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H2O E-Dergisi’nin 25. Sayısı, 2018 yılı Aralık ayında gerçekleşen gelişmelerden 
oluşan dolu içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

Öncelikle bu ay yaşanan gelişmelere değinmeden evvel 2019 yılının ülkemizin 
tüm Ar-Ge ekosistemine sağlık, mutluluk ve başarılı bir dönem getirmesini 
temenni ediyorum. İTÜNOVA TTO ve tüm İTÜ Ar-Ge ekosistemi olarak Türkiye 
Ar-Ge ve İnovasyonuna katkı sağlamaya yeni yılda da devam edeceğiz.

Dergimize ve sizlere ulaştıracağımız haber içeriklerine gelince; bu ay kapağımıza 
İTÜ ve Ar-Ge ekosistemi olarak elde ettiğimiz büyük bir ödülü taşıdık. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından verilen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet 
İhracatçısı Ödülü’nde En İyi Devlet Üniversitesi ödülüne layık görülerek İTÜ’nün 
başarısı taçlandırıldı. 

2018 yılını kıymetli bir ödül ile kapatan İTÜ’de bu başarıya imkan tanıyan 
paydaşlarımızdan İTÜ ARI Teknokent sayfalarında daha yakından tanıyacağınız 
şirketlerimiz yer alacaklar; ARGENİT, ERLAB TECH, HANGAARLAB, PIXERY, 
TEAMGRAM…

İTÜ Magnet ve İTÜ Çekirdek bölümünde girişimcilerimizin hikayelerine ortak 
olurken, aynı zamanda İTÜ Çekirdek’te yaşanan son gelişmelere de 
ulaşabileceksiniz. Ayrıca INNOGATE bölümünde yer alan “Yurt Dışında İlk 
Ofisinizi Nerede Açmalısınız?” başlıklı blog yazısı ufkunu dış pazarlara doğru 
açanlar için oldukça önemli bilgiler içermekte.

Son olarak İTÜNOVA TTO bölümünde İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilay Çelebi ile gerçekleştirdiğimiz röportajda 
lojistik alanda elektrikli araçların yaygınlaşmasını hedefleyen 5 ülkeden 6 ortakla 
birlikte yürütülen AB Projesi ‘nin detaylarına ulaşabileceksiniz.

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

Keyifli okumalar dilerim!
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Tüm dünyada elektrikli otomobiller ve otonom sürüş sistemleri çok hızlı bir gelişme 
içerisinde. Bu alanda otomobil sektörünün devlerinin yanı sıra birçok farklı girişim ve 
konsorsiyum da geleceğin teknolojisinde söz sahibi olmak ve standartları belirlemek 

için çalışıyor.

Türkiye, geçmiş yıllarda otomotiv sektöründe 

üretim anlamında söz sahibi konumda olsa da artık 

teknoloji anlamında da ön plana çıkmak istiyor. Bu 

noktada en önemli konulardan biri elbette yeni 

teknolojiler geliştirmek için yapılacak ar-ge 

çalışmaları oluyor. Söz konusu yeni araştırma ve 

geliştirme olduğunda ise sanayi – akademi iş 

birlikleri kritik öneme sahip. İstanbul Teknik Üniver-

sitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak 

görev yapan Doç. Dr. Dilay Çelebi, bu konuda önemli 

çalışmalar yapıyor. Özellikle uluslararası projelerde 

yaptığı görevlerle önemli tecrübeler elde eden 

Dilay Çelebi’ye bu projelerde İTÜNOVA TTO da 

destekler sağladı. Dilay Çelebi’ye İTÜNOVA 

TTO’nun sağladığı katkıları ve gerçekleştirdiği 

uluslararası projelerin detaylarını konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
D.Ç: Merhaba ben Dilay Çelebi. Lisans eğitimimi 
endüstri mühendisliği alanında ODTÜ’de tamamladık-
tan sonra İstanbul’a geldim. İTÜ’de doktora eğitimimi 
işletme mühendisliği alanında yaptım. 5 yıllık bir özel 
sektör tecrübem oldu fakat doktora tez aşamasına 
gelince İTÜ İşletme Fakültesi’nde araştırma görevlisi 

olarak görev almaya başladım. O günden bu yana 
İTÜ’de görev yapıyorum. 1 yıl Hollanda’da Eindhoven 
Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyeliği yaptım. İTÜ’ye 
döndüğümde görevime doçent olarak devam ettim. 
Bu çalışmalar sırasında da yine bir yıl OECD bünye-
sinde International Transport Forum’da konuk 
araştırmacı olarak görev yaptım.

Doç. Dr. Dilay Çelebi

Elektrikli  Araçlarla
Lojistik Süreçler

Gerçekleştirilecek!
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Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsede-
bilir misiniz?
D.Ç: Başlangıçta çok mikro seviyede projeler 
yapıyor olmama rağmen yavaş yavaş makro sevi-
yede projeler yapmaya başladık. Mesela doktora 
tezimi tedarik zinciri yönetimi üzerine yapmıştım, 
bu tez ile ABD’de verilen bir ödül vardır doktora 
tezi ödülü bunu kazandım. Hatta Türkiye’den ilk 
defa bir üniversite bu ödülü almış oldu. Fakat daha 
sonra dediğim gibi hem yaptığım araştırmalarda 
hem de Türkiye’nin içinde bulunduğu konjonktürel 
ortamda çalışmalarım daha ulusal seviyeye çıkma-
ya başladı. Yaklaşık son 2-3 senedir özellikle bu 
International Transport Forum’da geçirdiğim 1 
seneden sonra Türkiye’deki lojistik politikaları 
üzerine yoğun projeler yapmaya başladım. Bunlar-
dan en önemlisi hala sürmekte olan ulusal lojistik 
master plan projesi. Bununda çalışmalarını İTÜNO-
VA TTO ile gerçekleştirdik. Akademik çalışmalarımı 
İTÜNOVA TTO üzerinden yapıyoruz. Yaklaşık 2 
senelik bir proje olup bir 8 ay kadar kaldı tamam-
lanmasına. Bunun sonucunda Türkiye’deki bütün 
lojistik planların, eylemlerin ve diğer ilişkili alan-
ların oluşturulacağı kapsamlı bir plan ortaya 
konulması öngörülüyor. Diğer devam eden projem 
dünya bankası ile yine bu alanda çalışıyoruz.  
Kalkınma Bakanlığı ile bazı projelerimiz var. 11. 
Kalkınma Planının lojistik ihtisas konusundaki 
raportörlüğü görevini de ben yapıyorum. Bunun 
yanında 1 adet tamamlanmış, yürütücü değil 
araştırmacı olarak görev aldığım bir tersine lojistik 
projemiz oldu. Bu proje elektronik atıkların yöne-
timiyle ilgiliydi. Halihazırdaki projemiz tüm bu 
alanlarla biraz ilişkili olmasına rağmen farklı yan-
ları da mevcut. Bu son projemiz AB projelerinden 
ERA Net kapsamında desteklenen bir proje. Elek-
trikli araçların şehir içi yük taşımacılığında ya da 
lojistik işlemlerde kullanılmasının yaygınlaştırıl-
masını amaçlayan bir proje. Başvuru çalışmalarına 
yaklaşık 1 sene önce başladık. Benim uzun zaman-
dır düzenli olarak çalıştığım bir Almanya’dan 
ortağım var. Bu ortağım aracılığıyla onların yer 
aldığı bir araştırma kurumu böyle bir projenin 
yürütücülüğünü üstlenmek istediler. Benimle 
iletişime geçtiler. Aslında geçmiş tecrübelerime 
bakarak elektrikli araçların kullanılması ile ilgili 
tecrübem çok fazla yok hatta Türkiye’de bu alanda 
çok büyük bir tecrübe yok. İlk olarak bunu belirttim 
kendilerine. Fakat projenin yapısına baktığımızda 

bu tecrübeyi edinmenin aslında çok gerekli de 
olmadığı görüldü. Belki de farklı tecrübe seviyeler-
ine sahip katılımcıların bu projede yer almasının 
daha olumlu olabileceğini belirttiler. Bunun üzer-
ine tamam dedik. ERA Net projelerine Türkiye’den 
araştırma kurumlarının başvurması mümkün değil-
di. Başvurduğumuz zaman. Bu yüzden İTÜ olarak 
doğrudan başvuramadık ve bir ortak arayışımız 
oldu. Bu konuda İTÜNOVA TTO ile iletişime 
geçtim. Kendileri bu özel sektör kuruluşlarıyla 
doğrudan yakın ilişki içindeler. Kendileri Borusan 
Lojistik ile bizim için bir toplantı ayarladı. Kurum 
konu ile ilgilendi. Ortaklığımız İTÜNOVA TTO ile 
sağlanarak projeye ortak olduk. Borusan Lojistik 
projenin ana ortağı İTÜ ise alt yüklenicisi oldu. 
Fakat projeyi oluştururken tüm aşamalarda iki 
ortağında eşit yüklerde hemen hemen görev 
alacağı şekilde bir proje oluşturduk. Almanya, 
Danimarka, Polonya, Avusturya ve Türkiye olarak 
5 ülkeden 6 ortakla gerçekleştirilen bir proje. 
Proje ortaklarından Almanya ve Danimarka’nın 
yüksek tecrübeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Ancak Türkiye ayağıyla en düşük tecrübeyi biz 
temsil ediyoruz projede. Projede de amaç elektrikli 
araçlar beklenilen hızla yaygınlaşmadığı için, yay-
gınlaşmaya ön ayak olmak amacıyla neler 
yapılabilir, ne şekilde gerçekleştirilebilir? Bunların 
araştırılacağı ortak bir platformu oluşturmayı 
hedefledik. 
İTÜNOVA TTO bu projede size ne gibi katkılar 
sağladı?
D.Ç: İlk İTÜNOVA TTO açıldığı andan itibaren, ben 
tüm projelerimde onlarla çalışmayı tercih ediyo-
rum. Araştırmacılar olarak biz genelde Ar-Ge ve 
akademik katkı alanına odaklanabiliyoruz. Fakat 
projelerin geliştirilme ve alınma aşamasında birçok 
farklı süreç var. Bunlardan işte yasal süreçler 
sözleşmelerin oluşturulması finansal, mali süreçler 
gibi birçok alanda desteğe ihtiyacımız oluyor. Bu 
alanda İTÜNOA TTO’da görev alan arkadaşlar her 
zaman çok büyük destek sağladılar. Bunun yanı 
sıra mesela bir TÜBİTAK projesi gerçekleştirdik.  
Projenin tüm yazım aşamasında yine onlardan 
destek aldım. En son yaptığımız bu AB projemizde 
de yine ortak bulurken bize destek sağladılar. 
Lojistik master planda, tüm yasal, finansal ve proje 
geliştirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili süreçlerde 
destek aldım. Yani hem maddi hem de manevi tüm 
çalışmalarımda İTÜNOVA TTO bana destek oluyor!



8

ile Birlikte Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na Katıldı!

İTÜNOVA  TTO,
İTÜ  ve  Ar-Ge  Ekosistemi

İTÜNOVA TTO gücünü bilimsel bilgi birikiminden aldığı İTÜ ve İTÜ’nün Ar-Ge 
ekosistemi ile birlikte Ankara Ticaret Odası Congresium Fuar Alanında Verimlilik 
Vakfı tarafından 7-9 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji 

Fuarı’na katılım gösterdi!

Girişimcilik ve Ar-Ge alanında çalışmalar 

gerçekleştiren çok sayıda önemli firmanın, kamu ve 

eğitim kurumlarının yer aldığı fuarda firmalar 

geliştirdiği ürünlerini sergilerken, aynı zamanda 

Ankaralı vatandaşlara Türkiye’de Ar-Ge ve İnovasyon 

alanında neler gerçekleştirdiğini anlatma imkânı 

buldular. Milli üretimin öneminin farkında olan Ar-Ge 

ve İnovasyonun Merkez Üssü İTÜ’de bu bilinçle önemli 

Ar-Ge paydaşları İTÜNOVA TTO ve İTÜ ARI Teknokent 

ile birlikte üniversite de gerçekleştirdiği faaliyetleri 

ilgili kitleye anlatma imkânı bulurken, aynı zamanda 

İTÜ Çekirdek’te yer alan girişimlerde fikirlerini anlat-

ma ve ürünlerini sergileme imkanı buldular. 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın da ziyaret 

ettiği ve bilgi aldığı İTÜ standı aynı zamanda bir çok 

girişimci adayının da bilgi almak için uğrak noktaların-

dan biri oldu ve önemli sayıda ziyaretçiyi ağırlayarak 

dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Güneş panellerini içeren yasa tasarısı uzun zamandır 
gündemdeydi. Yapı Standartları Komisyonu, 5 Aralık’ta 
son kez bir araya geldi ve yeni yasa için oy kullandı. 
Toplantı sonucunda yasanın yürürlüğe girmesi için gere-
ken son onay da çıkmış oldu. Böylece Kaliforniya’da 1 
Ocak 2020’den sonra inşa edilecek müstakil evler, 
apartmanlar ve az katlı daireler çevre dostu enerji üreti-
mine geçecek. Uzun nesnelerle (ağaçlar ve yüksek 
binalar gibi) engellenen ya da panellere yer olmayan 
evler tek istisna olarak kabul edilecek. Yeni yasa, ABD’de 
türünün ilk örneği ve ülkenin geri kalanı için de örnek 
teşkil edebilir. Son derce heyecan verici olan bu çevre 
dostu atılımı eleştirenler de var. Bölgede zaten yüksek 

olan konut fiyatlarını iyice şişireceğini belirtiyorlar. 
Ayrıca kayda değer bir enerji tasarrufu sağlayabi-
leceğine inanmıyorlar. Yasayı savunanlar ise güneş 
paneli teknolojisinin uzun vadede büyük tasarruf 
sağlayacağını belirtiyor. Ev sahiplerinin 25 yılda yaklaşık 
60.000 dolar tasarruf edebileceğini tahmin ediyorlar. 
Ayrıca, özellikle yoğun saatlerde elektrik şebekesindeki 
genel gerilimi azaltabileceğini de düşünüyorlar. Şu ana 
kadar güneş enerjisine 42 milyon dolar yatırım yapan 
Kaliforniya bu alanda en önde gelen eyalet. Eyalette 
geçen yıl kullanılan elektriğin yüzde 16’sı güneş ener-
jisinden elde edildi. Şimdi ülkede hangi eyaletlerin 
Kaliforniya’yı takip edeceği merak konusu.

Yasasını Onayladı

Kaliforniya

“Her Eve Güneş Paneli”
Kaliforniya 1 Ocak 2020’den sonra inşa edilecek müstakil ev ve apartman 

dairelerinde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk ABD eyaleti oldu.
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SpaceX, 2017 yılının Mart ayında aynı roketi ikinci 
kez kullanarak, yeniden kullanılırlık konusunda kendi-
ni ispat etmişti. Ancak şirket bunu tek seferlik bir 
başarıdan ziyade tekrar tekrar gerçekleşen, adeta bir 
yolcu uçağının bir yılda onlarca sefer gerçekleştirme-
si gibi işleyeceğini hayal ediyor. Ve bu hayal, her 
geçen gün gerçek olmaya bir adım daha yaklaşıyor. 
Bu yıl iki kez fırlatılmış ve iniş yapmış olan Falcon 9, 
geçtiğimiz günkü Spaceflight SSO-A: SmallSat 
Express misyonu için yeninde sahnedeydi. Ve üçüncü 
misyonunda da herhangi bir aksaklık yaşamadı. 

Şimdiye kadarki en büyük misyonlarından birini 
gerçekleştiren Falcon 9, 35 farklı kuruluşun 64 
uydusunu uzaya taşıdı. SpaceX böylece aynı anda 64 
mini uydu taşıyarak ABD’den tek seferde uzaya fırla-
tılan en fazla sayıda kargo rekorunu da kırmış oldu. 
Falcon 9 taşıdığı uyduları yörüngeye yerleştirdikten 
sonra inişe geçti. Ve SpaceX’in Pasifik Okyanusu’nda 
kendisini bekleyen drone gemisine inmeyi başardı. 
Roketin dördüncü kez kullanılabilme ihtimalinin 
olduğu söyleniyor. Bilim insanları gerekli incelemeleri 
yaptıktan sonra bunun kararını verecekler.

SpaceX CEO’su Elon Musk, yeniden kullanılabilen roketler 
hakkında konuştuğunda, bunun uçaklar gibi işleyeceğini, 
yani yere inip bakımları yapıldıktan sonra tekrar uçacağını 
söylemişti. Şirket, daha önce iki kez uçmuş olan bir Falcon 
9 roketini üçüncü defa uçurarak bu hedef doğrultusunda 

önemli bir adım attı.

Aynı RoketiSpaceX
Üçüncü Kez Fırlatmayı Başardı
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26 Kasım’da Kızıl Gezegen’in yüzeyine inen InSight’ın 
görevleri arasında Mars’ın yeraltı yapısını incelemek, 
elde ettiği verilerle sadece Mars’ın değil, diğer gezegen-
lerin oluşumu konusunda önemli bilgiler vermek var. 
Ancak ses kaydetmek onlardan bu görevlerin arasında 
yer almıyordu. Projenin başındaki isimlerden Bruce 
Banerdt, planlanmayan bu gelişme için “Misyon-
larımızdan biri Mars’taki devinimi ölçmek. Bu, doğal 
olarak ses dalgalarının neden olduğu hareketi de içeriy-
or” dedi. Ve sonuç olarak ortaya Mars’ın kalp atışlarının 
ses kaydı çıktı. Ses kaydı, InSight’ın enstrümanları 

arasında yer alan hava basıncı sensörü ve sismometre 
aracılığıyla elde edildi. Hava basıncı sensörü, hava 
titreşimlerini doğrudan algıladığında, sismometre, Mars 
rüzgarının InSight’ın güneş panellerinden üflediği 
titreşimleri kaydetti. Bilim insanları rüzgarın hızının 
15-25 km/s arasında olduğunu tahmin ediyor. Insight, 
görevi gereği uygun bir nokta bulduğunda sondaj yoluy-
la Mars’ın yeraltı yapısını inceleyecek. Asıl önemli bilgiler 
o zaman ortaya çıkacak. Bilim insanları ilk verilerin 
gelmesi için bir ay daha beklememiz gerektiğini 
söylüyor.

İlk Kez Duyuldu
Mars’ın Sesi

“Misyonlarımızdan biri Mars’taki devinimi ölçmek. Bu, doğal 
olarak ses dalgalarının neden olduğu hareketi de içeriyor”

- Bruce Banerdt -

NASA’nın uzay keşif aracı InSight geçtiğimiz hafta Mars’a indi ve ilk 
fotoğrafları gönderdi. Bu tarihi başarının ardından bu sefer tarihi bir ilki 

gerçekleştirdi. Mars’ın sesini kaydetti ve bu kaydı Dünya’ya gönderdi.



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

ERLAB TECHNOLOGY ve TEAMGRAM firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

Tanıyalım!

İTÜ ARI  
Teknokentli  Firmaları 

M.K.S: Merhabalar. Ben Mustafa Kâmil Sağıroğlu ERLAB 
TECHNOLOGY’nin Genel Müdürü’yüm. 2006 yılından 
itibaren faaliyet gösteren firmamızın İTÜ ARI Teknokent 
merkez olmak üzere 3 farklı teknokentte Ar-Ge ofisi 

ERLAB TECHNOLOGY Genel Müdürü Mustafa 

Kâmil Sağıroğlu: “Katma değerli ve inovatif 

çözümler geliştiren bir teknoloji firmasıyız.”

bulunmaktadır. Ana teknolojide uzmanlaşmış 
personelleri ile katma değerli ve inovatif çözümler 
geliştiren bir teknoloji firmasıyız. Birbirinden farklı 
birçok alanda proje çalışmalarımız oldu. Bunlardan da 
bazılarını ürünleştirdik. Yoğun olarak medya ve savun-
ma sanayii alanlarında ürünler geliştiriyoruz. Bulut 
tabanlı geliştirmiş olduğumuz ürünümüzü hem “plat-
form as a service” olarak hem de “software as a 
service” olarak yurt içi ve yurtdışındaki birçok müşter-
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Mustafa Kâmil Sağıroğlu



13

imize sunduk. Başarıyla kullanılıyor. Telefon oper-
atörleriyle ortak markalama çalışmaları yaparak ilerliy-
oruz ve kendimizi hep teknoloji tarafında tutmaya 
gayret ediyoruz. Yatay olarak konumlandırdığımız bulut 
medya ürünümüzün bir çok dikey ürünü de bulunmak-
tadır. Örnek olarak bir cep telefonu üzerinden canlı 
yayın yapan bir uygulama, bir haber ajansının problemi, 
kendinize ait bir video portal sitesi gibi birçok ürünü bir 
bulut mimari züzerinden kullanılabilir veya kendi üzer-
inizde entegre ediyor olabilirsiniz. Hibrit Bulut Mimarisi 
olarak adlandırdığımız düşük bant genişliklerinde veri 
transferi, çoklu mozaik ekranlar için özel “encode” 
kodlama yöntemleri, bulut tabanlı medya çözümleri gibi 
birçok farklı alanda patentimiz bulunuyor. Bunun 

haricinde uluslararası birçok konferansta yer alıyor ve 
akademik yayınlarla sektörün gelişmesine katkı 
sağlıyor. Ayrıca içerideki personellerimizin de gelişimini 
destekliyoruz. TÜBİTAK, TEYDEP, HORIZON 2020 gibi 
fon desteklerinden faydalandık. Bunlardan çeşitli 
ödüllerimiz var. DELOITTE gibi çeşitli ticari değer-
lendirme kuruluşlarından hızla büyüme verilerimiz yine 
yıllar içerisinde ödüllendirildi. İTÜ ile yoğun bir ilişki 
içerisindeyiz. İTÜNOVA TTO ile proje geliştiriyoruz. 
TEYDEP projelerimizde akademik personellerden 
danışmanlık alarak ilerledik. Bizim için en önemli olan 
şey İTÜ’nün de kendi yapısıyla desteklediği 3.-4. Sınıf-
tan itibaren bizimle çalışmaya başlayan personel katkısı 
olarak adlandırıyoruz diyelim. 

A.Y: Ben Ahmet Yürekli. TEAMGRAM’ın kurucu ortağı ve 
CEO’suyum. TEAMGRAM küçük ve orta ölçekli işletmeler için 
geliştirilmiş bir müşteri ilişkileri yönetim yazılımı. Bulut ve 
mobil tabanlı bir yazılım. Bunun geliştirilmesi İTÜ ARI Tekno-
kent’te yapıldı tamamen. Bundan 18 ay önce bu ürünü 
dünya pazarına sunmamız gerektiğine karar verip şirketin 
merkezini Kanada’ya taşıdık. Bu bize oradaki yatırımcılara ve 
oradaki rekabete daha yakın olma imkanını getirdi. O sayede 
dünyanın çok farklı bölgelerinde birdenbire satış imkanına 
kavuştuk. Bugün itibariyle 4 dilde 20’den fazla ülkede satışı 
gerçekleşen güçlü bir oyuncuyuz. INNOGATE, TEAMGRAM’ın 
hayatına çok enteresan bir noktada girdi aslında. Biz ilk 
ekipte yer aldık. Bizim için yeni ufuklar açtı diyebilirim. Çünkü 
TEAMGRAM’ı yurtdışına götürmemiz gerektiği ve ancak o 
şekilde istediğimiz büyümeyi yakalayabileceğimiz fikrini 
orada pekiştirdik. Buraya döndükten sonra bir süre bunun 
hazırlıklarıyla geçti. O dönem sırasında, bariz bir şekilde 
görüdüğümüz bunun böyle düzenli bir şekilde çalışmadan 
acele bir şekilde yapılamayacak olduğuydu. Mutlaka gerçek-

ten şirketi Kuzey Amerika’ya götürmeye kararlıysak 
kalkışabileceğimiz bir şey olduğu anlaşıldı. Bunun 
hazırlıklarını yaptık. 2017’nin Mart’ında da Kanada’ya gidip, 
orada şirketimizi kurduk. Şirketin merkezini oraya taşıdık. 
Orada yatırım aldık. ARI Teknokent’teki ofisimizde artık oraya 
bağlı Ar-Ge merkezi olarak çalışıyor. Öncelikle Güney Amerika 
üzerine odaklanmış durumdayız. Geçtiğimiz aylar içerisinde 
Portekizce ve İspanyolca’yı çıkardık.  Hem Brezilya’da hem de 
Güney Amerika’nın geri kalanında KOBİ’lere hitap edebilir bir 
hale geldik. Destek portallerimiz, işte satış ekibimiz, hepsi bu 
dillerde hizmet verebilir hale geldi. Önümüzdeki bir yıl boyun-
ca o bölgede yoğun bir büyüme çalışması bekliyoruz. Kabaca 
bunun %30-35 civarında bir verimlilik artışı olduğunu 
söyleyebilirim. Satış ekibinin diğer bütün kaynakları aynı 
şekilde kalmak şartıyla TEAMGRAM kullandığı durumda 
%30-35 kadar daha iyi sattığını biliyoruz. Bazı sektörlerde bu 
biraz daha iyi, bazı sektörlerde bu biraz daha düşük ama 
ortalama olarak %30-35’lerdeyiz.

TEAMGRAM Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Yürekli: 

“INNOGATE Süreci Bizim İçin Yeni Ufuklar Açtı!”

Ahmet Yürekli



ARGENİT’in geliştirdiği mikroskop temelli medikal görüntüleme ve analiz sistemleri 
2 bini aşkın noktada kullanılıyor!

ARGENİT Bilgisayar Destekli Mikroskop Sistemleri 
Tic.Ltd.Şti. 1999 senesinden bu yana sektördeki faali-
yetlerini Mediacybernetics/USA, PixeLINK/Kanada, 
Diagnostic Instruments/USA, Applied Spectral Imaging 
/ Israil, Jenoptik/Almanya, Qimaging/Kanada gibi 
dünyanın önde gelen Dijital Kamera ve Görüntü Analiz 
firmalarının Türkiye tek yetkili satıcısı olarak başarı ile 
sürdürmektedir. Ticari kimlikleri, ilgili ürünlerde 10 
senelik tecrübeye ve pazara sahip ithalatçı firma konu-
mundadır. ARGENİT, akademik ve Ar-Ge çalışmaların-
daki başarısını, ürünleşme ve ürünleri pazarlama konu-
larında da göstererek 2012 ve 2013 yılında üst üste 
bilişimde yerli ürün satışında ilk 100 firma arasına 
girmiştir. Firmanın sahada çalışan 2000 i aşkın dijital 
mikroskop sistemi bulunmaktadır. Şirketin vizyonu; ilgi 
alanında, dünya ölçeğinde en başarılı ürünleri 
geliştiren, global bir yenilikçi Ar-Ge şirketi olmaktır. 
Misyonu ise; 10 yıllık ürün ve piyasa tecrübeleri ile bu 

konulardaki akademik birikimi, iç ve dış piyasada 
değeri olan yenilikçi ürüne dönüştürmek ve bu konuya 
odaklanarak iç piyasanın ihtiyacı olan ürünleri 
ekonominin ve üniversitelerin Ar-Ge ve Kalite Kontrol 
Birimlerine TÜRKÇE kullanım kolaylığı ile sunmak 
dolayısı ile sektörün bu alandaki yurt dışı ithalat raka-
mlarını ve bağımlılığını minimuma indirgemek ve 
takiben ürünlerini ihracatçı firma kimliği kazanarak 
yurt dışı pazarlarda Türk Malı kimliği ile pazarlamaktır.
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ARGENİT’ten
Mikroskop Temelli



HANGAARLAB, temelini İTÜ Çekirdek’te attığı ve İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği V-Sight 
Endüstriyel Artırılmış Gerçeklik Platformu ile yurt içi ve yurt dışında 120 müşterisinin saha 

ekiplerine merkez ekiplerden uzaktan destek sağlamasına olanak tanıyor.
HANGAARLAB, inovasyon odaklı ürünler 
üreten bir girişim şirketi. Görüntü işleme ve 
konum tabanlı servisler ve ürettiği katma 
değerli servisler ile Ar-Ge odaklı ürünler 
geliştirerek çalışmalarına devam ediyor. 
Kurumsal iş uygulamalarının giyilebilir 
teknolojiler ile daha akıllı ve etkin saha 
iletişim ile aynı zamanda sahadan gelen 
görüntü, lokasyon ve diğer sensör verileri-
nin otomatik olarak değerlendirilerek, karar 
destek mekanizmalarına dahil edilmeleri 
sağlayan HANGAARLAB’ın ulusal piyasada 
herhangi bir rakibi bulunmuyor. Uluslararası 
alanda ise rakipleri tam anlamıyla ürünlerini 
bitirmedikleri için pazar payı rahatlıkla arttırılabilir 
düzeyde olan HANGAARLAB’ın V-Sight teknolojisi 
benzerlerinden farklı olarak; platform bağımsız, 
modüler – uyarlanabilirlik, akıllı saat uyumlu, uygula-
ma marketi, gerçek zamanlı veri aktarımı, yüz 
tanıma, API ve arttırılmış gerçeklik özellikleri ile öne 
çıkıyor. V-Sight teknolojisi, giyilebilir cihazlar için bir 
yazılım platformu. Akıllı gözlükler ve akıllı saatler 
üzerinde çalışacak iş uygulamalarının, görüntü 
işleme, kapalı ve açık mekân konum servisleri ve 
artırılmış gerçeklik teknolojileri ile kurumsal yazılım-
ların üretileceği yazılım geliştirme hizmeti sağlayan 
V-Sight’ın teknolojik alt yapısı 3 aşamadan oluşuy-
or. Saha çalışanlarının giyilebilir cihazlarında çalışa-
cak “V-Sight İstemci Uygulaması”, yüksek işlem 
gücü gereken işlemlerin yapıldığı “V-Sight Sunucu-
ları” ve yönetimsel işlemlerin yapıldığı “kontrol pan-
eli”ni bu 3 aşama olarak belirtmek mümkün. HAN-
GAARLAB, müşterilerin çalışanları ile anlık saha 
iletişimi kurarak, sahadan gelen gerçek zamanlı 
görüntülerin değerlendirileceği ve bazı durumlarda 

İle Saha Ekiplerine Uzaktan Destek 
HANGAARLAB

Sağlamak Çok Kolay!

otomatik uyarılar gönderilebileceği, bu sayede daha 
etkin bir saha yönetimi ve daha üretken bir saha 
otomasyonuna sahip olacağı bir platform geliştir-
ilmesi üzerine çalışmalarına devam ediyor. Üret-
tikleri platform sayesinde, kurumlar kendi iş mod-
ellerini platformun modüllerini kullanarak, akıllı 
gözlük ve akıllı saat marka ve işletim sistemi fark 
etmeksizin gerçekleştirebilecek ve bu sayede iş 
süreçlerinde büyük kolaylıkla karşılaşacaklar.
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PIXERY (eski adıyla AVCR), yeni nesil mobil reklamlar 
için yenilikçi video odaklı uygulamalar geliştiren küre-
sel bir teknoloji şirketi. İstanbul ve Ankara’da iki Ar-Ge 
ofisi ve San Francisco’da bir uydu ofisi ile PIXERY, mily-
onlarca insan tarafından kullanılan araçları geliştiren 
25 kişilik bir ekipten oluşuyor. PIXERY’nin ilk uygula-
ması Funimate, daha önce hiç görülmemiş efektlerle 
harika müzik videoları oluşturmanın en hızlı ve en 
kolay yollarından biri. Çığır açan bir teknolojiyi kullanan 
Funimate, sadece karmaşık video düzenleme yazılım-
larında mümkün olan yetenekleri çok duyarlı ve 
eğlenceli bir uygulamada toplama yeteneğine sahip. 
Funimate, Apple’ın lansmanında “En İyi Yeni Uygula-
ma” olarak seçilirken, bunun yanında Google tarafın-
dan “Editörün Seçimi” kategorisinde de 1. olmayı 
başardı. Funimate aynı zamanda ilk 10’da yer alan bir 
fotoğraf/video uygulamasıdır ve dünya çapında mily-
onlarca insan tarafından hali hazırda kullanılmakta.

Türkiye’deki en büyük yazılım ihracatçılarından biri olan PIXERY, Funimate 
uygulamasıyla dünyada 30 milyonu aşkın indirme sayısına ulaşarak, kullanıcıların 
günlük hayatlarında eğlenceli filtrelerle animasyonlu videolar üretmelerini sağlıyor.

Kullanıcıların Eğlenceli Filtrelerle
PIXERY,

Animasyonlu Videolar Üretmelerini Sağlıyor
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Herkes tarafından beklenen olay nihayet gerçekleşti ve 
Apple Airport’u kapattığını kabul etti. Airport 2011’den beri 
yeni bir ürünle desteklenmezken ürün kullanıldığında bir işe 
yaramıyor tüm airport ürünleri için işlevsiz hale geliyordu. 
Şimdi Apple’ın vintage listesine giren bu ürün için bir ayrılık 
hediyesi olarak Apple tarafından hoparlöre dönüşmesini 
sağlayan ürün güncellemesi yapıldı.

Ufukta Çok Sayıda Yeni Keşif Olacak

Adını Facebook skandalıyla duyuran Cambridge Analytica (CA) 
yolun sonuna geldi. 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verileri 
uygunsuz şekilde toplamak ve politik seçimlerin sonuçlarını 
etkilemek için kullanmakla suçlanan ve çok hızlı bir düşüş 
yaşayan CA, 2018 Mayıs ayında iflas ettiğini açıkladı. Tartışmalı 
şirket kapansa bile Facebook verilerini nasıl kullandıklarına dair 
soruşturmalar devam ediyor. Facebook, 87 milyon kullanıcısına 
ait verilerin platformunda yayınlanan bir kişilik testiyle 
toplandığını ve daha sonrasında Cambridge Analytica’ya 
verildiğini saptadıklarını açıklamıştı. Donald Trump’ın seçim 
kampanyasında çalışan şirket, bu verilerle hem 2016 ABD 
Başkanlık Seçimleri hem de Brexit Referandumu sonuçlarına 
etki etmekle suçlanıyor.

Cambridge Analytica Kamu
Denetimi Altında

İşte  2018  Yılında 
Veda Ettiğimiz Teknolojiler

2018 yılının son günlerini yaşadığımız şu günlerde sizler için bu yıl tarih olan 
teknolojileri derlemek istedik. İşte 2018’de etki yaratamayan ve 2019’un 

potansiyel kaybedenleri…

Hazırladığımız listenin başında PlayStation Vita yer 
alıyor.  Ürün 2011’de piyasaya sürüldüğünden beri 
taşınabilir oyun konsolları çok değişti, bu sebeple 
Sony’nin nihayetinde 2019’da Japonya’da üretime son 
vereceğini ilan etmesi şaşırtıcı olmadı. Şaşırtıcı olan 
kısım ise markanın başka bir taşınabilir oyun planı 
yapmamasıydı. Ancak şirketin mobil cihazlara sadece 
PlayStation Now üzerinden oyunlar aktarabilme 
özelliği ekleyebilmesi de mümkün.
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Türkiye’de akaryakıt pompa fiyatları, ham petrole 

paralel olarak düşüş seyretse de tüketicileri zorluyor. 

Girişimci Görkem Ünel, hayata geçirdiği ‘BenzinLitre’ 

uygulamayla en yakın ve uygun fiyatlı akaryakıt 

istasyonunu gösterip depo başına 50 TL'ye kadar 

tasarruf sağlıyor. Aplikasyon; yol boyunca dinlenme 

ve konaklama konusunda sürücüye rehberlik de 

ediyor. Akaryakıt fiyatları, son günlerde petrol fiyat-

larına paralel olarak düşüşünü sürdürse de sürücüleri 

zorluyor. Bu anlamda tüketicinin işini kolaylaştıran 

önemli bir uygulamaya imza atıldı. Akaryakıt alma 

alışkanlığını değiştirip, enerji sektörünü dijitalleştirm-

eye çalışan girişimci Görkem Ünel, geliştirdiği ‘Ben-

zinLitre’ uygulamasına ilişkin söze şöyle başlıyor; 

“Oldum olası en ucuz yakıtı alırım aracıma. Ankara-İs-

tanbul arasında ucuz yakıt ararken, keşke en ucuz 

Teknolojileriyle Basında Ses Getirdi!
BenzinLitre  ve  Hextech  Green

Türkiye’nin öncü erken aşama kuluçka merkezlerinden biri olan İTÜ Çekirdek fikir 
aşamasında olan girişimleri iş dünyasına hazırlayarak girişimcilere eğitimden, 
yatırıma, tanıtımdan, iş süreçlerine kadar pek çok süreçte destekliyor. Elde ettiği  
bilgi birikim ve network ağıyla güçlü çalışmalara yol alan girişimlerden Benzin Litre 
ve Hextech Green ise Yeni Şafak Gazetesi’nden Arzu Kurum’a konuk olarak 
çalışmalarını ulusal basın takipçileriyle buluşturmayı başardı. Bizde bu keyifli 

haberleri sizler için derledik! 

En Ucuz Benzin Bir Tık Ötede
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Kadın Kahve Markası Erkek Market Arıyor

yakıtı görebileceğim bir uygulama olsa da fiyatları, 

istasyon içi özellikleri görebilsem diye hayıflanırdım.” 

İkram çayı olan istasyonlar ve kamyoncu lokanta-

larının favorisi olduğunu söyleyen Ünel, “Tüm bu 

bilgileri toparlayıp ben ve benim gibilere fayda sağla-

ması için bu girişimi yapmaya karar verdim” ifadeleri-

ni kullandı. Girişimci Ünel, şu şekilde özetliyor 

çalışmasını: “BenzinLitre, kullanıcı bazlı veri güncelle-

Yenilenebilir İstasyonlar Geliyor

Tüm sürücülere ve co-pilotlara daha iyi bir yol 

deneyimi için BenzinLitre indirmelerini tavsiye 

ettiklerini belirten Ünel, “Hem ücretsiz hem fayda 

sağlayan bir çalışma” şeklinde konuştu. Ekibin 

kendi alanında çok başarılı 6 kişiden oluştuğunu 

kaydeden Ünel, “Sadece 9 ayda 36 bin kullanıcıyı 

geçtik. 56 bin ciro TL yaptık, Akaryakıt markaları 

ve sigorta firmaları ile görüşmelerimiz devam 

ediyor” dedi. Kullanıcılarının ağırlıklı olarak genç, 

teknoloji tutkunu erkeklerden oluştuğunu 

söyleyen Ünel, “Kadınların en sevdiği özellik 

kahve markaları bulunan istasyonlar, erkekler ise 

market ve restoran seçeneklerini tercih ediyor” 

bilgisini paylaştı. Alanda üç temel sorun 

gördüklerini bildiren Ünel, “Birincisi akaryakıt 

fiyatları istasyon bazında değişiyor, ciddi bir 

tasarruf imkânı var fakat bu bilgiye ulaşamıyoruz. 

Diyelim ulaştık, uygun fiyatlı bulduk fakat bu 

sefer ikinci sorun başlıyor; güven. Biz sektöre bir 

rekabet getirerek, tüketicilerin en doğru konum-

lara sahip istasyonlara, rekabetçi fiyatlara 

ulaşmasını sağlıyoruz” diye konuştu. Ünel, 

üçüncü ve sektörü değiştiren bir konun ise; tesis 

özellikleri olduğuna vurgu yaparak; “Yolda 

sürücü, yolcu ve aracın türlü ihtiyaçları olabiliyor. 

Dini faaliyetlerine ara vermek istemeyenler için 

mescid, uykusu gelenler için otel, engelli vatan-

mesine dayanan, en yakın ve uygun fiyatlı akaryakıt 

istasyonunu gösterip bir depo başına 50 TL'ye kadar 

tasarruf yapılmasını sağlayan, istasyon özellikleri 

filtreleyerek akıllı seçim yaptıran, online ödeme 

sistemlerini üzerinden geçirerek akaryakıt sektörüne 

dinamik bir soluk getirmeyi amaçlayan, benim aracım 

benim dostum vizyonu ile araçları da sürücülerin 

cebine taşıyacak bir proje.”

Kısa vadede kullanıcılarının talepleri doğrultusunda 

yenilenebilir enerji istasyonlarını uygulamaya ekleyece-

klerini söyleyen Ünel, şunları kaydetti: “Elektrikli araçlar 

çok popüler fakat yok denecek kadar az. Vizyonumuzun 

bir parçası olarak bu alan başta olmak üzere, otonom 

araçlar ile ilgili belli servisleri yayına alacağız. Uzun 

vadede ödeme sistemleri başta olmak üzere, sektörün 

gidişatına göre BenzinLitre’yi bir ödeme aracı olarak 

konumlandıracağız.” Avrupa bölgesine yönelik uyguama 

açarak, uluslararası enerji firmaları ile anlaşmalarını 

global bir boyuta taşımak istediklerini anlatan Ünel, 

“Kullanıcılarımız bizi uygulama marketlerde ilk sıraya 

alarak onurlandırmasına rağmen, iş listemizde 82 adet 

geliştirme bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Görkem Ünel

daşlar için özel tuvaletler, anneler için bebek 

üniteleri, araç yıkama imkânları, araç bakım için 

servis, oto-lastik ve yağ değişimi içeren istasyon-

ları bulabiliyorsunuz. Yaptığımız araştırmalarla 

temiz tuvaleti olduğu için tercih edilen markaların 

olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu. 

Bunun yanı sıra tek tuşla yol yardım hizmeti bile 

verebildiklerini aktaran Ünel, akaryakıt alma 

sürecini 35 tesis özellikleriyle desteklediklerine 

işaret ederek, aplikasyonu en doğru konumlar ve 

tüm markaların fiyat, telefon bilgileri ile tek bir 

platformda sunan bir deneyim olarak tanımladı.



20

Küçük girişimcilerin Ar-Ge faaliyetleri ve geliştird-

ikleri ürünü ticarileştirme birçok sektörü etkiliyor. 

Ziraat mühendisi olan Bilge Akgün, 35 yıllık iş 

hayatında mesleğini hep çok severek yaptığını 

belirterek başlıyor söze. Ancak son yıllarda kirli 

gıdalar nedeniyle kansere yakalanan tanıdıkları ve 

onların çektiği acıları görünce büyük üzüntü duy-

duğunu söylüyor. “Bir ziraat mühendisi olarak kimy-

asal kalıntı taşımayan gıdaları, çevre kirliliği yarat-

madan üreten bir teknoloji geliştirmek hayatımın 

amacı haline geldi” diyen Akgün, “Hextech Green 

adını verdiğimiz girişimimiz bitki yetiştiren akıllı 

tarım makineleridir. Sel, don, fırtına, kuraklık vb. 

gibi doğal afetler tarım sektörüne büyük zararlar 

veriyor. Üretici çiftçimiz doğal afetlerle mücadele 

edemediğinden ve teknik bilgisi eksik olduğundan 

sebze fidesini kendisi yetiştiremiyor, büyük 

bedeller ödeyerek seralardan satın alıyor. Seralar 

ise yöntem ve şartları gereği, ortalama 30 gün olan 

fide yetiştirme süreçlerinde çok yoğun zirai ilaç ve 

kimyasal gübre kullanıyor. Oluşan kimyasal kirlilik 

soframıza kadar gelerek, kanser başta olmak üzere 

birçok kronik hastalığa yakalanmamıza neden 

oluyor. Maalesef, bu hastalıkları genetik miras 

olarak çocuklarımıza da geçiriyoruz” şeklinde 

anlatıyor.

Türkiye’de her yıl 16 milyar adet sebze fidesine 

ihtiyaç varken yalnızca 4 milyar adet fide üretile-

bildiğine işaret eden Akgün, “İhtiyacın ancak yüzde 25 

‘i karşılanabiliyor. Bir diğer büyük sorun ise dünyada 

mevcut olan iyi vasıflı suyun yüzde 70 ‘i sulama amaçlı 

tarımda kullanılıyor. İçme suyunun kullanım oranı ise 

yalnızca yüzde 1 ve 2,1 milyar insan güvenli içme 

suyuna erişemiyor” ifadelerini kullandı. Akgün, şu an 

prototipini tamamlayarak başarı denemelerini 

gerçekleştirdikleri akıllı tarım makinelerinin tüm bu 

büyük problemlerin çözümüne katkı sağlayacak nite-

liklere sahip olduğunu belirtti.

‘Hextech Green’ isimli bitki yetiştiren ‘akıllı tarım makineleri üreticiye para, 
tüketiciye sağlık kazandıracak. Ürünü geliştiren Girişimci Bilge Akgün, 
Türkiye’de her yıl 16 milyar adet sebze fidesine ihtiyaç varken yalnızca 4 milyar 
adet fide üretilebildiğine işaret etti.

Üreticiye Para Tüketiciye Sağlık

16 Milyar Adetin Yalnızca 4 Milyarı Üretilebiliyor

Ceren Kaya Bilge Akgün Tanay Akgün M. Burak Akgün
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Akgün, Hextech Green ile artık üreticilerin zirai 

ilaç ve kimyasal gübre kullanmadan, üretim atığı 

bırakmadan, yüzde 98 su tasarrufu ile 10 günde 

kendi sebze fidelerini yetiştirebileceklerini aktar-

arak, şunları söyledi: “Daha uzun vadede piyasaya 

arz edeceğimiz ev tipi bitki yetiştiren akıllı tarım 

makinemiz ile şehirli insanımız mutfağında yılın 

12 ayı taze ve organik sebzesini kendisi yetiştire-

bilecek. Bitki yetiştirmenin hazzını yaşarken, kon-

trol elinde olacak, ne yediğini bilecek ve temiz 

gıdalar ile ailesinin sağlığını koruyabilecek.” 

Akgün, alanda çok büyük bir pazar olduğu bilgisini 

paylaşarak; “Bu nedenle Big Bang Start-up Chal-

lenge yarışmasında yüksek kapasiteli bir üretim 

tesisi kurmamızı sağlayacak kadar hibe ve yatırım 

alarak kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşmayı 

hedefliyoruz. Mottomuz “Akıllı Tarım & Sağlıklı 

gelecek” diye konuştu.

%98 Su Tasarrufu

Ürünün Sebze Fidesi Yetiştirmeye Katkısı

- Sulama suyu ihtiyacını yüzde 98 oranında azalttı.

- Serada ortalama 30 gün olan fide yetiştirme süresi 10 güne düştü.

- Doğal afet riskini ortadan kaldırdı.

- Zirai ilaç kullanılması gerekmiyor.

- Kimyasal gübre kullanılması gerekmiyor.

- Çiftçinin fide girdisi maliyetleri 1/6’ya düştü.

- Yetiştirme kabı viyol, tüp, saksı gibi hiç üretim atığı plastik kalmıyor.

- Fide yetiştiriciliği faaliyetleri çevreyi (toprak, su ve hava) kirletmiyor.

- Hızlandırılmış fide büyüme süreci makine içerisinde otomasyonla sağlanıyor.

- Makine uzaktan izlenebiliyor ve Big Data kayıtları tutuluyor.
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Yiğit Can, Apple ürünlerindeki varsayılan web tarayıcı 
olan Safari’de bir güvenlik açığı buldu. Bu açığı da 
Apple’a bildiren Yılmaz, bu kez de şirketin teşekkür 
listesine girmeye hak kazandı. SafariViewController’ın 
neden olduğu güvenlik açığı, Safari tarayıcılarda açılan 
web sitelerinin güvenilirliği konusunda kullanıcılara 

bilgilendirme yapamamasına neden oluyordu. Genç 
öğrencinin keşfettiği bu açığı Apple’a bildirmesinin 
üzerine şirket iOS 12.1.1 güncellemesiyle sorunu 
çözdü. Destek sayfasında güvenlik açığından ve 
güncellemenin içeriğinden bahseden Apple, sayfanın 
sonunda Yiğit Can Yılmaz’a özel olarak teşekkür etti. 

Apple, iOS yazılımındaki bir açığı bulan Yiğit Can Yılmaz’a teşekkür etti. Yiğit 
Can’ın uyarısı üzerine son güncellemeyle söz konusu açığı düzelten Apple, web 

sitesinde yayınladığı teşekkür mesajıyla genç öğrenciyi onurlandırdı.

17 Yaşındaki Türk Öğrenciye Teşekkür
APPLE’dan

Kahramanmaraş’ta 
yaşayan ve lise 
öğrencisi olan Yiğit 
Can Yılmaz, daha 
önce de Apple’ın 
sanal asistanı Siri’de 
önemli bir güvenlik 
açığı keşfetmiş ve bu 
güvenlik açığını 
Apple’a bildirmesi 
üzerine Apple’ın onur 
listesine girmişti.
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100 Milyon Kişinin Bilgileri Çalındı
QUORA  Hack’lendi,

Online soru-cevap sitesi Quora, 3 Aralık Pazartesi günü kullanıcı verilerinin ele 
geçirildiğini ve yaklaşık 100 milyon kullanıcının bu siber saldırıdan etkilendiğini 
açıkladı. CEO Adam D’Angelo’nun blog yazısında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz 
cuma günü “kötü niyetli üçüncü tarafların” sistemlerinden birine yetkisiz erişim 

izni elde ettiklerini öğrendiklerini söyledi.

Hacker’ların ele geçirdiği bilgiler arasında 

kullanıcıların ad soyad bilgileri, e-posta adresleri, 

şifreleri ve bağlantılı hesaplardan içe aktarılan 

verilerin bulunduğu ortaya çıktı. Şirket, verileri ele 

geçirilen kullanıcıları haberdar etme sürecinde 

olduğunu söylerken saldırının anonim olarak 

yazılan soru ve cevapları etkilemediğini belirtti. 

D’Angelo araştırmalarının devam ettiğini ve işinin 

uzmanı isimlerle çalıştıklarını açıkladı. “Bize 

yardımcı olmaları için önde gelen bir adli bilişim ve 

güvenlik firmasıyla anlaştık.” Aylık 300 milyon aktif 

kullanıcıya sahip bir platformda 100 milyon kişinin 

bilgilerinin ele geçirilmesi, son derece can sıkıcı bir 

olay. Öte yandan siber saldırganların hedefinde 

olan tek şirket Quora değil. Geçtiğimiz hafta otel 

zinciri Marriott da hacker’ların müşteri veri tabanı-

na sızdıklarını ve 2014 yılından bu yana yaşanan 

güvenlik açığı nedeniyle toplam 500 milyon kişinin 

kredi kartı ve pasaport bilgileri dahil olmak üzere 

kişisel verilerinin ele geçirildiğini açıklamıştı. Face-

book da birkaç ay önce “Başkasının Gözünden Gör” 

(View As) özelliğindeki bir açıktan faydalanan 

hacker’ların, 50 milyon Facebook kullanıcısının 

hesabına eriştiklerini duyurmuştu.



Metin Hara İle İlk Yatırımını Aldı!

Sosyal  Girişim  GİVİN,
Bağış odaklı sosyal girişim GİVİN, Metin Hara’dan yatırım alarak yeni bir ortaklığa 
imza attı. Mobil uygulama yoluyla bir bağış platformu yaratan GİVİN’e yatırım 
yapan Hara, “GİVİN, iyi amaçlar için herkesin elinden geldiğince katkıda 

bulunmasını sağlıyor” dedi.

Yatırımın tam tutarı veya değerleme henüz açıklanmadı. 
Ancak finansal desteğin yanı sıra Metin Hara’nın 
popülerliği sayesinde GİVİN bilinirliğini arttırarak hem 
kurumsal hem de ünlü isimlerle olan işbirliklerini artır-
mayı hedefliyor. Ayrıca girişimin Amerika pazarına 
açılma hedefi için de Metin Hara’nın önemli bir rol 
oynaması bekleniyor. 30 binin üstünde kayıtlı 
kullanıcıya sahip olan GİVİN mobil uygulaması, sivil 
toplum kuruluşlarından da yoğun talep alıyor. GİVİN 
mobil uygulaması ile uygun fiyatlarla alışveriş yaparken 
Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Tohum Otizm 
Vakfı, HAÇİKO ve TOÇEV gibi sivil toplum kuruluşlarına 
bağış sağlanabiliyor. GİVİN’de yapılan ödemelerin yüzde 
80’i seçilen sivil toplum kuruluşlarına aktarılırken yüzde 
20’si de GİVİN’in sürdürülerek daha çok bağış sağlaması-
na destek oluyor. GİVİN aynı zamanda bağışçılarını da 
ödüllendiriyor. GİVİN ile bağış yaparak destek puanları 

toplayan kullanıcılar dönemsel yarışmalarla çeşitli 
ödüller kazanabiliyor ve en az 2 kişilik şirket ekipleri 
oluşturarak diğer ekiplerle yarışabiliyorlar.
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Microsoft’un bugünkü tasarım dilinin arkasında imzası bulunan Andrew Kim’i 
Apple kaptı. En son Tesla’da baş tasarımcılardan biri olarak görev yapan Kim, 
Apple’dan gelen iş teklifi üzerine Tesla’daki rolünü bırakma kararı aldı. Bu 
gelişmeyle birlikte Apple’ın bir otomobil projesi üzerinde çalıştığı iddiaları 

yeniden alevlendi.

Apple  Kaptı
Tesla’nın Baş Tasarımcısını

Kim’in hikayesi, henüz Microsoft’ta çalışmıyorken 

şirket için “fan-made” denilen bir tasarım çalışması-

na imza atmasıyla başladı. Bu girişimin üzerine 

Microsoft tarafından işe alınan Kim, Windows 10 

arayüzüyle birlikte HoloLens ve Xbox One S gibi 

ürünleri yeniden şekillendirdi. Kim tasarım kariyer-

ine Tesla’da devam etti ve Model 3, S, X, Y ve Semi 

gibi çeşitli araçların tasarımlarına katkıda bulundu. 

Tesla’nın bugünkü sürücüsüz otomobil konseptini 

oluşturma konusunda da Kim’in katkısı büyüktü. 

Şimdi Apple hamlesiyle birlikte hem Kim’in hem de 

Apple’ın hayatında yeni bir sayfa açılmış durumda. 

Apple’ın yıllardır sürücüsüz bir otomobil projesi 

üzerinde çalıştığını artık sağır sultan duydu. Bu 

birkaç yıl önce şirketin işe alımlarındaki tercihlerinde 

de ortaya çıkmıştı. Ayrıca Apple CEO’su Tim Cook da 

geçenlerde şirketin vizyonunun sürücüsüz otomo-

billerden de öte, “sürücüsüz sistemler” üzerinde 

yoğunlaştığını belirtti. Bu savı güçlendiren atılım-

lardan bir başkası da Tesla’nın araç kiralama 

mühendisi Doug Field’ın Apple’a geçmesi. Şu an 

için hem Apple’ın hem de Kim’in sessiz kaldığı bu 

transferin meyvelerini önümüzdeki günlerde 

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

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

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Hextech Türkiye Birincisi!
Hextech Green‘in Bitki Yetiştiren Akıllı Tarım Makineleri, TİM 

tarafından düzenlenen SMART FUTURE etkinliğinde 7. TET 

AR-GE PROJE PAZARI yarışmasında Diğer Akıllı Uygulamalar 

kategorisinde 13 finalist proje arasından Türkiye birincisi 

seçildi. Etkinlikte Hextech Green ile yakından ilgilenen 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, %98 su 

tasarrufu ile hiç zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanmadan 10 

günde sebze fidesi yetiştiren akıllı tarım makinesi için “devlet 

tarafından desteklenecek projelerden” ifadelerini kullandı.

Sofralara Yeni Konuk: Hyggefisk Bitkisel Havyar
Bu sene yılbaşı sofralarında hyggefisk havyarı 
görürseniz şaşırmayın. İTÜ Big Bang 2018’in en başarılı 
20 girişimi arasında olan Hyggefood Company 
tarafından üretilen ilk ürün yeni nesil bitkisel havyar 
önemli gurmelerden yüksek not alarak sofralara girmeyi 
başardı. Yemek yeme deneyimini en üst seviyede 
yaşamak isteyen, keyifli uzun sofraların müdavimleri 
arasındaysanız hyggefisk sizin vazgeçilmemiz olabilir. 
Danimarka’nın mutluluk felsefesi ‘hygge’ den ilham 
alınarak üretilen hyggefisk içeriğinde 13 vitamin, 9 
mineral ve omega ile yüksek besin değerine sahip. 
Ayrıca hyggefisk, ürün çeşitlemesi yaparak sporcuların 
tercihi L-carnitine, yine uzun yaşamın sırrı Co-Q10 
zenginleştirmesi ile ürünlere derinlik kazandırıyor.
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Akıllı Magnet Anlattı, Gökhan
Sığın Dinledi

Girişimlerimiz Hello
Tomorrow Finalinde

BigBang 2017 Yarı finalistlerinden ItsMee, 

Tübitak 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik 

yarışmasında önce Marmara Bölge Birincisi 

ardından Türkiye ikincisi oldu. Etkinlik yönetimi 

alanında dijital ve pratik çözümler sağlamak için 

kurulmuş bir mobil platform olan ItsMee, her 

alanda networking yapmak isteyen kişilerin 

sürdürülebilir bir şekilde bağlantı kurmasını, 

yönetmesini ve geliştirmesini sağlıyor.

Tüketicilerin uygulama indirmeden, telefonlarının 

NFC özelliğiyle markaların ürün ve hizmetlerine, 

akıllı telefonlarını markaların görsellerine 

yakınlaştırarak ulaşma imkanı sunan Akıllı 

Magnet, BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın ve 

ekibine iş çözümlerini anlattı.

Girişimcileri, bilim insanlarını ve 
yatırımcıları aynı çatı altında buluşturarak 
dünyayı değiştirecek inovasyonlar 
sağlama misyonu ile hareket eden Hello 
Tomorrow’un Türkiye ayağı 11 Aralık’ta 
gerçekleşti. Finale çıkmaya hak kazanan 
20 girişimden 10’u İTÜ Çekirdek 
girişimlerinden biri ise Innogate 
girişimiydi. Paris Finali’ne katılmaya hak 
kazanan girişimlerimizi kutluyoruz.

ItsMee Türkiye İkincisi Oldu

Buse Berber’e
İki Ödül Birden
IDC Women Technology etkinliğinde, 

Nanomik Kurucu Ortağı Buse Berber, 

Best Innovation Woman ve Best 

Entrepreneur kategorilerinde 1. Seçildi.
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Yurt Dışındaki İlk Ofisinizi

Nerede  Açmalısınız?
Yurt dışına açılmak rekabetin ve yarışmanın giderek yoğunlaştığı günümüzde oldukça 
değerli. Birçok şirket sadece bulunduğu pazarın potansiyeliyle sınırlı kalmamak, döviz 
geliri elde etmek ve global bir şirket olma yolunda ilerlemek için gözünü dış pazarlara 
dikiyor. Bu elbette zorlu bir adım zira farklı bir kültür, farklı pazar koşulları, farklı kurallar ile 
ilgilenirken bir yandan da müşteriyi tanımak, yeni iş ortakları edinmek ve yatırım yapmak 
durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bunu rastgele, kulaktan dolma bilgilerle yapmak 

yerine çok iyi araştırıp, enerjinizi çok doğru bir noktada odaklamak zorundasınız.

Yurt dışına adım attıktan sonraki önemi aşamalardan 
biri ilk dış ülke ofisinizi açmaktır. Pazarınız ya da 
ürününüz ne olursa olsun iş ortaklarınız ya da potansi-
yel yatırımcılarınız sizin yeni pazardaki varlığınızı 
hissetmek isteyecekler. Birkaç ay ortada görünüp ülke-
nize dönmeniz, her şeyin sıfırlanması anlamına gelebil-
ir. Dolayısıyla bir ofisiniz, kalıcı bir temsilcinizin olması 
güven kazanmak için olmazsa olmaz adımlardan. Peki 
enerjiyi doğru yöne harcamak için hangi pazarları 
hedef almak gerekiyor? Burada elbette bulunduğunuz 
sektöre, ürünün hedef kitlesine, tespit ettiğiniz fırsat-
lara göre çok farklı hedefler belirlenebilir. Fakat 

hedefiniz yenilikçi bir ürün- hizmet geliştirip, ortaya 
dijital bir inovasyon ya da bir teknoloji koymak ise 
hedefi daraltmak mümkün. Bu noktada aşağıdaki tablo 
size yardımcı olacak bilgiler sunabilir. Aşağıdaki tablo-
da çeşitli pazarların GSYH rakamlarının dünyanın geri 
kalanı içerisindeki oranlarını görebilirsiniz. Dolayısıyla 
yüzdesi en büyük olan ülkeler, ürettikleri mal ya da 
hizmetler bakımından dünyanın en büyük pazarları 
oluyor. Bu pazarlar kendi içlerinde bir potansiyel olma-
larının haricinde genellikle global marka olma yolunda 
da en iyi rotayı sunan pazarlar oluyor. Tabloda Asya 
kıtasında Çin’in büyüklüğü dikkat çekiyor. Fakat burada 
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Peki ABD’de İlk Ofisinizi Nasıl Açarsınız? 

nüfus faktörünü göz ardı etmemek gerekiyor. Japonya, 
nüfus anlamında Çin’in onda birinden daha küçük 
olmasına rağmen GSYH bakımından üçte biri seviyede. 
Bu da Japonya’nın üretim ve global olma yönünü ortaya 
koyuyor. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, 
Hong Kong gibi pazarlar ise satış yapmak için fırsatlar 
sunsa da dünyaya açılmak için pek de iyi birer kapı 
değiller. Üstelik bu pazarlarda satışa daha elverişli 
şirketler de genellikle Amerika ya da Avrupa çıkışlı 
olmalarıyla dikkat çekiyor. Avrupa pazarları da nüfus 
oranlarına kıyasla yüksek GSYH oranlarına sahip olsalar 
da yabancı şirketleri barındırma ve dışarıya açılmalarını 
sağlama konusunda çok fazla örneğe sahip değiller. Bu 
noktada pastanın en büyük kısmına sahip olan ABD’nin 

başarısına geliyoruz. Hem 325 milyonluk nüfusuyla 
ciddi bir iç pazara sahip olan Amerika, hem de siyasi 
dalgalanmalara rağmen halen yabancı şirketlere- 
girişimcilere en açık pazarlardan biri. Saymakla bitmey-
ecek şekilde global şirket çıkarmayı başarmış olan 
ülkede bu alanda tecrübeli yatırımcı, danışman ve 
hukuki temsilciler bulmak da oldukça kolay. Neticede 
tüm dünyanın GSYH bakımından dörtte birini elinde 
bulundurmak ciddi bir tecrübenin eseri. Bu olanak-
larının yanı sıra ABD, bulunduğu kültürel çeşitlilik 
ortamı itibarıyla, orada öğrenilenlerin diğer pazarlarda 
da etkili olduğu gözlenen nadir pazarlardan. Dolayısıyla 
ABD’de deneyimlediklerinizle, diğer pazarlarda da etkili 
bir oyuncu haline gelebilirsiniz.  

Elbette vizenizi ve uçak biletinizi alıp ABD’ye gidebilir, 
burada kendinize bir oda kiralayabilirsiniz. Fakat bu 
hem zaman hem de para bakımından pahalıya gelecek 
bir yöntem olacaktır. Zira ofisinizin kapısını kendiliğin-
den çalınmayacağı için sizin bağlantılar kovalamanız, 

danışmanlık almanız, hukuki yönleri araştırmanız ve 
her şeyden önemlisi ürün- pazar uyumunu yakalamak 
için ciddi pazar araştırmaları yapmanız gerekiyor. Tüm 
bunlar tek başınıza karşılaşmak istemeyeceğiniz kadar 
ciddi bir yük demek.

Doğru Adres: INNOGATE
INNOGATE programı bu noktada bazı eşsiz avantajlara 
sahip. Size ABD pazarına gitmeden, ABD’li mentorları 
getirerek ciddi bir ön hazırlık fırsatı tanıyan INNOGATE, 
ilk ofisiniz için de önemli bir avantaj sağlıyor. INNO-
GATE’in Chicago ve San Francisco’da bulunan ofisleri 
aslında programa katılan firmalar için de birer ilk ofis. 
Dileyen firmalar bu ofisleri kullanarak şirket kurulum-
larını gerçekleştirebileceği gibi yıl boyunca müşteri, 
yatırımcı, danışman, mentor görüşmeleri için de bu 
ofisleri kullanabiliyor. Elbette bu ofislerin tek avantajı 
dört duvar sunuyor olmaları değil. Hem Chicago, hem 

de San Francisco ofisleri bulundukları şehrin en önde 
gelen girişimcilik merkezlerinde yer alıyor. Bu merke-
zler (1871 Chicago ve Galvanize San Francisco) ortak 
çalışma alanlarında birçok girişime ve yenilikçi şirkete 
ev sahipliği yaparken aynı zamanda önemli girişimcilik 
etkinliklerine de sahne oluyor. Dolayısıyla ofisin 
kapısından çıktığınız anda çok zengin bir networking 
ortamına kavuşmuş oluyorsunuz. Yeni açıldığınız bir 
pazarda sadece dostluklar ve bağlantılar elde etmek 
için değil, kültürel farklılıkları da anlayıp bir strateji 
geliştirebilmek adına bu ortam çok önemli.
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Fakat söz konusu hiç faaliyetinizin olmadığı 

yabancı bir pazarda müşteri ve mentorlar kazan-

mak olduğunda “cold call” biraz fazla “cold” 

kalmaya başlıyor. Neticede insanlar, internet ve 

telefonla iletişim kurdukları bir kişiye karşı ön 

yargılı olabiliyor. Bunun yolu ise onlarla birebir 

görüşmeler gerçekleştirmek, samimi bağlar 

kurmak ve paylaşımda bulunmaktan geçiyor. İşte 

INNOGATE’in “Roundtable” toplantılarının da 

amacı bu. Amerika’ya ayak basar basmaz men-

torlarınız size Roundtable toplantılarıyla global 

düşünme vizyonunu aşılarken farklı müşteriler 

ve bağlantılarla da görüşmeler ayarlıyor. Üstelik 

bu toplantılar sadece mentorlarla gerçekleşmiy-

or. INNOGATE Roundtable toplantılarıyla firma-

lar kendilerini bir anda Google gibi devlerin 

ofisinde ya da Silikon Vadisi’nin en önemli hukuk 

danışmanlığı firmalarında bulabiliyor!

İletişim araçlarının bu denli geliştiği günümüzde bazı işleri uzaktan halletmek 
büyük bir avantaj. Elbette buna “cold call” olarak da tanımlanan aramalar da dahil. 
Birçok işte aramanın, e-posta ve LinkedIn mesajı atmanın size bir avantaj 

kazandıracağını inkâr edemeyiz. 

Roundtable
Mentor ve Müşterilere Açılan Kapı:
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Rountable toplantılarının sağladığı faydaları dilerseniz bir de INNOGATE firmalarından  dinleyelim;

Başınızı kaldırdığınızda bir yerde Twitter’ın binasını diğer bir yerde Uber’in binasını görüyor-
sunuz. Bu şirketlerin kol mesafesinde olması bile insanda çok güzel hisler uyandırıyor.

Damla Manav - Securezi Marketing Yöneticisi

Şu ana kadar üç Round Table’a girdik. Çok değerli fikirler aldık. 

Serdar Yılmaz - T4E, Müşteri İlişkileri Direktörü

Silikon Vadisi’nin düşünme tarzı, demolarımız ve pitchdeck’lerimizden Türkiye’de ve 
küresel arenada uygulayacağımız değerli bilgiler edindik.

Serkan Yerdan - Smartclass, COO

Görüştüğümüz mentorumuz üzerinden NDA sürecimiz başladı.
Işıl Özkan - OktoPeople, CEO & Kurucu

Buraya gelmeden önce attığımız e-postalar ve LinkedIn mesajlarıyla cold call 
yaparak çok fazla şirkete ulaşamıyorduk. Bizim için en büyük zorluklardan birisi 

buydu. Burada mentorlar sayesinde bunu aşma şansı elde ettik.

Seydi Yavaş - Lumos Laser, Kurucu Ortak

Yöneticilerle kendi randevularımızı almaya başladık. Bu da Innogate’in bize 
kattıklarının en güzel örneklerinden biri ve katmaya da devam ediyor.

Dilara Bozkır - Virasoft, COO
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 Firmaları Tanıyalım!
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 TRIDI ve QUANT.CO ise kendini, faaliyetlerini ve “İTÜ MAGNET”li 

olmanın avantajlarını anlattı.

TRIDI Kurucu Ortağı Çınar Topaloğlu: İTÜ Magnet, Bizi Birçok Konuda Değiştirdi!

Merhaba ben Çınar Topaloğlu, TRIDI’nin kurucu ortakların-
danım. TRIDI’yi 2014 yılında 3 ortak olarak kurduk. 3 boyutlu 
yazıcı teknolojisi ekseninde çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz 
noktada 10 kişilik bir ekibimiz var. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi-
ni kullanarak üretim ihtiyacı olan, prototip ihtiyacı olan, yerine 
göre seri üretim ihtiyacı olan kullanıcıların bu başlıklardaki 
ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Bunun yanı sıra tasarım 
hizmetleri sağlıyoruz. Bununla birlikte ürün geliştirme 
hizmetleri sunuyoruz. Ek olarak 2014 yılından bu zamana 
kadar ekosistemi birazda desteklemek adına kullandığımız 
ekipmanların satışında da yer aldık 3 boyutlu yazıcıların satışı 

bunların sarf malzemelerinin satışı vs. Şimdi yönümüzü biraz 
daha üretim tarafına çevirdik. Çünkü asıl değeri orada yarat-
abiliyoruz. Katma değer üretebiliyoruz Ar-Ge çalışmaları 
yapıp. Müşterinin ihtiyacına yönelik olarak süreci bir adım 
öteye götürebiliyoruz yani.  Ana müşteri segmentimiz genel 
olarak 2’ye ayrılıyor. Donanım start-upları en çok çalıştığımız 
müşterilerimizden biri. Bir de endüstride Ar-Ge yapan, üretim 
yapan firmalar bizim müşterilerimiz. Bizim prototiplerini 
yapmak için veya kısım kısım makinelerdeki parçalarını 
üretmek için vs. kullanıyorlar. Bunun yanı sıra sanat projel-
erinde, eğlence sektörüne yönelik projelerde, reklam projel-

Çınar Topaloğlu
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QUANT.CO Kurucu Ortağı İhsancan Özpoyraz

erinde, mimari projelerde, yer alıyoruz. İTÜ Magnet’e geleli 
1 yıl oldu. Biz de birçok şeyin değişmesine sebep oldu. 
Burası kesinlikle çok ciddi moral-motivasyon sağlayan bir 
ortam. İçeride yaklaşık 50-60 adet firma var ve herkes 
tam gaz çalışmalarına devam ediyor. Sizin gibi bir şeyler 
üretmek isteyen, değer yaratmaya çalışan insanlarla aynı 
ortamda olmak güzel. Ekibe de motivasyon veriyor. Bir de 
en çok yarattığı değerlerden biri şu, diyelim ki 10 kişilik bir 
ekibiniz var. Bir ofis tuttunuz, çalışıyorsunuz. Zamanla 
ofisin enerjisi düşebiliyor. İnsan sayısı az olduğu için mod 

düşük olabilir. Hareket olmayabilir yani. Burada içeride 
200 kişi olduğu için sürekli hareket var dolayısıyla enerji 
ve motivasyon kaybı yaşamıyorsunuz. Siz motivasyon 
kaybetseniz yandaki ekiple bir şekilde temas-diyalog 
kurup onlardan enerji alarak yine yükseliyorsunuz. Bunun 
yanı sıra ciddi bir iş birliği fırsatı doğuyor. Yine nereden 
baksanız bir komünite var içeride bir sirkülasyon olsa da 
aile gibi olma durumu var. Bu bizi çok destekledi ve bakış 
açımızı da değiştirdi. Seviyoruz İTÜ Magnet’i. İyi ki bura-
dayız.

Merhabalar ben İhsancan Özpoyraz. QUANT.CO’nun kurucu 
ortaklarından birisiyim. Yaklaşık 10 aya ulaşıyoruz İTÜ 
Magnet’teki süremizde. İTÜ Çekirdek start-uplarından da 
birisiyiz aynı zamanda. QUANT.CO enerji dikeyinde faaliyet 
gösteren bir start-up. Daha ziyade de analitik çözümler 
geliştiriyor bu alanda. İş planımızın tam göbeğinde makine 
öğrenmesi ve yapay zekâ kullanıyoruz. Ekibimizde akade-
mik “backround”u oldukça kuvvetli mühendisler var. Doktora 
seviyesinde mühendislik çalışmaları yürütüyoruz. Türki-
ye’de daha ziyade yenilenebilir enerji santrallerinin bir takım 
analitik zafiyetlerini keşfederek bu işe başladık. Bu noktada 
hızlı büyüyebileceğimizi Türkiye pazarındaki açıklığı kapat-
abileceğimizi düşündük. Şubat 2018’de Borusan BMW 
şirketiyle ki enerji alanında en büyük yatırımcılardan bir 
tanesidir, bir pilot çalışmaya başlamıştık. O pilot çalışmanın 
sonucunda -yaklaşık altı ay sürdü- ilk ürünümüzü çıkardık. 
Şu anda onun ticarileşmesi için ilk adımlarımızı atıyoruz. 
Hatta ilk sözleşmemizi iki hafta önce imzaladık bir enerji 
firmasıyla. Bir yandan da Nisan ve Haziran 2018 aylarında 
Berlin ve Londra seyahatlerinden sonra acaba yurtdışı 
pazarlarında neler yapabiliriz diye uzun süredir Pazar 

araştırmaları yapıyorduk. Sahip olduğumuz analitik yetkin-
likleri sadece yenilenebilir üretim santrallerinde değil, aynı 
zamanda evlerde ve ticari binalarda gelişen yeni yeni enerji 
depolama teknolojilerine de adapte edebileceğimizi gördük 
ve şuan da o ürünle ilgili çalışmalarımıza yavaş yavaş 
başlamış durumdayız. Bir yatırım turu haberini inşallah yakın 
zamanda açıklayacağız.  Yeri gelmişken söyleyeyim İTÜ 
Magnet’in bize belki de en büyük katkısı o oldu. 
Yatırımcılarımızdan en önemlisiyle burada bu ekosistem 
içerisinde tanıştık. Ama tabi bununla da sınırlı değil. Burada 
iş birliği yaptığımız firmalar var. Aynı zamanda ARI 3 binasın-
da da birlikte çalıştığımız çeşitli firmalar var. Dolayısıyla İTÜ 
ARI Teknokent ekosistemi içerisinde ve İTÜ Magnet’te yer 
almak bizim için çok verimli, çok keyifli. Çok memnunuz. 
Uzun vadeli hedeflerimiz daha ziyade enerji dikeyinde 
yapay zekayı taşıyan bir start-up olabilmek. Şunu söyleyer-
ek tamamlamaya çalışayım; Bill Gates’in geçen sene 2017 
üniversite mezunlarına verdiği bir konuşmasında belirttiği 
bir anekdot vardı. “Eğer bugün başlıyor olsaydım 3 şeye 
bakardım. Bunlardan ikisi yapay zekâ ve enerji.” Biz de o 
ikisinin birleştiği noktada durmaya çalıyoruz. 

İhsan Özpoyraz
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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yaptığı Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı 
araştırmasına göre, Türkiye’nin en iyi devlet üniversitesi seçildik.

Hizmet İhracatında En İyi

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı desteğiyle, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından üçüncü kez 
düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı 
Ödül Töreni; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın 

katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin 500 Büyük 
Hizmet İhracatçısı araştırmasına dair sonuçlarının 
açıklandığı törende, eğitim sektöründe yer alan 
üniversitemiz devlet üniversiteleri kategorisinde 
birinci oldu.

Etkinliği değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Karaca, üniver-
sitemizin uluslararası eğitim ve araştırma başarısının 
tarafsız veriler ışığında hazırlanmış stratejik planımız ve 
bu doğrultuda belirlenen yol haritasının ölçülebilir adım-
larla ilerlememizden kaynaklandığını söyledi. Uluslar-
arası eğitimde başarının, bu amaca ayrılan sürekli 
kaynaklara bağlı olduğunu belirten Rektörümüz, üniver-

sitemizde akademik ve idari kadromuzdan oluşan komi-
syonun öğrenci çıktılarına odaklandığına dikkat çekti. 
Böylece, İTÜ’nün küresel bilgi birikimine ve teknolojik 
gelişime liderlik ettiğini vurguladı. Geçen yıl “araştırma 
üniversitesi” olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkan-
lığının yürüttüğü Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’nde yer almamızın 

Devlet Üniversitesi
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Uluslararası Çapta Bilinirliğin İş Birliklerine Etkisi

Rektörümüz
Prof. Dr. Mehmet Karaca:

“Eğitimde uluslararası
başarı, sürekli

kaynaklara bağlı”

üniversitemize büyük motivasyon sağladığını belirten 
Rektörümüz, uluslararası iş birlikleri yoluyla da eğitim 
kalitemizi dünyanın farklı bölgelerine yaydığımızın altını 

çiziyor. Bunun en açık örneklerinden biri olarak ise 
Cibuti, Arnavutluk ve Ukrayna’ya yaptığımız eğitim 
ihracatını gösteriyor. 

Eğitim ihracatı projelerinde uluslararası çapta bilinirliğin önemli bir unsur olduğunu kaydeden Rektörümüz, 
Türkiye’nin üç kıtaya yakın coğrafi konumunun ve üniversitemizin İstanbul’da bulunmasının uluslararası iş 
birliği süreçlerinde önemli rol oynadığını söylüyor. Prof. Dr. Mehmet Karaca, bu konudaki düşüncelerini şu 
sözlerle açıklıyor: “Eğitim ihracatında faaliyet gösteren üniversitelerimiz ilk olarak, verdikleri eğitimin ve 
hazırladıkları projelerin endüstrinin ve yeni kuşak öğrencilerin beklentilerine uygun olup olmadığını sorgu-
lamalı, değişime liderlik etmelidirler. Bu yönde düşündüğümüzde üniversitelerimiz hem ulusal hem de uluslar-

arası çapta sürdürülebilir, kesintisiz ve bir yandan da 
sosyal sorumluluk taşıyan çalışmalarda yer almalıdır. 
Yaratıcı, etkileşim hâlinde ve hem akademik dünyaya 
hem de topluma ilham veren deneyimler tasarlanmalıdır. 
Bunun en güzel emsallerinden biri, binlerce kadına ulaşan 
bir eğitim zinciri başlatarak internet okuryazarlığı, amba-
laj ve paketleme, ev ekonomisi gibi konularda eğitim 
verdiğimiz Kız Kardeşim projesidir. “Hayat boyu eğitim” 
felsefemizin diğer bir boyutu da İTÜ Sürekli Eğitim 
Merkezi’nde verdiğimiz eğitimlerdir. Üniversite misyon-
larının birbirinden farklılaşıp çeşitlenmesiyle birlikte, 
uluslararası eğitimde sürekli iyileşme ve kalite güvencesi 
sağlayan bu tür çalışmalar zamanla artacaktır.”



Öğrencilerimiz, iki yıldır üzerinde çalıştıkları bir proje 
kapsamında kanserin erken teşhisi için nanoteknolo-
ji temelli MEMS cihazı ile bir de çip geliştirdi. Şeker 
ölçüm aleti gibi çalışacak ve kandaki kanserli hücre 
varlığını tespit edilebilecek cihaz, TÜBİTAK Ulusal 
Öncelikli Bitirme Projesi Yarışması’nda ipi göğüsledi. 
İTÜ Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'ndeki özel 
laboratuvarda Prof. Dr. Levent Trabzon’un 
danışmanlığında çalışmalarını sürdüren Mehmet 
Tuğrul Birtek ve Berke Erbaş projelerini anlattı. 
2016’da kanser tanısı üzerine teşhis yapabilen bir 
mikroçip projesi üzerine çalışmaya başlayan öğren-
cilerimiz, üçüncü sınıfa geçtikten sonra kuramsal ve 

uygulamalı çalışmaları bir arada sürdürmüş. Mikro 
boyutlu üretim yöntemlerini öğrenen ikili, yoğun 
çalışmaların sonunda kanser teşhis cihazı 
geliştirmeyi başarmış. MEMS cihazının kanser tanı 
testlerini laboratuvar ortamından çıkartıp hasta başı 
tedaviye uygun bir hale getireceği düşünülüyor. Şu 
an hücre testleri üzerinde çalışan Birtek ve Erbaş, 
olumlu çıktılar almaları hâlinde klinik uygulamalara 
geçmeyi planlıyorlar. Projeyi akademik ve ticari bir 
faaliyet haline dönüştürmeyi de hedefleyen öğren-
cilerimizin çalışması, geleceğe ışık tutuyor. Zira, 
kanser ölçüm ön tanı cihazlarının 5 ila 10 yıl sonra 
dünyanın hizmetine sunulacağı öngörülüyor.
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MEMS Cihazı Geliştiren Öğrencilerimize

TÜBİTAK’tan Birincilik
Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerimiz Mehmet Tuğrul Birtek ve Berke 
Erbaş, tasarladıkları kanserde erken tanı amaçlı ve nanoteknoloji temelli MEMS cihazı ile 

229 proje arasından birinci seçildi.



37

Patent başvurusu da yapılan MEMS cihazı, dünyada 
bugüne dek klinik olarak birebir uygulanmadığından 
hastalar üzerinde sonuç verip vermediği bilinmiyor. 
Öğrencilerimiz bunu sonraki aşamalarda 
gerçekleştirmeyi hedefliyor ve çiplerin verimliliğini 
artırarak cihaz performansını yükselttikten sonra, kan 
üzerinde yapacakları testlerden sonuç almayı umuyor-
lar. MEMS cihazı tasarlanırken, insan saçı kalınlığında 
mikro kanallara sahip çipler kullanılmış. Kandaki kanser 
hücrelerinin bu çiplerin içine giren hücrelerin karakter-
ize edilmesiyle tespit edilmesi amaçlanıyor. Öğrencile-

uygulamaya yönelik taşınabilir laboratuvar ortamlarının 
tasarımı ve üretimi üzerine çalıştıklarını da sözlerine 
ekliyor. Bir “araştırma üniversitesi” olan İTÜ’nün, Ar-Ge 
ve laboratuvar altyapısını lisans öğrencilerine de 
sunmasının fark yarattığını belirten akademisyenimiz, 
bu olanakların etkin kullanılması hâlinde Ar-Ge nitelikli 
lisans bitirme projelerinin sayısını artıracağını 
düşünüyor. İTÜ Ailesi olarak, Mehmet Tuğrul Birtek ve 
Berke Erbaş ile proje süresinde onlara yol gösteren 
öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Trabzon’u tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

“TÜBİTAK en iyi lisans bitirme proje ödülünü aldık”

rimizin tasarladığı MEMS cihazı, işte bu 
hücrelerin boyutsal ve elektriksel 
farklılıklarından yararlanarak riski 
ölçecek ve kanserde erken teşhis elde 
ederek hastaları uyaracak. Projenin 
danışmanlığını üstlenen Makine 
Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. 
Levent Trabzon ise bu başarıda, İTÜ 
MEMS Ar-Ge Merkezi’nin büyük etkisi 
olduğunun altını çiziyor. Projenin, ulusal 
ve uluslararası birçok yarışmada derec-
eye girdiğini söyleyen öğretim üyemiz, 
iki öğrencilerimizi sabırlı ve disiplinli 
çalışmalarından dolayı kutluyor. Bu 
merkezimizde, 2008’den beri mikro-na-
no sistemlerin üzerinde çalışarak özgün 
malzeme üretimi ve mühendislik uygu-
lamalarını gerçekleştirdiklerini vurgu-
layan Prof. Dr. Levent Trabzon, biyolojik 
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Ahmet Burak Özyurt'un İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Lütfiye Durak Ata danışmanlığında hazırladığı çalış-
ma, yarışmaya İstanbul Bölgesinden katılan 229 
başvuru arasında birinci olup finale kalmıştı. TÜBİ-
TAK tarafından 12-14 Kasım 2018 tarihleri arasında, 
Ankara'da düzenlenen Üniversite Öğrencileri Proje 
Yarışmaları finaline "Mobil Ağlarda Dinamik Kapsama 
Alanı Yönetimi" projesiyle katılan Özyurt, üçüncü 
olarak 5000 TL’lik para ödülüne hak kazandı.

Ahmet Burak Özyurt, sabit hücre uygulamalarının 
mobil kullanıcılar kaynaklı trafik yükü değişimlerine 
yeterli düzeyde çözüm sunamadığını fark etmiş ve 
proje de buradan doğmuş. Mobil Ağlarda Dinamik 
Kapsama Alanı Yönetimi, mobil haberleşme ağlarında 
kapsama alanlarının kullanıcı davranışlarına uyumlu 
hâle getirilerek değiştirilmesine ve böylece enerji 
verimliliği sayesinde, hücreler arası yük dengesinin 
sağlanmasına dair yeni bir model öneriyor. Yeni nesil 
haberleşme sistemlerinde baz istasyonu 
kullanımının artması bekleniyor. Bu nedenle, trafik 
dalgalanmasının önüne geçebilmek adına alternatif 
çözümler geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Mobil 
ağların kapsama alanlarının enerji verimliliğini 
iyileştirecek şekilde dinamik olarak belirlenmesine 
dayanan proje bu bakımdan, çevreci haberleşme 
sistemlerine kavuşma yolunda bir çözüm olarak 
görülüyor. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme 
Programı Başkanlığı’nın düzenlediği yarışmada 

Bilişim Uygulamalarında TÜBİTAK Derecesi

Öğrencimizden
İTÜ Bilişim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Ahmet Burak Özyurt, “Mobil Ağlarda 
Dinamik Kapsama Alanı Yönetimi” projesiyle TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Proje 

Yarışmaları’nda üçüncü sırayı aldı.

Dinamik Kapsama Alanı, 
Haberleşmede Enerji
Verimliliği Sağlıyor

üçüncü olan öğrencimiz, çalışmanın lisans bitirme 
projesine dek uzandığını belirtti. Danışmanı Prof. Dr. 
Lütfiye Durak Ata'nın kendisini her aşamada 
desteklediğini hatırlatan Özyurt, projeyi sanayi 
danışmanı olarak destekleyen Turkcell’e teşekkür 
etti ve bu ödülün çalışma isteğini artıracağını söyle-
di. Projenin danışmanlığını yürüten İTÜ Bilişim 
Enstitüsü Müdürü ve Bilişim Uygulamaları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata ise 
öğrencisinin telsiz haberleşme ağları alanında yeni-
likçi bir çözüm önerdiğine dikkat çekti. Ata ayrıca, 
öğrencimizin özgün ve katma değeri yüksek araştır-
malarını sürdüreceğine emin olduğunu aktardı. İTÜ 
Ailesi olarak üniversitemizi başarıyla temsil eden 
Ahmet Burak Özyurt ile proje danışmanlığını üstle-
nen Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata’yı kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.
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Otuz yıldan bu yana gerçekleşen ve araştırma 
ağırlıklı seçim kriterlerine sahip US World & News 
Report, 2019 yılı dünyanın en iyi üniversiteleri 
sıralamasını açıkladı. Clarivate Analytics INcites’ın 
analizleriyle belirlenen üniversitelerin öncelikli 
olarak araştırma performanslarına göre değerlendi-
rildiği sıralamada; küresel puan, küresel araştırma 

itibarı, bölgesel araştırma itibarı, yayın, kitap, konfer-
ans, normalleştirilmiş atıf etkisi, ilk %10 içerisinde 
atıf alan yayın oranı, uluslararası işbirliği, uluslararası 
işbirliğiyle yapılan yayın oranı, %1 içerisinde yüksek 
oranda atıf alan yayın sayısı, %1 içerisinde yüksek 
oranda atıf alan yayın oranı, toplam atıf sayısı gibi 13 
değerlendirme ölçütü kullanıldı. 

60’dan fazla ülkeden 1372 üniversitenin küresel 
ve yerel itibarlarına göre değerlendirildiği 
sıralamada Üniversitemiz, 376. sırada yer alırken, 

51.2 skoruyla, mühendislik alanında eğitim veren 
Türk üniversiteleri arasında Türkiye’de birinci, 
dünyada 182. oldu.

Üniversitemiz, US News & World Report’un hazırladığı “Dünyanın En İyi Üniversiteleri’’ 
sıralamasında mühendislik alanında Türkiye birincisi oldu.

Mühendislikte Dünyada ilk 200’deyiz

Üniversitemiz, Asya üniversiteleri arasında değerlem-
eye alınan 393 üniversite arasında ise 52. sırada yer 
aldı. Tüm üniversiteler sıralamasında fizik alanında 
166., kimya alanında 241., mühendislik alanında 182., 

malzeme bilimi alanında ise 287. oldu. Üniversitemiz 
ayrıca çevre ve ekoloji alanında dünyada 391. sırada, 
Türkiye’de ise birinci sırada yer alarak ülkemize büyük 
gurur yaşattı.

Asya’da İlk 50’de, Dünyada İlk 400’deyiz 

İTÜ Mühendislik Alanında Türkiye’nin

 “En İyi Küresel Üniversitesi”
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İTÜ BTZ’de  Konuşuldu
Dijital Dönüşüm ve Geleceğin Teknolojileri

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzen-
lenen 11. Bilişim Teknolojileri Zirvesi (BTZ), yine 
birçok firma yöneticisi ile bilişim uzmanlarını buluştur-
du. Bilişime ilgi duyan gençlere ilham veren etkinlik, 
girişimciler ile sektör temsilcileri arasında bağlantılar 
kurulmasını da sağladı. Katılımcılara, Dijital Dönüşüm 
Trendleri başlıklı konuşmasıyla seslenen Dijital 
Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu 
Murat Erdör, teknolojiyle birlikte yeni iş kollarının 
ortaya çıktığını hatırlattı. Büyük veri, yapay zekâ, 
çevrimiçi eğitim gibi konuların öneminden bahseden 
konuşmacımız, teknolojik değişim ve bunun doğal 
sonucu olan dijital dönüşümle birlikte insanların 
kendisini sürekli geliştirmesi ve değişime ayak uydur-

ması gerektiğini dile getirdi. İnternetteki itibarın, yani 
dijital kimliğin işe alımlarda bile etkili olduğunu 
savunan Erdör, öğrencilerin gördüklerini analiz etmel-
eri, birden çok alanda birikim elde etmeleri ve hede-
flerini belirleyip hızlı bir şekilde hareket etmeleri 
gerektiğine dikkat çekti. Zirvedeki konuşmacılardan 
bir diğeri, Türkiye İş Bankası Veri Yönetimi Bölümü 
Siber Olaylara Müdahale Müdür Yardımcısı Hasan Rey-
hanoğlu oldu. İlk olarak “siber güvenlik” kavramının 
çerçevesine dair bilgiler paylaşan Reyhanoğlu, bu 
kavramın zaman ve mekânı aşan bir boyutta ele 
alınması gerektiğini vurguladı. Buna örnek olarak da 
kişisel verilerin korunmasına dair yaptıkları çalışmaları 
katılımcılarla paylaştı. 

Bu yıl “Dijital Dönüşüm ve Geleceğin Teknolojileri” ana teması ile yola çıkan Bilişim 
Teknolojileri Zirvesi’nde bilişim dünyasındaki son gelişmeler değerlendirildi.
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Sunucu ve radyo-televizyon programcısı Ceyhun 
Yılmaz ise etkinliğe "Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz?" 
başlıklı tek kişilik gösterisiyle katıldı. Yılmaz, insanların 
sosyal medyayı nasıl bir vazgeçilmeze 
dönüştürdüğünü, sosyal medya kullanımının olumlu ve 
olumsuz yönlerini, önümüzdeki yıllarda insanların bu nedenle neler yaşayabileceklerini anlattı. Seyahat 

tutkusunu sosyal medyaya yansıtan en popüler 
oluşumlarından olan Interrail Türkiye’nin kurucusu 
Bestami Köse de konuşmacılar arasındaydı. Hatay’dan 
İstanbul’a uzanan öyküsünü ve gezgin ruhunun peşin-
den giderek dünyanın en uzun tren yolculuğu için 
yollara nasıl düştüğünü gençlere aktaran Köse, bu 
süreçteki deneyimlerini ve yol hikâyelerini paylaştı. 

Sosyal Medya Üzerine
Düşünceler ve Yol Hikâyeleri

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dijifikir etkinliği de zirve 
kapsamında gerçekleştirildi. Genç girişimcileri 
yatırımcılarla bir araya getiren Dijifikir sayesinde 
gençlerimiz, teknoloji odaklı yeni fikirlerini jüri ve 
katılımcılar önünde sundu.

Dijikir’de Gençlerden Taze
Ve Teknolojik Fikirler
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