel Management” Semineri
Eren Koçyiğit, global büyüme aşamalarında strateji, yapı, 
pazarlama mecralarının belirlemesi, etkileşim testinin 
yapılması gibi süreçlerin takip edilerek büyüme odaklı 

pazarlama çemberinin izlenmesi, büyüme, strateji, yöne-
tim ve operasyonel süreçlerin yönetimi aşamalarının 
sistematik olarak izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

İlk Hafta

Innogate  8. Dönemi
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“How to Make a Market
Research” Semineri

Uservision adlı pazar araştır-
ması firmasının kurucu ortak-
larından olan Batukhan Taluy, 
INNOGATE firmalarına “Kala-
balık Pazarlar için Çevik Araştır-
ma” metotlarını aktardı. Müşteri 
popülasyonunun araştırılması 
ve segmentlere ayrılması 
konusunda kritik bilgiler pay-
laşan Taluy, pazar araştır-
masının ne zaman, neden ve 
nasıl yapılması gerektiği 
konusunda yenilikçi yöntem ve 
yaklaşımları ele aldı.

“Effective Linkedin Networking” Semineri
INNOGATE firmalarının ABD yolculuklarında 
kendilerine destek olan, lead çıkartılması ve bu 
lead’lerin satışa döndürülmesi konusunda firma-
larla birebir çalışmalar yapan Elif Ceylan, Linkedin 

gibi iş bağlantısı anlamında önemli bir kaynak 
sunan sosyal medya aracının ABD’de iş geliştirme 
faaliyetlerinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin 
bilgiler paylaştı.

“Funnel Management AARRR” Semineri”
500 Startups İstanbul kurucu ortaklarından Enis 
Hulli, “Acquisition (Edinme), Activation (Aktive 
etme), Retention (Muhafaza etme), Revenue (Gelir 
elde etme), Referral (Yönlendirme)” konusuna eğildi. 
Müşteri edinme maliyeti (Customer Acquisition 
Cost) konusunda bilgiler paylaşan Hulli, bir firma için 

en önemli noktalardan biri olduğuna dikkat çeken 
Hulli, müşterilerin harcama yapılarak ve organik 
büyüme olmak üzere iki yoldan kazanıldığını belirtti. 
Ölçeklenebilir müşteri kitlesini hedefleyen firma-
ların referansın nasıl kazanıldığına dair bilgiler edin-
mesinin önemine dikkat çekti. 

ABD pazarında yer alan farklı dikeylerin, odak noktası 
belirleme ve o segmente yönelik çözümler geliştirme 
açısından oldukça önemli olduğunu belirten Erçek, 
segmentlerin farklı fırsat ve dezavantajları 
barındırdığını, yapılan odaklanma sonrasında pazarla-
ma, satış, operasyon stratejilerinin farklılık gösterebi-

“Competing in Industries at Different Stages of Maturity” Eğitimi
leceğini, ticari satış kanalına göre (B2B, B2C, B2G vb.) 
stratejilerin yeniden belirlenmesinin önemine dikkat 
çeken Erçek, pazar tipinin değişmesinin şirket mod-
elinde çok büyük değişikliklere yol açacağını, bu neden-
le Türkiye’de yapılacak araştırmaların kritik öneme 
sahip olduğunu belirtti.

“Identification of Company Wide Departmental KPI’s Semineri”
Performans göstergelerinin belirlenmesi esasına 
dayanan bir modelle yönetim ve uluslararası 
pazarlara açılma vizyonu üzerine bilgiler aktaran 
Cem Mimaroğlu, performans göstergelerinin katego-
rizasyonu, KPI’ların firma süreçlerine adaptasyonu 
ve ölçümlenmesi üzerine bilgiler paylaştı. Perfor-
mans göstergelerinin mühendislik yaşam 
döngüsünde kurgulanırken erken ve orta aşama, 

ileri aşama, seri A yatırım öncesi aşama ve seri B ve 
sonrası aşamalarda farklı kurgulanması gerektiğin-
den bahseden Mimaroğlu, erken ve “early traction” 
aşamalarında ürünün pazara uyumunun yani 
pazardaki validasyonu anlamında kritik bir süreçte 
olduğunu, müşterileri diğer alternatiflerden, kendi 
ürününe çevirme hedeflerine yönelik hedeflerin 
belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
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“What are the Investor’s Expectations? Oturumu
“Bir yatırımcı sunumunda ihtiyacınız olan yatırımı 
net bir şekilde belirtmeli, bu yatırımı kısa ve uzun 
vade planlarınızda nasıl harcayacağınızı aktar-
malısınız.” Cem Mimaroğlu’nun yatırımcıların dikkat 
ettiği ve girişimcilerin hazırlaması ve belirli aralıklar-

la ölçümlemesi gerektiğini vurguladığı KPI belirleme 
ve şirkete yayma konusuna odaklı sunumunun 
ardından 212 ltd. Venture Capital Yönetim Direktörü 
Ali Karabey yatırım yapılan firmada dikkat edilen 
özellikler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

“How to Create a Great Investor Pitch Deck” Semineri
INNOGATE Uluslararası Girişim Hızlandırma 
Programı, yoğun geçen Türkiye döneminin son-
larına doğru Founder Institute New York yönetici-
si Kevin Siskar’ın “How to Create a Great Investor 
Pitch Deck” Semineri’ndeydi! INNOGATE firmaları-
na New York ekosistemi ve doğu yakasında 
pazara giriş stratejileri, pazardaki fırsatlara ilişkin 
bilgiler sağlayan Siskar, ilk oturumda firmalara 
pitch sunumunda yer alması gereken başlıklara 
ilişkin bilgiler ve önemli tüyolar paylaştı.  Bir 
girişimin yaşam eğrisi boyunca ekibine, 
yatırımcılarına ve ailesine sunum yaptığını ve 
ilerleme ile ilgili onay alarak iyileşme kaydettiğini 
belirten Siskar, her girişimin bir problemden ve bu 
probleme ilişkin sunulan çözümden yola çıktığını 
belirterek, pazarda var olan ürüne ilişkin farkın-
dalık kazandırılması gerektiğini aktardı. 
Yatırımcılara ve satışa yönelik yapılacak sunum-
larda vizyon ve ürünün/hizmetin sunduğu fırsat-
ların da açıkça belirtilmesi gerektiğini aktaran 

Siskar, gelecek için vizyonun ne olduğunun belir-
lenmesi ve bu vizyonun dinleyici kitlesine aktarıl-
ması gerektiğini, vizyon aktarımı ile gelecekte 
sunulacak fırsatların neler olduğunun ortaya 
konulması gerektiğini bildirdi.
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Innogate olarak Türkiye’nin başarılı ve inovatif şirketlerinin, dünyanın en büyük ve en 
rekabetçi pazarlarından biri olan ABD’ye açılmak konusunda destekleyici ve hızlandırıcı 

rol üstleniyoruz. Bu rolü üstlenirken firmalara farklı olanaklar sunuyoruz.

Bu olanakların sunulmasındaki en önemli nokta ise her 
döneme katılabilecek şirket sayısının sınırlı olması. Böylece 
her şirketin stratejisine, ürününe ve pazarına çok daha 
derinlemesine odaklanmak mümkün hale geliyor. Derinlem-
esine odaklandığımız noktalardan biri de satış koçluğu (sales 
coach). Ürününüz, stratejiniz, ekibiniz ne kadar iyi olursa 
olsun esas başarmanız gereken satış yapmak. Dolayısıyla 
satış koçluğu da Innogate programının öncelikli konuların-
dan biri. Innogate’in “Satış Koçluğu” desteğinin can alıcı 

Innogate’in sağladığı birebir satış koçluğunun faydalarını Innogate ile ABD pazarına adım atmış firmalardan dinleyebilirsiniz;

Satış koçumuz sektörü çok iyi bilen ve partnership şeklinde ilerleyebilecek bir fırsat aslında bizim için.

noktası, her Innogate firmasının kendi sektöründe ABD’de 
benzer satış deneyime sahip olan kişiler tarafından birebir 
koçluk desteği alıyor olması. Yani firmalar genele yayılmış 
prensipler ya da taktikler üzerinden değil; birebir kendi ürün-
leri, pazarları ve ihracat stratejileri üzerine özelleştirilmiş bir 
satış koçluğuna erişebiliyor. Türkiye’de start alan program-
da firmalar mentorlardan ön bilgiler alıyor, Amerika‘ya adım 
attıklarında ise bu pazarda yılların tecrübesine sahip 
mentorlarla özelleştirilmiş koçluk süreci başlıyor.

INNOGATE İle Global Marka Yaratmak İçin Hemen Başvur

Satış YapmakABD’de 

Serdar Yılmaz-T4E, Müşteri İlişkileri Direktörü

Sales koçumuz, bize yeni fikirler ve yeni lead’ler önerdi. Ve kendimizi o alanda geliştirmeye başladık.
Damla Manav-Securezi, Marketing Yöneticisi

Burada öğrendiklerimizden bir tanesi, rakiplerimizden ne kadar farklı olduğumuz. Hem eksiklerimiz hem farklı olduğumuz 
noktalardı. Bu şekilde Sales Coach’umuzun da desteğiyle birkaç tane warm introduction alarak demomuzu bırakabildik.

Serkan Yerdan-Smartclass, COO

Burada satış koçumuzla olan görüşmeler Amerikalıların bakış açıları, bizim şirketimize katkıları gerçekten çok büyük. 
Innogate ticarileştirir.

Alim Erdoğan-Securezi, CEO & Kurucu Ortak



Yeni Başarı Hikayeleri Yolda
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INNOGATE 54 Girişimle İlk Sırada!

Türkiye’den  Dünya’ya
 Açılma Potansiyeline Sahip Girişimler İçerisinde

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde, bulunan girişimlerle İTÜ Çekirdek programı ile ilk aşamada 
yurt içinde sağlam bir piyasa konumu elde edilmesi için çaba verirken, ülke içerisinde belirli 
bir ölçeğe gelmiş girişimleri de INNOGATE programı ile global pazara hazırlıyor. Türkiye’de 
hali hazırda çeşitli kurum ve kuruluşlar bünyesinde uluslararası piyasaya açılmak için hazır 
olan çeşitli girişimler yer alırken Hürriyet İK’nın deneyimli köşe yazarlarından Ahmet Can 
yaptığı araştırma haberi ile bir liste ortaya çıkarmayı başarmış. Toplam 147 startup’ın 
54’ünün İTÜ ARI Teknokent bünyesinden olduğu liste ve haber içeriğini sizler için derledik!

Önce Trendyol Alibaba’ya, sonra Gram Games Zynga’ya 
satıldı. Geçen hafta da OpsGenie, Atlassian’ın bünyes-
ine katıldı. Dünya devleri Türk girişimcilerinin fikirleri-
nin peşinde. Şimdi sıra yeni start-up’ların başarı hikayel-
erinde. Bu hafta yurtdışında başarı hikayesi yazma 

potansiyeli olan startupları bir araya getirdik. Son aylar-
da Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine moral veren 
haberler art arda geliyor. Önce dünyanın en büyük oyun 
şirketlerinden biri olan Zynga, Gram Games’i 250 
milyon dolara satın aldı. Hemen ardından Trendyol, Çinli 
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TOPLAMDA 147 STARTUP VAR
Peki dünya devlerinin satın almak için harekete geçeceği 
başka girişimler var mı? Bu sorudan yola çıkarak, 
globalden başlayan yani okyanuslara açılarak iş modelleri-
ni kuran startupları araştırdık. Globalden başlayan 
hızlandırma programlarına katılan startuplara göz attık. 
Startups.Watch verilerine göre şu anda işe globalden 
başlamak üzere 5 farklı hızlandırma programı bulunuyor. 
Bu hızlandırma programlarında ise ülkemizi yurtdışında 

temsil eden/temsil edecek 147 start-up yer alıyor. En çok 
start-up’ı bünyesinde bulunduran hızlandırma programı 
İTÜ ARI Teknokent Innogate. Bu hızlandırma programının 
bünyesinde 54 girişim yer alıyor. İkinci sırada 30 girişimle 
Starcamp yer alıyor. 22 startupla Bilkent Cyberpark 
Hızlandırıcı Programı (CAP) üçüncü sırada yer alırken, 
dördüncü sırada 21 girişimle Growth Circuit Accelerator ve 
beşinci sırada ise 20 girişimle StartersHub XO bulunuyor.

HIZLA BÜYÜYORLAR

Hangi hızlandırma programında hangi girişimler var?

Bu girişimler arasında yatırım alarak iş modellerini hızla 
geliştiren girişimlerin başında Apiheal geliyor. Propolis 
başta olmak üzere, antioksidan özelliği zengin ve besin 
değeri yüksek doğal arı ürünleri geliştiren Apiheal’in 
toplam yatırımı ise 2.9 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
İşe yurtdışından başlayarak en çok yatırım alan diğer 
bir girişim Monument oldu. Kullanıcılara fotoğraflarını 
ve videolarını saklaması için özel bir bulut sistemi 
sunan Monument’ın şu ana kadar aldığı toplam yatırım 
miktarı 2.6 milyon dolar olarak paylaşılıyor. Üçüncü 
sırada ise Segmentify var. E-ticaret siteleri için 

ziyaretçi davranış analitiği geliştiren Segmentify, son 
olarak Alman girişim sermayesi fonu Esor Invest-
ments’tan yatırım aldı. Böylece Segmentify’ın kuru-
luşundan bu yana aldığı yatırım miktarı 2.5 milyon 
doların üzerine çıktı. Dünya çapında başarı hikâyesi 
yazması sürpriz olmayacak diğer bir girişim de Tazi.ai 
oldu. Derin öğrenme ve makine öğrenmesi üzerine 
finanstan telekoma farklı alanlarda yaptıkları 
öngörülerle kullanıcıların davranışlarını tahmin 
edebilen Tazi.ai, şu ana kadar 1 milyon doların üzerinde 
yatırım aldı.

İTÜ ARI Teknokent / INNOGATE: Home2nite, Yanda, 
GmPly, Vivoo, Teleporter, WalkOVR, Testinium Fidelo 
(10xzone), Monument, Segmentify, IOT ignite, 
Oktopeople, Datapare, ViraSoft, Tazi.io, FieldPie, T4E 
(Endoks), Smartclass, Funimate - Avcr, Lumos Laser, 
HangaarLab, UrbanStat (Mekansal İşler), Apiheal (SBS 
Bilimsel Bio), Nanokomp, Invent Analytics, Ingenious, 

Anlatsın (tellbout - Sinaps), Teamgram (Bodru), Boni 
Wordego (Metin Madencisi), 360drc Marketing, Evam, 
MIOPS, Sentromer, PlusOneMinusOne, Gullseye, Borda 
Technology, I2I Systems, Bilgera, SoftTech (Tagsoft), 
ODC, Logiwa - LA Software, BVK Technology, Pavotek, 
InspireIT, Fineksus, Sestek, Rasyonet, Doruk 
Otomasyon, Obase, Alotech, SFS, Roksit

Starcamp: Caressa, Retainable, Pollmap, Adverport, 
Buck.ai, Codela, Biolive, Userguiding, Compocket, 
Viaopt, watchX, Vivoo, ChaganTechs, Teleporter, Smart 

Mimic, Hagelson, Partymag, Mips, HospitalOnMobile, 
Geen, Optiyol, ClearFix, Nanomik, HTMSS, Voscreen, 
Gobito, Cinema8, Futurecom, İlerleyen Teknoloji

Bilkent Cyberpark Hızlandırıcı Programı (CAP): 
Shippn, Proino, Dataraphic, Bilişim Garaj Akademisi, 
inofab, VLMedia, Carbon Microsystems, Oruba, Ecan, 
Do Major, Tagon Map / Tom Yazılım, innoCentrum, 
T2, Seozeo, Bama, KIOS GRC / Rehber Grup, Smart-
soft, Labris, Dusoft, NCS Net, Infinia

Growth Circuit Accelerator: Viliks, Blok-Z, Arya, 
Warden, Restearn, Sensgreen, publins, iCaked, 
3prints, Naturansa, Seyisco, WebGazer, Trendonline, 
Otsimo, indisera, Smart Moderation, Deplike, Momen-
tum Ar-Ge, Picus, Peoplise (YüzYüzeyiz), Invidyo 
(Mobilus), GatePay (Shipton)

StartersHub XO: Hoomy, inMapper, Akıllı Magnet, 
MaginTech, Quant Co, Gram Evde, Servo Kiosk, Serbest-
Vade (Faturafinansman), Stardust Project, Qumpara 

(Nobium), Paym.es, Onlock, Ottoo, Thread In Motion 
(Slothes), Pastel Yaşam, Noffix - NKolayofis, Taglette, 
niceveri, Ingenious, Nanomik, Milvus Robotics

e-ticaret devi Alibaba’ya satıldı. Ve son olarak da 
yazılımcılar için akıllı bildirim platformu sunan OpsGenie, 
aynı alanda yer alan 295 milyon dolara aynı alanda yer 
alan Atlassian’ın bünyesine katıldı. Şu ana kadar nered-
eyse bir elin parmağını geçmeyen startupların exit 

hikayelerine kısa sürede 3 tane daha eklendi. Uzun 
zamandan beri yatırımcıların dikkatlerini çekmeye 
başlayan startuplar artık rakipleri tarafından satın alınma-
ya başlandı. Yıllardan beri emek harcayan Türk girişimcil-
er, verdikleri bu emeklerinin karşılığını bulmaya başladılar.
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Yeni finansman, hızla büyüyen bir müşteri kitlesi ve 
hızlı büyüyen online perakende alanında pazar 
ivmesini gören Logiwa için olağanüstü bir fırsat 
oluşturuyor.  Logiwa, artan talep ile birlikte doğru 
bir zamanlamayla tüketicinin alışveriş deneyimini 
verimli ve maliyeti düşük bir şekilde geliştirmeyi 
sağlıyor. Runway Venture Partners yatırımcısı Anna 
Garcia, “Pazarın gelişmekte olan iş modellerinin 
etrafında, tüketici deneyimi ve beklentilerine uyum 
sağlayabilmek için hızla büyümeye devam ede-
ceğine inanıyoruz.” dedi. Logiwa CEO’su Erhan 

Musaoğlu, “Yeni finansmanımız, ürünümüzü ve 
müşteri deneyimini geliştirmemize, aynı zamanda 
Kuzey Amerika’daki büyümemize yardımcı olacak. 
Müşterilerimizi desteklemek, onların değer önerileri 
ve hizmetlerini daha iyi yollarla sunmalarına 
yardımcı olmak için çok çalışıyoruz.” dedi. Innogate 
ile Amerika pazarına açılan Logiwa, önceki yatırım 
turunu 2017 yılının Temmuz ayında yükseltti. Bu 
yatırım turuyla, aylık %18’lik bir artışla büyüyen 
Logiwa’nın bu istikrarlı gelişimi, yatırımcılarına 
sürekli büyümesi ve pazar potansiyelini kanıtladı.

Venture Partners Liderliğinde 

INNOGATE Firması

LOGIWA, RUNWAY
Seri A Yatırım Aldı!

Innogate firmalarından Logiwa, müşteri deneyimini geliştirmek ve büyümesini 
desteklemek için 3 milyon dolarlık yatırım turunu kapattığını açıkladı. Yatırım turu, 
Runway Venture Partners önderliğinde; Launch Capital, Spider Capital ve önceki yatırım 

turunda olan Revo Capital’ın da katılımıyla gerçekleşti.
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Daha Önce Görmediği Nesneleri
MIT’nin  Yeni  Robotu

Anlayabiliyor
Bilgisayarla görme (computer vision), robotların nesneleri veya görselleri 
“görmelerini” ve bu sayede istenen aksiyonu gerçekleştirmelerini sağlıyor. Bu 
konuda şimdiye kadar önemli ilerlemeler kaydedildi ve robotların nesneler arasında 
temel ayrımlar yapmasını sağladı. Ancak yine de nesnelerin şekillerini gerçekten 
anlamıyorlar, bu yüzden nesneleri tutmaktan başka yapabilecekleri çok az şey var.

MIT’nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratu-
varı’ndan (CSAIL) araştırmacılar, bu alanda önemli bir 
gelişme kaydettiklerini söylüyor. Ekibin geliştirdiği yeni 
bir sistem, robotların daha önce hiç görmedikleri 
rastgele nesneleri gerçekten anlayıp analiz edebilmel-
erini ve belirli görevleri gerçekleştirmelerini sağlıyor. 
“Derin Nesne Ağları” (Dense Object Nets – DON) olarak 
adlandırılan sistem, nesneleri noktaların birleşimi 
olarak görüyor. Bu da onlara üç boyutlu “görsel yol 
haritaları” çıkarmalarını sağlıyor.Bu yaklaşım, robotların 
öğeleri daha iyi anlamalarına ve manipüle etmelerine 
izin veriyor. En önemlisi, benzer nesnelerden oluşan bir 
grup arasından belirli bir nesneyi anlayıp seçmelerini 
sağlıyor. Amazon ve Walmart gibi şirketlerin depoların-

da kullandığı makineler için gerçekten değerli bir 
beceri. Örneğin, araştırmacıların gerçekleştirdiği testte 
olduğu gibi, istendiği takdirde DON daha önce hiç 
görmediği bir ayakkabının dilini başarılı bir şekilde 
yakalayabilir. (Araştırmacılar DON’a bir ayakkabı 
gösterdiler ve dilinden kavramasını öğrettiler. Ardından 
DON daha önce görmediği ve orijinal ayakkabından 
farklı bir pozisyondaki ayakabının dilini tutmayı 
başardı.) Ekip, sistemin potansiyel kullanımının üretim 
bantlarıyla sınırlı olmadığını söylüyor. Örneğin düzenli 
bir evin görüntüsünü gördükten sonra dağınık evinizi 
temizleyebilecek veya bulaşık görüntüsünü kullanarak 
siz evde yokken bulaşıklarınızı yıkayacak potansiyele 
sahip olduğunu belirtiyorlar.

Derin Nesne
Ağları
Dense Object
Nets – DON
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Türk girişimciler kasada geçirilen süreyi azaltmak için harekete geçti. Yapay zekâ ile 
çalışan görüntü tanıma teknolojisine sahip olan ‘Rofoods’ta tüketiciler, özel olarak 
kurulan bir mikro markete giriyor. İstediklerini alıyor ve ekrana alınan gıdaların listesi 

geliyor. Ödeme yapıldıktan sonra alışveriş tamamlanıyor.

Beyaz Yakalıya

Kasiyersiz Market

Zaman kazandıran teknolojiler ve çözümler, hayatımız-
da bir adım daha öne çıkmaya başladı. Özellikle yoğun 
iş hayatı temposunda saniyelerin bile önem kazandığı 
günümüzde son dönemdeki en büyük yeniliklerin 
başında kasasız ve kasiyersiz mağazalar geliyor. 
Raftan satın alıyorsunuz, yapay zekâ ne aldığını 
anlıyor ve ödeme işlemi sadece bir dokunuşla 
gerçekleştiriliyor. Teknoloji devleri bu alanda yer 
almaya başlarken Türk girişimciler de boş durmuyor. 
İstanbul Teknik Üniversitesi kuluçka merkezi İTÜ 
Magnet’te yer alan ‘Rofoods’ adındaki girişim, 
geliştirdiği yapay zekâ destekli görüntü tanıma 

teknolojisi ve hazırladığı sağlıklı yiyecek çeşidiyle 
işyerlerine bir mikro market kuruyor. Şimdiden 4 
noktada hizmet veren girişim, 2 günde 1620 müşteri-
ye ulaşıyor. Beyaz yakalı çalışanların yüzde 80’inin 
öğün atladığını, yüzde 35’inin sabah kahvaltılarında 
pastane ürünlerini tercih ettiğini ve yüzde 31’nin ise 
öğle yemeğinde fastfood tükettiğini belirten Rofoods 
Kurucu Ortağı Güven Hanege, buradan yola çıkarak 
hem sağlıklı hem de hızlı bir alışveriş deneyimi için 
harekete geçtiklerini vurguladı. Hanege, “Plaza ve ofis 
katlarında mikro marketler kuruyoruz. Bunu çalışan 
sayısı 200 ve üzeri olan şirketlere ücretsiz olarak 
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sunuyoruz. Bu mikro marketlerde atıştırmalıklar, doğal 
ürünler, form/diyet ürünleri, mevsimlik sebzeler, 
salata, sandviç ve taze meyve gibi ‘Size Özel Sağlıklı 
Ürünler’ ve hatta yiyeceklerinizi ısıtabileceğiniz 
mikrodalga fırınlar bulunuyor. Bu model, kullanıcılarına 

Kasiyersiz ödeme için yapay zekâ ve görüntü işleme 
üzerine kurulu bir sistem kullandıklarını söyleyen Hanege

“Müşteriler, kontrollü geçiş noktasından geç-
tikten sonra, bu noktadan 25 görüntü 
alıyoruz. Bu görüntülerin kime ait olduğu 
yapay zeka tarafından tanınıyor. Kişi mar-
kete girip, ürünleri aldığında kredi kartı 
tanımlıysa alınan ürünlerin ücreti buradan 
otomatik olarak çekiliyor. Dışarıdan gelen, 
ofis içinde tanımlı olmayan kişiler içinse 
market alanı içinde yer alan fiziksel pos 
cihazına alınan ürünlerin barkotları okutuluy-
or ve ‘ödeme yap’ seçeneği ile kredi kartıyla 
veya mobil cüzdanla ödeme yapılıyor. Ayrıca 
bir mobil uygulamamız da var. Kişi isterse bu 
uygulama üzerinden de ürünlerin barkot-
larını okutarak ödemesini yapabiliyor” 

yerinde ‘kendin al-öde’ modelini, onların seçeneklerini 
azaltmadan sunuyor. Yani herhangi bir kasiyer yok. 
Sisteme tanımlanan kredi kartlarıyla ister Rofoods 
uygulaması üzerinden ister marketlerde bulunan 
kiosklar aracılığıyla ödeme yapılabiliyor” dedi.

3 ay önce aldıkları yatırımla hızla büyüdüklerini ve 
Albaraka Türk Katılım Bankası, Vodafone, Softtech 
ve İTÜ Magnet içerisinde Rofood kurduklarını 
belirten Hanege, şunları söyledi: “Şu anda 2 bin 620 
beyaz yakalı çalışana her gün hizmet veriyoruz. İş 
planımıza paralel olarak, bu sayıyı yıl sonuna kadar 
6 bin 125 beyaz yakaya çıkartarak, yüzde 35 aktif 
kullanıcıyla birlikte satışlarımızı arttırmayı plan-
lıyoruz. Ödeme alternatiflerinde İyzico ve BKM’nin 
yanında, yemek kartı sektöründen Multinet ve 
Metropol Kart ile entegrasyon sürecini tamamladık. 
2018’in son çeyreğinde 16 yeni şube açılışıyla yıl 
sonunda 20 mikro markete ulaşmayı planlıyoruz. 3 
yılda 168 mikro market ile 100 bin ve üzeri çalışana 
hizmet vereceğiz.” Gelecekteki hedeflerini anlatan 
Hanege, görüntü işleme ve yapay zekâ alanında 
dünyanın saygın firmaları arasında yerlerini sağlam-
laştırmak istediklerini belirtti. Hanege, “Dünya’da 
bu alanda ABD ve Çin ön planda yer alırken, Avru-
pa’da İsveç gibi farklı ülkelerde de çalışmalar 
mevcut. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin de adının 
bu teknolojilerde ön planda yer alan ülkeler arasın-
da yer almasını sağlamak en önemli hedeflerimiz 

arasında. Perakende de teknolojinin müşteri deney-
imine etkisi firmalar tarafından her geçen gün daha 
da fazla fark ediliyor. Aldığımız yatırımlarla birlikte 
devamlı şirketin Ar-Ge departmanına yatırım 
yapıyoruz. Özellikle görüntü işleme konusunda 
yaptığımız çalışmalar ile TÜBİTAK desteklerinin de 
katkısıyla, globalde önemli bir teknoloji şirketi olma 
arzumuz mevcut” diye konuştu.

Yapay Zekâ Görevde
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 Firmalar Anlatıyor!

İTÜ Magnet’li
Globale açılmak isteyen firmaların çekim merkezi İTÜ Magnet ev sahipliği yaptığı 
şirketler ile dikkat çekici çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Çok çeşitli 
sektörlerden ürün ve hizmetlerini geliştirmeye odaklanmış firmaların yer aldığı Magnet 
bugün bünyesinde 60’da fazla şirket ve startup barındırırken bunlardan Ahtopot ve 

Chainsage, İTÜ Magnet süreçlerini ve hedeflerini H2O ile paylaştı!

Merhabalar ben Ahtapot Kurucu Ortağı Özer. Ahtapot’u 
2016 yılında kurduk. İTÜ Çekirdek girişimiydik. 1 yıllık 
mentor desteği ve eğitimden sonra Big Bang’de finalist 
olan girişimlerden biri olduk. Ahtapot olarak hedef 
müşteri kitlemiz aslında communityler. Hem non-profit 
hem de sivil toplum örgütlerini önceliklendiriyoruz. 

Aynı zamanda kurumsal tarafta da kurumların iç 
iletişimleri ve kurumların dışarıya bakan yüzü olan 
müşteri ilişkileri tarafında communityler inşa ediyoruz. 
Bu anlamda bir çok kurumsal müşteri ile iletişimimiz 
devam ediyor. Kazandığımız şuan 3 tane kurumsal 
müşterimizde var. Ahtapot’la sizin de hedef kitleniz 
varsa, çok hızlı bir şekilde kendi mobil uygulamanıza 
sahip olabilir ve communitynizle hızlıca iletişime geçe-
bilirsiniz. Ahtapot’un en önemli özelliklerinden biriside 
yapay zekaya sahip olması. Böylelikle biz aslında 
anlamlı etkileşimler, ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 
Üyelerin kendi arasındaki iletişimini ve topluluk yönet-

Ahtapot
Özer Akıncı
Kurucu Ortak



Chainsage
Mehmet Alkanlar

Kurucu

Merhabalar ben Mehmet. 6 yıl Silikon Vadisi’nde 
Lyft ve Amazon gibi şirketlerde çalıştıktan sonra, 
Ocak 2018’de Türkiye’ye gelip Chainsage’i kurdum. 
Chainsage 200’den fazla kripto para borsasından 
anlık fiyat verileri çekerek 2000’den fazla kripto 
paranın fiyat verilerini bir tabloda gösteren web 
uygulaması. Aslında Kripto para transferlerini 
hızlandırmak için kullandığımız bazı teknolojiler 
üzerinde çalışıyoruz. İTÜ Magnet’te olmak, bize çok 

fazla fayda sağladı. Bizimle aynı aşamada olan 
şirketlerle bir arada buşunmak mali, yasal vb. 
prosedür süreçlerinde bilgi alışverişinde bulun-
mamızı sağladı. Biz bu açıdan firmalarla çeşitli 
paylaşımlarda bulunarak birçok konuda ilerleme 
kaydedebileceğimizi düşünüyoruz. Chainsage 
olarak belli bir kullanıcı ve ciro seviyesine ulaşınca 
tekrar San Francisco’ya dönüp orada yatırım turuna 
çıkmak istiyoruz.
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icisinin işini kolaylaştırıyoruz. Makine öğrenmesi ile 
birlikte üyelere diğer üyeleri, etkinlikleri, organi-
zasyonları tavsiye edebilirken; yöneticilere de 
kendi kitlesiyle alakalı topluluğunu “sense” etmesi-
ni sağlayacak çözümler sunuyoruz. Şuan ki 
engachement oranınız nedir? Colabration oranınız 
nedir? Gibi ifadeleri verilerden ortaya çıkardığımız 
rakamlarla, topluluk yöneticisine destek olmaya 
çalışıyoruz. 1 yılı aşkın süredir İTÜ Magnet’teyiz. 

İTÜ Çekirdek’in ne kadar faydası olduysa İTÜ Mag-
net’in faydasını da çarpı 2 olarak rahatlıkla söyleye-
biliriz. Gerçekten biz buradaki diğer girişimci 
arkadaşlara lead generate ettik. Buradaki 
arkadaşlardan da bize müşteriler geldi. Kendi 
aramızda burada ciddi olarak hem müşteri tarafın-
dan hem de teknoloji tarafında alışverişlerimiz oldu. 
Hatta biz Ahtapot’un market place’inde buradaki 
girişimci arkadaşları konumlandırıyoruz.
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Türkiye’den çıkan başarılı 
Fin Tech girişimlerinden 
İTÜ Magnetli Moneymo, 
BBVA tarafından düzen-
lenen Open Talent 2018 
yarışmasında ülkemizi 
temsil edecek. Moneymo 
ayrıca, Money20/20 Las 
Vegas’ın 2018 yılı için 
seçtiği firmalardan biri 
oldu. 

İTÜ MAGNET’te

Moneymo, Open Talent 2018
Yarışması’nda Ülkemizi Temsil Edecek!

İTÜ Magnet Globale
Açılmak İsteyen Firmaların
Çekim Merkezi!
İTÜ Magnet, İTÜ’nün köklü 
geçmişinden gelen bilgi birikimi, 
laboratuvar imkanları, konforlu 
çalışma ortamı ve network olanak-
larıyla fiziksel bir ortak çalışma 
alanından fazlasını sunuyor.



45

Startup İstanbul 2018
Katılımcıları İTÜ
Magnet’te Buluştu!

İTÜ Magnet Manyetik Alanda
“Doğru Ekip Kurmanın Önemi”
Etkinliği Düzenlendi

İTÜ ARI Teknokent’in ana sponsoru 
olduğu Startup İstanbul 2018 
katılımcıları programın ilk gününde, 
globale açılacak firmaların çekim merkezi 
İTÜ Magnet’e gelerek, İTÜ’nün girişimcilik 
ekosistemiyle tanıştılar.

İTÜ Magnet'te SESTEK Teknoloji Genel 
Müdürü Serdar Karadayı ve BrainArt HR 
Kurucusu Özlen Karaçal ile Manyetik 
Alan'da “Doğru Ekip Kurmanın Önemi” 
etkinliğinde sürecin firmalara katkısını 
konuşuldu. 



46

İstanbul Teknik Üniversitesi 2018–2019 Akademik Yılı Açılış Töreni, Ayazağa 
Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yapay zeka konusunda 
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla birçok ödüle 
layık görülen bilim insanı Prof. Dr. Yaser S. Abu Mostafa, İTÜ'de dönemin ilk dersini veren 

akademisyen oldu. Öğrencilerin derse ilgisi görülmeye değerdi.

İTÜ Akademik Yılı Açılış Töreni, 17 Eylül 2018 
Pazartesi günü Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İTÜ’nün akademik 
yıl açılış törenine yapay zeka konusundaki çalışma-
larıyla bilinen Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mostafa, davetli 
konuşmacı olarak katıldı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, çok sayıda akademisyen ve öğrenci-
nin yer aldığı törene T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, 
Teknoloji, Üniversite ve Sanayi’den sorumlu 
Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu onur 
konuğu olarak katıldı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca konuşmasında, Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mosta-
fa’nın çalışmalarının bilim dünyası için ufuk açıcı 
olduğunu belirtti. İTÜ’de kendisini ağırlamaktan 

duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaca, "Prof. Dr. 
Yaser S. Abu-Mostafa, makine öğrenimi konusunda 
yaptığı araştırma ve eğitim faaliyetleriyle yapay 
zekanın farklı pencerelerden değerlendirilmesinin 
kapısını açtı. Çevrim içi olarak makine öğrenimi dersler-
ini araştırmacılara sundu ve çok yüksek izlenme raka-
mları ile bu alandaki herkese ulaştı. 'Veriden Öğrenme' 
kitabı Amazon’da en çok satanlar listesinde yer aldı. 
Abu-Mostafa gibi çığır açıcı bir bilim insanını İTÜ çatısı 
altında ağırlamaktan gurur duyuyorum." dedi. Karaca, 
”Çağımızda veriye sahip olan ve analiz eden başarılı olur. 
Netflix’i duymayan, bilmeyen yoktur sanırım. Öyle bir 
model geliştirdi ki sattığı dizilerin kazançlarından daha 
fazla kâr eden bir platform haline geldi. Netflix gibi firma-

 Akademik Yılı’nın İlk Dersi: Yapay Zeka
İTÜ’de  2018-2019



Yapay Zeka ve
Makine Öğreniminin
Toplum Üzerindeki
Etkisi 
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Abu-Mostafa yapay zeka ve makine öğrenmesinin 
tarihsel gelişimini, aralarındaki ilişkiyi açıklayarak 
konuşmasına başladı. Prof. Dr. Abu- Mostafa, 
zekanın karmaşık görevleri gerçekleştirmeye 
çalıştığı, yeni beceriler öğrendiğini, inovasyon, 
üstlenme ve başkaldırma gibi fonksiyonları yerine 
getirdiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mo-
stafa, yapay zeka, yapay zekayla öğrenme, büyük 
veri, derin öğrenme, sinir ağı, veri bilimi, örüntü 

(şekil) tanıma ve veri madenciliği gibi kavramların 
en moda kelimeler olduğuna dikkat çekerek sözler-
ini sürdürdü. Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mostafa, yapay 
zeka ve makine öğrenmeyi örneklerle anlattı. Bir 
müşterinin kredi çekme süreci üzerine makine 
öğrenimini anlatan Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mostafa, 
makine öğrenmesinin Big Data'da ve birçok finan-
sal, medikal, ticari ve bilimsel uygulamada anahtar 
teknoloji olduğunu aktardı. Prof. Dr. Yaser S. 
Abu-Mostafa, makine öğrenmesi ile müşterinin 
geçmişinin kayıtlarının tutulabileceği, iyi ya da 
kötü müşteri olup olmadığının tespitinin çok kolay 
olduğunu anlattı. Bu noktada öğrenmenin algorit-
masının verilere dayanarak sınırının da oluşturula-
bileceğini sözlerine ekledi. Yapay zeka ve makine 
öğrenmenin toplum ve ekonomi üzerinde etkilerini 
de vurgulayan Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mostafa, 
Stephen Hawking’in “Yapay zekanın gelişimi, insan 
ırkının sonunu belirleyebilir.” sözlerini de hatırlattı. 
Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mostafa dileklerin bir gün 
gerçek olabileceğine vurgu yaparak “Ne dile-
diğinize dikkat edin.” dedi.

lar varsa teknoloji sayesinde var. Disney’in yıllık 
kârı 150 milyar dolar ama Netflix’in kazancı 165 
milyar Dolar. Veriyi elinde tutmayı, kullanmayı, 
pazarlamayı, dağıtmayı biliyor.” diyerek yapay 
zekâ ve makine öğrenmesinin bugün ve yakın 
gelecekteki önemini güncel örneklerle vurguladı. 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji, Üniversite 
ve Sanayi’den sorumlu Başdanışmanı İTÜ 1984 yılı 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu 
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu ise yaptığı konuşmada 
Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mostafa’nın çok değerli bir 
bilim insanı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kavranoğlu, 
“1985 ve 1989 yılları arasında master ve 
doktoramı yaparken kendisinden dersler aldım. 
Mükemmel bir insandır, iyi bir öğretmendir ve 
müthiş bir bilim insanıdır. 6 yıl sonra kendisini 
İTÜ’de tekrar ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde (CalTech) gerçekleştirdiği bilimsel 
çalışmalarla birçok ödüle layık görülen Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mostafa’nın 
"Artificial Intelligence: Evolution and Revolution (and Hype!)" başlıklı 
sunumu ilgiyle izlendi. Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mostafa, sunumunda yapay 
zekanın krokisini moda sözcükler, terim bilgisi, nitelik, gelişim, dönüşüm, 
zorluklar, veri ve uyumsuzluk gibi anahtar kelimelerden yola çıkarak anlattı. 
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi tarafından organize edilen, İTÜ’nün de 

paydaşları arasında olduğu TEKNOFEST İSTANBUL 

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, İstanbul Yeni 

Havalimanı'nda başladı. 3 gün sürecek festivalde 

ziyaretçilerin İTÜ standına ilgisi yoğundu. Çok sayıda 

yetkili isim katıldığı TEKNOFEST İSTANBUL açılışında 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca da yerini aldı. 

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji 

Festivali etkinlik alanını gezen Karaca, İTÜ’lü öğrencileri-

nin sergilediği projeler hakkında bilgi aldı ve İTÜ standı-

na gelen ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi. Festivalle ilgili 

izlenimlerini paylaşan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 

Karaca, uluslararası düzeyde yapılan yüksek teknoloji 

odaklı birçok proje yürüten İTÜ’nün festivalin kuruluşun-

daki ilk adımlarını ve İTÜ’nün rolünü anlattı: “Kapsamlı bir 

teknoloji festivali, 2016 yılında İGA üçüncü havalimanı 

yapılırken düzenlediğimiz bir model uçak yarışmasından 

ortaya çıkan bir fikirdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 

(T3), TAI ve İGA gibi paydaşlarımızla birlikte liselerin 

katıldığı bir model uçak yarışması düzenledik. İkincisini 

yaparken Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Başkanı 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve 

Teknoloji Festivali'ne katıldı.

Yerimizi Aldık
TEKNOFEST   İstanbul'da



Selçuk Bayraktar bunu büyütelim dedi. Bir kıvılcımdı 

ancak bu çapta büyük bir organizasyona dönüştürülme-

si gençlere vizyon kazandırmak adına önemli bir 

başarıdır. Festivale ilgi oldukça yüksek; ilk, orta, lise ve 

üniversite gibi her düzeyden katılan ve ziyaret eden 

gençlerimiz var. Üniversitelerimiz ve teknoloji şirketleri 

kendilerine ayrılan alanlarda özgün projelerini sergiliy-

or. Buraya gelen gençlerimize de bu merak etme ve 

yapmanın keyfini, girişimci ruhu aşılayabilirsek festival 

amacına ulaşmış olacak. Festivale destek olan 5 üniver-

site var. İTÜ olarak bu işin paydaşı ve çözüm ortağı 

olmak gurur veriyor.”

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü 

teknoloji yarışmalarından olan Dünya 

Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, 

Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik 

Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık 

Yararına Teknoloji ve Robotaksi 

yarışmalarından oluşan Teknoloji 

Yarışmaları etkinliğin ilk gününde 

başladı. TÜBİTAK İHA, Model Uydu ve 

Model Uçak yarışmaları gibi uçuşlu 

yarışmalar da gün boyu devam etti. 

İTÜ’lü takımlar da düzenlenen yarışlar-

da üniversitemizi temsil etti.

İTÜ’lü Öğrenciler
Ödüllü Projelerini
Tanıttı 

Ülkemizi ve İTÜ’yü ulusal ve uluslararası yarışlarda başarı ile temsil eden 
İTÜ öğrenci takımları da festivalde yerini aldı. İTÜ’de farklı disiplinlerden 
bir araya gelen İTÜNOM Otonom Hava Araçları Takımı, İTÜ Hedef Takımı, 
İTÜ ROVER Takımı, İTÜ ROV Takımı ve İTÜ- APİS AR-GE Takımı 
TEKNOFEST'teki İTÜ standında üniversitemizi temsil etti.
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Üniversitemizin ev sahipliğini yaptığı akademik iş birliği 

protokolünün imza töreni 31 Ağustos 2018 Cuma günü 

Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. İmza 

törenine Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alper Ünal, Pusan 

Ulusal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Kwang Ryul Baek ve GFHIM Direktörü Prof. Dr. Kwang Ho 

Kim’in yanı sıra birçok akademisyen ve uzman katıldı. 

Karşılıklı imzalar atıldıktan sonra taraflar kurumları hakkın-

da hazırladıkları tanıtım sunumlarını sergiledi. İmza 

törenindeki konuşmasında akademik iş birliğinin önemine 

vurgu yapan Prof. Dr. Alper Ünal, memnuniyetini dile getir-

di. İmzalanan protokol ile eğitim çalışmaları, AR-GE projeleri, 

akademik iş birliği kapsamında yeni ufuklar açacak ortak 

bilimsel çalışmaların yürütülmesi ve kültürel bağların 

güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Protokol kapsamında 

düzenlenmesi planlanan ortak çalışmalar arasında öğrenci 

ve akademik personele yönelik değişim programları, 

araştırma ve iş birliğini arttırmaya yönelik etkinlikler, 

uluslararası fikir alışverişini sağlayan ve bilimsel çalışmalara 

katılımı teşvik eden organizasyonlar yer alıyor. İmzalandığı 

tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak olan 

protokol, tarafların isteği doğrultusunda yenilenebilecek.

İTÜ’den Güney Kore Kurumları ile

Akademik  İşbirliği
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademik işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Güney 
Kore’den Pusan National University, College of Engineering (Pusan Ulusal Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi) ve Global Frontier R&D Center for Hybrid Interface Materials 
(GFHIM) ile üniversitemiz arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile 
İTÜ, öğrencilerine ve akademisyenlerine farklı kültürleri tanıma, bilimsel çalışmalar 

yürütme ve eğitim imkânları açısından önemli avantajların kapısını da aralamış oldu.



Pusan Ulusal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 1953 

yılında kuruldu. Fakültede yaklaşık 9.500 lisans öğrencisi, 

1700 lisansüstü öğrenci öğrenim görmekte ve 239 tam 

zamanlı akademisyen hizmet vermektedir. Köklü bir 

geleneğe sahip olan fakülte, yaratıcı, kapsamlı tasarım kabili-

yeti olan ve etik bilincine sahip mühendisler yetiştirmek 

amacıyla yaklaşık 41.000 mühendis mezun etmiştir. Gemi 

inşa ve otomotiv alanları dahil olmak üzere tüm sektörlere 

mühendisler kazandırmıştır. Güney Kore endüstrisinin teme-

lini oluşturma niteliği taşıyan Pusan Ulusal Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi, hükümetin ve yerli-yabancı şirketlerin 

desteği ile birlikte 40'ı aşkın araştırma enstitüsü ve 

mühendislik araştırma merkezi aracılığıyla tüm mühendislik 

alanlarında son teknoloji araştırmalar yürütmektedir.

Pusan National University,
College of Engineering
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Uluslararası İlişkiler Koordinatörümüz Prof. Dr. Cafer Özkul 

giriş konuşmasında etkinliklerin sponsorluğunu üstlenen 

İTÜ Rektörlüğü’ne, Fransa Büyükelçiliği’ne, INSA yöneticile-

rine teşekkür ettikten sonra, sözü açılış konuşmasını 

yapmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya 

bıraktı. Rektörümüzün ardından AR-GE’den sorumlu Rektör 

Yardımcımız Alper Ünal, İTÜ’nün AR-GE ve teknoloji trans-

feri faaliyetlerini özetleyip, özellikle Fransa Üniversiteleri 

ve Araştırma Kurumları ile olan ortak bilimsel yayın 

sayılarını ve akademik iş birliği potansiyelimizi öne çıkardı. 

INSA AR-GE Genel Direktör Yardımcısı Christian Gout ise 

INSA Rouen Normandie adına kurumsal tanıtım 

konuşmasını yaptı. Açılış konuşmalarının ardından AR-GE 

laboratuvarlarının tanıtımı ve bilimsel sunumların yapıldığı 

oturumlara geçildi. Oturumların moderatörlük görevini 

üstlenen Prof. Dr. Cafer Özkul programın gerçekleşmesine 

büyük katkıda bulunan Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Neşe Özdemir’e teşekkür etti. Gün boyu süren 

oturumların ilki kimya, biyoloji ve sağlık bilim ve teknolojile-

rine, ikincisi fizik, malzeme bilimleri, akışkanlar fiziği ve 
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 İTÜ’de  Bilim  Haftası
Fransız INSA ve Rouen Normandie Üniversitesi ile

2017 yılında imzalanan ikili akademik iş birliği anlaşmaları çerçevesinde Fransız 
Rouen Ulusal Uygulamalı Bilimler Enstitüsü (INSA) ve Universite Rouen 
Norrmandie’den 7 bilim insanının katılımıyla 17-20 Eylül tarihleri arasında Bilim 
Haftası etkinlikleri düzenlendi. İTÜ’nün uluslararasılaşma politikasına güzel bir 
örnek teşkil eden etkinliklerin özellikle 18 Eylül tarihinde Süleyman Demirel Kültür 

Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans ayağı yoğun ilgi gördü. 



Öğleden sonra, aynı başlıklar altında yine 3 oturumda, İTÜ 

AR-GE laboratuvarının tematik tanıtımı ve bilimsel sunum-

lar yapıldı. Bu tematik tanıtım ve sunumları 15 İTÜ öğretim 

üyesi üstlendi. Sunum sırasına göre öğretim üyelerimiz; 

Prof. Dr. Oğuz Okay, Prof. Dr. Turan Öztürk, Prof. Dr. Bülent 

İnanç, Prof. Dr. Arzu Karabay Korkmaz, Doktor Öğretim 

Üyesi Aslı Kumbasar, Doç. Dr. Cem Servantie, Doç. Dr. 

Oğuzhan Gürlü, Doç. Dr. Hakan Karaağaç, Prof. Dr. Hasancan 

Bu toplantıda, Erasmus+ öğrenci dolaşımı 

çerçevesinde yüksek lisans öğrencileri 

değişimi, çift danışmanı doktora tezi çalışma-

ları yürütülmesi, karşılıklı post-doktora 

çalışmalarına ev sahipliği, ANR/TÜBİTAK 

çağrısına katılacak ortak projeler hazırlanması, 

Avrupa Horizon 2020 çerçevesinde kurgula-

nabilecek partnerlikler gündeme alındı. Hem 

partner kurumların kendi imkanları hem de 

Fransa Büyükelçiliği’nin sunduğu imkanlarla 

misafir öğretim üyesi ve araştırmacı statüsün-

den faydalanma olasılıkları üzerinde duruldu. 

Fransa Büyükelçiliği ve İTÜ tarafından 3 adaya 

post-doktora bursu vermek üzere 2019 yılı 

başında yapılacak ortak çağrı hatırlatıldı.

Okutan, Doktor Öğretim Üyesi Nuri Solak, Prof. Dr. Samet 

Yücel Kadıoğlu, Doktor Öğretim Üyesi İzzet Göksel, Doç. Dr. 

Altan Çakır, Prof. Dr. Şule Öğüdücü ve Doç. Dr. Sanem Sarıel 

idi. Günün programına son vermeden önce, moderatör Prof. 

Dr. Cafer Özkul bu etkinliklerin başarısını sağlayan, tanıtım 

ve bilimsel sunum yapan konuşmacılara, başta Fakültelerin 

Dekanları ve Enstitülerin Direktörleri olmak üzere tüm 

katılımcılara teşekkür etti. 
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6 Faklı Oturumda Tematik Sunumlar Yapıldı

3 Öğrenciye Doktora Sonrası Burs 

motorlar, üçüncüsü ise 

matematik, informatik, bilişim 

alanlarına ayrılmıştı. Sabah 

oturumlarında, Fransız bilim 

insanları INSA ve Universite 

Rouen Normandie adına, sıray-

la Xavier Pannecoucke 

(COBRA Lab.), David Vaudry 

(DC2N Lab.), Maité Vicré-Gib-

ouin (Glyco-MEV Lab.), 

Philippe Pareige (GPM Lab.), 

Bruno Renou (CORIA Lab.), 

Samia Ainouz (LITIS Lab.) ve 

Christian Gout (LMI Lab.) ait 

oldukları laboratuvarın kısa 

tanıtımından sonra bilimsel 

sunumlarını yaptılar. 



II. Kutup  Bilimleri  Çalıştayı
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İTÜ’de Gerçekleştirildi
Bu yıl ikincisi düzenlenen Kutup Bilimleri Çalıştayı 12-13 Eylül 2018 tarihlerinde 
İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sanayi ve Tekno-

loji Bakanlığı uhdesinde, İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg–Ar 

Merkezi (İTÜ PolReC) koordinasyonunda gerçekleştirilen 

Ulusal Antarktik Bilim Seferleri’ne ait notlar bilim dünyasıy-

la paylaşılmaya devam ediyor. Sefer notlarının paylaşıldığı 

ve Kutup araştırmaları konularında çalışmalar yapan ve 

yapmayı hedefleyen bilim insanlarını buluşturan “2. Kutup 

Bilimleri Çalıştayı”, 12 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında 

Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılış 

konuşmasını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Fuat Aydın’ın 

yaptığı çalıştayın ilk aşamasında, İTÜ Kutup Araştırmaları 

Merkezi PolReC Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy Türkiye’nin 

Antarktik tarihi üzerine izleyicilerin ilgisini çeken bir sunum 

yaptı. Çalıştaya İspanya, Güney Kore, Şili, Polonya ülkelerin-

den de bilim insanları katıldı. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali 

Fuat Aydın yaptığı açılış konuşmasında şunları dile getirdi: 

“İTÜ’nün Türkiye adına liderliğini üstlendiği kutup araştır-

malarında, Kutup Araştırmaları Uyg-Ar merkezimiz İTÜ 

PolReC’in kurulduğu 2015 yılından bu yana 2 ulusal sefer 

düzenlendi, 1 ulusal bilim programı yayınlandı, Antarktika 

Andlaşması Çevre Koruma Protokolü’ne taraf olundu ve 

Antarktika Andlaşmalar Sistemi’nde oy hakkı olan 

danışman ülke olmak için gereken girişimler yapıldı. Türki-

ye’nin Antarktika Anlaşmaları çerçevesinde kutup bölgel-

erinde fiziki varlığının sağlanması için öncelikle Antarkti-

ka’da bir bilim üssü kurulması için gereken adımlar atılarak 

hızlı bir şekilde yol alındı. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi 

hazırlıkları sürüyor.” 
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Kutup Araştırmaları Merkezi (PolReC) Müdürümüz Doç. 

Dr. Burcu Özsoy ise 2 ay süren ikinci ulusal seferle ilgili 

bilgiler paylaştı. Özsoy, şunları söyledi: “7 Mart 2018 

tarihinde yola çıktık. Ekibimizden 18 kişi, Şili bayraklı 

Antarctic Warrior adlı gemi ile Punta Arenas limanından 

ayrılarak Macellan Boğazı-Drake Geçiti rotası üzerinden 

Antarktika’ya doğru yola çıktı. Dünyanın en zorlu geçiti 

olarak anılan Drake Geçitinde zaman zaman 8 m’lere 

varan dalga yüksekliği ile karşılaşan ekibimiz, Antarkti-

ka’nın King George adasında lojistik destek aldıktan 

sonra Gerlache Boğazı üzerinden 68 derece enleminde-

ki en güney çalışma noktasına doğru yol aldı. İlk olarak 

Horseshoe Adası'nda çalışmalara başlayan ekip, daha 

sonra sırasıyla Calmette Körfezi, Adelaide Adası batı 

kıyıları, Hovgaard Adası, Nansen Adası, Portal noktası 

Bilimsel Projeler Üzerine Çalışıldı

alanlarında hem karada hem de denizde çalışmalar 

yürüttü. Yer bilimleri, toksikoloji, buzul bilimi, iklim bilim-

leri ve fiziki bilimleri kapsayan 15 bilimsel projenin faali-

yetlerinin yürütüldüğü Horseshoe Adası'nda Türk 

bayrağını açtık. Aynı zamanda Türkiye’nin dört bir 

tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gönderdiği 

Antarktika temalı 300 resmi bölgede sergileyip fotoğra-

flayarak öğrencilerin Antarktika hayalini gerçekleştird-

ik.” Yer bilimleri, canlı bilimleri, fiziki bilimler ve beşeri 

bilimler alanlarında oturumların yapıldığı çalıştayda, 

TAE bünyesinde gerçekleştirilen projeler-araştırmalar 

sunuldu. Yapılan sunumlarda Kutup Bilim Programı’nın 

sürdürülebilirliği, TAE-I ve TAE-II Ulusal Antarktika 

seferlerinden elde edilen bilimsel deneyimlerin proje ön 

sonuçları ve gelecek seferlerde yapılması planlanan 

çalışmalar tartışıldı. Çalıştay kapsamında ayrıca Türki-

ye’nin Antarktika Yarımadası’nda işbirliği içerisinde 

bulunduğu İspanya, Güney Kore, Şili, Polonya ülkelerin-

den oluşan Özel Görev Grubu Antarktik Enstitüleri ile 

ortak katılımlı bir panel gerçekleştirildi.
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