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H2O E-Dergisi’nin 24. Sayısı, 2018 yılı Kasım ayında gerçekleşen gelişmelerden 
oluşan dolu içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

Öncelikle bu ay yaşanan gelişmelere değinmeden evvel, 2 yıllık bir süreçte 
aralıksız bir şekilde yayınlanan, Türkiye’nin Ar-Ge ve İnovasyon’da Merkez Üssü 
İTÜ ve İTÜ’nün Ar-Ge & Girişimcilik ekosisteminin habercisi olan H2O 
E-Dergi’mizin 2. yılını kutluyorum! Özverili çalışmalarıyla haberleri sizlere 
ulaştıran yayın ekibini tebrik ediyorum.

Dergimize ve sizlere ulaştıracağımız haber içeriklerine gelince, bu ay kapağımıza 
Türkiye’nin en büyük, Avrupa ve Dünya’nın sayılı Girişimcilik Start-Up 
Challenge’larından biri olan BIG BANG’i taşıdık. 29 Kasım’da İstanbul UNIQ 
HALL’da düzenlenen BIG BANG’de İTÜ Çerkirdek girişimleri toplamda 21 Milyon 
TL’yi aşan ödül ve yatırım desteği toplayarak yine bir rekor kırmayı başardı! 
Ekosisteme destek veren tüm paydaşlarımızı ve ödüle, yatırıma hak kazanan 
girişimcilerimizi kutluyorum.

Tabii İTÜ’de sadece girişimcilere değil Ar-Ge çalışmalarına devam eden firmalar 
içinde ödüllerin dağıtıldığı geleneksel BEETECH Ödülleri de sahiplerini buldu. 
Ülke ekonomimize katma değeri yüksek ürünler ve hizmetler kazandıran 
firmalarımızı tebrik ediyoruz.

Ödüllerin yanında H2O’da yine birçok farklı firmayı tanıyacağınız metinler de 
karşınızda olacak, DOKTAR, HİTİT BİLGİSAYAR, HANGAARLAB, NAVİMOD, 
SOCIALITY.IO ve VIRASOFT gibi pek çok firma hakkında son gelişmeleri 
öğreneceğiniz ve onları daha yakından tanıyacağınız çeşitli metinler, ARI 
Teknokent ve İTÜ Çekirdek bölümlerinde karşınızda olacak.

INNOGATE bölümünde firmalarımızın 10 Milyar $’lık bir yurt dışı cirosunu 
aştığına dair başarı haberine ulaşabilecekken, İTÜ MAGNET Bölümü’nde 
gerçekleştirilen Start-Up İstanbul Etkinliği hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Ayrıca İTÜNOVA TTO bölümünde İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Alper İlki’nin deprem ve betonarme teknolojileri ve projeleri hakkında 
gerçekleştirdiğimiz röportajla birlikte ve İTÜ Bilgisayar Bilişim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Sanem Sarıel’in İTÜNOVA TTO destekli ve geçtiğimiz günlerde 
ödüle layık görülen TAP Projesi’nin detaylarına ulaşabilirsiniz.

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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Türkiye deprem kuşağında bir ülke olmasına rağmen aslında bu alanda pek de uzman 
bir konumda değildi. Bu alandaki tecrübeyi ise acı bir yoldan edindik. Özellikle 1999 

yılındaki depremlerin ardından hızlı bir bilinçlenme süreci başlamış oldu.

Bu bilinçlenme döneminde Türkiye’nin gerek bilgi 

birikimi gerekse de uygulama anlamında başvurduğu 

yer yurt dışı olmuştu. Japonya gibi ülkeler Türkiye’ye 

birçok açıdan örnek oldu ve tecrübe sağladı. Elbette 

Türkiye de bu alanda boş durmadı ve gerek akademik 

gerekse de sektörel anlamda hızlı bir şekilde bilgi 

birikimi yaratmaya başladı. Geldiğimiz noktada akade-

misyenlerimiz deprem alanında dünyaya örnek teşkil 

edecek çalışmalara imza atarken, artık Türkiye’nin 

deprem yönetmeliklerine de kendi akademisyenlerim-

izin çalışmaları yön veriyor. Bu konuda en tecrübeli 

isimlerden biri Profesör Doktor Alper İlki, ekibiyle 

birlikte önemli çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmaları 

dinlemek için Alper İlki’nin ofisine konuk olduk.

Prof. Dr. Alper İlki

 Çalışma Alanlarını ve İTÜNOVA TTO

Prof. Dr. Alper İlki’yle 
 ile Yaşadığı İşbirliği Deneyimini Konuştuk!
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
A.İ: Merhabalar, Ben Alper İlki, 1993 yılında İTÜ’de 

Araştırma Görevlisi olarak görevime başladım. O 

günden bu yana akademik hayatımı sürdürüyorum. 

1992 yılında lisans eğitimimi, yine İTÜ’de tamam-

ladım. 1994’te yüksek lisans ve 2001 yılında 

doktoramı tamamladım. 

Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsedebilir 
misiniz?
A.İ: Ağırlıklı olarak betonarme yapıların deprem 

karşısındaki davranışlarının incelenmesi üzerine 

çalıştım. Maalesef ülkemizde çok sayıda depreme 

dayanıksız yapı bulunması sebebiyle bu tür yapıların 

deprem etkilerine karşı ayakta kalmasını sağlamak 

üzere alınabilecek önlemler nedir sorusuna yönelik 

önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bunların önemli 

bölümünü üniversitemize ait Yapı ve Deprem 

Mühendisliği Laboratuvarı’nda gerçekleştirdik. Gerek 

ulusal gerek uluslararası pek çok proje yürüttük. Bun-

ların içinde AB projeleri, NATO projeleri, Japonya ile 

geliştirilen çeşitli projeler bunların yanı sıra ulusalda 

da üniversitemizin desteklediği pek çok çalışma-

larımız oldu. Bununla beraber üniversitemizde yapılan 

araştırmalardan çıkan sonuçlar ülkemizin deprem 

yönetmeliğine birebir yansıtıldı. Bu da bizim için 

oldukça önemli bir sonuçtu. Çünkü çoğu kez ülkem-

izde standartlar, yönetmelikler yurtdışında üretilen 

bilgiler esas alınarak oluşturuluyor. Oysa birebir 

yönetmeliğe dolayısıyla inşaat mühendisliği uygu-

lamalarına katkı sağlamak bizim için oldukça önemliy-

di. Bu yüzden gerek 2007 deprem yönetmeliğinin 

hazırlık çalışmalarına, gerekse bugünlerde yürürlüğe 

girmesi beklenen 2018 deprem yönetmeliği diyebi-

leceğimiz yönetmeliğin çalışmalarına birebir katkı 

sağlayarak yine ülkemizdeki deprem mühendisliği 

uygulamalarına destek olduk. Bunların dışında 

İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiğimiz araştırma proje-

si kapsamında betonarme yapıları güçlendirme amaçlı 

çok sık kullanılan ankrajların, kimyasal ve mekanik 

ankrajların deprem durumu ve diğer yüklemeler altın-

daki davranışlarını görmek üzere kapsamlı bir araştır-

ma projesi yaptık. Daha öncede çeşitli sanayi kuru-

luşları ile benzer projeler yürütülmüştü ama İTÜNOVA 

TTO ile yaptığımız bunların içerisinde en geniş 

kapsamlısı olarak öne çıkıyor. Çalıştığımız kurumda 

zaten sektörde de dünya çapında -sadece Türkiye’de 

değil- bütün dünyada bu konuda en iyi bilinen firma. 

Zaten buradaki anlaşma yapılana kadar Belçika’dan 

Lüksemburg’dan ve tabii Türkiye’den sektörü temsil 

eden firmanın yetkilileriyle pek çok toplantı yaptık 

İtalya’da başka ülkelerde vs. Bunun sonucunda bu 

projeyi hayata geçirmek fırsatı bulduk. 

İTÜNOVA TTO bu projede size ne gibi katkılar 
sağladı?
A.İ: Bu projeyi İTÜNOVA TTO ile birlikte 

gerçekleştirmemiz bizim için pek çok açıdan işimizi 

kolaylaştırdı. Başvuru süreçleri, anlaşma süreçleri, 

hukuki prosedürler, işin ekonomik tarafı, ödemelerin 

üniversitemize ve oradan çalışanlara bütçenin aktarıl-

ması konusundaki katkıları İTÜNOVA TTO’nun bizim 

işlerimizi önemli ölçüde kolaylaştıran bir etken oldu. 

Bu yüzden üniversitedeki öğretim üyelerine zor gelen 

bu işler aslında İTÜNOVA TTO tarafından kolaylıkla ve 

hızlı şekilde gerçekleştirilebildi.



8

İTÜNOVA TTO’nun üyeleri arasında yer aldığı Üniversite Sanayi 
İşbirliği Platformu ÜSİMP tarafından geleneksel olarak 
düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası bir onur konuğu olarak 
Malezya Heyeti’ni ağırlayan ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve 
Kongresi 2018, 14-15 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Harbiye 

Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi’nde düzenlendi.

Etkinliğine Katılım Gösterdi!

İTÜNOVA  TTO
ÜSİMP Ulusal Patent

Fuarı ve Kongresi 2018

İTÜNOVA TTO ile birlikte Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon 
ekosisteminden çok sayıda teknokent kuruluşunun ve 
teknoloji transfer ofislerinin bir araya geldiği fuarda iki 
gün boyunca ekosistem diyalogları güçlendirilirken aynı 
zamanda sergilenen patentlerle ilgili birçok B2B 
görüşme gerçekleştirilerek iş ortaklıkları kurulmasına 
zemin hazırlandı. Fuarda; “Temel Araştırmanın Yüksek 
Katma Değerli Ürüne Dönüşme Serüveni”, “Akademik 

Çalışmaların Yüksek Katma Değere Dönüşümünde 
Kurumların Rolü”, “Akademik Dünyadan Pazara Yolculuk-
ta Ağlar ve İşbirliklerinin Yeri”, “Ülkemizde Deep-Tech 
Yatırımlara Bakış ve Patentlerin Ticarileştirilmesinde 
Değerleme Modelinin Oluşturulması” isimli paneller 
düzenlenirken, İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan 
Çitil’de “Üniversite Sanayi İşbirliğinden Ürüne” İsimli 
panelde başkan olarak görev aldı.

ÜSİMP’in katkılarıyla Teknoloji Transfer Uzmanı mesleği-
nin uluslararası tanınırlık ve sertifikasyonu olan RTTP 
(Registered Technology Transfer Professional) Sertifi-
kası tanıtılarına da devam edildi. Gerçekleştirilen eğitim-
ler ve çalışmalardan sonra RTTP Sertifikası almaya hak 

kazanan 14 teknoloji transfer uzmanına RTTP rozetleri 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından 
takdim edildi. İTÜNOVA TTO personellerinden Stratejik 
Projeler Müdür Yardımcısı Aysun Beyazkılıç Koç RTTP 
Rozeti almaya hak kazanan 14 kişiden biri oldu.

RTTP Rozetleri Takdim Edildi 
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Elektrikli Araç Platformu Türkiye Çalıştayı, 28 Kasım 
2018 tarihinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Elektrikli araçların bugünü ve geleceğinin 
konuşulduğu çalıştaya yerel yönetimler, akademisyenler 
ve sektör temsilcileri de katıldı. Çalıştayın açılışında 

konuşan ve projenin detayları hakkında bilgiler paylaşan 
Çitil, İTÜ olarak projenin başından itibaren sürecin 
içerisinde yer aldıklarını, iklim değişikliği ve çevre sorun-
larının artmasıyla birlikte gündeme gelen  elektrikli 
araçlarla ilgili bu açıdan çok önem arz ettiğini ifade etti.

Dr. Çitil konuşmasında şunları kaydetti: “İTÜ olarak 
özellikle araç teknolojileri ve mobilite konusunda farklı 

çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda elektrikli araçla ilgili bir 
kümelenme çalışmamız var. 24 firma/ kurum burada yer 

 Elektrikli Araç Projesine AB Desteği
İTÜ ve Borusan Lojistik

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Elektrikli Araç Platformu Projesi 
Çalıştayı’nda konuşan İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Dr. 
Ercan Çitil, İTÜ bünyesinde özellikle araç teknolojileri ve mobilite 
konusunda farklı çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Çitil, 180 milyon TL 
tutarında  bütçesi olan “İleri Araç Teknolojileri ve Akıllı Hareketlilik 
Kümelenmesi” için TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayının beklendiğini  
aktardı. İTÜNOVA TTO olarak ta son 5 yılda çeşitli alanlarda 500’ün 

üzerinde Ar-Ge projesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

 “180 Milyon TL bütçesiyle önemli bir proje”
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5 Yılda 500’ün Üzerinde ARGE Projesi Hayat Buldu

alıyor. Elektrikli araç konusuna yönelik yan sanayi 
firmalarını oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu proje ile 
Sanayi Bakanlığının ilk aşama desteğini de kazan-
mış olduk. 180 milyon liralık bir bütçesi olacak. İTÜ 
içinde şu an bina inşaatı devam eden ARI 7 binamız 
toplamda 37 bin metrekarelik bir alanda olacak  ve 

7.000 m2’si bir Ar Ge merkezi olarak hizmet vere-
cek. Bina tamamlandığında Türkiye'nin Akıllı Hare-
ketlilik Arge Üssü olmayı ve tüm kesimlere üst 
düzeyde hizmet verecek bir çekim merkezi haline 
getirerek burada konuyla ilgili çalışan akademisy-
enleri firmaları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi’nin misyonunun 
başta İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) olmak üzere 
tüm akademi dünyasının bilgilerini, teknolojik bilgi 
üretimi olarak ihtiyaçlarına göre sanayicilerle 
buluşturma olduğunu ifade eden Çitil “Bu kapsamda 
da 2013’ten bu yana çeşitli alanlarda 500’ün 
üzerinde Ar-Ge projesi hayata geçirdik. Bu projenin 
içerisinde de yer almaktan mutluyuz. Çünkü, özellikle 

akademideki bilginin bu tip sanayi ve sosyal 
inovasyon projelerine aktarılması önem arz ediyor. 
Girişimcilik alanında da İTÜ Çekirdek markamız altın-
da Otomotiv İhracatçıları Birliği’yle yürüttüğümüz bir 
kuluçka programımız var. Tamamen otomotivle ilgili 
çalışan girişimcilerin yer aldığı ve onların yatırım 
aldığı sonrasında da kuluçka sistemine dahil ettiğimiz 
bir program yürütüyoruz.” dedi.

Elektrikli Araçlar Platformu Türkiye Çalıştayı Hakkında
Avrupa Birliği tarafından desteklenen, İTÜ İşletme 
Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Dilay Çelebi tarafından İTÜNOVA TTO’nun 
yürütücülüğünde danışmanlık desteği sağlanan “Elek-
trikli Kentsel Lojistik ve Yük Taşımacılığı (EUFAL)” 
projesi kapsamında şehir içi yük taşımacılığında elek-
trikli araçların yaygınlaşmasını ve etkin kullanılmasını 
sağlayacak online bir değişim platformu oluşturuluyor. 
Türkiye ayağı İstanbul Teknik Üniversitesi ve Borusan 
Lojistik iş birliği ile yürütülecek projeye Almanya, 
Danimarka, Polonya, Avusturya’dan da kuruluşlar 
katılıyor. Elektrikli Araç Platformu Projesi’nde lojistik 
sistemlerdeki mevcut araç filolarının elektrifi-

kasyonunu arttırarak ve elektrikli taşıtların verimli 
kullanılması için lojistik sistemlerin optimizasyonunu 
sağlayarak sorunların çözümüne katkıda bulunmak 
amaçlanıyor.  Toplantıda ticari araçların günlük 
kullanım şekilleri ve seyahat pratikleri ile ekonomik ve 
çevresel nedenlerden dolayı elektrikli taşıtların 
kullanımına uygun olduğu vurgulandı. Ancak, elektrikli 
araç teknolojileri olmasına rağmen şehir içi taşımacılık 
ve şehir lojistiğinde elektrikli taşıtların kullanımının 
potansiyelin çok altında kaldığı ifade edildi. Ayrıca yük 
taşımacılığında elektrikli araç kullanımını teşvik etmek 
için alınması gereken önlemler ve uygulanması gerek-
en politikalar konusunda görüş alışverişi yapıldı.  
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Çevre Bakanı Murat Kurum’un Katılımıyla
İSO 2018 Çevre Ödülleri,

Sahiplerini Buldu
Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarının daha çevreci ürünlerinin, daha az 
enerji ve ham madde ile üretim sağlayan projelerinin ve “sürdürülebilirlik ve 
çevre yönetimi” konusundaki çalışmalarının yarıştığı İstanbul Sanayi Odası 

(İSO) 2018 Çevre Ödülleri sahiplerini buldu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev 
sahipliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un katılımıyla gerçekleşen geleneksel İSO 
Çevre Ödülleri, İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Çevre 
ve Enerji İhtisas Kurulları Başkanı Mustafa Tacir’in 
konuşması ile başlarken İSO Yönetim Kurulu Üyeleri 
Bekir Yelken, Kemal Akar, Cemal Keleş, İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca ve birçok İSO Meclis Üyesinin 
yanı sıra akademi, iş ve sanayi dünyasında yüksek 
katılım gösterdi. Törende konuşan Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, sanayicinin çevreyi kirlettiğine 
yönelik yanlış bir algı olduğunu ve bu nedenle ödül 
töreninde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. 
İnsanlığın çevre olmadan yaşayamayacağını ve 
tabiatın bir parçası olduğunu belirten Kurum, çevreyi 
bir emanet olarak gördüklerini kaydetti. Deprem 
bölgesinde yaşadıklarını ve çarpık kentleşme gibi 
sorunlarla yüz yüze geldiklerini dile getiren Kurum, 
son yüzyılda deniz seviyesinin ve havadaki karbon-

dioksit oranının arttığına işaret etti. Kurum bu bakım-
dan üretim ve tüketim seviyelerini acilen gözden 
geçirmeleri gerektiğini vurguladı. Ödül töreninde pek 
çok farklı kategoride önemli çalışmalar gerçekleştiren 
kurum ve kuruluşlar ödüle layık görülürken, İTÜ, İTÜ 
ARI Teknokent Firması MEMSİS ve İTÜ Çekirdek 
girişimleri, NANOMİK ve HAGELSON çeşitli kategorile-
rde İSO Çevre Ödülü’ne layık görüldü. İlk olarak HAGEL-
SON KOBİ ve İnovatif Çevre Dostu Ürün Kategorisi’nde 
ödülü alırken, ödüllerini HAGELSON adına Gülşah 
Karayavru ve Soner Alayurt Bakan Murat Kurum’un 
ellerinden aldı. Özel Kategori Kurum / Kuruluş Ödülleri 
Alanına ise İTÜ damga vurdu. Bu kategoride dağıtılan 
ödüllerde İTÜ ARI Teknokent Firması MEMSİS İTÜ 
Çekirdek Girişimi NANOMİK ödüle layık görülürken 
ödülleri İTÜ Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
MEMSİS adına Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve NANOMİK 
adına Buse Berber Örçen’e takdim ederek başarılarının 
devamını diledi.



12

TAP-Davranışsal Analize Dayanan Yeni Nesil 
Oyun Tasarımı Optimizasyon Platformu nedir?
S.S: TAP, video oyunlarında oyuncu davranışlarına 
göre oyun hikayesinin ve seçeneklerinin şekillen-
mesini sağlayacak bir yazılım platformudur. 
Projede İTÜ ekibi olarak oyuncuların oyun esnasın-
daki olay ve eylem seçimlerine, sıralarına ve 
alışkanlıklarına göre tipolojilerini belirlemek için 

gerekli olan yapay zeka yöntemlerini geliştirdik. 
Geliştirdiğimiz yöntemlerle, oyuncuların kaşif, 
sistematik, rekabetçi, dürtücü, stratejist, toplayıcı, 
tekil, sosyal veya istismarcı gibi belirlenen tipoloji 
sınıflarından bir ya da birkaçına dahil olup olmadığı 
belirlenebilmektedir. Geliştirdiğimiz yöntem oyun-
dan bağımsız olarak uygulanabilir genelleştirilmiş 
bir model üzerine kurulmuştur.

Çeşitli alanlarda desteklediği önemli çalışmalarla Ar-Ge ve inovasyona sayısız destekler 
sağlayan İTÜNOVA TTO’nun desteklediği İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Sanem Sarıel danışmanlığında TRIODOR Türkiye ile ortaklaşa yürütülen 
"TAP-Davranışsal Analize Dayanan Yeni Nesil Oyun Tasarımı Optimizasyon Platformu" 
Projesi, 13. Teknoloji Ödülleri’nde, Orta Ölçekli Firma Ürün Kategorisinde birincilik 
ödülünü aldı! Doç. Dr. Sanem Sarıel soru ve cevaplarla TAP-Davranışsal Analize Dayanan 

Yeni Nesil Oyun Tasarımı Optimizasyon Platformu Projesi’ni sizler için anlattı!

İTÜNOVA TTO Destekli
Projesi’ne
Ödül!

1) Kaşif – Explorer: Yeni şeyler keşfetmek ve öğrenmek isteyen tipolojidir. 
2) Sistematik – Meticulist: Oyunu kuralarına göre oynayan ve buna uygun davranış gösteren tipolojidir. 
3) Rekabetçi – Competitor: İnsanlara ve oyun zekasına karşı yarışmayı seven, yenmek için oynayan tipolojidir. 
4) Dürtücü – Compulsivist: Tekrarlanabilen pozitif onay ister ve oyun tarafından mükafatlandırılma gereksinimi duyar. 
5) Stratejist – Strategist: Oyun ortamını kontrol etmek ister, oyunun onun zekasına boyun eğmesini ister. 
6) Toplayıcı – Hoarder: Her şey toplamak dürtüsünde ve koleksiyon yapan bir tipolojidir. Tamamlama ihtiyacı hisseder. 
7) Tekil – Loner: Oyun içi izolasyonu seven ve güvenli bulan tipolojidir. Çoklu ortamlı oyunlar ve eylemlerde bulunmaz. 
8) Sosyal – Social: Oyun içi ve dışı bütün bağlantıları kullanır: çoklu paylaşım oynama amacıdır. 
9) İstismarcı – Exploiter: Oyun tasarımcısının tasarım hatasından doğan ve oyun döngüsünü olumsuz etkileyen 
durumlara takılan oyuncuların tipolojisidir. 
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3. Teknoloji Ödülleri'nde orta ölçekli firma ürün 
kategorisinde ödül almanız sizin için ne anlam 
ifade ediyor?
S.S: Endüstri ile yaptığımız işbirliğinin ve özverili 
çalışmaların prestijli bir ödüle dönüşmesi ve bu 
işbirliğinin “Üniversite-Sanayi İş Birliği” kategorisinde 
de finale kalması bizi çok mutlu etti. Ülkemizde oyun 
endüstrisi yeni gelişmekte olan bir endüstri. Video 
oyunları konularındaki Ar-Ge çalışmaları son dönemde 
ivmelenmeye başladı. Bu alanda kazandığımız bu 
ödül, oyun endüstrisinin gelişimi açısından da motive 
edici olacaktır. Ayrıca, bu ödülün Fen Bilimleri 
Enstitüsünde yeni kurmuş olduğumuz Oyun ve 
Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programındaki 
öğrencilerimiz için de motive edici olacağını 
düşünüyorum. 
Ödül alan projeye destekleriniz nelerdir?
S.S: Triodor Araştırma Geliştirme Yazılım ve Bilişim 
Tic. Ltd. Şti. ülkemizin sayılı Ar-Ge merkezlerinden 
biridir. Triodor firması ile beraber yaptığımız çalışma, 
firmanın Tübitak Teydeb projesi kapsamında 
yürütülmüştür. Projede İTÜ takımında benimle bera-
ber çalışan doktora öğrencim Akif Güneş ve yüksek 
lisans öğrencim Gökhan Solak yer aldı. Projede İTÜ 
ekibi olarak oyuncuların oyun esnasındaki olay ve 
eylem seçimlerine, sıralarına ve alışkanlıklarına göre 
tipolojilerini belirlemek için gerekli olan yapay zeka 
yöntemlerini geliştirdik. Geliştirdiğimiz yöntemlerle, 
oyuncuların kaşif, sistematik, rekabetçi, dürtücü, 
stratejist, toplayıcı, tekil, sosyal veya istismarcı gibi 
belirlenen tipoloji sınıflarından bir ya da birkaçına 
dahil olup olmadığı belirlenebilmektedir. Projede 
oyun bilgilerinin Triodor firması tarafından geliştirilen 
Dusk Racer mobil oyunundan alınan verilerle 
oluşturulması sağlandı. Oyuncu olay ve eylem 
eşleşmeleri öznitelikler olarak oluşturularak bu veril-
er üzerinde olasılıksal ve zamansal filtreleme 
yöntemleri ile analizler yapıldı. Oyuncu sınıflandır-
ması ve kümelendirmesi için eğiticili ve eğiticisiz 
makine öğrenmesi yöntemleri uygulandı. Proje 
amaçları doğrultusunda yapılan literatür araştırması 
sayesinde oyuncu profili oluşturulması konusunda 
hem firma hem de İTÜ ekibi derin bilgi sahibi oldu. 
Geliştirilen makine öğrenmesi algoritmaları ile 
oluşturulan oyuncu kümelerinin ve profillerinin 
yorumlanmasında firmanın da desteği alınarak zengin 
içerikli akademik çalışmalar yapılabildi. Yapılan 

çalışmaların sonucunda bulunan kümelerin firma 
tarafından da anlamlandırılması ve teorik çalışmanın 
pratikte karşılık bulması bizim için önemli bir moti-
vasyon kaynağı oldu. Firma ile yapılan çalışmaların 
sonuçlarının sunulduğu “A Generic Approach for 
Player Modeling using Event-Trait Mapping and 
Feature Weighting”  başlıklı bildiri “The Twelfth 
Annual AAAI Conference on Artificial Intelligence and 
Interactive Digital Entertainment” konferansında 
sunuldu. Bu konferans yapay zeka konusunda en 
prestijli kurum olan AAAI’ın organize ettiği oyun ve 
dijital eğlence ortamlarında yapay zeka yöntemleri-
nin tartışıldığı prestijli konferanslardan biridir. Bu 
yayın çalışmanın bilimsel olarak geçerliliğini kanıtla-
mak açısından çok önemli bir adım oldu. Bu konudaki 
çalışmalarımız halen devam etmektedir. Şimdi 
geliştirdiğimiz yöntemleri Dota 2 gibi farklı oyunlara 
da uygulamayı hedefliyoruz. Böylelikle farklı oyun 
platformları için geçerli bir modelleme yöntemi 
oluşturmuş olacağız. Daha sonra bu modellerin oyun 
tasarımını yönlendirmesi ve oyuncuya dinamik şekil 
alacak oyunlar, sahneler ve araçlar sunarak oyun-
cunun oyun deneyimini iyileştirmek için kullanılma-
larını hedefliyoruz.  
Bu projeye verdiğiniz destekte İTÜ'deki girişimcilik 
ekosisteminin ne gibi etkileri oldu?
S.S: Projede bizim akademik yetkinliğimiz ve fimanın 
da gerçek oyun verisi sağlayabilme konusundaki 
imkanlarını bir araya getirerek güzel bir ürün geliştir-
dik. Bu işbirliği, İTÜ ekibinde yer alan öğrencilerimizin 
farklı bir çalışma ortamını gözlemleyebilmeleri ve 
endüstriden alanında yetkin kişilerle etkin bir takım 
çalışması içinde yer almaları açısından da bizim için 
çok önemliydi. Böylelikle akademik yetkinliğimizi 
endüstrideki uygulamalarda da kanıtlayabilmiş olduk. 
İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi de bu süreçte 
katalizör görevini üstlenerek firma ile iletişimimizin 
sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağladı. Bunların 
yanında İTÜNOVA TTO, fikri haklar ve akademik konu-
lar dışındaki yönetim hizmetlerini üstlenerek bizim 
sadece akademik konulara yoğunlaşabilmemizi 
sağladı. 
Bu tarz ödüllerin çalışma alanınızda geleceğe 
yönelik faydaları nelerdir?
S.S: Bu tarz ödüllerin gelecek çalışmaları motive edici 
olduğunu düşünüyorum. Bu ödülün de hem öğrencile-
rimiz hem de oyun endüstrisindeki paydaşlarımız için 
çok önemli ve ilham verici olduğunu düşünüyorum. 



Ödül töreninde konuşan İstanbul Teknik Üniversi-
tesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Tür-
kiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI 
Teknokent olarak bünyemizde yer alan 270’den 
fazla teknoloji firması, 7 binden fazla personelim-
iz ve yılda 600’den fazla proje üreten yapımızla 

Türkiye’nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü 
küresel ölçekte artırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Firmalarımızın 2017 cirosu 1 milyar 
doları, Ar-Ge ihracatı ise 40 milyon doları aşmış 
durumda. 2 bin 500 tamamlanmış Ar-Ge projemi-
zle kuruluşumuzdan bu yana 272 milyon dolarlık 

İTÜ ARI Teknokent tarafından bu yıl üçüncüsü verilen BEETECH Teknoloji Ödülleri, 
İTÜ MAGNET’te 15 Kasım 2018 Perşembe günü sahiplerini buldu. Yürüttükleri 
projeler ve geliştirdikleri teknoloji ürünleri ile fark yaratan İTÜ ARI Teknokent 

firmalarının başarıları BEETECH 2018 ödülleriyle taçlandı. 

BEETECH 2018 Ödülleri ile Taçlandı!

Fark Yaratan

İTÜ  ARI  TEKNOKENT 
Firmalarının  Başarıları
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Ar-Ge ihracatı gerçekleştirerek ülkemize katkı 
sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Törende aynı 
zamanda İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürlük 
görevinin devir teslimi de yapıldı. Daha önce bu 
görevi sürdürmekte olan Orhan Kenan Çolpan, İTÜ 
ARI Teknokent firmalarına veda ederken, önceden 
genel müdür yardımcılığı görevini sürdürmekte 
olan Doç. Dr. Deniz Tunçalp’in İTÜ ARI Teknokent 
Genel Müdürlüğü görevini devraldığı açıklandı. 
Doç. Dr. Tunçalp “İTÜ ARI Teknokent, teknoloji 

firmalarımızın başarıları ve tüm ekibimizin özverili 
çalışmalarıyla Türkiye’de teknoloji geliştirme 
bölgeleri arasında birinci oldu. Her zaman İTÜ ARI 
Teknokent’in dünya çapında eşsiz bir teknoloji ve 
inovasyon ekosistemi olması için çalışmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu. BEETECH 2018 
Ödül Töreni’nde toplam 14 firma şirket ölçekler-
ine göre ‘Kuluçka’, ‘Küçük’, ‘Orta’ ve ‘Büyük’ ölçekli 
olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilerek, 5 farklı 
kategoride ödül aldı.

İşte BEETECH 2018’de ödül kazanan İTÜ ARI Teknokent firmaları

KULUÇKA KATEGORİSİ
AR-GE Geliri Birincisi: ALMAS
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birincisi: MISONE
Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: METROBİ
Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: IUGO

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ
AR-GE Geliri Birincisi: TREND
AR-GE İhracat Birincisi: AVCR
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birincisi: ERLAB
Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: MİTOS

ÖZEL ÖDÜLLER KATEGORİSİ
Ar-Ge Öncüleri Özel Ödülü: Sn. Lütfi Yenel
Start-up Özel Ödülü: Scoutium
Girişim Sermayesi Özel Ödülü: 500 Startups
Ekosisteme Katkı Özel Ödülü: Cardtek

ORTA ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ
AR-GE Geliri Birincisi: ANALOG DEVICES
AR-GE İhracat Birincisi: ANALOG DEVICES
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birincisi: ANALOG DEVICES
Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: DEFNE
Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: FEV

BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ
AR-GE Geliri Birincisi: ERICSSON
AR-GE İhracat Birincisi: ERICSSON
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birincisi: VODAFONE
Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: ERICSSON
Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: ERICSSON

Prof. Dr. Mehmet Karaca Doç. Dr. Deniz Tunçalp



İlk Görselleri ve Animasyonu Yayınlandı
OTOMOD’un

FEV Türkiye ve KODECO işbirliği ile geliştirilen Türkiye’nin ilk sürücüsüz (otonom) ve 
tamamen elektrikli taşıtı OTOMOD‘un ilk görselleri ve animasyonu yayınlandı. 
Türkiye’de ilk defa kampüs içerisinde mobil uygulama ile çağrılan ve yolcunun 
seçtiği durağa otonom olarak giden tamamen elektrikli araçların ve ulaşım çağrı 

sisteminin tasarlandığı projenin ilk görselleri ve animasyonu paylaşıldı.

Üzerindeki sensör ve kameralar ile hem 
çevresindeki yaya ve araçları algılayacak, hem de 
kendi konumunu belirleyecek akıllı araçlarda kon-
trol yazılımları tamamen yerli olanaklarla gelişti-
riliyor. Yaya ve araç trafiğine açık kampüslerde 
sürücüsüz olarak otonom hareket edecek tama-
men elektrikli araçlarda, direksiyon, gaz ve fren 
pedalları ise bulunmuyor. 4 yolcu kapasiteli 
sürücüsüz araçlar 45km/saat maksimum hıza 
çıkabilecek. “Kampüs İçi Yolcu/Yük Taşıyan Çok 
Fonksiyonlu Elektrikli Otonom Taşıt” isimli proje, 
TÜBİTAK TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştır-
ma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 
Destekleme Programı kapsamında hibe desteği ile 

gerçekleştiriliyor. Otonom sürüş, elektrikli araç, 
yazılım geliştirme, simülasyon, stil tasarım, bilgi-
sayar destekli 3 boyutlu tasarım ve prototip 
üretimi dallarında uzman 20 Türk mühendisin 
görev aldığı projenin 30 ayda tamamlanması plan-
landı. 2 prototip araç ve mobil uygulama çağrı 
sistemi ile hayata geçirilecek projenin ilk prototip 
aracı ise KODECO’nun İzmir’deki prototip atölye-
sinde üretiliyor. FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. 
Taner Göçmez, “Geleceğin teknolojileri olarak 
belirlenen çevrimiçi bağlı, otonom, paylaşılan ve 
elektrikli araç teknolojilerini bünyesinde 
barındıran projemizde hedefimiz ulaşımı daha 
güvenli, kolay ve eğlenceli hale getirmek. Tama-
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men elektrikli ve otonom aracı geliştirirken en 
ileri teknolojilerin kullanıldığını belirten Dr. Taner 
Göçmez projemiz dünya standartlarında bir 
mühendislik örneği olacak.” dedi. KODECO’nun 
kurucusu ve Genel Müdürü Kerem Odabaşı 
“KODECO olarak yaratıcı tasarım ve yenilikçi 
teknolojilerle geleceğin akıllı ve çevreci şehir 

ulaşımına yön verebilme hayalimiz var. Bu proje 
ile beraber hedefimize doğru çok önemli adımlar 
atıyoruz. Bir Türk markası olan KODECO’nun çatısı 
altında ticarileştirilecek olan bu otonom kampüs 
araçları sadece Türkiye değil, dünya pazarında da 
müşteriler ile buluşarak Türkiye’nin ihracatına 
önemli katkı sağlayacak.” dedi.

Projenin dünyadaki yeni ulaşım konseptlerinin 
Türkiye’deki ilk örneği olduğunu ifade eden proje 
yöneticisi FEV Türkiye’den Abdullah Umut Doğan 
“Hedefimiz dünya çapında ilk ve son kilometre 
olarak adlandırılan; toplu taşıma durağından 
çalışılan binaya ya da katlı otoparktan terminale 
olan kısa mesafeli ulaşım ihtiyacına yeni ve yerli bir 
cevap vermek. Bunu yaparken hem kampüs içi araç 
trafiğine olan ihtiyacı azaltarak hem de tamamen 
elektrikli bu araçları kullanarak hava kalitesini 
iyileştireceğiz” dedi.FEV Türkiye, ulusal araç ve 
motor endüstrisinde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) 
çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyerek 2011 
yılında kurulmuş ve faaliyetlerine İTÜ ARI Tekno-
kent ve Teknopark İstanbul ofislerinde devam 
etmektedir. 95’i aşkın uzman mühendis kadrosu ile 
otomotiv sanayine tasarım, simülasyon, motor/araç 

kalibrasyonu, yazılım geliştirme, hibrit ve elektrikli 
taşıtlar ile otonom sürüş sistemleri alanlarında 
mühendislik hizmeti vermektedir. KODECO, enerji 
verimli ve akıllı özelliklere sahip hafif araçlar 
geliştirmek amacıyla TÜBİTAK tekno-girişim 
desteğini de alarak 2013 yılında kurulmuştur. 
Merkezi Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölge-
sinde (DEPARK) bulunan KODECO, ilk olarak ECO-
TOUR isimli güneş enerjisinden kendini şarj etme 
özelliğinde yenilikçi bir kampüs aracı geliştirmiştir. 
Yenilikçi ve çevreci araç tasarımı ile Temiz Teknolo-
jiler (CleanTech-GCIP) yenilenebilir enerji kategorisi 
birinciliğini San Francisco Silikon Vadisi’nde 
almıştır. Bu ürünlerinin kazandığı ödüller sonrasın-
da kadrosunu güçlendirerek yeni araç konseptleri-
yle beraber prototipler geliştirmekte ve bu 
araçların ticarileştirme faaliyetlerini yürütmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün desteği ile İTÜ Ayazağa 
kampüsünde ilk denemeleri yapılacak OTOMOD ve ulaşım altyapısının üniversi-
te, hastane ve havaalanı gibi kampüslerde yayaların kısa mesafe ulaşımlarını 

kolaylaştırma amacıyla kullanılması öngörülüyor.
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Otomotiv sektörünün küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, İTÜ ARI 
Teknokent içerisinde yeralan Emisyon ve Mekanik Laboratuvarlarında mühendislik 

çözümleri sunan OTAM’da, Tersine Mentorluk programı başladı. 

Gerek müşteri nezdinde gerek OTAM’da çalışan 
profilinde sayıları günden güne artan Y kuşağı gençlerin 
ne istedikleri, neye önem verdiklerini anlamaya yönelik 
başlatılan projede; biri mühendis, diğeri stajyer seviye-
sinde iki Y kuşağı personel olan Melih Gürmeriç ve Dilara 
Öztürk; OTAM İcra Kurulu Üyesi Ekrem Özcan’a ve Genel 
Müdür Vekili Teoman Öztürk’e mentorluk yapmaya 
başladılar. Bu projeyle birlikte, mühendis ve stajyer 
olarak çalışan personelin üst yönetimle biraraya gelmesi, 
dijital dönüşümdeki ve eğitim dünyasındaki yenilikleri, 
yeni neslin bakış açılarındaki farklılıkları paylaşmaları 
hedefleniyor. Y kuşağı personel bu konularda paylaşım-
larda bulunurken, menti olan üst yönetimden de iş 
deneyimi ve liderlik gelişimi adına bilgi almaktadır. 
Tersine mentorluk projesinin, farklı kuşakların birbirini 
anlaması, şirket içi ve müşteri nezdinde iletişimin 
güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması adına önemli bir 
proje olduğuna değinen OTAM İcra Kurulu Başkanı Kenan 

Çolpan, ‘otomotiv sektöründe önemli bir rolü üstlenen 
OTAM’ın gücü, nitelikli mühendis ve yönetici kadrosun-
dan gelmekte. Test çözümleri gibi yüksek teknik bilgi 
gerektiren işlerin altından başarıyla kalkan ekibin gelişimi 
adına benzer yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam 
edeceğiz.’ dedi.

OTAM’da
Tersine Mentorluk Programı Başladı
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NASA’nın açıklamasında Kepler’in yakıtının 
tükendiği ve 9,5 yıllık gezegen avcılığı görevinin 
tamamlandığı belirtildi. NASA’nın Astrofizik 
Bölümü Direktörü Paul Hertz açıklamasında, 
“Kepler’i uzaya göndermeden önce, galaksimizde 
ne kadar gezegen olduğunu bilmiyorduk. Kepler, 
galaksinin uzak kısımlarında yer alan 2 bin 600’den 
fazla gezegen ile tanışmamızı sağladı” dedi. Deniz 
seviyesinden yaklaşık 150 kilometre yükseklikte 

bir yörüngede 2009 yılından bu yana görev yapan 
Kepler Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi’nin dışında-
ki binlerce gezegenin keşfedilmesini sağlamıştı. 
NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’ndeki Kepler’in 
proje bilimcisi Jessie Dotson’a göre, “Uzay aracı 
Kepler’in emekliliği, keşiflerinin sonu anlamına 
gelmiyor. Yeni keşifler ve Kepler’den aldığımız 
verilerimizle nasıl sonuçlara ulaşacağımızı merak 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan NASA’nın Transit Ötesi Gezegen Araştır-
ması Uydusu (TESS) hali hazırda uzayda ve Kepler’e 
benzer bir yöntem kullanarak kendi gezegen avına 
başlıyor. Kepler güneş gibi yıldızlar etrafında gezegen-

ler aramaya odaklanmıştı, TESS ise evrende 
yeryüzündeki dünyaları bulmak için daha küçük yıldı-
zlara bakarak mirasını ilerletecek. Kepler’in görevi 
sona erdi ancak mirası sonsuza kadar sürecek…

Ufukta Çok Sayıda Yeni Keşif Olacak

Kepler  Teleskobu
Görevini Başarıyla Tamamladı

Dünyada olduğu gibi uzayda da tüm iyi şeylerin süresi zamanı geldiğinde biter… 
Dokuz buçuk yıldır görevini başarıyla sürdüren Kepler teleskobu görevine veda etti. 
NASA’dan yapılan açıklamada güneş sistemimiz dışındaki gezegenleri 

gözlemlememizi sağlayan Kepler’in görevinin resmen sona erdiği belirtildi.

19



CEO Prof. Dr. Alp Üstündağ NaviMod, şirketlerin iş 
süreçlerindeki etkinliğini artırmak ve yöneticilerin en 
doğru kararları verebilmesini sağlamak amacı ile yeni 
teknolojileri entegre ediyor, analitik modeller oluşturur 
ve bunları  kullanan karar destek sistemleri geliştiriyor. 
Veri Analitiği, Büyük Veri ve Endüstri 4.0 teknolojileri 
konusunda uzmanlığı bulunan Navimod, üretim, finans,  
lojistik, perkande vb yazılım ürünlerini İTÜ ARI Tekno-
kent’ te geliştiriyor.

Navimod, veri analitiği, büyük veri ve 

endüstri 4.0‘de fark yaratan ve şirketlerin iş 

süreçlerindeki etkinliği artıran yazılım ürün-

lerini İTÜ ARI Teknokent’te geliştiriyor.

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona dayalı 
teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla anılan 
DOKTAR, NAVIMOD, HİTİT BİLGİSAYAR ve SOCIALITY.IO firmalarını sizlere anlatmaya 

devam ediyoruz.

Tanıyalım!

İTÜ ARI  
Teknokentli  Firmaları 

CEO’luk görevini Tanzer Bilge’nin üstlendiği Doktar, 
sahadaki Nesnelerin İnterneti temelli sensörler ve 
yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini kullanarak 
tarımsal veriler topluyor. Ayrıca Doktar, tarım sektöründe 
faaliyet gösteren kuruluşların çiftçiyle yakınlaşmasını 
sağlayan uygulamalar geliştiriyor. Bunun yanı sıra çiftçil-
er için tarımsal bilgi hattıyla çiftçilerin Zirai Mühendisliği 
servisinden faydalanmalarını sağlıyor. Doktar, yaptıkları 
dijital uygulamalarını 2050’ye kadar 9.1 milyar kişinin 
kullanacağının mümkün olduğunu belirtiyor.

Tarımsal verileri arazilerden toplayıp işley-

en Doktar, makine öğrenmesi ile verileri 

yorumluyor ve çiftçilere en doğru kararları 

almaları için ürünler sunuyor.

Tanzer Bilgen

Prof. Dr. Alp Üstündağ
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Hitit Bilgisayar; havayolu sektörünün en zorlu ihtiyaçlarını karşılayabilen yeni nesil 

havayolu ve seyahat yönetimi yazılımını İTÜ ARI Teknokent’te geliştiriyor.

CEO’luğunu Nur Gökman’ın yaptığı Hitit Bilgisayar Hizmetleri, 
sektörün hızla büyüyen oyuncularının en çetin ve karmaşık 
ihtiyaçlarını dahi karşılayabilecek düzeyde yeni nesil havayo-
lu, havaalanı ve seyahat yazılım ürünleri ve servisleri İTÜ ARI 
Teknokent, bünyesinde sağlamaktadır. Crane PAX / DCS 
ürünleri, rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu kalkış 
kontrolü, ekip planlama ve sadakat yönetimi ihtiyaçlarını 
karşılarken, Crane RA, Crane CA, Crane SP, Crane OCC, Crane 
CREW ve Crane ALM, sırasıyla, gelir muhasebesi, gider 
muhasebesi, tarife planlama, operasyon kontrolü, ekip planla-
ma, tur operatörü /charter yönetim  ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Müşterileriyle kurduğu yakın ilişkileriyle tanınan Hitit, ürünleri 
ve servisleri ile ilgili olduğu kadar, müşteri hizmetleri 
konusunda da mükemmel geri dönüşler alıyor ve bu geri 
dönüşleri daha da kaliteli ve başarılı hizmetlere dönüştürüyor.

CPO’luğunu Fırat Berber‘in yaptığı İTÜ ARI Teknokent firma-
larından olan Sociality.io, marka ve ajansların tüm sosyal 
medya hesaplarını tek bir noktadan yönetebilmesini ve rapor-
layabilmesini sağlıyor. Sayıları 2 bini geçen sosyal medya 
hesabının yönetilmesine aracılık eden Sociality.io’ da 
kullanıcılar, 700 milyondan fazla takipçiye-aboneye ulaşıyor. 
Bugüne kadar yalnızca Türkiye pazarını hedefleyen girişim, 
yeni markasıyla ve İngilizce dil seçeneğiyle beraber global 
pazarda şansını deneyecek.

Sociality.io, sayısız markaya sosyal 

medyada içerik yayını, CRM, rakip 

dinleme, raporlama ve analizi 

yeteneğini İTÜ ARI Teknokent’te 

geliştirdiği yazılım ürünüyle sağlıyor.

Nur Gökman

Fırat Berber

Lore
m 
ipsu
m 
dolo
r sit 
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Dünyanın girişimcilere en fazla kaynak sağlanan etkinliği ‘Big Bang Start-up Challenge’ 
bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti. Başvuran binlerce girişim arasından sıyrılarak, 
final etkinliğinde sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve fuayede yer alan bazı yarı 
finalist gruplar ile ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte 21 milyon 
TL’lik ödül ve yatırıma ulaşıldı. Sahneye çıkan 20 finalist arasından en çok desteği alan 

ilk üç girişim Reminis APP, WatchX-Kodlanabilir Akıllı Saat ve FilameX oldu.

İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi’nin her yıl 

yeni girişimlerin en iyilerini ödül ve yatırımlarla buluştur-

duğu ‘Big Bang Start-up Challenge’ yarışması üç bini 

aşkın katılımcıyla gerçekleşti. 29 Kasım 2018 Perşembe 

günü Uniq İstanbul’da düzenlenen final etkinliğinde, 

binlerce girişim arasından sıyrılarak sahneye çıkmaya 

21 Milyon TL
GİRİŞİMCİYE BIG BANG’DEN CANSUYU: 

hak kazanan 20 teknoloji girişimi; Akıllı Magnet, 

AkıllıBES, BenzinLitre, Hextech Green, Drivee, Kodeco, 

FilameX, Hippist, Hyggefood Company, Intenseye, 

Iltema, Kobaküs, Laska Enerji, Micro-S Biyoteknoloji, 

Otomazone, PetSurfer, Reminis App, Vagustim, 

watchX-Kodlanabilir Akıllı Saat, Wollox oldu. Final 
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‘Big Bang Start-up Challenge’ın bu yıl diğer yıllara kıyasla 

daha yoğun bir katılımla gerçekleştiğini aktaran İTÜ Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ Çekirdek olarak 2012 yılından 

beri toplam 1.797 girişime ve 4.233 girişimciye destek 

verdik. 50 milyon TL’yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek 

girişimlerinin toplam değerlemesi 650 milyon TL’yi, toplam 

cirosu ise 65 milyon TL’yi aştı. Sadece 7 yılda 388 girişimin 

aldığı desteklerle başarılı olmasını ve şirketleşmesini 

sağlayan İTÜ Çekirdek, 1.400’den fazla istihdam yarattı. Bu 

yıl da İTÜ Çekirdek’e ülkemizin dört bir yanından binlerce kişi 

başvurdu. Sahneye çıkacak girişimcileri belirlerken hiç bu 

kadar zorlanılmamıştı. Big Bang ile Türkiye’de girişimciliği 

desteklemeye ve başarılı iş fikirlerini doğru yatırımcılarla 

buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

sahnesinde 21 milyon TL’yi aşan kaynağa ulaşmak için 

girişimlerini anlatan gruplar arasında aldıkları ödül 

miktarıyla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler, 

771.000 TL ile Reminis APP, 437.000 TL ile 

WatchX-Akıllı Kodlanabilir Saat ve 415.000 TL ile 

FilameX oldu. Big Bang sahnesinde yer alan girişimlere 

ve fuaye alanında yer alan yarı finalistlere dağıtılan ödül 

ve yatırımların duyurulmasına ek olarak, ayrıca 

geçtiğimiz yıllarda Big Bang sahnesinde yatırım almış 

olan bazı girişimler de Big Bang 2018 sahnesinde ikinci 

tur yatırımlarını aldılar. İkinci tur yatırımını alan bu 

girişimler toplamda 12 milyon TL’lik bir yatırım miktarına 

ulaşmayı başardı. Ev sahibi İTÜ ARI Teknokent, beş 

girişime İTÜ Çekirdek kapalı ofis ödülü, altı girişime ise 

Innogate ödülü verirken, diğer girişimlere ise İTÜ 

MAGNET ve açık ofis ödülleri verdiğini duyurdu. Etkinlik-

te ayrıca İstanbul Sanayi Odası, Elginkan Vakfı, Uludağ 

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Enerjisa Enerji, 

Allianz, Anadolu Efes, Anadolu Sigorta, ING Bank, TEB, 

Softtech, Arıkovanı, Koç Finans, 3M Türkiye, Innova ve 

Vodafone’nun da bulunduğu 40’ı aşkın destekçi, 10 

yatırımcı şirket ve yatırımcı ağı ile 2 bireysel yatırımcı da 

geleceğe odaklanan girişimcilere yatırım ve hibe 

desteğinde bulundu.
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İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca: “İTÜ’lü 
olsun olmasın hiç ayırım 
gözetmeden tüm girişim-
cileri tüm gücümüzle 
destekliyoruz”

İTÜ ARI Teknokent Genel 
Müdürü Doç. Dr. Deniz 
Tunçalp: “Girişimciler için 
daha fazla kaynağın sefer-
ber edilmesi amacıyla tüm 
gücümüzle çalışıyoruz”

İTÜ ARI Teknokent olarak dünyada eşi benzeri 

olmayan bir ekosistem kurguladıklarını belirten, İTÜ 

ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, 

“Girişimcilerimiz aylardır bugün için çalışıyorlar. Çok 

heyecanlılar. Biz de çok heyecanlıyız. Big Bang ile özel 

sektör kuruluşlarını hibe ve ödül vermeye, yatırım 

yapmaya davet ederek girişimcilik ekosistemini büyüt-

meye çalışıyoruz. Sayısı her yıl artan ana paydaşlarımı-

za tek tek teşekkür ediyorum. Bir de çağrı yapmak 

istiyorum; gelin bu işbirliğine katılın. Daha büyük bir 

aile olalım. Daha fazla girişimciyi başarıya ulaştırmak 

için hepinizin katılımına ihtiyacımız var” dedi. Doç. Dr. 

Tunçalp, Avrupa’nın en iyi 2’nci, dünyanın ise en iyi 

3’üncü kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’e ait hem rakam-

sal verilerin hem de girişimcilerin piyasa başarılarının 

çok iyi ilerlediğini de belirtti. Doç. Dr. Tunçalp sözlerine 

şöyle devam etti, “Türkiye’nin ilk dijital fabrikalarından 

birini, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile İTÜ 

ARI Teknokent bünyesinde hayata geçiriyoruz. Proto-

tipini üretmek isteyen tüm girişimciler aradıkları 

çözümü burada bulacak. Ülkemizde şimdiye kadar bir 

araya gelmemiş bir makine parkını bir araya getiriy-

oruz. Önümüzdeki günlerde bunu tüm Türkiye’ye 

hizmet verir halde açacağız.” İş dünyası, girişimciler ve 

geleceğin teknolojilerine şahit olmak isteyenler 

tarafından yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte 

final sahnesinde başarı elde eden ekipler İTÜ Çekirdek 

Erken Aşama Kuluçka Merkezi’ne dâhil edilerek 1 yıl 

boyunca ücretsiz olarak İTÜ Çekirdek’in sunduğu tüm 

olanaklardan da yararlanabilecek.
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Özellikle yazın serinlemek için en çok klimalara güveniyoruz. Kısa sürede 
kendimize fayda sağlasak da uzun vadede aslında doğayı tehdit ediyoruz. Zira her 
seferinde atmosfere daha fazla CO2 gönderiyoruz. Neyse ki bilim insanlarının 

buna etkili bir çözümü var.

MIT ve Hong Kong Üniversitesi’nden bilim insanlarının 
geliştirdiği bir cam film, güneş ışınlarından gelen ısıyı 
yüzde 70 oranında azaltabiliyor. Böylece iç mekanın sıcak-
lığının artmasının önüne geçiliyor. Bu da klimanın yükünü 
azaltıyor ve enerjiden de tasarruf sağlanmış oluyor. 
Araştırmacılar cam filmi tasarlarken standart poli malzeme 
kullandı ve içerisine su dolu küreler yerleştirdi. Güneş ısısı 
30 dereceye ulaştığında küreler küçülmeye ve sıvıyı 
sıkıştırmaya başladı. Sıkışan sıvı poli elyafları birbirine 
yaklaştırırken ortaya buzlanmış bir cam görünümü çıktı. 
Sonuç olarak cam film ısıyı yüzde 70 oranında engelle-
meyi başardı. Buna rağmen güneş ışınları içeri girmeye 
devam etti, yani aydınlıktan feragat edilmemiş oldu. Bu 
tür filmler daha önce de denendi ancak hiçbiri ısıyı bu 
kadar iyi engellemeyi başaramdı. MIT ve Hong Kong 
araştırmacıları, güneş ısısından büyük oranda sorumlu 
olan kızılötesi ışığın dalga boyuna uyması için su dolu 
kürelerin gerekli olduğunu fark etti. Kürelerin boyutunu 

500 nanometreye çıkardıktan sonra, film çok daha etkili 
bir ısı engelleyici oldu. Daha sonra gerçekleştirilen testle-
rde normal cam kullanılan bir odada 37 derece sıcaklık 
ölçülürken, ekibin geliştirdiği yeni cam filmi kullanılan 
odada sıcaklık 34 dereceye kadar düştü. 3 derecelik fark 
az gibi gelebilir ancak bu fark klimaların elektrik tüketi-
minde ciddi derecede fark yaratıyor. Bu aynı zamanda 
gelecek çalışmalar için de epey umut verici. Ayrıca cam 
filminde kullanılan malzemeler her yerde bulunabildiğin-
den kullanım alanı da epey yaygın olacaktır. Araştırmacılar 
şimdi ısı engelleme özelliklerini daha da artırabileceklerini 
görmek için filmin formülünü ayarlıyorlar. Seri üretim için 
henüz zaman var ama şu an için oldukça iyi bir başlangıç.

 Klima Maliyetlerini Azaltabilir

Güneş Işınlarını Engelleyen

Cam Film



Aile Şirketlerinin Sayısı Artıyor!
Startup Dünyasında

Girişimcilere sağladığı desteklerle önemli başarılara ve ilklere zemin hazırlayan İTÜ 
Çekirdek, girişimcilik ekosistemine verdiği güven duygusuyla riskli görünen startup 
dünyasın,ı sadece gözü kara girişimcilerin ve iş ortaklarının değil ailelerinde yer aldığı bir 
dünya haline getiriyor. Bu dikkat çeken gelişme üzerine Hürriyet’in teknoloji 
editörlerinden Ahmet Can’ın hazırladığı ve İTÜ Çekirdek girişimlerinde yer aldığı bu güzel 

araştırma haberini sizler için derledik! 

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’ini aile şirketleri 
oluşturuyor. Girişimcilik dünyasına bakıldığında ise 
durum farklı. Startup kurucuları genelde tek başlarına 
ya da arkadaşlarıyla yol alıyorlar. Geliştirilen ürünün 
veya servisin ihtiyacına göre farklı alanlardan bir araya 
gelen kişiler ortak şirket kuruyor. Ancak yavaş yavaş 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de startup kuran aileler 
çoğalmaya başladı. Yani baba-oğul, ağabey-kardeş 
veya karı-koca gibi yakın akrabalar startup dünyasına 
giriyor. Elde ettikleri başarılar da oldukça dikkat çekiy-
or. Biz de buradan yola çıkarak aile startuplarını bir 
araya getirdik.

Aile Startupları

Sürücülerin daha güvenlik ve daha tasarruflu araç 
kullanmasını sağlamak için yola çıkan Evren, Evrim ve 
Engin Özatay kardeşler IUGO’yu hayata geçirdi. Sürüş 
verilerini anlamlandırarak ‘yol arkadaşı’ olan IUGO, kaza 
oranını düşürüyor, yakıt tüketimini azaltıyor. IUGO 
platformuna dahil olan sürücülerin, sürüşlerinden 
toplanan verilerle daha güvenli ve daha tasarruflu araç 
kullanımı için teşvik edildiğini ifade eden şirketin 

CEO’su Evren Özatay, “Kullanıcılar araçlarına iUGO akıllı 
bir kutusunu takarak veya mobil uygulama üzerinden 
iUGO platformuna dahil oluyorlar. Tüm sürüş deneyimi 
ile ilgili olarak veriler bu sistemler üzerinden 
toplanıyor. Aylık ücretlerle üye olunan platform, akıllı 
algoritmalarla sürücünün karnesini çıkarıyor. Yani 
sürüş deneyimini resimliyor, harcamaları kontrol 
ediyor, analiz raporu çıkarıyor” dedi.

IUGO 3 KARDEŞİN GİRİŞİMİ

Tazi.ai yaklaşık 3 yıl önce evli çift Profesör Dr. Zehra 
Çataltepe ve eşi Dr. Tanju Çataltepe tarafından kuruldu. 
Zehra Çataltepe endüstriye danışmanlık verirken, yetişkin 
eleman azlığı ve yapay zekâ projelerine ayrılan bütçelerin 
süreklilik arz etmediğini görüyor. Eşi Tanju Çataltepe de 
yapay öğrenme araçlarının sistemlere verdiği katkı ile 
akademik dünyadaki yeni ve büyük gelişmelerin arasında 
büyük fark olduğunu hissediyor. Endüstrinin bu gelişmel-
ere istenilen hızda kendini adapte edememesi ve bu prob-
lemin global düzeyde olması akıllarında Tazi’yi kurma 
fikrini şekillendiriyor. Tanju Çataltepe, “Özellikle takipteki 
kredi oranının düşürülmesi, talep tahminleme ve mikro 

segmentasyon konularında anlık öngörü sağlayan ürün-
lerimizin doğruluk oranı rakiplere ve danışmanlık ile elde 
edilen iş modellerine göre oldukça yukarıda” diyor.

TAZI.AI ÇATALTEPE ÇİFTİNDEN YAPAY ZEKÂ
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Tanju ÇataltepeZehra Çataltepe
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Perakende sektörüne farklı bir çözüm getirmek için yola 
çıkan ‘Buy Buddy’, akıllı etiket cihazıyla mağazalardaki 
ürünlerin takip edilmesini sağlıyor. 2015’te Ersel 
Gökmen’in odasında geliştirdiği girişim fikrine, babası 
Erden Gökmen de katılıyor. Babasının elektronikçi 
olduğunu ifade eden Ersel Gökmen, “Aklımdaki fikri 
anlattım o da yaparız dedi ve Buy Buddy ortaya çıktı. 
Buy Buddy’nin yakın arkadaşım yazılımcı Emir Çiftçioğlu 

ve birlikte çalıştığı arkadaşı olan Furkan Ençkü de 
katıldı” dedi. Daha sonra Buy Buddy’i hayata geçirmek 
için çalışmalara hızlıca başladıklarını ifade eden Ersel 
Gökmen, “Geliştirdiğimiz akıllı etiket cihazı ‘Hitag’ 
mağazada ürünlerin üzerine takılıyor. Müşteri mağazaya 
geldiği zaman cep telefonuna indirmiş olduğu uygulama 
ile Hitag üzerindeki QR kodu okutup, mobil olarak 
ödemeyi gerçekleştiriyor” diye konuştu.

BUY BUDDY ELEKTRONİKÇİ BABA DESTEĞİ

Baba-oğul, Metin Orhan Kaya ve Yiğit Bekir Kaya tarafından 
kurulan Cbilab, ‘ManMade’ adındaki oyun geliştirdi. Yapay 
zekâların hakim olduğu 2050’nin dünyasında geçen oyunda, 
İstanbul Galata Kulesi ve Karaköy gibi ikonik mekanlardan 
geçiyor. Geliştirilen oyunun en çarpıcı yanı ise sanal gerçek-
lik (Virtual Reality - VR) teknolojisinin kullanılması. Her şeyin 
2015 yılında, OnurAir’ın sponsorluğu ile kurulan Cbilab 

İki kardeş Esen Bulut ve Mert Bulut, ‘Rimuut’ 
adındaki girişimi kurdular. Rimuut, freelance 
çalışanları mikro-şirketlere dönüştüren bir 
ticaret platformu olarak ifade ediliyor. Ancak 
işin arka planında birçok farklı özellik var. Free-
lance çalışma düzeni için faturalandırma, 
ödeme, alıkoyma (escrow) ve sözleşme gibi 
çözümler sunduklarını ifade eden Esen Bulut, 
geliştirdikleri çözümlerle freelance çalışanların 
müşterileriyle faturalı, güvenli ve pratik 

Akademi’nin içinden çıkan ‘Cbilab VR’ ile başladığını ifade 
eden Yiğit Bekir Kaya, “İTÜ Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nde yapay zekâ konusunda doktoramı yaparken, 
yapay zekânın geleceğimizi nasıl etkileyeceğini merak 
etmeye başladım. Yapay zekânın hakim olduğu bir dünyada 
da kararlarımızın nasıl sonuçları olacağını sanal gerçeklik 
oyunuyla kullanıcıların deneyimlerine sunduk” diyor.

CBILAB VR VR DÜNYASINDAKİ BABA-OĞUL

SERBEST ÇALIŞANLARA
PLATFORM

RIMUUT

İki kuzen Mustafa Kavaklı ve Turgut Kavak-
lı’nın yanı sıra Mürşide Berivan Ağırman‘ın 
kurduğu ‘Hangi Okulda Okumalıyım’ platfor-
mu, tüm öğrencilik dönemlerinde velilerle 
okulları bir araya getiriyor. Kendisi de bir 
eğitimci olan Mustafa Kavaklı, velilerin doğru 
okulu bulma yolunda genellikle kulaktan 
dolma bilgilere sahip olarak okul seçtiklerini 
fark ederek girişimin ilk tohumlarını atmış. 
Daha sonra ekibe Turgut Kavaklı’nın yanı sıra 
Mürşide Berivan Ağırman‘ı da katan Mustafa 
Kavaklı, eğitim bulma sorununu dijitalde 
çözmek için harekete geçmiş.

HANGİ OKULDA OKUMALIYIM KUZENLERİN GİRİŞİMİ

çalışabildiklerini anlattı. Esen Bulut, “Pek yakında iş ilanları aracılığıyla 
kurumlarla esnek iş gücünü bir araya getirmeyi hedefliyoruz” diyor.

Mustafa KavaklıMürşide Ağırvan

Mert BulutEsen Bulut
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İNOVATİF şirketler, endüstri 4.0 ve yeni nesil 
teknolojilerle yenileniyorlar. Bu kapsamda 
sensörlerden, 3D yazıcılardan veya yapay 
zekâ gibi çözümlerden bahsedebilmek 
mümkün. Söz konusu yeniliklerin bir parçası 
da arttırılmış gerçeklik (augmented reality 
-AR). Cihat Kahraman ve İsmet Özmen 
tarafından kurulan HangaarLab, arttırılmış 
gerçeklik teknolojisini şirketlerin operasyon-
larında kullanması için geliştiriyor. Ortağı 
İsmet Özmen ile İTÜ Bilgisayar Mühendis-
liği’nde okurken ilk firmalarını kurduklarını ve 
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PDF veya 3D Dosya

Uzaktan Yardım
Akıllı  Gözlükle

Endüstri 4.0 için harekete geçen girişimciler, geliştirdikleri arttırılmış gerçeklik 
teknolojisiyle çalışanlara uzaktan yardımcı oluyor. Akıllı gözlüklerin yanı sıra akıllı 

telefonlardan da kullanılabilen Hangaar, şimdiden 120 lisans satışı gerçekleştirdi.

yaklaşık 8 yıldır birlikte çalıştıklarını belirten Cihat Kahra-
man, HangaarLab’e ise 2014 yılında bir İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek girişimi olarak başlattıklarını 
anlattı. Masa başında olmayan saha personellerinin işleri 
ile ilgili bilgiye erişimleri her zaman sorun olduğunu ve 

özellikle global firmaların bu konuda ciddi problemler 
yaşadığını belirten Kahraman, “HangaarLab’ kurumsal 
artırılmış gerçeklik uygulamaları üzerine uzmanlaşmış bir 
Ar-Ge girişimi. Geliştirdiğimiz uygulamalarla saha çalışan-
larının bilgiye erişimlerini kolaylaştırıyoruz” dedi.

Kahraman HangaarLab’in nasıl bir sorun çözdüğünü şu 
şekilde anlattı: “Personel, kendisine atanmış işi yaparken 
birçok PDF, çizim, yazı, 3 boyutlu modele ihtiyaç duyuy-
or. Hatta bazı durumlarda farklı bir lokasyonda bulunan 
bir uzmanın görüşüne danışıyor. Bu durumlar için 
geliştirdiğimiz ‘V-Sight Remote Uzaktan Yardım’ ve 
bakım ürünümüzle sahada bulunan personelin akıllı 
gözlük veya Android, iOS herhangi bir mobil cihaz kulla-
narak uzaktaki bir uzmandan yardım alabilmesini 
sağlıyoruz. Uzman ve saha personeli arasında 2 yönlü 
görüntü ve sesli iletişime ek olarak, uzmanın bilgisa-
yarında bulunan her türlü PDF, 3 boyutlu model vb. 

belgeyi saha personeliyle paylaşabilmesini ve aynı belge 
üzerinde çalışabilmelerini olanak tanıyoruz. Bir bakıma 
uzmanın bilgi birikimini sahaya gitmeye harcaması 
yerine, merkezi bir yerden birçok yerde aynı anda 
olabilmesini gerçekleştiriyoruz.” Kahraman, “Yurtiçi ve 
yurtdışında 12 müşterimizde 120 lisansımız bulunuyor. 
Türkiye’nin en büyük endüstri firmaları, yazılım platfor-
mumuzla saha personellerinin hayatını kolaylaştırıyor, 
işlerini performanslı daha yapmasını sağlıyor” dedi. 
Kahraman Teknogirişim ve Kosgeb Ar-Ge İnovasyon 
programlarından yararlandıklarını ve devam eden 2 adet 
TÜBİTAK Ar-Ge projelerinin bulunduğunu söyledi.

Global Hedef
HANGAARLAB V-Sight’ın uluslararası ölçeklenebilir ürün 
haline gelmesini hedeflediklerini söyleyen Kahraman, 
“Tek hedefimiz uluslararası satışlarımızın artması ve 

daha fazla teknoloji ihraç etmesi. Bu kapsamda İTÜ 
Innogate, girişimimizi uluslararası ölçekte değerlendirm-
eye sunduğumuz bir süreç oldu. Globalleşme plan-
larımızın gerçekleşmesi adına önemli bir süreçti” dedi.
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Hem Güneş Enerjisi Üreten
Hem De Soğutma Yapabilen

Hibrit Cihaz
Stanford Üniversitesi araştırmacılarının son birkaç yıldır yeni bir “solar soğutma sistemi” 
üzerindeki çalışmaları sonuç verdi. Profesör Shanhui Fan önderliğindeki ekip söz konusu 
teknolojiyi bir güneş paneli ile eşleştirerek, hem elektrik üretebilen hem de bir binayı 

soğutabilen hibrit bir sistem tasarlamayı başardı.

Ekibin geliştirdiği sistem, bir binanın tepesine 
konuşlandırıldığında önce termal ısıyı çekiyor, daha 
sonra bunu ışınımsal soğutma (radiative cooling) 
denilen yolla uzaya yansıtıyor. Bunu yaparken de 
herhangi harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor. 
Sonuç olarak sistem bir yandan enerjisi üretebilirken 
diğer yandan bağlı bulunduğu binayı soğutabiliyor. 
Profesör Fan geliştirdikleri teknoloji hakkında, “Işığın 
iki farklı özelliğini kontrol ederek, aynı yerde ve aynı 
zamanda hem enerji üretebilen hem de enerji tasarru-
fu sağlayabilen ilk cihazı ürettik” diyor. Hibrit cihaz, 
çift katlı bir güneş paneli şeklinde tasarlandı. Güneşe 
bakan üst tabaka, mevcut çatı üstü güneş 
panellerinde kullanılan aynı yarı iletken malzemele-
rden oluşturuldu. Alt tabaka ise binanın termal ısısını 
kızılötesi ışığın belirli bir dalga boyuna dönüştüren 

malzemelerden yapıldı. Ekip konseptin potansiyelini 
test etmek için ekip, ortalama bir tabağın çapına sahip 
bir prototip cihaz yaptı ve bu cihazı Stanford’daki bir 
binanın çatısına monte etti. Prototip, mevcut güneş 
panellerinde olduğu gibi, kızılötesi ışığın kaçmasını 
engelleyecek bir metal folyo tabakası içermediğinden, 
cihazın elektrik üretip üretmediğini test etmek 
mümkün değildi. Ancak güneş ışığını emen üst tabaka 
çevre sıcaklığının 24°C üzerine çıkarken, aşağıda 
korunan ışınımlı soğutma tabakası ortam sıcaklığının 
altına, 29°C’ye düştü. Sistemin soğutma kabiliyetlerini 
ortaya koyan ekip, artık metal kaplama gerektirmeyen 
güneş panelleri tasarlamak için çalışıyor. Böylece tek 
bir cihaz hem bir binayı soğutup hem de elektrik 
üretebilecek. Fan, “Her iki şeyi de yapan daha pratik 
bir cihaz tasarlayabileceğimizi düşünüyoruz” diyor.

“Işığın iki farklı 
özelliğini kontrol 
ederek, aynı yerde ve 
aynı zamanda hem 
enerji üretebilen hem 
de enerji tasarrufu 
sağlayabilen ilk cihazı 
ürettik” 



30

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 kasım ayında yine bir sürü 

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Rush Şimdi App Store’da!
Tüm oyunseverleri aynı çatı altında buluşturan 

sosyal medya uygulaması Rush şimdi App Store’daki 

yerini aldı. Rush uygulamasıyla kendi takımınızı 

kurabilir, takımınızla konuşabilir ve aynı zamanda 

kendi profilinizi oluşturabilirsiniz. Oluşturacağınız 

lobilerle, dünyanın dört bir yanından insanlar ile oyun 

oynayabilirsiniz.

Bütün dünyada yaygınlaşan paylaşım ekonomisi 

akımının bir örneği, 3 Kasım günü Kanyon’da 

düzenlenen HELLO! Givin Day etkinliğiyle yapıldı. 

Ziyaretçiler, gün boyunca sevdikleri ünlü 

isimlerin kişisel eşyalarını Givin mobil uygulaması 

üzerinden TOG yararına satın alarak bağışa 

dönüştürdüler. Aslı Enver, Ayşe Arman, Burcu 

Esmersoy, Çağla Şıkel, Gökçe Bahadır, Hande Can, 

Kaan Sekban, Mert Fırat, Sinem Kobal gibi 

isimlerin kullanmadıkları kişisel eşyalarını 

bağışlayarak destek olduğu etkinlikte toplanan 

gelir ile 108 Toplum Gönüllüsü gencin, sosyal 

sorumluluk eğitimlerine katılması sağlanabilecek.

HELLO! Givin Day’e Yoğun İlgi



Stuvent Üniversite Turunda

Kredya’ya Altın
Örümcek
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Üniversite öğrencilerine özel etkinlik odaklı sosyal 

ağ Stuvent, üniversite etkinliklerinde yer almaya 

devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin e-Founder 

Dijital Girişimcilik Zirvesi’nde iletişim destekçisi 

olarak yer alan girişim, TEDx’in üniversite 

konferansları kapmasında Yıldız Teknik 

Üniversitesi’nde düzenlenen TEDxYildiz Technical 

University etkinliğinde de boy gösterdi.

Kişisel özelliklerinize göre en 

hesaplı konut, ihtiyaç ve taşıt 

kredilerini bulmanızı ve kredi 

ödemeniz boyunca daha az faiz 

ödemenizi sağlayan Kredya, 16. 

Altın Örümcek Web Ödüllerinde 

Bankacılık & Finans kategorisinde 

birinci oldu.

Devecitech’ten Gurur
Verici Başarı

Yenilebilir enerji girişimi Devecitech, geliştirdiği 

dikey eksenli rüzgar türbini ENLİL ile dünyanın 

en büyük iklim yarışması olan ClimateLaunchpad 

Urban Transitions alanında 1. oldu.

Hepsiburada ve
Anadolu Sigorta
Demo Day’de

İTÜ Çekirdek’in 40’aşkın paydaşı 

girişimcilere destek olmaya devam 

ediyor. Kurumsal paydaşlarımız arasında 

yer alan Hepsiburada ve Anadolu Sigorta, 

olası işbirlikleri için İTÜ Çekirdek 

girişimcilerini dinledi.
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İTÜ ARI Teknokent tarafından teknoloji ihracatını 
artırmak amacıyla yürütülen INNOGATE Uluslararası 
Hızlandırma Programı’na katılan firmaların aldığı 
yurt dışı cirosu 10 milyon doları, toplam yatırım 
miktarı ise 15 milyon doları aştı. Ülkemizin teknoloji 
ihracatına katkıda bulunmak ve bu toprakların dar 
geldiği teknoloji firmalarını global pazarlara hazırla-
mak amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ve 
İTÜ ARI Teknokent öncülüğünde yürütülen INNO-
GATE Uluslararası Hızlandırma Programı’na katılan 

firmaların toplam yurt dışı cirosu 10 milyon doları 
aştı. Konuyla ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent 
CEO’su Doç. Dr. Deniz Tunçalp, “Bugüne kadar 117 
firmanın Türkiye’deki hazırlık döneminden faydal-
andığı ve bu firmalar arasından 53’ünün ABD süre-
cine katıldığı program sonrasında 41 firma uluslar-
arası faaliyetlerine devam ediyor. INNOGATE’e 
katılan firmaların aldığı toplam yatırım miktarı 15 
milyon doları, yurt dışı cirosu ise 10 milyon doları 
aşmış durumda” diye konuştu. 

INNOGATE’e ABD’de müşteri, distribütör, iş ortağı veya 
yatırım bulmak isteyen tüm teknoloji firmalarının 

katılabildiğini belirten Tunçalp, “Geçtiğimiz yıl itibari-
yle İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğini alarak, 

Firmalarının Yurt Dışı Cirosu
INNOGATE
10 Milyon Doları Aştı!

İTÜ ARI Teknokent tarafından teknoloji ihracatını artırmak amacıyla yürütülen 
INNOGATE Uluslararası Hızlandırma Programı’na katılan firmaların aldığı yurt dışı cirosu 

10 milyon doları, toplam yatırım miktarı ise 15 milyon doları aştı.

Tüm Teknoloji Firmaları Başvurabiliyor
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Tunçalp, “Programa katılan firmalar; 159’u ABD’den 
12’si Türkiye’den olmak üzere,  alanında uzman 171 
mentorun eğitim ve network desteğini alıyor. Ayrıca 
İTÜ ARI Teknokent’in New York, Chicago ve San 
Francisco’daki ofislerini altı ay boyunca kullanabilme 
imkânının yanı sıra danışmanlık, iletişim, pazarlama 
ve operasyonel desteklerden de faydalanabiliyor” 
şeklinde konuştu.

ABD’de 3 Şehirde Ofis Fırsatı

Tunçalp, “Programda yıllar geçtikçe; 
başarı hikayelerimizi de artırmanın sevinci 
içerisindeyiz. Örneğin tedarik zinciri yöne-
timindeki yenilikçi çözümleriyle fark 
yaratan Logiwa, geçtiğimiz günlerde 3 
milyon dolarlık yatırım turunu kapattı. 
Dijital pazarlama sektöründe çalışmalarını 
yürüten ODC İş Çözümleri ise, program 
sonrası ürün yelpazesini geliştirdi ve 
bugün cirosunun yüze 40’ını global 
pazardan alıyor.”

Başarı Hikayeleriyle Dolu

programa büyük bir ivme kazandırdık. Bugün 8.’sini 
düzenlediğimiz INNOGATE’e katılan firmaların yüzde 
36’sı bilişim teknolojileri, yüzde 10’u sağlık teknolojil-
eri, yüzde 8’i finansal teknolojiler alanında faaliyet 
gösteriyor. Programla teknoloji firmalarına; uluslar-

arası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve 
strateji geliştirme fırsatları sunuyoruz. Programa 
katılan firmaların uluslararası pazarda müşterilere 
ulaşarak satış yapmasını, iş birlikleri kurmasını veya 
yatırım almalarını hedefliyoruz” dedi.
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Bu kurulum, MIT hocaları ile Türkiye’deki hocalar 
arasında bir köprü görevi görerek konsültasyon 
yapılmasına öncü olacak. Kurulumlar sırasında 
tanıtımı yapılan ve çok beğenilen, yüksek hassa-
siyet ve doğrulukla kanser tanısı koyabilen 
dijital patoloji ürünü ViraPath’in ise kanser 
araştırma merkezine göre modifiye edildikten 
sonra kurulumu yapılacak. MIT ile yapılan bir 

diğer ortaklık ise Asistan Profesör Ömer Yılmaz 
ile başlanan akademik çalışma oldu. Projede 
Virasoft ve MIT adına Asst. Prof. Dr. Ömer 
Yılmaz, dünyanın en prestijli bilim dergisi olan 
Nature’da yayınlanacak bir makale üzerinde 
çalışacak. Virasoft, bu makale sayesinde bütün 
dünyaya patoloji alanında yaptığı öncü çalışma-
larla adını duyurmuş olacak.

MIT Laboratuvarına Kurulum!
VİRASOFT  ’ tan

Innogate firmalarından Virasoft’un geliştirdiği kanser tanısında hekimlere her yerden ve 
anında ikinci görüş imkanı sunan telepatoloji ürünü TelePath, Koch Integrative Cancer 
Research Center at MIT’de kanser araştırmaları yapan Yilmaz Lab’e deneme 

kurulumunu gerçekleştirdi! 
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INNOGATE İle Global Marka Yaratmak İçin Hemen Başvur
INNOGATE Uluslararası Hızlandırma Programı’nın 8. 
Dönemi bitti. Program; ürünü satışa hazır olan teknoloji 
firmalarının global iş yapış biçimlerini öğrenmelerini, 
uluslararası pazarda satış yapmalarını ve iş ortaklıklarını 
kurmalarını sağlıyor. INNOGATE Uluslararası Hızlandır-
ma Programı, teknoloji firmalarına, uluslararası 
bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve strate-
ji geliştirme fırsatlarını; eğitim, mentorluk, danışmanlık 
ve doğru kişi/kurumlara erişim desteklerini içeren 360 
derece bir program. Birebir sonuç odaklı ilerleyen 
program; ürünü satışa hazır olan teknoloji firmalarının 

global iş yapış biçimlerini öğrenmelerini, uluslararası 
pazarda satış yapmalarını ve iş ortaklıkları kurmalarını 
sağlıyor. Firmalara İTÜ ARI Teknokent’in bağlantılarına 
erişme imkânı sağlanıyor ve bu nedenle firmalar, çok 
hızlı bir şekilde ulaşması gereken insanlara ulaşmış 
oluyor. Bunun dışında INNOGATE’in sağladığı en önemli 
faydalardan biri de yarattığı sinerji. Katılan firmalar, 
diğer teknoloji firmalarıyla aynı hedef doğrultusunda 
ilerledikleri için sürekli bir bilgi alışverişi ve deneyim 
paylaşımı hâkim. Bu da firmalar için önemli bir etkileşim 
ortamı sunulmasını sağlıyor.

15 Milyon $’lık Yatırım!
8’incisi düzenlenen Innogate’e katılan firmaların %36’sı 
bilişim teknolojileri, %10’u sağlık, %8’i finansal teknolo-
jiler alanında faaliyet gösteriyor. Toplam 117 firmanın 
hazırlık döneminden faydalandığı ve 41 firmanın 
uluslararası faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen İTÜ 
ARI Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü 
Arzu Eryılmaz, “INNOGATE’e katılan firmalarımızın aldığı 
toplam yatırım miktarı 15 Milyon $’ı, yurtdışı cirosu ise 
10 Milyar $’ı aşmış durumda.” diyor. Başlangıçta firma-
ların teknolojik bir ürünü olması ve bu ürünün ABD 
pazarına da uygun olması gerekiyor. Eryılmaz, “Bu 
anlamda global marka olma potansiyeli yüksek, ürünü 
daha önce müşterilerle buluşmuş ve belli bir satış 
cirosuna ulaşmış teknoloji firmalarını hedefliyoruz. 
Ancak bu kapsamın dışında kalan firmalar da değer-
lendirmeye alınıyor.” diye konuşuyor.

Türkiye’nin alanında öncü uluslararası girişimcilik hızlandırma programlarından olan 
INNOGATE bugüne kadar toplamda 117 firmaya eğitim verirken bunlardan 41 
tanesini uluslararası piyasada kendilerine yer edindiğini bir yapı. Başarılı 
çalışmalarıyla vizyonunu sınırlar ötesine çeviren şirketler için ilham kaynağı olan 
INNOGATE Programı İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu 
Eryılmaz ile yapılan röportajla Ekonomist Dergisi’nden Burcu Tuvay’a konuk oldu. 

Biz de bu güzel haberi sizler için derledik!

INNOGATE  ile
Sınırlarınızın Ötesinde Bir Piyasa Mümkün!

Arzu Eryılmaz
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İTÜ ARI Teknokent bünyesindde faaliyetlerini sürdüren İTÜ MAGNET İleri Aşama 
Girişimcilik Merkezi, Startup İstanbul etkinliği kapsamında 40 ülkeden 300' ü aşkın 

girişimci ve konuşmacıyı ağırladı. 

Startup İstanbul' da finale kalmaya hak kazananlara 
İTÜ MAGNET' li olma fırsatı verdiklerini belirten İTÜ 
ARI Teknokent CEO’su Doç. Dr. Deniz Tunçalp, '' 
Girişimciler kendi ülkelerindeki teknolojileri Türkiye'ye 
getirirken; İstanbul gibi girişimcilik ekosisteminin kalbi 
bir şehirde büyüyerek dünyaya açılacak'' dedi. 
Dünyanın dört bir yanından gelen girişimcileri ağırla-
maktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Tunçalp, 
''300'ü aşkın girişimci ve konuşmacının ülkemizdeki 

girişimcilik fırsatlarını görmek için gelmesi bizler için 
büyük bir gurur kaynağı. İTÜ, sahip olduğu girişimcilik 
ekosistemi ile dünyanın en başarılı girişimcilik ortam-
larından birine sahip. Startup İstanbul' un finaline 
kalmaya hak kazanan başarılı girişimcilere İTÜ 
MAGNET' li olma fırsatı veriyoruz. Böylelikle girişimcil-
er kendi ülkelerindeki teknolojileri Türkiye'ye 
getirirken; İstanbul gibi girişimcilik ekosisteminin kalbi 
bir şehirde büyüyerek dünyaya açılacak'' diye konuştu.

 40 Ülkeden 300 Girişimciyi Ağırladı
İTÜ MAGNET
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InSight Mars’a indikten sonra üzerindeki güneş 
panellerinin açıldığı ve güç ürettiğini belirten 
sinyaller de dün gece itibarıyla Dünya’ya geri 
döndü. Aynı saatlerde bir başka Mars yolcusu 
Odyssey de elde ettiği birkaç fotoğrafı Dünya ile 
paylaştı. Aracın cihazlarını tam olarak 
yerleştirmek için iki ila üç ay sürmesi beklenirken, 
bu görüntü bir robot koluna monte edilen Cihaz 

Dağıtım Kamerasından geldi. Şimdiye kadar 
InSight’a bağlı Instrument Context Camera 
tarafından çekilen ve aracın Mars’a inerken ne 
kadar kir ve tozun ortaya çıktığını gösteren iki 
resim daha var. Resimler heyecan verici olsa da, 
araca dair en heyacan verici kısım, 7 metrelik 
geniş güneş panelleri oldu. Zira bu paneller bir 
günde 700 watt elektrik sağlayabiliyor.

Insight Uzay Aracı Mars’a İndi
ve İlk Fotoğrafı Gönderdi

NASA’nın 
NASA’nın InSight uzay aracı aylar süren yolculuğundan sonra Türkiye saatiyle dün 
akşam saatlerinde Mars yüzeyine inmeyi başardı. Temel görevi Mars’ın yeraltı yapısını 

incelemek olan InSight, elde ettiği ilk görüntüleri de paylaştı.
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 Firmalar Anlatıyor!
İTÜ MAGNET’li

Türkiye’nin belirli bir ölçeğe gelmiş firmaları için “İleri Aşama Girişimcilik Merkezi” olarak 
çalışmalarına devam eden İTÜ MAGNET bünyesinde yer alan çeşitli firmalarla 
Türkiye’nin Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu 
firmalardan olan NOWHERE STUDİOS ve ROFOODS ise kendini, faaliyetlerini ve “İTÜ 

MAGNET”li olmanın avantajlarını anlattı.

NOWHERE STUDİOS CEO’su Burak Tezateşer: “İTÜ MAGNET’te Teknoloji 
Geliştiren diğer firmalarla birlikte olmak kendimize daha farklı bir pers-
pektif, vizyon kazandırıyor.”
B.T: Merhaba ben Burak Tezateşer. Yurtdışında bilinen 
adıyla NOWHERE STUDİOS’u kurdum. Şimdiye kadar 
birkaç tane oyun projesi bitirdik. 3 tane de oyun tekno-
lojileri geliştirmek üzere TÜBİTAK 1507 projesi bitirdik. 
Şimdi 3. ve 4. oyun projelerimize başlıyoruz. Bir yandan 
da 4. TÜBİTAK 1501 projemize başlıyoruz. NOWHERE 
STUDİOS sadece bilgisayar oyunları yapıyor ve bilgisa-
yar oyunları teknolojileri geliştiriyor bir yandan da. Bu 

teknolojileri kendimiz kullanmak için geliştiriyoruz ama 
yeni TÜBİTAK projemizin çıktısını diğer oyun şirketleri-
yle ve animasyon şirketleriyle de paylaşabilmek istiy-
oruz.  Yapay zekâ şimdi önem verdiğimiz alanlardan bir 
tanesi. Oyun geliştirmede özellikle son projemiz 3D 
animasyonunu yapay zekâ kullanarak ses datasından 
elde edebilmek. Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Bir 
yandan kendi oyun projelerimize de devam ediyoruz. 

Burak Tezateşer
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ROFOODS Satış ve Pazarlama Müdürü Eylül Arıman: “İTÜ MAGNET Ar-Ge 
departmanımız için hem diğer firmalarla etkileşim adına hem de verimlilik 
adına bizlere çok büyük katkı sağlıyor “
E.A: Merhabalar. Ben ROFOODS Satış ve Pazarlama 
Müdürü Eylül Arıman. 2016 yılında kurucu ortağımız 
Güven Hanege öncülüğünde başlayan bu süreç, 2017 
yılında Big Bang Start Up Challenge’da ciddi bir 
yatırım aldı.  Aldığımız 320 bin dolarlık yatırım ile 
birlikte hızlı bir büyüme içerisine girdik. ROFOODS 
firması geleneksel otomatların haricinde ofis ve plaza 
katlarına konumlandırılan içerisinde sağlıklı yiyece-
klerin ve atıştırmalıkların bulunduğu mikro market 
hizmeti sunmaktadır. Bu mikro marketler yedi / yirmi 
dört çalışma esasına dayalı olarak geliştirdiğimiz 

görüntü işleme ve yapay zekâ teknolojileri sayesinde 
insansız ve kasiyersiz olarak hizmet vermektedir. 
Eylül ayı itibariyle 2800 beyaz yakalıya hizmet veren 
ROFOODS’un hedefi önümüzdeki 3 yılın sonunda 168 
mikro market açarak 100 bin çalışana hizmet vermek-
tir. İTÜ MAGNET gibi Türkiye’deki sayılı ofislerden 
birinde çalışmak, ekip arkadaşlarım ve benim için 
mutluluk verici bir deneyim. Ayrıca İTÜ MAGNET 
Ar-Ge departmanımız için hem diğer firmalarla 
etkileşim adına hem de verimlilik adına bizlere çok 
büyük katkı sağlıyor!

Oyunlarımızı bütün dünyada satıyoruz. Steam ve Xbox 
üzerinden gerçekleştiriyoruz bunu. 2013’te bir Kick-
starter projesi yapmıştık mesela. Oyuncularımız tüm 
dünyadan oluyor. Xbox üzerinden ya da Steam üzerin-
den Çin, ABD, Türkiye gibi farklı lokasyonlarda satılıyor. 
Açıkçası Türkiye toplam ciromuzun sadece %3’ünü 
oluşturuyor. Dolayısıyla hep zaten ihracat odaklı bir 
yapıda olan bir firmaydık ve bundan sonra da öyle 
olmaya devam edeceğiz tabiki. Yakın zamanda hede-
flerimiz için; tabi biz yapım şirketi olduğumuz için 
projelerimizin sayısını arttırmak ve scope’unu büyüt-
mek olarak söyleyebiliriz. Daha büyük oyun projeleri 

yapabilmek istiyoruz. Daha fazla oyun projesi yapmak 
istiyoruz aynı zamanda. Bir yandan da işte teknolo-
jimizi geliştirip bunu kullanabilecek başka firmalarla 
birlikte çalışabilmek istiyoruz. İTÜ MAGNET bize şunu 
sağlıyor; burada diğer teknoloji geliştirmeye çalışan 
firmaları bildiğimiz ve yakından tanıdığımız için hangi 
zorluklarla karşılaştıklarını ve sektörün genel olarak 
nereye doğru gittiklerini çok iyi anlıyoruz. Yapay zekâ 
bizim vizyonumuzda o kadar yer etmiş bir şey değildi 
ama burada herkesin hayatını ne kadar değiştirdiğini 
gördükten sonra biz kendimiz için de uygulamamız 
gerektiğini anladık.

Eylül Arıman
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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.
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İTÜ Magnet
Gelişmiş Network
Ağı Vaat Ediyor!

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

Ürününüzün pazar hacmini artırarak, satış 
döngünüzü katlamak için en önemli ihti-
yaçlarınızdan biri de bağlantı. İTÜ 
Magnet, sizlere günlük çalışma rutinin-
izde dahi yeni bağlantılar kurmanıza 
olanak tanıyor!

27 Kasım’da Teknoloji Sohbetleri Dilek Dayınlarlı İle Gerçekleştirildi!
Globalde iş geliştirme, satış kanallarına ulaşma ve yatırım alma konularında uzman 
ScaleXVentures Kurucusu Dilek Dayınlarlı teknoloji firmalarının sorularını 27 Kasım 
2018 günü ekosistemin çekim merkezi İTÜ Magnet’te yanıtladı!

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. 
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Üniversitemiz ile Boeing arasında yapılan 
çalışmalar ödülle taçlandırıldı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde bu yıl ikin-
cisi düzenlenen “YÖK Üstün Başarı Ödülleri”nde, 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Boeing eğitim 
iş birliği, “Uluslararası İş Birliği” ödülüne layık 

görüldü. Ödül, İTÜ’ye Boeing ile birlikte oluştur-
duğu çok yönlü iş birliği modeli kapsamında 
havacılık alanında ileri teknoloji ürün ve 
hizmetler geliştirmesi; eğitim faaliyetleri ile bu 
alanda kabiliyetleri artırması ve stratejik insan 
kaynağını geliştirmesi nedeniyle verildi.

Üniversitemize ve Boeing’e Ödül

Cumhurbaşkanı
Erdoğan’dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen “YÖK 
Üstün Başarı Ödülleri”nde, Üniversitemiz, dünyanın önde gelen havacılık şirketi Boeing 
ile eğitim, Ar-Ge ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla üç temel alanda hayata 

geçirdiği projelerle “Uluslararası İş Birliği” ödülüne layık görüldü.
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Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden alan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Karaca “İTÜ, 245 yıllık tarihi birikimi olan ve her 
zaman yeniliklere açık bir üniversitedir. İTÜ, tari-
hinde Türkiye’yi inşa etmiş, ülkemizin 2023 
hedeflerinin en temel bileşenlerinden yerli ve 
milli üretim için araştırma ve geliştirme faali-
yetlerine, nitelikli insan gücü yetiştirmeye tüm 
hızıyla devam etmektedir. Sektörünün önde 
gelen uluslararası kuruluşlarından Boeing ile 
uzun yıllardır sürdürdüğümüz projelerimiz 
başarılı bir şekilde devam ediyor. Yürüttüğümüz 
çalışmaların Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilmesi 
bizim için büyük bir onurdur. Üniversitemiz 
havacılık sektörünün önemli oyuncularıyla iş 
birliğine devam ederek Ülkemize katkı sağlamayı 
sürdürecek. Alanında dünyaya yön verecek ve 
örnek olacak çalışmalarımız da önümüzdeki gün-
lerde hayata geçecek.” dedi. Boeing Türkiye 
Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın 
“Boeing olarak uzun yıllardır Türkiye’nin 
havacılık alandaki büyüme hızını destekleyecek 
teknoloji, Ar-Ge, eğitim projeleri ile bu alandaki 
kabiliyetlerin ve insan kaynağının gelişimine 
katkıda bulunacak iş birlikleri içerisindeyiz. Bu 

kapsamda İstanbul Teknik Üniversitesi Türki-
ye’deki en önemli ortaklarımızdan biri. İTÜ ile 
hem uluslararası boyutta örnek gösterilen bir iş 
birliği modeline imza atmaktan, hem de Türki-
ye’de havacılık alanında teknoloji ekosisteminin 
geliştirilmesine katkıda bulunmaktan dolayı çok 
mutluyuz. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından Boeing’in İTÜ ile 
hayata geçirdiği çok yönlü uluslararası iş birliği 
programının ödüllendirilmiş olması Türkiye’nin 
havacılık sektörüne sağladığımız katkıları 
sürdürmek adına önemli bir motivasyon kaynağı 
bizim için” değerlendirmesinde bulundu.

Projelerimiz Başarılı Bir Şekilde Devam Ediyor



Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 80. 
yılında İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
törenle anıldı. Törene rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, rektör yardımcılarımız, genel 
sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve 

mezunlarımız katıldı.

Tören, saat 9.05’de siren sesleri eşliğinde Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize 
saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Ardından 
İstiklal Marşımız okundu. Davetli konuşmacı Fahri 
Özdemir’in kendi arşivinden TSK’ya sağladığı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün il ziyaretlerinden derlenen 
ve Süha Çalkıvik tarafından seslendirilen video izlen-
di. Ardında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 
Atatürk’ün anısına hazırladıkları 10 Kasım özel dinleti-

si ile sahne aldı. Dr. Öğretim Üyesi Hatice Doğan 
Sevinç yönetiminde, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarı öğretim elemanları 10 Kasım özel dinletisi 
türküleri ve Atatürk’ün beğendiği eserleri seslendirdi. 
Törenin açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Karaca yaptı. Prof. Dr. Mehmet Karaca 
konuşmasında Atatürk’ü sadece bir asker ve devlet 
adamı değil, tam bir eğitim gönüllüsü ve bilim aşığı 
olarak anmak gerek. Hatta kendisiyle yapılan bir röpor-

80. Ölüm Yıl Dönümünde
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

İTÜ’de Anıldı
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tajda Cumhurbaşkanı olmasaydı, Milli Eğitim 
Bakanı olmak istediğini söylemiş. İlk Milli Eğitim 
Kongresi’ni daha 1921 yılında toplamış. Böyle 
bir vizyonla kurulan Cumhuriyetimizin ilerleyişi, 
ancak kuşakların nitelikli bir eğitimden geçir-
ilmesiyle mümkün olabilir. Bunun hepimiz farkın-

dayız. Eğitim programlarımızın ezbercilikten ve 
sınav odaklılıktan kurtarılmasının, eleştirel 
düşünme ve merak etme yetilerinin kazandırıl-
masının ülkemizin en temel meselelerinden biri 
olduğuna inanıyorum. Bizler, hem küresel gerçekleri 
izleyen, yeniliklere öncülük eden ve gerektiğinde 
gecikmeden kendine uyarlayabilen, hem de milli 
değerlerden uzaklaşmamış ve yerel sorunlara da 
bilimle çözüm üretme heyecanı taşıyan kuşaklar 
yetiştirmek zorundayız.” dedi. 100. yılına ilerleyen 
Cumhuriyetimizi tıpkı kuruluş yılında Atatürk’ün 
işaret ettiği gibi iki temel üzerinde güçlendirebiliriz. 
Güçlü bir eğitim sistemi ve güçlü bir ekonomi 
olduğunu söyleyen Karaca sözlerini şöyle sürdürdü, 
”Çatısı altında bulunduğumuz Teknik Üniversite’nin 
kuruluşu da Osmanlı’nın bilime yatırım yapma 
çabasının ve modernleşme adımlardan biridir. 
Bugün 250. yılına doğru ilerleyen köklü bir ekolün 
parçasıysak, bunu bilime hizmet etmeye gönül 
vermiş tüm İTÜ’lülere borçluyuz. Teknik Üniversite 
ekolü, Atatürk’ün bilime verdiği önemden her 
zaman feyzalmıştır, almaya da devam edecektir. En 
büyük görevse her zaman olduğu gibi gençlere 
düşüyor. Araştıran, sorgulayan, bilime kıymet 
veren, üniversiteleri sadece iş ve diploma kapısı 
olarak görmeyen gençler, kendilerine emanet 
edilen Cumhuriyeti daha da iyi yerlere taşıyacaklar. 
İTÜ’nün ve tüm üniversitelerin, Gazi’nin anısına 
vereceği en büyük armağan ise milli gelişmeye 
bilimsel ilerleme ile sunacakları katkı olacak. 

Vefatının 80. yılında, aziz Atatürk’ü bir kez daha 
saygıyla ve rahmetle anıyorum. Konuşmamı, onun 
bilime verdiği kıymeti gösteren iki alıntıyla nokta-
larken, hepinize katılımınız için teşekkürlerimi 
sunuyorum.” İTÜ öğrencileri adına konuşma yapan 
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi Ceren Taşkın ise Atatürk’ün 
anılarıyla süslediği duygu yüklü konuşmasını şöyle 
noktaladı.” Bizler, Türk gençliği olarak yaptığı onca 
fedakârlığın farkında olarak, büyük bir minnet duy-
gusuyla onun bu güzide emanetine sahip çıkıyor ve 
onun açtığı yolda gösterdiği hedefe sadık bir şekil-
de emin adımlarla ilerliyoruz. Bütün mal varlığını 
millete bırakarak aramızdan ayrılışının 80. yılında 
onu bitmeyen bir saygı ve minnetle anıyoruz. 
Sözlerimi, Atatürk’ün onuncu yıl nutku için yazdığı, 
ama sonrasında genel sekreteri Hikmet Bayur’un 
veda ediyor duygusu içerdiği için üzülmesi sebebi-
yle konuşmasından çıkardığı cümleleriyle bitirmek 
istiyorum. ’’Asla şüphem yoktur ki Türklüğün 
unutulmuş büyük medeni özellikleri ve yetenekleri 
bundan sonraki gelişmeleriyle geleceğin yüksek 
medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. 
Bu sözlerim hakikat olduğu gün senden ve bütün 
uygar insanlık aleminden dileğim şudur: Beni hatır-
layınız.’’ Törenin son konuşmacısı ise bugüne kadar 
yapılmış en kapsamlı ve en büyük Atatürk Sergisi 
olarak belirtilen “Büyük Dahi / Gazi Mustafa Kemal” 
Sergisi’nin Proje Direktörü, Folkart Sanat Galerisi 
Koordinatörü Yazar Fahri Özdemir oldu. Mustafa 

Eğitim programlarımızın ez-
bercilikten ve sınav odak-
lılıktan kurtarılmasının, 
eleştirel düşünme ve merak 
etme yetilerinin kazandırıl-
masının ülkemizin en temel 
meselelerinden biri olduğu-
na inanıyorum.

Prof. Dr. Mehmet Karaca
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Kemal Atatürk ve Cumhuriyet tarihiyle ilgili belge-
sel niteliğindeki kitaplara imza atan, kendi koleksiy-
onunu ve dijital arşivini Türk Silahlı Kuvvetleri 
Genel Kurmay Başkanlığı’na bağışlayan, Gazi ile 
ilgili en kapsamlı sergiyi bizlerle buluşturan Yazar 
Fahri Özdemir “Atatürk ve Çağdaşlık” isimli 
konuşmasını yaptı. Konuşmasında Atatürk’ün çok 
yönlülüğüne ve bilime verdiği öneme vurgu yapan 
Fahri Özdemir şunları söyledi, ”Atatürk tarihin 
akışını değiştiren, ona damga vuran, bu damgayla 
birlikte her türlü tehlikelere karşı direnen bir 
insandı. Bu insan, dünya tarihinin gördüğü nadir 
dehalardan birisidir. Atatürk entelektüel bir kişiliğe 
sahipti. Halkına, özellikle Anadolu halkına, her 

zaman güvendi. Kurtuluşu hep Anadolu’da aradı. 
Atatürk’ün diğer bir yönü de çağdaş olmaktı. 
Çağdaşlaşmayı ararken dayandığı en önemli nokta-
lardan bir tanesi her zaman bilimsellikten yana 
olmasıdır. Bilimsellik sıradan bir olay değildir. Bilim-
sellik aynı zamanda özgür düşünceyi de bera-
berinde getirir. Bilimselliği ve özgürlüğü savunan 
bir insan ancak barışı savunabilir. Kurtuluş savaşın-
dan sonra Atatürk’ün tek silahı vardır oda barış. 
Yaptıklarıyla hatta yapamadıklarıyla Gazi Mustafa 
Kemal Türkiye’nin gelişmesine damga vurmuş bir 
insandır. Ölümsüz bir insanın varlığıyla geldi bu ülke 
buraya. Buna hep beraber sahip çıkmamız gerekiy-
or.” diyerek sözlerini noktaladı.
Yazar Fahri Özdemir prodüktörlüğünü üstlendiği 
“Büyük Dahi / Gazi Mustafa Kemal” Sergisi’nin 
İTÜ’de açılacağı bilgisini paylaştı. Tören, 
rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın, Fahri 
Özdemir’e editörlüğünü üstlendiği “Mühendislik 
Tarihimiz” isimli kitabı ve plaket takdim etmesi ile 
son buldu.
İTÜ’lüler her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da 
ellerinde Türk bayrakları ile Ulu Önder Atatürk için 
koştu. “Geleneksel Atatürk’ü Anma Koşusu ve 
Yürüyüşü” bu yıl 35. kez gerçekleşti. Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından düzenlenen 
etkinliğe her yaştan İTÜ’lü katıldı.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Türk karasuları ve Türk boğazlarında can, mal ve 
çevre emniyeti sağlanması ana sorumluluğunu taşıyan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 

(KEGM) arasında Stratejik Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

Kıyı  Emniyeti  Genel  Müdürlüğü
Üniversitemiz ile 

Arasında İşbirliği Protokolü

Üniversitemiz ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) 
arasında Stratejik Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. 
Protokol kapsamında KEGM’nin eğitim faaliyetlerine 
İTÜNOVA Teknoloji Transferi Ofisi destek verecek. 
İTÜNOVA Teknoloji Transferi Ofisi, KEGM eğitim 
faaliyetlerinin yönetimi, denetimi, raporlanması, uluslar-
arası denizcilik mevzuatı ve yeni nesil eğitim teknolojileri 
ile uyumlu hale getirilmesini tesis edecek eğitim yönetim 
sisteminin araştırılması ve geliştirilmesinde önemli rol 
üstlenecek. Protokol kapsamında Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, Denizcilik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
Oğuz Salim Söğüt, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ergin, Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürü Hızır Reis Deniz, Genel Müdür Yardımcısı Vekili 
Hakan Vural İTÜ Arı Teknokent’te bir araya geldiler. Heyet, 
İTÜ Arı Teknokent, İTÜ Çekirdek, İTÜ Magnet, İTÜ Uygula-
ma Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarları’nda incelemel-
erde bulundu. Denizcilik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
Oğuz Salim Söğüt, protokol hakkında şunları dile getirdi: 
“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), vermiş olduğu 

hizmetlerinden dolayı ülkemize büyük katkı sağlamak-
tadır. Gemi trafik hizmetleri, kurtarma/yardım hizmetleri, 
seyir yardımcıları hizmetleri, deniz haberleşme hizmetleri, 
kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri ile denizlerimizde seyir 
emniyeti artırılmakta ve deniz çevresi deniz trafiğinin 
olası kötü etkilerinden korunması sağlanmaktadır. Bir 
araştırma üniversitesi olan İTÜ ile birlikte yapılan işbirliği 
ile ulusal ve uluslararası operasyonel görev standartları 
taranacak. Bu görev standartlarına uluslararası nitelikte 
personel yetiştirebilmek için eğitim sisteminin yönetim ve 
organizasyon yapısı araştırılarak geliştirilecek. Bu yapıya 
uygun Yeni Nesil Eğitim Teknolojileri (AR, VR, Simülasyon 
ve Modelleme vb.) ve AR-GE uygulama alanları tespit 
edilecek. Mevcut simülasyon ve modelleme altyapısının 
gelecek operasyonel ihtiyaçlara göre evrilmesi için gerekli 
stratejik yol haritası araştırılarak geliştirilecek. Bu sürecin 
çıktıları sürdürülebilir bir eğitim ve performans yönetim 
sistemi yazılım ve donanım altyapısının araştırılıp geliştir-
ilmesi maksadıyla kullanılacaktır.” dedi.
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Merkezin faaliyetleriyle ilgili bir değerlendirme 
yapar mısınız? 
H.S: MATİL A.Ş. 2012 yılı sonunda kuruldu. Çelik 
Test ve Araştırma Merkezimizin ana faaliyet alan-
ları; araştırma, geliştirme, inovasyon, akredite labor-
atuvar hizmetleri, mesleki ve teknik eğitim, nitelikli 
insan kaynağı yetiştirme ve çelik firmalarına 
danışmanlık yapmak. Bu faaliyetlerimiz doğrul-
tusunda en önemli projelerimizden birisi bu test ve 
araştırma merkezini kurmaktı. Bunu da Türkiye İhra-

catçılar Meclisi, Kalkınma Bakanlığımız (Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı), İstanbul Kalkınma Ajansı ve 
üniversitemizin desteğiyle 2016 yılının sonunda 
faaliyete geçirdik. Şu anda 20 kişilik bir ekiple 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğiyle kuru-
lan bu merkez başlıca hangi sektörlere ne tür 
katkılar sağlıyor?
H.S: Bizim ana faaliyet alanımız çelik sektörü. Çelik 
sektörüyle ilgili birkaç bilgi paylaşmak isterim. 

Üniversite – Sanayi İş Birliği 
İTÜ’de  ÇETAM  ile 

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Çelik İhracatçıları Birliği iştirakleriyle kurulan Çelik Test 
ve Araştırma Merkezi (ÇETAM) üniversite - sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden 
birini oluşturuyor. Ülkemizdeki çelik sanayine önemli katkılar yapan Türkiye’nin ilk Çelik 
Test ve Araştırma Merkezi yaklaşık 3 senedir İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa 
Yerleşkesi’nde AR-GE faaliyetlerini sürdürüyor. MATİL A.Ş. Genel Müdürü mezunumuz 

Doç. Dr. Hüseyin Soykan ile merkezde yürütülen çalışmalar hakkında konuştuk.



Bu süreçte İTÜ’den nasıl bir destek alıyorsunuz?
H.S: Eski bir mezununuz olarak bu üniversite 
içerisinde olmaktan öncelikle gurur duyuyorum. 
Çünkü kökeni 1700’lü yıllara dayanan İTÜ, ülkemizin 
gelişiminde çok büyük bir rol oynamış ve bugün de 
oynayan güzide bir üniversitemiz. Üniversite - sanayi 
iş birliği ise hep konuşulan ancak zaman zaman 
sorunları olduğu ifade edilen bir alanı kapsıyor. Biz de 
üniversiteyle sanayi arasında tam da üniversitenin 
içerisinde yer alarak doğru bir ilişki modeli 
geliştirmek için bir arayüz olduğumuzu düşünüyoruz. 
Çünkü üniversitenin de sanayinin de gündemi 
farklıdır. Bunları buluşturmak, birbirini daha iyi anlay-
abilir hale getirmek ve buradan da hem üniversite 
hem sanayi hem de ülkemiz için katma değer oluştur-
mak önemli hale geliyor. Örneğin, bu konuda teknik 
yeterlilikleri olan yetkin mühendisler veya teknik 
elemanlar yetiştirmek ve bunları sanayiye kazandır-
mak gibi. Bizler üniversitemiz içerisindeki başta Met-
alurji Bölümü olmak üzere Çevre, Enerji, İnşaat, 
Makine ve Kimya gibi bölümlerle bu faaliyet alanımı-
za yönelik olarak ikili ve çoklu çalışmalar yapıyoruz. 
İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte imkânlar daha da 
geliştikçe konular daha da net anlaşıldıkça bu katma 
değeri arttırmış olacağız. Buradan hem üniversitemiz 
hem sanayimiz daha fazla yarar elde etmiş olacak. 
Üniversitemiz içerisinde başından beri bize her türlü 
desteği veren Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Kara-
ca’ya ve ekibine de bu imkanlar ve pozitif yaklaşımlar 
için hem şahsım hem de kurumum adına çok teşekkür 
ediyorum.
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Türkiye olarak çelik üretiminde Almanya’dan sonra 
Avrupa’da 2. Büyük, dünyada ise 8. Büyük ülkeyiz. 
Yani global olarak ilk 10’da olduğumuz nadir sektörle-
rden birisidir. Yaklaşık 38 milyon ton çelik üretiyoruz. 
Bunun 20 milyon tonunu da dünyanın 180’den fazla 
ülkesine ihraç ediyoruz. Bu ihracatta en önemli 
hususlardan birisi de ürünlerin üretildiği standartlara 
uygunluğu, akredite testlerden geçmiş olmaları, belir-
li kalite sertifikasyonlarına sahip olmalarıdır. Ülkemiz 
için ihracat en önemli konulardan biri olduğu ve çelik 
sektörünün de üretim fazlasını dünyaya satması 
gerektiği için biz o alandaki, teknik tabirle, tarife dışı 
teknik engelleri kaldırmaya yönelik olarak faali-
yetlere başladık ve yürütüyoruz. Bir başka önemli 
faaliyetimiz de ithal edilen her türlü çeliklerin ve de 
yakıtların, kömürlerin ithalat denetimlerini yapmak. 
Bu konuda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ve 
Ticaret Bakanlığı’ndan yetkilere sahibiz. Zira ülkem-
ize standartlara uygun ve kaliteli ürünlerin girmesi 
insan yaşamı ve sanayinin gelişmesi açısından olmaz-
sa olmaz. Dolayısıyla biz bu manada teknik kontrol 
hizmetleri de veriyoruz. Çelik sektörü yanında döküm, 
metal, alüminyum, bakır, havacılık ve savunma 
sanayi, çevre endüstrileri gibi enerji gibi alanlarda da 
faaliyetlerimiz var. Bu manada da ülkemizin günde-
minde olan mega projeler Akkuyu Nükleer Santra-
li’nden tutun Çanakkale 1915 Köprüsü’ne kadar 
hizmet verdiğimiz projeler arasında yer alıyor.
Yerli ve milli üretimin çelik sektöründe uluslararası 
standartları yakalaması ve ihracat değerlerinin 
artırılmasında merkezin rolünü biraz daha açar 
mısınız?
H.S: Üretimde çok önemli noktalardayız; ancak 
mesele artık katma değerli üretim. Yani ürününüzü 
yüksek değere satabilmeniz önemli. İşte burada 
üniversite-sanayi işbirliği çok kritik bir noktaya geliy-
or. Katma değerli ürünlerin üretilmesi, Türkiye’de 
üretilemeyen çeliklerin Türkiye’de üretilebilir hale 
gelmesi, yurtdışına bağımlılığın azaltılması ülke 
savunması ve milli beka ile ilgili konular haline geliy-
or. Dolayısıyla merkezimizde yürütmeye başladığımız 
araştırma projeleri, sektörel projeler ve üniversite - 
sanayi projeleriyle bir yandan mevcut ürünlerin 
katma değerlerini arttırmaya, diğer yandan yeni ürün-
leri üretmeye çalışıyoruz. Özellikle de ülkemizin 
bağımsızlığı konusunda milli ve yerli üretimi desteklem-
eye yönelik kendi faaliyet alanımızda katkılar sunmaya 
çalışıyoruz, belirli mesafelerde yol aldık. 

Doç. Dr. Hüseyin Soykan
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Sektördeki tüm kuruluşlar test ve deneylerini 
burada gerçekleştirebiliyor mu? Türkiye’nin her 
yerinden araştırmacılara kapınız açık mı?
H.S: Ticaret Bakanlığı’na bağlı Çelik İhracatçıları 
Birliği tarafından kurulmuş bir kamu şirketiyiz ve tüm 
yasal mevzuatlarda bakanlık denetimlerine tabiyiz. 
Aynı zamanda da bir anonim şirketiz ve faaliyetlerim-
izi Türk Ticaret Kanunu yükümlülükleri çerçevesinde 
yürütmekle mükellefiz. Ayrıca araştırma merkeziyiz, 
yani çok şapkamız var. Dolayısıyla ÇETAM olarak 
üniversitelerimizden araştırmacılara, çelik sektörü ile 
ilgisi olan her tür konuda projelere her daim açığız. 
Firmalar bazında ise öncelikli olarak Çelik İhracatçıları 
Birliği’nin üyeleri buradan yararlanıyorlar ama bu bir 
kısıtlama değil. Yani yurtdışından da buraya çelik 
testleri geliyor. 2 yıl öncesine kadar Türkiye’deki 
çelik ürünlerinin akredite testleri yurtdışına gönderil-
irken son 2 yılda 10’dan fazla ülkeden çok sayıda 
firmanın testleri buraya geldi. Aslında bu bile başlı 
başına bir başarı hikâyesi. Biz bu manada hizmet ihra-
catı da yapmış oluyoruz. Dolayısıyla çelik kullanan 
sektörlere, çelik üreticisi firmalara, üniversitelere ve 
araştırma kurumlarına kapımız ve gönlümüz açık. Bu 
konularda her zaman imkanlarımız dahilinde iş 
birliğine varız ve yapıyoruz. 
Ülkemizdeki döviz kurlarındaki dalgalanma her 
sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü de önemli 
ölçüde etkiledi. Peki, sizde durumlar nasıl? Mevcut 
AR-GE çalışmalarınızı ne ölçüde etkiledi?
H.S: Sorunuza iki türlü cevap vereyim. Sektör olarak 
zor bir dönemden geçiyoruz. Zira Amerika Birleşik 

Devletleri ve Başkanı Trump malum vergileri önce 
%25 vergi sonra %50’ye çıkardı. 1996’dan beri üyesi 
olduğumuz Avrupa Birliği’nin en azından serbest 
ticaret antlaşması yaptığımız Avrupa Birliği’nin ben-
zeri bir vergi uygulaması da ihracat yapan 
sektörümüzü çok ciddi etkiledi. Diğer yandan yurt 
içerisinde bu döviz kurlarındaki hareket inşaat 
sektöründe, dolayısıyla da çelik tüketiminde 
düşüşlere neden oldu. Ancak biz kendi faaliyetlerim-
izde bu etkileri minimize ederek araştırma projelerim-
izde herhangi bir kesintiye gitmedik, bilakis 
artıyoruz. TÜBİTAK desteklerinden yararlanıyoruz. 
Ayrıca kendi yaptığımız faaliyetlerden elde ettiğimiz 
gelirleri de hem buranın giderlerinde kullanıyor hem 
de araştırma projeleri için fon olarak değerlendiriy-
oruz. Çünkü kar merkezli ticaret gibi bir önceliğimiz 
yok. Önümüzdeki yılın bu yıla göre belirsizliklerin 
daha da azaldığı, dolayısıyla önümüzü daha rahat 
görebileceğimiz bir yıl olacağını öngörüyorum ama 
her türlü senaryoya da hazırlık yapmak ona göre de 
faaliyetlerimizi ve mali pozisyonumuzu planlamak 
durumundayız. 
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İTÜ Yatırım Kulübü tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Pazarlama ve Finans Zirvesi iş 
ve sanat dünyasından önemli isimleri ağırladı. 

Pazarlama ve Finans Zirvesi’ne
Yoğun İlgi

Üniversitemiz Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen 
Pazarlama ve Finans Zirvesi bu yıl da yoğun ilgi gördü. 
Onlarca başarı öyküsünün üniversite öğrencileriyle 
paylaşıldığı, çeşitli etkinlikler, söyleşiler ve panellerin 
gerçekleştiği zirve, İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Farklı 
kentlerden katılımcıların da yer aldığı zirvede, 4 gün 
boyunca pazarlama ve finans dünyasıyla ilgili konular-
da katılımcılara sektörle ilgili çalışmalar anlatıldı. 
Zirvenin ilk konuğu Unilever Finans Direktörü Çağrı 
Sinmez oldu. Pazarlama ve Finans Zirvesi’nde olmak-
tan duyduğu mutluluğu dile getiren Sinmez düzenley-
en öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkür 
ederek sözlerine başladı. Mesleki tecrübelerini öğren-
cilerle paylaşan Sinmez, bilginin ne kadar önemli 
olduğunu vurguladı. Unilever’in faaliyetleri hakkında 
bilgi veren Sinmez, finans alanında çalışmak isteyen 
öğrencilere ise şu tavsiyelerde bulundu: “Finans 
alanında çalışmak isteyenlerin analitik tarafı çok iyi 
olmalıdır. Düşündüğünü çok iyi bir şekilde suna-
bilmelidir. Cesur olmalıdır. İşini sevmeli, sosyal tarafı 
güçlü olmalı, insanlarla iletişimi kuvvetli olmalıdır. 
Liderlik özelliğine sahip olmalı, özelikle kendi kendine 
liderlik edebiliyor olmalı. İşine tutkuyla bağlı olmalıdır. 
Doğru iş planı yapmanın ve hedefleri belirlemenin 
oldukça faydasını göreceksiniz.” dedi. Zirvenin ikinci 
gününde söz alan Logo Yazılım CEO’su Buğra Koyuncu, 
“Yazılım veya kodlama dünyası öyle bir şey ki 
hayatımızın her yerinde karşımıza çıkıyor. Bu dünya 
sadece kod satırlarını yazmaktan ibaret değildir, kod 
satırlarını yazmak sadece işin tercüme kısmı. Tasarım 
ise fikirlerin koda dönüşmesini sağlayan şeydir.” diye 
konuştu. Koyuncu’dan sonra öğrencilerle buluşan 
Petrol Ofisi CFO Serhan Ulga, öğrencilere hedefin 
önemini anlattı. Ulga, “Bir hedefiniz olmalı. Hedefi 
olmayanlar hiçbir yere varamıyor. İş uzun bir yolculuk, 
zorlayıcı süreçler olabiliyor. Bu yolculuk kişinin nereye 

varmak istediği ile alakalı.” dedi. Stratejist ve İletişim 
Uzmanı Hatice Kumalar konuşmasında “İnsanlar karar-
larını akıllarıyla alır gibi yanlış bir algı var. İnsanlar 
kararlarını duygularıyla alır, bu yüzden kalplerine 
dokunulması gerekir. Kalplerine dokunabilmek için 
onların dikkatlerini çeken şeyleri ele almalıyız. Duy-
gusal unsurlar çok önemli.” şeklinde konuştu. Zirvenin 
üçüncü gününde öğrencilerle buluşan Garanti Dijital İş 
Geliştirme Yönetmeni Atilla Daci, kültürel birikimin 
önemine dikkat çekti. Daci, “İnsanların kültürüne göre 
kendimizi optimize etmeliyiz çünkü ülkeden ülkeye 
tercihler değişiyor." dedi. Inventram CEO’su Cem 
Soysal ise “Tavsiyem hep aynı, elinizde diplomanızla 
iyi yerlere girebilirsiniz ama iyi bir fikriniz varsa parayı 
ve yatırımı bulabiliyorsunuz.” diye konuştu. P&G 
E-ticaret Ekip Lideri Cansu Büyükışık Sever, “Artık çok 
daha sosyal bir ortamda yaşıyoruz. İnsanlar kolay 
ulaşamadıklarını internet üzerinden sipariş ediyorlar.” 
dedi. Kiğılı Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın, 
“Markaların evrilmesi için satış odaklı mağazacılıktan 
deneyim mağazacılığına geçilmeli çünkü artık marka-
ları deneyim ayrıştırıyor. Deneyim mağazacılığı, marka 
vaadini müşteriye yaşatabilme sanatıdır.” diyerek 
sözlerini bitirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman ise 
“Antrenörlük bize çok daha fazlasını öğrenme şansını 
sağladı. Biz de karşılık vermek için gece gündüz 
çalıştık.” sözleriyle zirvenin son konuşmacısı oldu.
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