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H2O E-Dergisi’nin 26. Sayısı, 2019 yılı Ocak ayında gerçekleşen gelişmelerden 
oluşan dolu içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

2019 yılının ilk ayında çok keyifli ve önemli haberlerle dolu bir sayıyla 
karşınızdayız. Türkiye’nin öncü eğitim kurumlarından biri olan İTÜ, MEB 2023 
Eğitim vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmeler sonrası Türkiye’de bir 
ilk olan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kuruluşu için Millî Eğitim 
Bakanlığı ile protokol imzaladı! 

İTÜ ARI Teknokent bölümünde ise bizleri gururlandıracak bir diğer önemli haber 
yer aldı. 7000 bin test gerçekleştirmeyi başaran İTÜ OTAM Laboratuvarları 
7000.’ci testini Katar Bahriye Filo’su için gerçekleştirdi. Ayrıca İTÜ ARI 
Teknokent Bölümü’nde başarılı çalışmaları ile adından söz ettiren, ARTWISE, 
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ve PAYGURU hakkında en son gelişmeleri takip 
edebileceğiniz metinler sizleri bekliyor olacak.

İTÜ Çekirdek’te de önemli bir başarı söz konusu. Türkiye’nin önde gelen girişimci 
hızlandırma programlarından biri olan İTÜ Çekirdek başarısını Türkiye’nin Saygın 
kuruluşlarından WEBRAZZI tarafından verilen ödülle perçinledi. Toplamda 4 
yıldır üst üste aldığı ödülle girişimci oylarıyla Türkiye’nin en iyi girişim hızlandırıcı 
programı seçildi! Bu başarıda pay sahibi olan herkesi kutluyorum.

Bu güzel gelişmenin yanı sıra İTÜ Çekirdek ve İTÜ Magnet bölümlerinde çok 
sayıda girişimci firmamızı yakından tanıyacağınız metinler karşınızda olacak, 
AKILLI MAGNET, AKILLI BES, BENZİN LİTRE, RAKAM.IO…

Son olarak İTÜNOVA TTO’da da yine bir başarı haberiyle karşınızda olmayı 
başardık. Çalışmalarına 2018 yılı içerisinde başlanmış olan Alüminyum Yeni Nesil 
Alaşım Geliştirme Projesi’nin (AYNA) imzası Savunma Sanayi Başkanlığı 
tarafından düzenlenen toplu imza töreni sırasında atıldı. İTÜNOVA TTO’nun 
yürütücü olduğu projenin imzasını Savunma Sanayi Başkanı Sn. Prof.Dr. İsmail 
Demir ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca attı. Projede emeği geçenleri 
kutluyoruz.

İTÜNOVA TTO Bölümü ayrıca bir klasik haline gelen akademisyen röportajları 
serisinde yeni bir röportaja da ev sahipliği yapıyor. İTÜ Bilgisayar Bilişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü ile İTÜNOVA TTO ile 
gerçekleştirdiği projeler ve İTÜNOVA TTO’nun katkıları hakkında bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Söyleşinin detayları da yine dergimizde karşınızda olacak.
H2O E-Dergisi tüm bunların yanı sıra çeşitli güncel teknolojik gelişmeleri içeren 
metinleri de sizlere sunacak. 

Gelecek sayılarda görüşmek üzere;

Keyifli okumalar dilerim!
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Her geçen gün daha fazla dijitalleşen dünyada artık botlar ve robotlar da gündelik 
hayatın bir parçası haline gelmeye başlıyor. Buna internete bağlı cihazlar, bilgisayarlar, 
akıllı telefonların yükselen trendini de ekleyince yakın gelecekte bugün işlemek 
zorunda olduğumuz veriden kat kat fazlasıyla başa çıkmak zorunda kalacağız. 

Dolayısıyla bu veriyi yönetmek ve bundan anlamlı çıkarımlar yapmak oldukça önemli.

Kendinizden bahseder misiniz?
Ş.G.Ö: İsmim Şule Gündüz Öğütücü, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bilgisayar 
Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. İTÜ Elek-
tronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezu-
nuyum. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Biomedikal 

Mühendisliği bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. 
Yüksek lisans sonrasında akademik çalışmalara bir süre 
ara verdim. Sonrasında İTÜ Bilgisayar Mühendisliği 
bölümünde doktora çalışmalarıma başladım. Doktora 
çalışmalarım sırasında veri madenciliği konularıyla 
ilgilenmeye başladım ve doktora tez çalışmamı yürüt-

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim 

Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. 

Dr. Şule Gündüz Öğüdücü, veri alanında önemli projel-

er üreten bir akademisyen. Özellikle veri analizi 

tabanlı öneri sistemleriyle birçok akademi – sanayi 

işbirliğine imza atan Öğüdücü ile gerçekleştirdiği 

projeler ve bu projelere İTÜNOVA TTO’nun sağladığı 

katkılar üzerine konuştuk.

Prof. Dr. Şule Gündüz Öğütücü

Doğru Hizmeti ve Ürünü Sunabilecek!

Oluşturulan Data Gruplarıyla
Firmalar Doğru Müşteriye
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mek üzere Kanada’da University of Waterloo‘ya gittim. 
Burada yine veri madenciliği ve öneri modelleri konusun-
da doktora çalışmalarımı yaptım. Şu anda da yine veri 
madenciliği konusunda ve veri modelleri konusunda 
araştırma çalışmalarım var. Yaklaşık 12 yüksek lisans ve 
doktora öğrencimle birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. 
Yaptığınız akademik projelerden biraz bahsede-
bilir misiniz?
Ş.G.Ö: Genelde akademik projeler öneri modelleri 
konusunda; bunlar TÜBİTAK projeleri oluyor genellikle. 
Kullanıcılara çeşitli öneriler üretmek üzere yapılan projel-
er. Örneğin son TÜBİTAK projemizde bir iş ilanı sitesiyle, 
kariyer.net ile çalıştık. Yürüttüğümüz çalışmada iş ilanı 
verenleri ve iş arayan adayları uygun şekilde birbirleriyle 
eşleştirmeyi amaçladık. Bu çalışmada yine bir doktora 
öğrencim ve bir de yüksek lisans öğrencim görev alıyor. 
Diğer çalışmalarımızdan örnek verecek olursak; müşteri 
davranışlarını incelemek, kullanıcı davranışlarını incele-
mek, bunları analiz etmek ve bunlara uygun öneriler 
geliştirmek üzere projeler geliştiriyoruz. 
Biraz da İTÜNOVA TTO projelerinden bahsedebilir 
misiniz?
Ş.G.Ö: İTÜNOVA TTO ile aşağı yukarı kuruluşundan 
itibaren pek çok proje çalışması yaptık. Yaptığımız en 
son projelerden biri yine yüksek lisans öğrencimizle 
birlikte çalıştığımız bir proje. Turizm sektörü için 
geliştirilen bir proje olacak, yeni başlayan bir proje. 
Burada aslında yine benzer şekilde kullanıcılar var, 
kullanıcıların çok çeşitli kaynaklardan gelen verileri 
var ve bu verileri inceleyerek kullanıcı davranışlarına 
göre bu kullanıcıları gruplamak. Bu gruplar daha sonra 
farklı projelere giriş olarak kullanılacaklar aslında. İlk 
amacımız kullanıcıları gruplamak. Kullanıcı dediğimiz 
aslında burada turizm şirketinin müşterileri oluyor. 
Örneğin uygun kampanyaları bunlara önermek olabilir 
ya da kullanıcılar için uygun tatil paketleri önermek 
bunlardan olabilir. Başka bir projemiz ise elektronik 
ticaret sitesinde yürüttüğümüz bir proje. Burada da 

amacımız yine kullanıcıların site içerisindeki hare-
ketlerine göre kullanıcıları modellemek ve bir sonraki 
kullanıcının ilgi duyduğu ürünleri belirleyip bunları 
kullanıcıya sunmak aslında. 
İTÜNOVA TTO projelerinizde ne gibi kolaylık ve fayda-
lar sağlıyor?
Ş.G.Ö: İTÜNOVA TTO projelere katıldığında üzerimizden 
oldukça fazla yük alıyor. Burada hem eğitim faaliyetleri 
hem de araştırma faaliyetleri arasında oldukça yoğun bir 
çalışma tempomuz var. Bu yoğun çalışma temposu 
sırasında örneğin firmalarla, endüstriyle olan ilişkilerim-
izde projelerdeki kendi yapacağımız akademik katkıları 
belirledikten sonra diğer kalan bütün işleri İTÜNOVA TTO 
yürütebiliyor. Aslında bu endüstri ile aramızda bir köprü 
görevini görüyor. Çünkü hem öğretim üyelerini tanıyor 
hem endüstriyi daha iyi tanıyor, bu köprü görevini yerine 
getirebiliyor. Ayrıca herhangi bir şekilde sözleşme süreci 
başladıktan sonra artık bizim takibimizi gerektiren bir 
durum olmuyor. İTÜNOVA TTO gerekli adımları kendi 
belirleyerek, gerekiyorsa bizden onay alarak bütün bu 
süreçleri yürütüyor. Bu anlamda bizim işimizi de oldukça 
kolaylaştırıyor aslında. Ayrıca projelerimizde öğrencilerim-
ize de görev verebiliyoruz, yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerimizle ilgili gerekli bütün sözleşme işlemleri 
yine İTÜNOVA TTO üzerinden yürüyebiliyor. Bunun dışın-
da bize hukuki anlamda da destek veriyor. İTÜNOVA 
TTO’dan önce de ben bazı projeler yürütmüştüm. O 
zaman, bir şirketle sözleşme sürecini yürütürken şirket 
sözleşmeyi kendi avukatları inceledikten sonra bize 
gönderiyordu. Ancak biz hukuk desteği olarak yalnızca 
kişisel bazı girişimlerimizle avukatlık desteği alabiliyor-
duk. Genelde kendi tarafımızda daha yalnız ilerliyorduk. 
Bu anlamda İTÜNOVA TTO bence hukuki olarak, fikri 
haklarımızı koruma ve şirketle olan sözleşmedeki diğer 
haklarımız noktasında çok büyük destek sağlıyor bize. 
Herhangi bir sözleşme yaparken kendimizi daha güvende 
hissedebiliyoruz. Bu yüzden de İTÜNOVA TTO ile çalış-
maktan çok memnunum. 
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AYNA Projesine Dev İmza! 
Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), 2018 yılı içinde başlatılan 10 projenin sözleşmesinin 
imzalanması amacıyla 2 Ocak 2019 tarihinde bir imza töreni düzenledi. Tören kapsamında, 
İTÜNOVA TTO'nun yürütücüsü olduğu Alüminyum Yeni Nesil Alaşım Geliştirme (AYNA) 
Projesinin imzası, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İTÜ Rektörü Prof.Dr. 

Mehmet Karaca ve İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil'in katılımıyla atıldı.

İmzalanan diğer projeler:
1.      Alüminyum Yeni Nesil Alaşım Geliştirilmesi (Ayna)
2.      Duyarsız Yemleme Şarjı Geliştirme (Duyem)
3.      Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi Geliştirilmesi (Düfas)
4.      Sıcak Şekillendirme İle Multifazlı Çelik Geliştirme (Hançer)
5.      Twt İçin Yüksek Voltaj Güç Kaynağı Geliştirilmesi (Kudret)
6.      Stirling Soğutuculara Yönelik Kalıcı Mıknatıs Neodyum (Ndfeb) Geliştirilmesi (Mıknatıs)
7.      Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (Nar)
8.      Nükleer Radyasyon Tehdidine Karşı Yerli Algılayıcı Ve Tespit Sistemi Geliştirilmesi (Radat)
9.      Yürüyen Dalga Tüp Mikrodalga Güç Yükselteci Geliştirilmesi (Seyyah)
10.    Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor  (Y3)

Özellikle havacılık uygulamalarında kritik malzemelerin 
yerli olarak üretilmesi ile bu alanda ülkemizin yurt dışı 
bağımlılığı büyük oranda giderilecek olup, AYNA Projesi 
ile havacılık gereksinimlerine uygun olarak aşınma 
dirençli, korozyona dayanıklı, yüksek sıcaklık mukaveme-
tine sahip alaşımlar konusunda yurt dışı bağımlılığın 

kaldırılması hedeflenmektedir. İmzalanan ve imzala-
nacak yeni projelerle, emniyet ve güvenlik güçlerimizin 
ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın 
azaltılması, özgün, yerli ve milli çözümlerin hayata geçir-
ilmesi ve ülkemiz Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırıl-
masına önemli katkılar sunulacaktır.

Ar-Ge Projeleri İmza Töreni
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Yaraları Hızlı İyileştiren

Bandaj  Geliştirildi
Elektriğin cilt yaraları için iyileşmeyi hızlandırabildiği uzun zamandır 
biliniyor. Ancak bunun bir güç kaynağına bağlı olma zorunluluğu, 
hastaları genellikle elektroterapi makinelerine mecbur bırakıyor. 

Gelecekte o harici güce ihtiyaç olmayabilir.

ABD ve Çin’deki araştırmacılar geleneksel sargılar kadar 

kolay kullanılabilen ve daha önemlisi kendi gücünü 

sağlayan elektrikli bandaj geliştirdiler. Bandajlar, 

gövdenin etrafına sarılı nano jenatörlerle çalışan minik 

elektrotları da içeriyor. Tek yapmanız gereken nefes 

almak. Nefes alıp verirken göğüs kafesinin hareketi 

yara bölgesine düşük yoğunluklu titreşimler göndere-

rek nano jeneratörleri harekete geçiriyor. Titreşimlerin 

nasıl etki ettiği tam olarak bilinmemekle birlikte, bilim 

insanları fibroblastların (bir tür cilt hücresi) canlılığını 

artırdığını ve iyileşme sürecini hızlandırdığını belirtiyor-

lar. Titreşimlerin ayrıca doku büyümesine katkıda bulu-

nan ek biyokimyasal malzemeler ürettiğini de 

söylüyorlar. Laboratuvar testlerinde ortaya çıkan 

sonuçlar ise oldukça çarpıcı. Fareler üzerinde normal 

yoldan iyileşmek için neredeyse iki hafta süren yaralar, 

elektrik bandaj sayesinde sadece üç günde iyileşti. Söz 

konusu teknoloji için tedariği son derece kolay ve ucuz 

malzemeler kullanılıyor. Dolayısıyla geleneksel banda-

jların yerini almaması için neden yok. Bunun için 

araştırma ekibi, insan derisine benzerliğinden dolayı, 

domuz derisi üzerinde bir test daha gerçekleştirecek. 

Başarılı olursa, iyileşmek için çok daha az zamana 

ihtiyacımız olacak.

(Çalışmanın detayları ACS Nano dergisinde yayınlandı.)
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Kanada Hidrojen Yoğunluk Eşleme Deneyi (Canadian 

Hydrogen Intensity Mapping Experiment – CHIME) tele-

skopunu kullanan bilim insanları, 1,5 milyar ışık yılı 

uzaklıktaki galaksiden gelen 13 farklı hızlı radyo patla-

ması (Fast Radio Burst – FRB) tespit ettiler. Tespit 

edilen patlamaların en düşük frekans hızının 400MHz 

olduğu belirlendi. Şimdiye kadar 60’tan fazla FRB tespit 

edilse de sadece bir tanesi kendini tekrar etmişti. Yeni 

tespit edilen FRB’lerden biri 6 kez kendini tekrar edince 

bu gelişme bilim dünyasında heyecan yarattı. Bilim 

insanları patlamaları Temmuz ve Ağustos 2018 arasın-

daki üç haftalık bir süre zarfında kaydettiler ve CHIME 

hala “işletmeye alma öncesi” aşamasındaydı. Yani 

CHIME henüz tam potansiyeline ulaşmamıştı. Bu da 

keşfedilmeyi bekleyen daha fazla sayıda patlama 

olabileceğini gösteriyor. Bu patlamaların kaynağı 

henüz belli değil. Magnetar’ların sonucu veya güçlü bir 

şekilde manyetikleşen nötron yıldızları olabilir. Menşei 

ne olursa olsun, tespit edilmeleri değerli bilgiler sağlay-

abilir. Toronto Üniversitesi’nden Cherry Ng, yaptığı 

açıklamada “saçılmaların” (elektronların ve manyetik 

alanların patlamaların uzun yolculuğu üzerindeki 

etkisi), bu radyo dalgalarının kökenlerinin belirlenmes-

ine yardımcı olabileceğini söyledi. Kaynağı kesin 

olmasa da kesine yakın bir şey var: Bu patlamaların çok 

daha yaygın olması kuvvetle muhtemel. Eğer gözlem-

ciler CHIME henüz tam randımanlı çalışmadan 13 patla-

ma tespit ettiyse daha fazlasını bulmaları epey olası.

Uzaklıktan Gelen Radyo Sinyalleri
1,5 Milyar Işık  Yılı

Tespit Edildi
Astronomlar Samanyolu galaksisinin dışından 
gelen yeni radyo patlamaları keşfetti. 
Keşfedilen radyo dalgalarının kendini tekrar 

etmesi heyecan uyandırdı.
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Feinstein Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği yeni bir beyin implantı, insanların 
düşüncelerini okuyabilme ve konuşma zorluğu yaşayanlar için konuşmaları yüksek sesle 

söyleyebilme potansiyeline sahip.

Beyin  İmplantı
Yeni Geliştirilen

Düşünceleri Konuşmaya Çevirebilir

Bilim insanlarının geliştirdiği beyin-bilgisayar ara yüzü 

(brain-computer interface – BCI) sistemi, bir dizi elek-

trot, konuşma ve algılamadan sorumlu beyin bölgeleri 

tarafından gönderilen nöral sinyalleri algılıyor ve daha 

sonra bu sinyaller laboratuvarda bir bilgisayar tarafın-

dan deşifre ediliyor. Mevcut BCI sistemi, mükemmel bir 

beyin sinyalinden konuşmaya özelliğine sahip değil. Bu 

sistemi kullanan insanlar doğrudan akıcı sözlü 

konuşmalar gerçekleştiremiyor. Ancak doktorlar felç, 

ALS veya başka sebeplerden dolayı konuşmayan insan-

ların bu yolla bazı ihtiyaçlarını aktarabileceklerine 

inanıyor. Örneğin bakıcılarına aç susuz olduklarını veya 

o anda acı çektiklerini basitçe aktarabilirler. Bu sistem 

aynı zamanda, potansiyel olarak, doktorların komadaki 

insanların uyanık olup olmadıklarını veya herhangi bir 

zamanda uyuyup uymadıklarını belirlemelerine de 

yardımcı olabilir. Ancak araştırmacılar, şiddetli epilepsi 

için halihazırda beyin ameliyatı geçirmekte olan 

gönüllüler üzerinde test edilen bu tarz tıbbi beyin-bilgi-

sayar ara yüzlerinin, bir araştırma laboratuvarının 

dışına çıkmaktan çok uzak olduğunu da belirtiyorlar. 

Beyin implantları, beyine zarar verme veya sinir 

sistemi tarafından reddedilme gibi örneklere sahip. 

Ayrıca implantlar cihazlar sonsuza dek dayanmıyor. 

Yıllar boyunca birçok beyin ameliyatı gerekli olabiliyor. 

Fakat bir gün beyin uyumluluğu sorunları çözülürse, 

BCI implantlarının yardımcı güç olarak hazırda olması 

umut verici.



Artiwise Genel Müdürü Tanel Temel: “Artiwise Analytics sistemi ile 2020 yılına kadar 
yapay zeka ve doğal dil işleme çalışma alanlarında Türkiye’nin en iyi bilinen markası olma 

hedefindeyiz.”

Merhaba, ismim Tanel Temel, Artiwise’ın Genel 
Müdürüyüm. Artiwise; 3 yıllık bir Teknokent 
firmasıdır. Öncelikle İTÜ Çekirdek’te başlayan yolcu-
luğu daha sonrasında İTÜ ARI Teknokent’te ARI 8’de 
daha da büyük bir ofiste güçlenerek devam etti. Arti-
wise yapay zeka, doğal dil işleme üzerine çalışma 
yapan ve odağında da hep bu iki çalışma alanı olan bir 
firmadır. Özellikle veri analizi Artiwise için çok önem-
lidir. Bulut üzerinde yapay zeka ve makine öğrenmesi 
ile çalışan bir veri analitiği platformu var ve biz buna 
Artiwise Analytics diyoruz. Burada doğal dil işleme 
tekniklerini kullanarak birçok büyük kurum Arti-
wise’ın ürünleri üzerinden çözümler üretiyor. Bu 
çözümlerin başında müşteri ile ilgili farklı kanallardan 

gelen verinin analiz edilmesi var. Müşteri; şikayetleri-
ni, önerilerini, isteklerini birçok yerden iletmek istiy-
or. Bunların başında yazılı kanallar geliyor; vaka, web-
chat ya da sosyal medya gibi. Bunların tamamını 
çalışmış olduğumuz firmalar Artiwise Analytics 
üzerinde analiz ederek daha iyi çıktılarla verimli 
raporlara ulaşıyorlar. Müşterinin problemleri nerde, 
nerede aksiyon alınması gerekiyor, kök-neden anali-
zleri yapıldığı zaman hangi konularda neler yapılması 
gerekiyor gibi. Sadece bu yazılı içeriklerde değil, aynı 
zamanda konuşma verileri için de analiz yapılıyoruz. 
Konuşma verilerini metne çevirerek, metnin 
içerisinde aksiyon alınması gereken içeriklerin analiz 
edilmesini sağlıyoruz. 

Artiwise  Türkiye'nin 
Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme Gücü

12

Tanel Temel
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Başta bankacılık olmak üzere havacılık ve otomotiv 

sektöründe Türkiye’nin en iyi markalarının Arti-

wise’ın müşterileri olduğunu rahatlıkla söyleyebil-

irim. Burada şuanda var olan ekosistemde 2020 

yılına kadar yapay zeka ve doğal dil işleme çalışma 

alanlarında Türkiye’nin en iyi bilinen markası olma 

hedefindeyiz. Şu anda da özellikle B2B çalışma 

alanında bu hedefimize çok yaklaştık. Bizim ikinci 

önemli çalışma alanımız da web analizi konusunda. 

Türkiye’de bütün webde geçen haber, blog, forum 

gibi içeriklerin tamamını toplayıp analiz eden bir 

web analiz platformumuz var. Burada başta istih-

barat analizi olmak üzere; web üzerinde firmaların 

markaları, ürünlerini veya pazarlarını ilgilendiren 

tüm içerikleri doğal dil işlemeyle zenginleştirerek 

firmalara sağlıyoruz. Bu bize şunu sağlıyor; firmalar 

günlerce sürecek olan araştırmalarına dakikalar 

içerisinde ulaşabiliyorlar. Özellikle bankacılık 

sektöründeki kullanıcılarımız, kredileriyle ilgili 

karar verirken hangi konuda nasıl karar vermesi 

gerektiğini kısa zamanda görebiliyor. Firmalarla 

ilgili nereye dikkat etmesi gerekiyor, firmanın 

gidişatı olumlu mu olumsuz mu, kritik aksiyon 

konuları neler? diye çıkarabiliyorlar. İşte bu şekilde 

büyük verileri analiz etmek için, verileri okumak 

için ya da dinlemek için analiz etmek istedikleri 

zaman firmalar artık direkt insan gücü kullanmak 

yerine, önce Artiwise’da analizini yapıp sonra 

insanla devam edip daha değerli hale getirmeyi 

tercih ediyorlar. Biz de burada heyecanlı bir şekilde 

bu çalışmayı sürdürüyoruz. Biz 2018’de ilk ihra-

catımızı yapmayı başardık. Havacılık sektöründe 

Türk Hava Yolları uzun zamandır müşterimiz, 

otomotiv sektöründe Borusan Otomotiv, yurt dışın-

da BMW Global aynı zamanda bizim müşterimiz. 

Diğer tarafta medya sektöründe de Turkuaz Medya, 

Basım İlan Kurumu gibi çok değerli müşterilerimiz 

var. Temelde tüm müşterilerimizin ulaşmak iste-

dikleri hedef net; birçok veriler var ve bu verileri 

analiz etme ihtiyaçları var. Biz bunların tamamını 

tek bir platformdan ve cloud sistem üzerinden, 

eğer regülasyon kısıtlaması varsa kendi sistemleri 

üzerinde gidip sunucularına kurulum yaparak bu 

analizleri yapmalarını sağlıyoruz. 



Mobil ödeme sektöründe ileri teknolojiler ve yenilikçi çözümler geliştiren yeni nesil 
ödeme platformu Payguru, kurumların aidat ödemelerinden Passolig kart başvurularının 
mobil ödemeyle tahsilatına veya gündelik çalışanların sigortalarının SMS ile yapılmasına 
kadar pek çok önemli projeye imza atıyor. Faaliyetlerini İTÜ ARI Teknokent bünyesinde 
sürdüren, mobil operatörlerle olan entegrasyonu aracılığıyla “mobil ödeme” hizmeti 
sunan ve banka entegrasyonlarıyla “nakit ödeme ve banka transfer hizmeti” sağlayan 

Payguru, hayatı kolaylaştıran pek çok önemli projeye imza atıyor.

Yenilikçi Çözümler

Payguru’dan

Hayatı  Kolaylaştıran

Mobil ödemeyi alternatif bir ödeme sistemi olarak sahaya 
çıkaran Payguru, 800 kuruma mobil aidat hizmeti sunarak 
aidiyet toplama faaliyetlerini pratik hale getiriyor. 
Derneklerden vakıflara, siyasi partilerden spor kulüplerine, 
kooperatiflerden apartman ve site yönetimlerine kadar 
çeşitli işletmelerin kullanabileceği mobil aidat hizmetiyle 

120 TL’ye kadar olan aidat bedeli kısa mesaj aracılığıyla 
kolayca toplanıyor. Kullanıcılar sadece bir telefon numarası 
girerek abone olabiliyor ve her ay kullanıcıların talep 
ettikleri miktarda ücretlendiriliyor. Mobil Aidat sitesi üzerin-
den sunulan raporlarla toplanan tahsilatlar ve üyeler 
tarafından yapılan ödemeler takip edilebiliyor.

Aidat ödemelerine mobil çözüm

Lider ödeme kuruluşu Payguru, kredi kartı veya nakit 
paraya ihtiyaç olmadan sadece mobil ödemeyle gündelik 
çalışanların bir günden 10 güne kadar SGK ödemelerinin 

SMS yoluyla yapılmasına imkan sağlıyor. Gündelik çalışanın 
kaydı; T.C. kimlik numarası ve isminin SMS yoluyla gönder-
ilmesiyle gerçekleşiyor ve çalışan sigortalanıyor.

Ev kazalarına Payguru ile önlem

Payguru, mobil ödeme hizmetiyle yolcular için de büyük 
kolaylık sağlıyor. Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen proje 
kapsamında karayolu ulaşımını kullanan yolcular, ulaşım 
kartlarında para kalmaması durumunda tek bir SMS ile 

kartını doldurabiliyor. Böylece bir yere gitmek üzere yola 
çıkan ancak üzerinde para bulunmayan kişiler, banka veya 
bankamatik bulmakla uğraşmak yerine SMS ile yolculuğuna 
devam edebiliyor.

Passolig kart yenilemeleri ve başvurularının tahsilatı da mobil 
ödeme sayesinde Payguru ile kolayca yapılıyor. Passolig 

başvurusu yapmak isteyen kullanıcılar, mobil ödemeyi tercih 
ederek SMS yoluyla ödemelerini kolayca yapıyor. 

Kahramankart’a cepten yükleme

Mobil ödemeyle Passolig başvuruları
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Diğer Gezegenlerin Nasıl
Oluştuğunu Açıklayabilir

Sıcak  Neptün’ü  Küçültmek 

Şimdiye kadar keşfedilen sıcak dış gezegenler kata-
loğu, Jüpiter gibi birçok dev gezegeni ve genellikle 
‘süper gezegenler’ (Dünya’nın çapının 1.5 katına 
kadar gezegenler) olarak adlandırılan birçok küçük, 
kayalık gezegeni içerir. Bunlar bizim sistemimizin 
kendi Neptün veya Uranüsleri ile karşılaştırılabilir 
boyuttaki gezegenlerdir. Uzak gezegenlerin 
dağılımındaki bu boşluk genellikle ‘Sıcak Neptün çölü’ 
olarak adlandırılır. New Report Dergisi’nin Astronomi 
& Astrofizik bölümünde yayınlanan makalede aynı 
büyüklükte daha önce keşfedilen bir gezegenden 
100 kat daha hızlı daralan, sıcak bir Neptün olan GJ 
3470b gezegeni hakkındaki gözlemler ayrıntılarıyla 

anlatılıyor. GJ 3470b, tüm gezegenlerden daha fazla 
kütle kaybediyor. Eş yazar ve Johns Hopkins Üniversi-
tesi fizik profesörü David Sing’in ‘Bundan sadece 
birkaç milyar yıl sonra gezegenin yarısı gitmiş olabilir’ 
yorumu da bu görüşü doğrular nitelikte. Yardımcı 
yazar ve Cenevre Üniversitesi profesörü David 
Ehrenreich ise ‘Bu, keşfedilen sıcak süper dünyaların 
bolluğunu açıklayabilir’ diyerek yeni keşfi böyle 
yorumluyor. Bir gezegenin buharlaşmasını gözlemle-
mek kolay değil, ancak yaklaşmakta olan James Webb 
Uzay Teleskobu, gökbilimcilerin bu kaynayan ve 
savuşturan devlere daha yakından bakmalarını 
sağlayacak daha hassas araçlar sunacaktır.

Astronomlar, uzaktaki dünyalar hakkında gizemi çözmede yardımcı olabilecek GJ 3470b 
gezegenini keşfetti. Bilim insanları güneş sistemimizin ötesindeki gezegenleri tespit 
ettiklerinde, tuhaf bir gizem ortaya çıktı. Yıldızlarına çok yakın dönen gezegenler arasında 
orta büyüklüktekiler eksik görünüyordu. Ancak, hızla buharlaşan ve sözde ‘sıcak Neptün’ 
exoplanet’in büyüleyici yeni keşfi, olup bitenler için önemli bir ipucu olabilir. Gizemi 
çözmek, uzaktaki gezegenlerin neden eksik göründükleri sorusunun cevabını bulmamıza 

yardım edebilir.
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Neler Öne Çıktı?
CES 2019’da

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan 
CES 2019 tamamlandı. Bu yıl CES’e Türkiye’den aralarında İTÜ ARI Teknokent Innogate 
Hızlandırma Programı firmalarından Sixfab, İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik Merkezi 
firmalarından Wewalk, İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi girişimcilerinden ArgeX, 
WatchX ve Smart Mimic’in de bulunduğu 10 teknoloji şirketi katıldı. Peki CES’te neler öne 

çıktı, Türk şirketlerine ilgi nasıldı? Tüm bu konuları sizler için derledik…

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 

(Consumer Electronics Show), 08-11 Ocak 2019 

tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas şehrinde düzen-

lendi. Bu yıl CES’e 155 farklı ülkeden 4 bin 500 

teknoloji şirketi katıldı. Fuara katılan 10 Türk şirketi 

arasında yer alan Dof Robotik, Token Financial Tech-

nologies ve Ekin Teknoloji’ye CES tarafından 2019 

İnovasyon Ödülü verildi. Önümüzdeki yıllarda daha 

çok Türk şirketinin fuarda teknolojilerini, ürünlerini 

tanıtmasını ve ödüllerle dönmesini bekliyoruz. CES’te 

birbirinden ilginç teknolojiler ve ürünler tanıtıldı. Bu 

yıl CES 2019’da yapay zekalı ürünler ve otonom 

teknolojileri öne çıktı. İşte sizler için seçtiğimiz dikkat 

çeken ürünlerden bazıları;
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Yediğiniz yemeğin miktarını ve 
bel ölçünüzü takip eden kemer:
Welt Akıllı Kemer

Wi-Fi üzerinden bağlanarak evinizin 
kilidi telefonunuzdan rahatlıkla
kontrol etmenizi sağlayan:
Altro Akıllı Kilit

Dünyanın ilk katlanabilir 
telefonu: Royole FlexPai

Sahibini takip eden 
otonom valiz: Ovis

Futuristik tasarıma sahip,
geleceğin ulaşım araçların-
dan olması beklenen:
Bell Nexus
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Hitit  Bilgisayar  Hizmetleri
Dünya’da Havayolları Bilişim Hizmetlerinde

Öncü bir Türk Firması:

Günümüzde en önemli ulaşım yöntemlerinden biri olan havayolu ulaşımı dünya genelinde 
ciddi bir ekonomik kaynak haline gelmiş durumda. Havacılık sektöründe oldukça saygın bir 
noktada bulunan Türkiye ise başarılı firmalarla yapılan araştırmalarda başarı listelerinde 
üst sıralarda yer almayı başarıyor. Bu firmalardan biri olan ve Ar-Ge çalışmalarına İTÜ ARI 
Teknokent bünyesinde devam eden Hitit Bilgisayar Hizmetleri ise dünyada alanında ilk 
5’e girmeyi başarmış bir kurum. Hitit Bilgisayar CEO’su Fatma Nur Gökman Hitit 
Bilgisayarı ve çalışmalarını KOBİ Girişim Dergisi’nin Ocak Sayısı’nda Burcu Tuvay’a anlattı. 

Biz de bu keyifli söyleşiyi sizler için derledik!

Yüzde yüz yerli Türk Firması Hitit Bilgisayar Hizmetleri, 
Yeni nesil havayolu havaalanı ve seyahat yazılım ürünleri 
ve servislerini sağlayan yenilikçi bir firma. Şirketin CEO’su 
Fatma Nur Gökman “Hitit, bugün kendi sektöründe dünya-
da ilk beşe giren bir firma haline geldi.” diyor. Sunmuş 
olduğu çözümlerle rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu 
kalkış kontrolü, ekip planlama ve sadakat yönetimi, 
gelir-gider muhasebesi, tarife planlama, operasyon 
kontrolü, ekip planlama, tur operatörü / charter yönetim 
ihtiyaçlarını karşılıyor. Her yıl 65 milyonu aşkın yolcunun 
seyahati Hitit’in genel merkezinden kumanda ediliyor ve 
bu rakam her geçen yıl artıyor. 5 kıtada 16 farklı 
ülkeden 23 havayolu firmasının uçuşlarının arkasında 
Hitit Bilgisayar’ın yüzde 100 yerli teknolojisi 
bulunuyor. Şirketin CEO’su Fatma Nur Gökman. 
Bugün Kopenhag gibi bir Avrupa şehrinden Tunus 
gibi bir Afrika ülkesine uçmak için internete girip 
bilet almanızla başlayan ve uçağa bininceye 
kadar tüm süreçlerde size bu deneyimi yaşatan 
teknolojiyi biz üretiyoruz. Havayolu firma-
larının yolculara çoklu alternatifler sunabi-
lecekleri bir proje üzerinde çalışıyoruz” diyor. 
Gökman sorularımızı şöyle yanıtladı:

Dünyada İlk 5’e Girdik
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-Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
N.G: Eğitim öğretim hayıtımı İstanbul’da tamamladım. İstan-
bul Üniversitesi Matematik ve Fizik Bölümlerinden mezun 
oldum. Akabinde iş hayatıma Türk Havayolları’nda bilgisa-
yar programcısı olarak başladım. Bilgi işlem, ürün geliştirme, 
yazılım geliştirme departmanlarında uzun yıllar yöneticilik 
yaptım. THY’deki son görevim ise eğitim bölüm başkanlığıy-
dı. Akabinde THY’den Çalışma arkadaşım Dilek Ovacık ile 
birlikte Hitit’i kurduk.  2019 yılında şirketimiz çeyrek asrı 
geride bırakmış olacak. İki kadın olarak kurduğumuz Hitit 
bugün kendi sektöründe dünyada ilk beşe giren bir firma 
haline geldi.
-Faaliyet alanınız hakkında bilgi verir misiniz?
N.G: Havacılık ve seyahat IT yazılım çözümleri üretiyoruz. 
Daha açık bir ifadeyle, seyahat sektöründeki firmaların 
operasyonel ve finansal faaliyetlerini kolaylıkla 
gerçekleştirebilecekleri yazılımlar üretiyoruz. Bir anlamda 
işin mutfağı bize emanet. İş ortaklarımız havayolu firma-
ları olmasına rağmen son noktada dokunduğumuz kişiler 
yine yolcular oluyor. İstediğiniz lokasyona uçmak için 
mobil cihazlarınızdan rezervasyon yapmanızdan, 
biletleme işleminize, check-in işlemlerinden, bagaj işlem-
lerine kadar her noktada yolcuya temas eden teknolojinin 
arkasında biz varız. Misal, bugün Kopenhag gibi bir Avrupa 
şehrinden, Tunus gibi bir Afrika ülkesine uçmak için inter-
nete girip, bilet almanızla başlayan ve uçağa bininceye 
kadar geçen tüm süreçlerde size bu deneyimi yaşatan 
teknolojiyi üretiyoruz.
-Ne kadar büyüklüğe ulaştınız?
N.G: Her yıl 65 milyonu aşkın yolcunun seyahati Hitit’in 
genel merkezinden kumanda ediliyor ve bu rakam her 
geçen yıl artıyor. Geldiğimiz noktada 5 kıtada 16 farklı 
ülkeden 23 havayolu firmasının uçuşlarının arkasında 
%100 yerli teknolojimiz var.
-Ne kadar zamandır İTÜ ARI Teknokent’te Faali-
yettesiniz?
N.G: 2010 sonunda İTÜ ARI Teknokent’e geldik. 8 yılımızı 

tamamladık. İTÜ ARI Teknokent çatısı altında çalışmaktan 
son derece mutluyuz.
-Şu anda ajandanızda ne gibi projeler bulunuyor?
N.G: Küresel seyahat, trendlerinin sürekli olarak yenilenme-
si ile yolcunun merkeze alındığı bir süreç yaşıyoruz. Yolcu-
ların en az eforla hızlı ve bütüncül bir seyahat deneyimi 
yaşaması yönünde bir gelişim dönemi içindeyiz. Biz de bu 
anlamda havayolu firmalarının yolculara çoklu alternatifler 
sunabilecekleri bir proje üzerinde çalışıyoruz. Crane markalı 
yazılım çözümlerimizin yeni ayağını oluşturacak olan bu 
ürünümüzün lansmanını bu yıl yapmayı planlıyoruz.
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“Hitit Bilgisayar Hizmetleri
Türkiye’de Pegasus Havayolları ve 
Onu Havayolları ile çalışıyor. Bunun 
dışındaki tüm müşterilerimiz yurt 
dışı menşeili. 16 ülkeye hizmet ihra-
catı yapıyoruz. Yüksek müşteri 
memnuniyetini yakalamamız, 
yazılım çözümlerimizin teknolojik 
altyapısının pazarın üzerinde olması 
ve rekabetçi ücret politikamızla 
yurtdışı yaygınlığımızın artmasını 
hedefliyoruz. 2019 yılında Türki 
Cumhuriyetler ve Latin Amerika 
menşeili havayolları firmaları yakın 
markajımızda olacak.”

Latin Amerika’ya Açılacağız!



-Yapacağınız yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?
N.G: 2019 yılında Ar-Ge temelli yatırım planlarımız 
bulunuyor. Geçen sene Ar-Ge çalışmalarımızın yıllık ciroya 
oranı yüzde 78 civarında seyretti. Ar-Ge yatırımına önem 
veren bir firma olarak 2019’da yatırımlarımıza devam 
edeceğimiz bir yıl olacak. Mobil ve online platformların 
seyahat sektöründe kullanım yaygınlığı, Ar-Ge çalışma-
larımızda bu alana öncelik vermemize yol açtı. Halihazırda 
rezervasyon yönetimi, biletleme, online check-in, üyelik 
ve puan işlemleri gibi, havayolu ve yolcularının ihtiyaç 
duydukları tüm işlemleri yapabilecekleri bir platform olan 
mobil altyapımızı yolcuların beklentilerini karşılayacak ve 
seyahat deneyimlerini zenginleştirecek şekilde 

geliştirmeyi planlıyoruz.
-Ciro hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
N.G: 2017 yılı ciromuz 46.6 milyon TL. Bunun yarısından 
fazlası ihracat gelirlerinden geldi. Toplam gelirlerimiz, 
ciromuz ve ihracat oranlarımızla 2018 yılının finansallarının 
2017 yılının üzerinde olmasını bekliyoruz. 2018 bizim için 
önemli kazanımların yaşandığı bir yıldı. Özellikle Asya-Pas-
ifik coğrafyasının en önemli bayrak taşıyıcı havayollarından 
biri olan Pakistan Uluslararası Havayolu’nun müşterilerini 
portföyümüze katmamız, Hitit’e önemli bir dinamizm ve 
bilinirlik kazandırdı. Bu kazanımın, global yaygınlığımızı 
arttıracağını ve bu olumlu gidişatın 2019 yılında da devam 
edeceğini umuyoruz.
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“Hitit havayolu bilişim hizmetleri alanında Türkiye’nin öncü ve ilk ihracatçı fir-
ması.  Hizmet ihracatı alanında Türkiye’ye katma değer sağlayan firmalardan 
biriyiz. 2007 yılından bugüne kadar ihracatta yüzde 8 bin 839’luk bir artış 
kaydettik. Coğrafi yaygınlığımızın giderek artmasıyla bu artışı daha da ilerilere 

taşımayı planlıyoruz.”

Alanında İhracatçı İlk Firma!



13 Ocak’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın huzurunda, BMC Power’ın geliştirdiği ilk 

yerli ve milli ağır vasıta motorunun, BMC Power 

Genel Müdürü Osman Dur tarafından İTÜ OTAM labo-

ratuvarlarında ateşlenmesinin ardından, OTAM 

başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kuruluşunun 

15. senesini kutlamaya hazırlandığı bu dönemde İTÜ 

OTAM, 7000. testini Yonca-Onuk Tersanesi’nin Katar 

Bahriyesi için ürettiği Ani Müdahele Botu için tama-

mladı. Yonca Onuk MRTP20 Ani Müdahale Botu’nun 

Dümenevi ve tüm kamaraları olmak üzere 5 farklı 

noktasında ve 15 knot ile botun azami sürati olan 62 

knot dahil olmak üzere 5 farklı hız kademesinde, 

eşdeğer, sürekli ve A-ağırlıklı ses basınç seviyeleri 

cinsinden gürültü ölçümlerini gerçekleştirmiştir. 

1986 yılında kurulan Yonca-Onuk Tersanesi, Tuz-

la’da 12.500m² kapalı alana sahip tesisinde 50m 

uzunluk ve 400 deplasman tona kadar, yüksek sürat-

li, ileri kompozit malzemelerden mamul askeri ve 

ticari botları en son teknolojileri kullanarak üretmek-

tedir. Faaliyetlerini İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde 

yürüten İTÜ OTAM (Otomotiv Teknolojileri Araştırma 

Geliştirme Merkezi) Emisyon Laboratuvarı ve Mekan-

ik Laboratuvarlarında; araç ve güç aktarma organları, 

titreşim ve akustik, dayanım ve ömür testleri alan-

larında mühendislik çözümleri sunmaktadır. 

OTAM 7000. Testini Katar’a Yaptı

İTÜ OTAM başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kuruluşundan bu yana 
gerçekleştirdiği testlerin 7000.sini Katar Bahriyesi için üretilen Ani Müdahale 

Botu için tamamladı.
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Bilişim, teknoloji, hizmet ve yayıncılık alanlarından 

oluşan toplam 32 dalda verilen ödülleri kazananlar, 

internet üzerinden yapılan halkoylamasıyla belir-

lendi. Bütün kategorilerde toplam 433 bin 491 

oyun kullanıldığı yarışta İTÜ Çekirdek, En İyi Girişim 

Hızlandırıcısı kategorisinde 4029 oy aldı. Dünyanın 

3’üncü, Avrupa’nın ise 2’inci en iyi kuluçka merkezi 

bu sonuçla; 2465 oy alan Türk Telekom PİLOT ve 

1369 oy alan Workup by İş Bankası platformlarını 

geride bırakarak birinci seçildi. 2015 yılından beri 

Webrazzi Ödülleri’ne katılan İTÜ Çekirdek, bu ödülü 

üst üste 4. kez kazandı ve “4’te 4” yaptı. Kurulduğu 

2012 yılından beri pek çok inovatif projeyi ve 

girişimcilik çalışmasını gerçeğe dönüştüren kuluçka 

merkezi, girişimcilere bugüne dek 7 milyon TL’den 

fazla destek sağladı. Platform ayrıca, her yıl düzen-

lenen Big Bang yarışmasıyla Türkiye’ye değer kata-

cak inovatif çalışmaları hızlandırıyor ve girişimcile-

rden oluşan proje ekiplerine mentorluk, Ar-Ge fonu, 

laboratuvar, ofis alanı, girişimcilik eğitimleri ve 

yatırımcı toplantıları gibi oldukça önemli destekler 

veriyor.

İTÜ Çekirdek, Webrazzi Ödülleri’nin Zirvesinde

Gelenek Sürüyor: 
Girişimcilik ekosistemimizin en önemli parçalarından olan İTÜ Çekirdek, Webrazzi 
Ödülleri 2018’in En İyi Girişim Hızlandırıcısı kategorisinde en yüksek oyu alarak 
birinci seçildi. 2015 yılından beri bu yarışmaya katılan platform, bu ödülü üst 

üste 4. kez kazanarak geleneği devam ettirdi.
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Nike Adapt BB ayakkabı, adından da anlaşılacağı 

gibi kullanıcının ayak yapısına adapte olabiliyor. 

Bunun için ayağın ihtiyaç duyduğu gerginliği 

algılayan ve rahat oturması için buna göre ayarla-

nan özel bir motora sahip. Akıllı ayakkabı, Nike 

Adapt uygulaması veya üzerindeki fiziksel 

tuşlarıyla kontrol edilebiliyor. Böylece basketbol-

cuların oyun sırasında yaşadıkları ayakkabı uyum 

sorununu ortadan kaldırıyor. Oyuncular ısınma 

sırasında, molalarda ve maçlarda farklı gevşeklik 

seviyelerini seçebiliyor. Ayakkabı 505 mAh kapas-

iteli bir pile sahip. Pili tam dolu olduğunda 14 güne 

kadar kullanılabiliyor. Qi uyumlu kablosuz şarj 

aletiyle üç saatte şarjı tam dolu hale geliyor. Nike 

2016 yılında Back To The Future filminde Marty 

McFly’ın giydiği ayakkabıdan esinlenerek Air Mag 

89 isimli bir fütüristik ayakkabı çıkarmıştı. 

Bağcıkları kendi kendine bağlanan ayakkabı 

modeli sınırlı sayıda üretilmişti. Şirket yine aynı yıl 

içinde HyperAdapt 1.0 ismiyle bağcıklarını kendi 

kendine bağlayabilen bir başka model daha üret-

mişti. Ancak hem sınırlı sayıda üretilmesi hem de 

cep yıkan fiyatları nedeniyle ayakkabılar yeterince 

ilgi görmedi. Nike şimdi Adapt BB serisiyle tüm 

gençleri hedef alıyor. Ayakkabının ABD’de 16 

Şubat’ta satışa sunulacağı belirtiliyor.

Akıllı Telefonla Kontrol Edilebilen 
NIKE

Akıllı Ayakkabı Üretti
Nike geleceğe dönmeye kararlı gibi görünüyor. Birkaç yıl önce bağcıkları 
kendiliğinden bağlanan akıllı ayakkabı üreten ABD’li şirket, şimdi bir benzerini, 
üstelik uygun fiyatlısını üretti. Adapt BB adını taşıyan yeni seri, basketbol 
ayakkabısı olarak tasarlandı. Nike ayakkabıyı ABD’de şubat ayından itibaren 350 

dolardan satacağını duyurdu.
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Bir fincanının 40 yıl hatırı olduğu kültürümüzde hiç 

şüphesiz Türk kahvesinin önemi tartışılmaz. Bu lezze-

tin kullanımının yayılamamasındaki en büyük engelin 

makineleşme olduğuna işaret eden İTÜ Çekirdek 

girişimcilerinden Onur Çotur, 'Akıllı Türk Kahve Maki-

nesi' ile çekirdekten Türk kahvesi hazırlayan bir ürün 

geliştirdi. Espresso makinesinin dünyada hızla 

yayıldığına dikkat çeken Çotur; geleneksel ikram-

lığımızı da tüm dünyada tanıtmaya hazır olduklarını 

söyledi. Kahvenin kültürümüzde çok ayrı bir yeri 

bulunuyor. Artık birçok kişi evinde kendi istediği 

miktar ve tazelikte kahvesini öğütebiliyor. Son moda 

sıcak içeceklerle rekabete giren Türk kahvesi makinel-

erinde ise; şimdilerde çekirdekten hazırlayanlar çıktı. 

Türkiye'de alanda dükkanların sayısının arttığı, maki-

nelerin evlerimize girdiği bir dönemde Türk Kahve-

si'nin bu gelişen teknolojiden yeterince faydalanabi-

leceği araçların olmadığını fark eden girişimci Onur 

Çotur, ekibiyle beraber 'Akıllı Türk Kahve Makinesi' 

projesini hayata geçirmeye karar vermiş. 

İTÜ Çekirdek’te girişimlerini gerçekleştirme, dönüştürme ve geliştirme imkanı 
yakalayan girişimciler ulusal basında ses getirmeye devam ediyor. İTÜ Çekirdek 
girişimcilerinden olan Onur Çotur “Akıllı Türk Kahve Makinesi” ürünüyle Yeni 
Şafak Gazetesi’nden Arzu Kurum’a konuk olarak çaışmasını basınla 

buluşturmayı başardı. Biz de bu keyifli haberi sizler için derledik. 

Çekirdekten  Türk Kahvesi!
Evinizdeki Makineyle Türk Kahvenizi Öğütebilirsiniz
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Onur Çotur

Meraklıları için bu içeceğin yayılmasının en önemli enge-
lini makineleşme eksikliği olarak gördüklerini ifade eden 
Çotur, "İşte bizim kuruluş hikayemizin arkasında bu 
eksikliğe 'Köpüklü' ile hizmet edebilme hayali yatıyor" 
diyor. Çalışmanın ilk prototipi hazırlamalarının 1 yıl 
sürdüğünü aktaran Çotur, şunları kaydediyor: "İlk proto-
tipimizi bitirip sektörün farklı paydaşlarından aldığımız 
geri bildirimler doğrultusunda bugün ürettiğimiz 

'Köpüklü' ile seri üretime hazır bir hale geldik. Yaklaşık 6 
aydır, atölyemizde denemelere tabi tuttuğumuz ürün ile 
bugüne kadar on bin adetin üzerinde çeşitli etkinliklere 
katılarak Türk Kahvesi hazırladık." İTÜ Çekirdek tarafın-
dan binlerce girişim arasından seçilerek, desteklerinden 
yararlandıklarını söyleyen Çotur, Big Bang Start-up Chal-
lenge 2018 fuaye girişimcileri arasında yer aldıklarını 
sözlerine ekliyor. 

Yakın zaman planları hakkında bilgi veren Çotur; 
"Önümüzdeki 10 ay içerisinde, en az 30 makineyi İstan-
bul'da farklı noktalara yerleştirip. İstanbul operasyonunu 
kurmayı hedefliyoruz" dedi. Ürünün her yere ulaşmasını 
sağlamak için altyapı oluşturmayı amaçladıklarını anla-
tan Çotur; "Bu yeni ürünlerin başında oteller ve restoran-
lar için kullanılabilecek set üstü "Köpüklü" dışarıdan 
yerleştirilen fincanların içerisine direk kahve servisi 
yapabilecek; dolayısıyla servis personelinin bu iş için 
harcadığı süreyi yüzde 90’ın üzerinde kısaltacaktır" diye 
konuştu. Başlangıçta TÜBİTAK'tan 1512 Teknogirişim 
Sermayesi Desteği Programı kapsamında 100 bin TL'lik 
bir yardım aldıkları bilgisini paylasan Çotur, "Su anda yerli 
malı belgesi alma aşamasındayız. Bunu takip eden 
süreçte KOSGEB'in 5 milyon TL'lik Stratejik Ürün Destek 
Programı'na başvurumuzu hazırlayacağız. Buradan pozi-
tif bir geri dönüş alacağımızı umuyoruz; bu teşvik ile 
beraber yüksek kapasiteli bir üretim tesisi yatırımı plan-
lıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın En Eskisi 

Seri Üretime Hazır 

Süreyi %90 Kısaltacak 

Dünyanın en eski pişirme yöntemine sahip olan bu lezze-
tin, pişirme işleminin kendisine özgülüğünden dolayı 
diğer kahve pişirme yöntemlerine entegre edilemediğini 
savunan Çotur, "Geliştirdiğimiz ürün, Türk Kahvesi'ne 
özel olarak geliştirilmiş kahve değirmeni sayesinde 
kahveyi anlık olarak öğüterek taze ve lezzetli Türk 
Kahvesi hazırlar. Kahve, su, şeker sürekli aynı miktarlarda 
eklenir; bu şekilde lezzetin sürekliliği sağlanır" şeklinde 
anlatıyor. Tarihte Türk Kahvesi'nin dünyadaki en eski 
kahve pişirme yöntemi olarak bilindiğini hatırlatan Çotur, 
şunları kaydediyor: "Avrupa'nın bu tatla tanışması, henüz 
diğer kahve pişirme yöntemleri yokken, Viyana Kuşat-
ması zamanında oluyor. Türk Kahvesi o zamanlar hem 
Osmanlı'da hem Avrupa'da kültürün şekillenmesinde çok 
önemli bir rol oynuyor. Ancak daha sonra İtalyanlar 
espresso makinesini icat ediyor ve hızlı bir şekilde tüm 
dünyada yayılıyor." 
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Magnetler  Akıllandı
Buzdolabının kapağında yer alan magnetler sipariş vermek için akıllandı. İTÜ 
Çekirdek girişimci firmalarından RoiTech’in geliştirdiği ‘Akıllı Magnet’ adındaki 
yeni teknoloji akıllı telefonların yaklaştırılmasıyla uygulama indirmeden ve üye 
olmadan 2 saniyede sipariş verilmesini sağlıyor. Bu akıllı girişimi Hürriyet 

Gazetesi’nden Ahmen Can köşesine taşıdı, biz de sizler için derledik!

Hemen hemen herkesin evindeki buzdolabının 
kapağında magnetler var. Su veya yemek siparişini 
vermek için telefon numaralarına baktığımız bu mag-
netler, İTÜ Çekirdek girişimci firmalarından RoiTech 
tarafından akıllandırıldı. ‘Akıllı Magnet’ adındaki ürün, 
yakın temas iletişimi (NFC) teknolojiyle çalışıyor. Yeni 
nesil tüm akıllı telefonlarda yer alan bu özellik, akıllı 
magnete yaklaştırılmasıyla aktif hale geliyor. Uygula-
ma indirmeden kullanıcıların ekranına otomatik olarak 
bir sayfa getiriliyor ve tek dokunuşla sipariş vere-
bilmek mümkün oluyor. Patenti alınan bu teknoloji 
sadece magnetlerde değil, aynı zamanda kağıt 
üzerinde de kullanılabiliyor. RoiTech’in Kurucusu 
Serkan Ünek markaların, akıllı telefon kullanıcıların-
dan sürekli uygulama indirmesini istediğini anlatarak, 
“Yüksek bütçeler ile en iyi ajanslarla çalışıyorlar. 

Android ve Apple için iki ayrı çözüm geliştiriyor. Ciddi 
zaman, efor harcıyorlar ve bir beklentiye sahip oluyor-
lar. Ancak tüketici artık bir kez kullanacağı uygulama-
ları indirmek istemiyor. Uygulamayı ve güncellemeyi 
indirmek için tükettiğimiz internet paketinden tutun-
da telefonumuzda fotoğraf çekmek için yer kalma-
masını dert edinir hale geldik. Bu nedenle artık uygu-
lama indirmiyoruz” dedi. Akıllı Magnet’in tam olarak bu 
sorunu çözdüğünü dile getiren Ünek, “Telefonunuzun 
NFC özelliğini açarak buzdolabı magnetine yakın-
laştırabilir ve uygulama indirmeden sipariş verebilir-
siniz. Biz, Akıllı Magnet ile nesneleri dijitalleştirerek 
hayatı kolaylaştırdık. Çözümümüz kullanan tüketiciler 
sadece telefonunu nesnelere yakınlaştırarak hizmet 
alabilir veya sipariş verebilirler. Akıllı Magnet ile yapa-
bileceklerinizin sınırı yok. Mağazalarda reyonlar 
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arasında Müşteri memnuniyet anketine katılabilir 
veya beyaz eşyanız üzerinde bulunan etikete tele-
fonunuzu yakınlaştırarak teknik servis talebinde 
bulunabilir veya deterjan siparişi verebilirsiniz. Birçok 
farklı kurumdan ve mahalle esnafından oluşan büyük 

bir ekosistem oluşturuyoruz. Böylece yeni 
taşındığınız bir adreste taksi durağının veya tesisat 
ustasının telefon numarasını aramanıza gerek 
kalmayacak. Akıllı Magnet’e sahip olmanız yeterlidir” 
diye konuştu.

Akıllı Magnet teknolojisini kullanarak ortaya çıkardıkları 
‘Akıllı Poster’ çözümlerinin şu anda Opet’in 550 benzin 
istasyonunda 2 bin 200 noktada hizmet verdiğini belirten 
Ünek, şunları anlattı: “Müşterimiz olan McDonalds’ın 1.000 
magnetini akıllı hale getirdik. McDonald’s müşterileri 
telefonlarını bir kez akıllı magnetlerine yakınlaştırarak 
favori siparişlerini görebiliyor ve 2. kez yakınlaştırarak 

siparişini onaylayabiliyor. Adına “Toucless Order” 
dediğimiz teknoloji ile 2 saniye gibi bir sürede siparişlerini 
hızlı ve kolay bir şekilde tekrar edebiliyorlar. Müşterisini 
tanıyan Akıllı Magnetler ile artık kullanıcı adı ve şifre 
kavramıda tarih oluyor. Benzer çözümlerimizi Bosch, Koç 
Finans, Kale Avm ve Leman Restoranları’nda konumlandır-
mak üzere prensipte anlaşmış bulunuyoruz.” 

Fikri Annesiyle Buldu 
Akıllı Magnet’in çıkış hikâyesi oldukça ilginç. Annesinin bir 
gün su sipariş verebilmek için dakikalarca telefonda bekle-
mesi üzerine ortaya çıktığını belirten Ünek, “Annem’e 
yıllardır akıllı telefon kullanıyorsun neden su siparişini 
internet üzerinden vermiyorsun diye sorduğumda bana 
nasıl yapacağını sordu. Dedim ki kolay. Öncelikle bir e-pos-
ta hesabı oluşturman gerekiyor. Bir de sanal kredi kartı 

tanımlarsan iyi olur dedim. Sonra Apple Store veya Play 
store’a üye olması gerektiğini ve karşısına çıkacak milyon-
larca uygulamadan doğru olanı indirmesini, indirdiği uygu-
lamaya da kayıt olduktan ve kullanımını öğrendikten sonra 
siparişini telefonu üzerinden verebileceğini söyledim. 
Haklı olarak bunu yapamayacağını söyledi ve Akıllı 
Magnet fikri böyle çıktı” dedi.

6 Bin 700 Restoran Hedeflerinde 
KOSGEB girişimci desteği ve TÜBİTAK Ar-Ge desteği 
aldıklarını anlatan Ünek, “İTÜ Çekirdek, StartersHUB 
ve Borsa İstanbul PazarYeri’nden destekler aldık. İTÜ 
Çekirdek BigBang’te sahneye çıkacak 20 girişimden 
biri olduk. 3 yıl içinde 6 bin 700 restoranın magnetleri-

ni akıllı hale getirmek istiyoruz. Bayilik yolu ile yürüte-
ceğimiz sürecimizi kendi profesyonel satış kadromuz 
ile geliştirmek istiyoruz. Uzun vadede Polonya’da 
Avrupalı bir şirket olmayı ve İngiltere üzerinden Avru-
pa’yı hedefliyoruz” diye konuştu.

2 Saniyede Sipariş
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Akıllı Alışveriş Sepeti
Yapay  Zeka  Destekli

Sesli asistanlar, akıllı buzdolapları, akıllı ampüller, kilitler derken gündelik 
alışkanlıklarımızı değiştiren teknolojilere en azından fikir olarak alıştık. Şimdi sıra 

ev dışındaki alışkanlıklarımıza geldi.

Caper Labs isimli bir girişim, geliştirdiği akıllı alışveriş 

sepetiyle market alışverişi alışkanlığımızı değiştirm-

eye geliyor. İçine koyduğunuz ürünleri otomatik 

olarak tanıyan, ağırlığını tartan, önerilerde bulunan ve 

son olarak ödemeyi de otomatik olarak alan bir 

alışveriş sepetinden bahsediyoruz. Bir dizi sensör ve 

kamera sistemiyle donatılan Caper akıllı alışveriş 

sepeti, görüntü tanıma, ağırlık ölçme, market içi 

harita, ürünleri barkod taraması yapmadan tanıma ve 

öde-ve-geç gibi özelliklere sahip. Caper’ın tarama 

sistemi şimdilik barkod okutmaktan öteye geçmiyor. 

Ancak girişim bunu yukarıdaki videoda olduğu gibi 

tam anlamıyla akıllı hale getirmek için çalışmalarına 

devam ediyor. Bunun için görüntü tanıma teknolojis-

ine sahip 3 adet kamera ve ağırlık sensörüne güveniy-

orlar. Akıllı alışveriş sepeti hem tüketicilerin hayatını 

kolaylaştırma hem de süpermarketlerin maliyetlerini 

azaltma anlamında epey işe yarayacağa benziyor. 

Daha az kasiyer çalıştırmak süpermarketler için bariz 

faydaların başında geliyor. Üstelik Caper Labs’ın hayal 

ettiği gelecekte kasalar da ortadan kalkıyor. Tüketicil-

er için birden çok fayda söz konusu. Alışveriş sepeti-

nin tablet ekranından indirimdeki ürünleri takip etme, 

sepete atılan ürünlerle bağlantılı ürün tavsiyeleri 

alma, mağaza haritasını görüntüleme bunların başın-

da geliyor. Ayrıca kasalarla birlikte alışveriş kuyruğu 

da tamamen ortadan kalkıyor. Caper Labs’ın akıllı 

alışveriş sepeti şu anda New York’ta iki perakende 

zincirinde kullanılıyor. Şirket bu sistemin satışları 

doğrudan artırdığını iddia ediyor. Caper, Amazon 

Go’nun akıllı alışveriş sistemi kadar gelişmiş olmay-

abilir ancak en azından daha az karmaşık ve daha 

kullanıcı dostu görünüyor.



29

Teknolojik Ürünlere
Yurt  Dışından  Alınan

Bandrol Ücreti Uygulanacak
26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı‘na 
göre yurt dışından alınan bazı teknolojik ürünlere bandrol ücreti uygulanacak.

Resmi gazetede yer alan bilgilere göre otomobil televi-

zyonu için 8 euro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 

euro, 52-67 ekran televizyonlar için 16 euro, 68-85 ekran 

televizyonlar için 22 euro, 86-116 ekran televizyonlar için 

34 euro, 117-148 ekran televizyonlar için 40 euro, 148 

Resmi gazete yayınlanan söz konusu karar için şu ifadelere yer verildi:

“Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik 
cihazlar ile bunların dışındaki görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2019 yılı için 
geçerli olmak üzere bandrol ücreti alınmasına karar verildi.”

ekran ve üstündeki televizyonlar için ise 80 euro bandrol 

ücreti uygulanacak. Ayrıca yurt dışından getirilen akıllı 

telefonlar için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için ise 10 

euro bandrol ücreti uygulanacak. Bandrol ücretleri euro 

karşılığında Türk Lirası olarak tahsil edilecek.
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Türkiye’nin Akaryakıt Alışkanlıklarını Paylaştı
BENZİNLİTRE,

İTÜ Çekirdek girişimlerinden BenzinLitre, Türkiye’deki tüketicilerin akaryakıt 
alışkanlıklarını araştırdı. Türkiye’de bulunan 12 bin 806 istasyonu bünyesinde 
barındıran, 50 bin kullanıcısı olan ve günde ortalama bin 200 kişi tarafından 
kullanılan verilere göre; kullanıcılar bir akaryakıt istasyonunda en çok temiz 

tuvalet ve güler yüzlü hizmeti arıyor.

Her 5 kişiden biri ucuz akaryakıtı tercih ediyor
Verilere göre; her 5 kişiden biri ucuz akaryakıt 

tercih ediyor. LPG kullanıcıları şehir içinde, benzin 

ve dizel kullananlara göre yüzde 25 daha fazla ucuz 

yakıt tercihinde bulunuyor. LPG kullanıcılarının 

yüzde 92’si ise ucuz akaryakıt tercihinde bulunmuy-

or. En çok LPG kullanılan şehirler arasında Kırıkkale, 

Aksaray, Konya, Ankara, İzmit ve Balıkesir yer 

alıyor. Yine İç Anadolu şehirlerinde çay ikramı olan 

istasyonlar, kullanıcılar tarafından en fazla tercih 

edilen yerler arasında. Her üç LPG kullanıcısından 

biri, restoran ve kahve gibi yeme-içme imkanı olan 

istasyonları tercih ediyor.

Uzun yol yapanların tercihi farklı marka
İstanbul gibi büyükşehirlerde litre başına benzinde 35 

kuruşa, dizelde 65 kuruşa, LPG’de ise 75 kuruşa kadar 

fiyat farkı mevcut. En pahalısı yerine, en ucuz yakıt 

seçimi yapanlar depo dolumunda 35 TL tasarruf yaptı, 

uzun yolda bu rakam 50 TL’ye kadar çıktı. Şehir içi 

kullanıcıları ev ve iş yerlerine yakın, aynı marka ve 

istasyonlardan yakıt alırken, uzun yola çıktıklarında 

yüzde 60 oranında farklı marka tercihinde bulundu.
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Bayram başlangıcı hediyelik eşya,
bayram dönüşü
yöresel ürünler tercih edildi

Bu yıl uzun süren bayram tatillerinin etkisi ile Türki-

ye yollara düştü. Hediyelik eşya satan akaryakıt 

istasyonları bayramlarda 17 kat artış ile uygulama-

da en fazla aratılanlar oldu. Sürücüler bayram 

dönüşü ise yöresel ürün satışı olan akaryakıt ista-

syonlarına yoğun ilgi gösterdi.

2018’de kullanıcılar toplamda 725 binden fazla yol 

tarifi aldı. Uygulamada bulunan 35 tane tesis-içi 

özellik (yeme-içme seçenekleri, mescit, oto-yıkama, 

servis, yağ değişimi vb.) akıllı tercihini yapan 

kullanıcılar tarafından oldukça sık kullanılıyor.

725 binden fazla yol tarihi alındı

Uzun yol
sürücüleri
tasarruf yapıyor
Sürücülerin düşük fiyatlı akaryakıt 
tercih ettiği başlıca yol güzergahları; 
İstanbul-Ankara D-100 karayolu, 
İzmir-Balıkesir ve İzmir-Manisa oldu. En 
rekabetçi dizel fiyatları, yine bu yol 
güzergahlarında gerçekleşti. Elazığ’da 
dizel, Manisa ve Sivas’ta LPG fiyatların-
da yüksek rekabet kullanıcıların yüzünü 
güldürdü. Her geçen gün azalan benzin 
tüketiminde ise Kocaeli başta olmak 
üzere ve D-100 karayolu üzerindeki 
illerimizde, kullanıcılar uygun fiyatlı 
benzin satan istasyonları tercih etti.
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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 ocak ayında yine bir sürü 

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Akıllı Magnet’e Yılın
IoT Girişimi ödülü
Akıllı Magnet kurucusu Serkan Ünek, 

Webrazzi’de ‘Yılın IoT Girişimi’ ödülünü aldı. 

Scoutium ödülle döndü
Scoutium, TFF ve TÜFAD’ın ortaklaşa düzenlediği 
FİFEX Futbol Endüstrisi Forum & Fuarı’nda “Yılın En İyi 
Altyapı Teknolojisi” ödülünü kazandı.

İTÜ Çekirdek girişimleri
CES 2019’da boy gösterdi
Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından 

biri olan Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 

2019) İTÜ Çekirdek girişimleri de yerini aldı. 

Fuarda ürünlerini sergileyen Smart Mimic ve 

Watch-X büyük ilgi gördü.
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micro-S Biyoteknoloji
final sahnesinde

Bal arısı ölümlerini engellemek üzere çözümler sunan micro-S 
Biyoteknoloji, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 250K programı 
kapsamında 300 girişimci grup arasından ilk 20’ye kalarak final 
sahnesinde girişimini tanıttı. micro-S biyoteknoloji, sunumlarının 
ardından 50.000 TL hibeye hak kazandı.

Smart Mimic’e
birincilik ödülü

Smart Mimic, PitchForce önderliğinde ABD’de 
düzenlenen 6 aylık girişim programı 3SLP’nin 
sonunda birincilik ödülüne layık görüldü.

Pariyer.com 2019 yılına
50.000 üyesiyle
merhaba dedi
Yarı zamanlı ve freelance iş arayanların 

pazar yeri olan Pariyer.com, 2019 yılına 

50.000 üyesiyle de 2019 yılına girdi. 

Pariyer.com yıl sonu hedefini ise 300.000 

üye olarak belirledi.

ForFarming ilk
yatırımını aldı
Ev, depo, ofis gibi kapalı alanlarda sebze, meyve ve 

çiçek yetiştirilmesine olanak sağlayan IoT tabanlı 

tarım teknolojileri girişimi ForFarming, 1,4 milyon TL 

değerleme ile ilk yatırımını Tarvenn‘den aldı. 

ForFarming, bireylerin ve gıda sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların kendi ürünlerini üretebileceği 

akıllı topraksız tarım çözümleri sunuyor.



34

Girişimci başarıları ve pazar olgunluğunun ilk belirtileri

Bir zamanlar dinamik iç pazarı ile bölgedeki en gelişmiş girişimcilik ekosistemine sahip 
olan Türkiye, artık çıkışa geçen Slovenya, Yunanistan, Romanya ve Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi ülkelerin arkasında kalıyor. Bölgesel makro dinamiklerin etkisi altında 
ezilen Türk ekosistemi, aslında bir dönüşüm içerisinde ve muazzam bir zıplamanın 
eşiğinde. Politik sıkıntılar ve çalkantılı iç pazar, yeni nesil girişimcileri global hedeflere 
yöneltirken, Israil, Estonya ve İsveç gibi ülkere benzer bir model ile pazar-bağımsız 
şirketler kurmaya itti. Bu üçüncü nesil girişimciler ülkenin girişimcilik anlayışını baştan 

aşağı yeniden inşa etmeye başladı.

Türkiye’nin birinci nesil internet girişimcileri 

1990’ların sonunda başlayıp, Yemeksepeti (yemek 

siparişi, $589M’a satıldı), Gittigidiyor (e-ticaret 

pazar yeri, $217M’a satıldı), Pozitron (yazılım, 

$100M’a satıldı) gibi ülkenin ilk büyük başarı 

hikayelerine imza attılar. Hepsiburada (e-ticaret), 

Sahibinden (ilan), Kariyer (iş ilanları) ve mynet (por-

tal) gibi devlerin ortaya çıkışı da ülkenin internet 

girişimciliğindeki gücünü ve tüketici isteğini 

kanıtlıyordu.

Sermaye fırsatın peşinde
Birinci nesil girişimciler güçlenirken kazanırken, 

onları destekleyecek risk sermayeleri henüz Türki-

ye’de oluşmamıştı. Yeni pazarlarda başarı peşinde 

koşan, General Atlantic, Abraaj ve Intel Capital gibi 

global yatırımcılar Yemeksepeti, Hepsiburada ve 

Grupanya gibi şirketlere yatırım yaparak ülkeye giriş 

yaptılar. Çok geçmeden, yıllar boyu ülkemizi ve 

bölgeyi ihmal eden Batılı risk sermayesi fonları da 

Konuk Yazar: Enis Hulli
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Türk girişimler değer yaratıyorsa, Türk fonları da yaratabilir
Birinci ve ikinci nesil girişimciler uluslararası yatırım 

fonlarından aldıkları sermaye ile yabancı rakiplerinin 

önüne geçerek, iç pazarda yerli olmanın avantajını 

kanıtladılar. Gözleri önündeki fırsatları kaçıran Türk 

yatırımcılar, trendi takip ederek ülkedeki bir sonraki 

başarı öyküsünü yakalamak için yerli fonları kurma-

ya başladı. Earlybird ($150M), Hummingbird ve 3TS 

Türkiye’ye fon ayırırken, 212 ($30M) ve Revo 

($65M) ise yerli girişimcileri desteklemek için fon 

kurdu. Türkiye’nin ilk süper melek yatırımcısı Asla-

noba girişimlere $60M yatırım yaparken, Galata 

Business Angels ise ülkenin ilk melek yatırım ağı 

olarak faaliyete geçti. Finansal kalkınma kuruluşları, 

risk sermayesi fonlarının olgunlaşması ve şekillendi-

rilmesinde büyük rol oynayarak, girişimcilerin 

sermayeye ulaşımını ve inovasyonu destekledi. EIF 

(European Investment Fund), EBRD (European Bank 

for Reconstruction and Development) and IFC 

(International Finance Corporation) yerli fonların 

oluşumunu destekleyerek, TUBITAK ile beraber ACT 

ve DCP gibi fonların kurulmasını sağladı.

İç ve dış etkenler yabancı yatırımcıların hevesini kaçırdı
Türkiye’nin ekonomik olarak da lale devrinde 

olduğu dönemlerde, Türk girişim ekosistemi 

yapılan $80M yatırım ile 2012’de tavan noktasına 

ulaştı. O dönemden sonra yaşanan politik ve 

ekonomik çalkantılar yabancı yatırımcıları 

kaçırırken, girişimlere yapılan yatırım miktarı ise bir 

daha 2012 seviyesine ulaşamadı. Türkiye, Avru-

pa’nın en genç nüfusuna ve bölgedeki en büyük 

ekonomik hacime sahip olsa da, pazardaki sıkıntılar 

yatırımcıları uzaklaştırdı. Bir zamanlar risk 

sermayesi fonlarının büyük beklentiler içerisinde 

yatırım yaptığı ülkemiz, artık girişimcilerin sermay-

eye ulaşmakta zorluk çektiği bakir kalmış ancak 

fırsatlar ile dolu bir yapıya sahip.

Yeni nesil girişimciler pazar-bağımsız şirketler kuruyor
Geçtiğimiz dönem yapılan yatırımlar ile girişimcilik 

ekosistemine ilgi arttı ve inovasyon bir çok kurumun 

ana gündem maddesi haline gelirken Türk girişim 

ekosistemi de büyük bir zıplamanın eşiğine geldi. Bir 

önceki nesil şirketlerde çalışarak aşama kateden yeni 

kuşak girişimciler, Türkiye pazarındaki karışıklıklar ve 

yatırımcı bulma sorunları sebebi ile global odaklı 

üçüncü dalga şirketler kurdu. Pazar-bağımsız şirketler 

kuran üçüncü nesil girişimciler, Mobile Action, Koding 

veya Insider örneklerinde olduğu gibi global opera-

syon ve satışlara sahip ancak Türkiye’de ürün 

geliştiren bir model ile ilerlediler. Türkiye’deki üstün 

yetenekli ve uygun fiyatlı yazılımcıları kullanan 

Udemy, tek başına $175M yatırım alarak, tüm Türk 

Türkiye’de bir altın avına girdiler. DFJ, Atomico, 

Sequoia gibi fonlar Türkiye’de varlık gösterirken, 

Rocket Internet kopyalama ve yerelleştirme iş 

modeli ile Türkiye’ye açılarak kısa zaman içerisinde 

400+ çalışana ulaştı. 2008 sonrası dönemde 

başlayan ikinci nesil girişimlerden Trendyol (e-ticar-

et), Markafoni (e-ticaret), Ciceksepeti (çiçek siparişi) 

ve Peak Games (oyun), Earlybird, Hummingbird, 

Kleiner Perkins, Naspers ve Amazon gibi tanınmış 

firmaları ülkemize yatırımcı olarak çekmeyi başardı. 

Avrupa girişim ekosisteminden defalarca duyduğum 

birşey varsa, o da Türkiye’ye ciddi yatırım yapmayan 

fonların kıtanın önümüzdeki 10 yıldaki en büyük 

dijital başarılarını kaçırdıkları.— Robin Wauters, 

Techcrunch (2011)

Enis Hulli
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Buz dağının yalnızca görünen kısmı
Insider’ın 16 ülkeye yayılan, Avrasya çapı büyük 

başarısı Sequoia’nın yaptığı Seri B yatırımı ile 

taçlandı. Ozzy, Carbon ve BillionToOne gibi 

şirketlerin Builders, TwoSigma, NFX, Lightspeed, 

iDrive ve Danhua gibi fonlardan yatırım alması da 

Türk diasporasının uluslararası çapta geldiği yeri 

gösteriyor. Uçtan uca sinema tecrübesi sunan 

Sinemia, bölgedeki komşu pazarlara büyümek-

tense Amerika’ya açılmayı tercih etti ve aylar 

içerisinde Amerika’da milyon dolarlık cirolara 

ulaştı. Botanalytics, AppSamurai ve FXCubic de 

benzer yollar izleyerek kurulduklarından beri Batı 

pazarlarda büyük müşteri potansiyellerine 

ulaştılar.

Ancak Türkiye sermayeye her zamankinden daha da aç
Yabancı sermayeyi ülkemize çeken makroekonomik 

trendler bir süre önce değişti ve yaratılan olumsuz 

algı ile uluslararası yatırımcılar Türkiye’den uzak-

laştı. Ancak bu durum ülkemizdeki girişimcilik 

anlayışında da büyük bir değişime yol açtı ve 

kurulduğu günden teknoloji ihracına odaklanmış 

şirketler kurulmasını sağladı. Son olarak Zygna’nın 

$100M’a Peak Games’in oyun studyosunu ve 

$250M’a Gram Games’i satın alması da Türkiye’nin 

değişen girişimci kimliğinin ve dışa dönük yeni 

kültürün en büyük kanıtı. Sermaye sıkıntısının 

yatırımcılar için yarattığı fırsatlar, geçmişte 

yaşadığımız başarıları da gölgesinde bırakacak, 

korkak yatırımcılar ise bunun bir parçası olamayacak!

ekosisteminin son 3 yılda aldığı yatırım tutarını 

($165M) aştı. Forbes’un da kapağında yer verdiği, 

Dünya’nın en değerli bio-tech girişiminin kurucusu 

Osman Kibar, yeni nesil Türk teknoloji milyarderlerinin 

ilki… Global başarı hikayelerinin bölgemizden de 

çıkacağına inanarak 500 Istanbul fonunu 2016 yılı 

ortasında aktif hale getirdik. Aşağıdaki portfolyo 

şirketlerimiz uluslararası bilginin akışını hızlandırırken, 

aynı zamanda bir sonraki nesilin daha da güçlü gelme-

sine önayak olmaktadır.
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Döviz geliri elde etmek, 
sadece değerli para birimi 
cinsinden gelir elde etme-
kle ilgili de değildir. 
Örneğin bugün ABD ve 
Avrupa Birliği ülkelerinin 
para birimleri değerli 
konumda. Fakat bu onların 
GSH paylarını birebir olarak 
etkilemiyor. Önemli olan 
gelirlerin ülke içerisinden 
gelmesi yerine ülke dışın-
dan gelmesi ve böylece 
yurt içi tasarrufların 
yükselmesi. Tüm bunlar 

ülkece kalkınma, yatırım ve elbette nihayetinde daha 
güçlü şirketlere sahip olmak demek. ABD’nin tüm dünya-
daki GSH’ın %25’ini elde etmesini sağlayan da global 
şirketler çıkarma becerisi ve şirketlerin ülke dışından 
ciddi gelirler elde etmesi. Yurt dışından gelir elde etmek 
elbette şirketlerin de faydasına. Türkiye’nin iç pazarıyla 
sınırlı kalmamak şirketinizin çapını önemli oranda etkiliy-
or. Bu durum elde ettiğiniz gelirlerden, satış hacminize 
ve yurt dışındaki yatırımcıları cezbedebilmenize kadar 
birçok konuyla yakından ilgili. Kendinizi ülke dışındaki 
pazarlara başarıyla açtığınız zaman ölçeğiniz ciddi 
anlamda büyüme potansiyeline ulaşıyor ve böylece ülke 
içerisindeki rakiplerinizi alt etmekle uğraşmak yerine 
global arenada mücadele etmeye başlıyorsunuz. Elbette 
yurt dışında tek bir pazara bağımlı olmak da iyi değil. 
Dolayısıyla büyüme hamlesi en mantıklı noktadan 
başlamalı ve genişleyerek devam etmeli. ABD, kendi iç 
pazarı bakımından çok büyük rekabete sahip olsa da 

Neden Önemli?
Döviz  Geliri  Elde  Etmek

Her para birimi, her ülkede farklı değerlere sahip olur ve bu konuda dengeler her zaman 
değişime açıktır. Dalgalanmalar bazı ülkeleri kötü etkilerken bazılarının para birimleri de 
daha değerli hale gelir. Ancak para biriminizin çok değerli olması da her zaman iyi değildir. 
Çok yüksek değerlenen para birimleri ihracat rakamlarını kötü etkiler ve bazen de ucuz 

ürünlerin ithalatına sebep olabilir. 

avantajlarını paylaşmak konusunda oldukça cömert bir 
ülke. Global olma yolunda ilerlerken büyük yatırımcılara, 
önemli networklere, çok tecrübeli mentor ve avukatlara 
erişebilmek için en ideal pazarlardan biri. Dolayısıyla 
ABD’den dünyaya yayılmanın önemli avantajları var. 
ABD pazarına girişte ise hızlı ve efektif olmak büyük 
önem arz ediyor. Mesafe olarak uzak, büyük balıkların 
çoğunlukta olduğu bu pazarda fazla para ve zaman 
yakmadan doğru bağlantıları yakalamak ve doğru 
stratejileri şekillendirmek için hızlandırıcı bir partnere 
ihtiyacınız var. Innogate, Türkiye’de ABD pazarına hâkim 
mentorlarla başlayan programında sizi henüz ABD’ye 
gitmeden hazırlıyor. Ardından ABD’de bulunan 
ofislerindeki kamp süreciyle de pazara bizzat adım 
atmanıza önemli destek sağlıyor. Mentor buluşmaları, 
büyük şirketlere ziyaretler, ofis desteği gibi desteklerle 
ABD pazarına belki de en düşük maliyet ve en iyi 
hazırlıklarla girmeniz mümkün oluyor.



38

 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 Rakam.io 
ve Akıllı BES ise firmasını, faaliyetlerini ve “İTÜ Magnet”li olmanın avantajlarını anlattı. 

Rakam.io’nun Kurucusu Emre Kabakçı: İTÜ Magnet’te muhteşem bir sinerji var, 
biz burada en çok bundan etkileniyoruz. 

Merhabalar, ben Emre Kabakçı, Rakam.io’nun kuru-

cusuyum. Rakam.io 2016 yılında Amerika’da 

kuruldu. 2017 yılında San Francisco’da 500 Start-

up’ın programına katıldık. Bugün dünyanın farklı 

bölgelerinde müşterilerimiz var; Hindistan’da, 

Güney Amerika’da, Kuzey Amerika’da. Şubat 

ayında Türkiye’ye, İTÜ Magnet’e geldik. Magnet’te 

şu anda 3 kişilik bir ekibimiz var, toplamda 7 kişiy-

iz. Rakam.io bir veri analitiği startup’ı. Firmaların 

mobil uygulamalarındaki, web sitelerindeki bütün 

kullanıcıların davranışlarını belli bir veri tabanında 

Emre Kabakçı
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Akıllı BES’in Kurucusu Onur Yurtsever: İTÜ Magnet’te mentorle 
tanışıyoruz. Bu da ürünümüzü geliştirmemize yardım ediyor. 

toplayıp, sonrasında bu veriyi incelemelerine 

olanak tanıyor. Bu sosyal medya uygulamasıysa 

kullanıcıların bağımlılıklarını arttırmak olabiliyor. 

Bir e-ticaret web sitesiyse kullanıcılardan gelen 

gelirleri arttırmak olabiliyor. Aslında daha önc-

esinde 2016’da Türkiye’de ve İstanbul’da birçok 

Merhaba, ben Onur Yurtsever, Akıılı BES’in kurucu-
suyum. Akıllı BES Bireysel Emeklilik sisteminde 
daha iyi getirinin elde edilmesine, daha fazla birik-
im yapılmasına ve en önemlisi emekliliğin daha iyi 
geçirilmesine yardımcı olan bir robot tavsiye plat-
formu. Bu platformun temelinde davranışsal finans 
ve yapay zeka bulunuyor. Bireysel emeklilik siste-
minde şu anda 12 milyon katılımcı bulunuyor ve 
toplam portföy büyüklüğü 90 milyar TL’ye 
yaklaşmış durumda. Yılda 6 kez fon değiştirme 
hakkınız var. Ancak maalesef %95’imiz bu hakları 
kullanamıyor. İşte bu hakların daha doğru kullanıl-

masına yardımcı 
olan bir teknoloji 
platformu geliştird-
ik. Şu anda Türki-
ye’nin önde gelen 
emeklilik firmalarıy-
la çalışıyoruz ve en 
büyük bankaların-
dan biri için bir 
yatırımcı profilleme 

Onur Yurtsever

ortak çalışma alanına katılmıştık ama kendimizi en 

yakın hissettiğimiz yer İTÜ Magnet oldu. Çünkü 

muhtemelen yazılım ve donanım startuplarının 

çok olduğu bir bölge, insanlar gerçekten çalışıyor-

lar. Bir sinerji var burada, ondan etkileniyoruz 

aslında. 

yazılımı gerçekleştiriyoruz. Sektörün büyük bir 
kısmına ulaşmayı planlıyoruz önümüzdeki 1 sene 
içinde.  Emeklilik şirketleri ve portföy yönetim 
şirketleri ile bir fintech girişiminin işbirliği içinde 
bulunarak tüm bireysel emeklilik katılımcılarına 
robotik çözümlere hızlı bir şekilde en kısa sürede 
sunmasını arzuluyoruz. İİTÜ Magnet’ten inanılmaz 
bir network desteği alıyoruz ve birbirinden değerli 
birçok mentorle tanışıyoruz. Bu da daha iyi bilgi 
elde etmemizi ve ürünümüzü geliştirmemize 
yardım ediyor. 
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Bilgisayar Destekli Analiz (CAE) yazılımları üreten MSC, üniversitemizin yazılım 
sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında, İTÜ akademisyenleri ve öğrencilerinin 
eğitimlerde ve bilimsel araştırmalarda yararlanacağı MSC One yazılım paketi ve gerekli 

lisanslar tedarik edildi.

İmzalanan protokol kapsamında üniversitemiz; sonlu 
eleman analizi, lineer ve non-lineer analizler, dinamik 
simülasyon, NVH (titreşim-akustik), ısı-akış, kompozit, 
metal şekillendirme analizleri vb. konular için geliştir-
ilmiş MSC yazılımlarından faydalanabilecek. Bu anlaş-

mayla ayrıca, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
mühendislerin birçok alandaki eğitim ve akademik 
araştırmalarda standart hâline gelmiş yazılımlardan 
yararlanması, bu yazılımları öğrenmesi ve söz konusu 
yazılımlarda deneyim kazanması da mümkün olacak. 

MSC  One  ile  Geliştirdi
İTÜ Yazılım Altyapısını
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MSC One İTÜ’ye neler
katacak?

Üniversitemizdeki eğitimlere ve araştırmalara 
önemli ölçüde katkıda bulunacak anlaşmanın 2 
Ocak’ta, İTÜ Rektörlüğünde düzenlenen imza 
törenine Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Tayfun 
Kındap ve Prof. Dr. Alper Ünal’ın yanı sıra, Uçak ve 

Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. 
Melike Nikbay katıldı. MSC Türkiye temsilcisi Bias 
Mühendislik’in Genel Müdürü Aydın Kuntay ve aynı 
firmanın İş Geliştirme Müdürü Vatan Özgül de etkin-
likte yer aldı. 

Havacılık, uzay, savunma ve 
otomotiv gibi sektörler başta 
olmak üzere, küresel pazarda ve 
Türkiye’de öne çıkan birçok 
firmanın kullandığı Apex, MSC 
Nastran, Adams, Marc, Actran, 
Simufact, Cradle, Patran, Digimat, 
Sinda gibi yazılımlar MSC One 
paketi içinde sunuluyor. Bu 
yazılımlar Makina Fakültesi, Uçak 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Gemi 
İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakülte-
si başta olmak üzere, bazı fakül-
telerimizde verilen derslerde ve 
buralarda yapılan tez çalışma-
larında sıkça kullanılıyor. Yazılım-
ların bütünleşik analizler veya 
co-simulasyon olanakları 

sayesinde, disiplinler arası çalışmaların gerçekleştirilmesi de mümkün. 
Bu protokolle birlikte üniversitemiz, ülkemizin giderek artan yetkin ve 
donanımlı mühendis ihtiyacını karşılama noktasında fark yaratacak bir 
yazılım altyapısına sahip oldu.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) arasında bilişim teknolojisi, biyo-
medikal cihaz teknolojileri, elektrik-elektronik tekno-
lojisi ve denizcilik alanlarında iş birliği protokolü 

imzalandı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Prof. 
Dr. Ziya Selçuk ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Karaca katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, İTÜ 

çatısı altında bulunmaktan duyduğu mutluluğu 

dile getirerek, İTÜ'nün, bilimsel hafızalarının 

temellerini oluşturan ve bu hafızayı geleceğe 

taşıyan çok büyük kurumlardan biri olduğunu 

belirtti. İTÜ ile iş birliği yapmanın önemine 

değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle 

bir kurumla iş birliği yapmak, böyle bir kurumla 

Milli Eğitim Bakanlığı'nı kurumsal bir iş birliğine 

davet etmek, aslında kendi başına bir değer. Bu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile İTÜ, bilişim teknolojisi, biyomedikal cihaz teknolojileri, 
elektrik-elektronik teknolojisi ve denizcilik alanlarında iş birliği protokolü imzaladı. MEB 
2023 eğitim vizyonu kapsamında imzalanan protokol ile Türkiye’de bir ilk olacak olan 

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak.

İTÜ bilimsel hafızanın temelini oluşturuyor

"İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"
Milli Eğitim Bakanlığı ve İTÜ'den Bir İlk: 
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MEB 2023 eğitim vizyonu kapsamında, İstanbul’da 

bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Kampüsü'nde İTÜ tarafından "İTÜ Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi" kurulacak. MEB tarafından İTÜ 

rehberliğinde Artırılmış Sanal Gerçeklik Laboratu-

varı'nın (AVR) kurulması da planlanan proje kapsamın-

da, okullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticil-

erin hizmet içi eğitimleri, İTÜ akademisyenlerinin koor-

dinasyonunda yapılacak. İlk kez öğretmen kadrosunun 

çoğunlukla akademisyenlerden oluştuğu bir okul 

olması planlanan projenin, 2019-2020 eğitim öğretim 

döneminde hayata geçirilmesi planlanıyor. 

MEB ve İTÜ'den bir ilk

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, yaptığı 

konuşmada İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-

si'nin kurulacağının müjdesini verdi. Rektörümüz 

Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ'nün sadece kendi 

gelişimi için değil, tüm Türkiye'nin kalkınmasında 

rol alması gerektiğinin bilincinde olduklarını 

söyledi. Prof. Dr. Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü'yle 

birlikte üniversitemiz, ülkemizin sosyal ve ekono-

mik kalkınma hedefli eğitimde inovasyon projesi-

nin ortağı oluyor. Eğitimde inovasyon kavramı ise 

hem kurumlar arası hem de içeriksel hibritleşmeye 

işaret ediyor. İktisadi İşbirliği ve Gelişme 

Teşkilatı'nın (OECD) inovatif eğitim ortamlarıyla 

ilgili yayın ve çalışmalarına baktığımızda; istisnai 

inovasyondan, sistemli değişime geçiş eğitim 

ortamlarının ve içeriğinin bilişsel ve sosyal 

süreçler dikkate alınarak yeniden tasarlanmasıyla 

mümkün olacak. İstanbul Ziya Kalkavan Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsü içerisinde, 

üniversite olarak 'İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi'ni kuruyoruz. Yeni kurulan lisede, bilişim 

teknolojisi, biyomedikal cihaz teknolojileri, elektr-

ik-elektronik teknolojisi ve denizcilik alanlarında 

öğretmenler ile öğrencilerin yeterliliklerinin 

artırılması için mesleki ve teknik eğitimin içeriğini 

oluşturup yürütülmesine destek olacağız. Bu iş 

birliğiyle öğrenciler İTÜ'nün dünya standartların-

daki laboratuvarlarında çalışma imkanı, teknoloji 

geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent'te yer alan 

firmalarda da staj imkanı yakalayacaklar." Tören, 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın Milli 

Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’a plaket takdim 

etmesiyle sona erdi. 

"İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kuruyoruz"

değere atfen şu söylenebilir; bugün gerçekten 

tarihi bir gün yaşıyoruz. Ortaöğretim kurum-

larının yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği 

içerisinde olması ve doğrudan doğruya öğretim-

sel bir yaklaşımdan sistemli değişime geçiş bir 

yaklaşıma doğru gidişin çok büyük bir habercisi. 

Çünkü ortaöğretimin bir üniversite içine doğru 

taşınması ve bu bağlamda da üniversitenin bütün 

birikimini sanki ortaöğretim öğrencileri bir 

üniversiteye başlamış gibi sanki ortaöğretim 

öğrencileri birden bire işe başlamış gibi bir 

pozisyonda bulunacaklar burada. Bu tarihsel 

birlikteliği inşallah çok daha fazla arttıracağız. 

Bu çerçevede şunu söyleyebiliriz, bu modelin 

Türkiye'de bir ilk olduğunu da ifade etmek lazım. 

Çünkü bu tür ilkler, gelecekte ortaya çıkacak olan 

gelişmelerde zincirin ilk halkasını teşkil ediyor. 

İlk olmasının biraz önce saydığım hususiyetleri 

dışında bir başka açıklaması da şu olabilir; eğer 

biz ortaöğretim öğrencileri, yükseköğretim aka-

demisyenlerin birikimleriyle, yükseköğretimdeki 

hazırlık okulunun birikimiyle ve uluslararası liter-

atürün muhtevasıyla doğrudan doğruya 

karşılaştırırsak ve işbaşı üretimle ilgili bir yak-

laşımı ortaya getirirsek tarihsel olarak bir liseyle 

bir üniversitenin iç içe olduğu nadir eserlerden 

birisini mesleki teknik alanda ilk olmak üzere 

ortaya koymuş bulunuyoruz."
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Eatron firmasının destekleriyle İTÜ Arı4 Binası’nda 
gerçekleşen “BLG 561E Deep Learning Final 
Yarışması - Trafik Nesneleri Tespiti” isimli yarışmada 
öğrencilerden otonom araçlarda insansız sürüşün 
araç tarafından gerçekleştirilmesi amacıyla araç 
üstünden elde edilen görüntülerin derin öğrenme 
teknikleri ile anlamlandırılmasının ilk aşaması olan 
trafik nesnelerinin tespit edilmesi istendi. Öğrencil-

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bu yıl ilk kez açılan 
Deep Learning “Derin Öğrenme” (BLG 561E) dersi heyecan verici bir proje yarışması ile 
sonuçlandı. Proje sunum yarışmasının birincisi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Can Erhan oldu.

er, sektörden ve akademiden deep learning alanında 
uzman jüri karşısında proje sunumlarını yaptı. Trafik 
objelerini en doğru tespit eden 8 takım arasından 
birinciliği Can Erhan elde etti. Yarışmada, Furkan 
Özçelik, Doğay Kamar, Mahmut L. Özbilen ve M. Kadir 
Yücel’in oluşturduğu takım ikinci olurken, Gülçin 
Baykal, Oğuzhan Can, Ömer Ulusal ve Halit Uyanık’ın 
oluşturduğu proje takımı üçüncü oldu.

Yüksek lisans düzeyinde bu dönem ilk kez açılan ders, 
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gözde Ünal ile Uçak ve 

Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Nazım Kemal Üre 
tarafından verildi. Yarışmanın jüri üyeliğini İTÜ Arı 

Dersi Projeleri Yarıştı

“Derin  Öğrenme” 

Jüride uzman isimler
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Eatron firması bu proje kapsamında, İstanbul’da trafik 
görüntülerinin elde edilmesi ve öğrenme teknikleri ile 
işlenmeye hazırlanmasını sağladı. Firmanın bu projeye 
zaman ve kaynak ayırması ve önemli bir etiketli veri 

kümesi sağlaması sayesinde proje ders haline getiril-
erek hayata geçti. Yarışmada ilk üçe giren öğrencile-
rimize Eatron tarafından para ödülü verilmesi, yarış-
maya ayrı bir heyecan kattı.

Dereceye girenler Eatron firması tarafından ödüllendirildi

İTÜ’de ve ülkemizdeki yapay zeka çalışmaları için gerekli 
insan gücünü yetiştirmeyi hedeflediklerini, bu amaçla 
Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programında bu dersin 
açıldığını söyleyen Prof. Dr. Gözde Ünal, “Derslerde öğren-
cilere derin öğrenme alanındaki başlıca problemleri, altın-
da yatan matematiği ve öğrenme kuramını, kullanım 
alanlarını ve teknikleri öğretmeyi amaçlıyoruz.” dedi. 
Öğrencilerin uygulamalı ödevler ile gerçek veriler ve prob-
lemler üzerinde tecrübe edinmelerinin sağlandığını 
aktaran Ünal şöyle devam etti, ”Öğrencilerden yarışma için 

hazırlayacakları projede İstanbul trafiğinden elde edilmiş 
görüntüler üzerinden, derin öğrenme tabanlı, trafik 
ortamında nesne tanıma modelleri tasarlamaları istenildi. 
Yöntemlerin 5 hedef sınıfı (Araba, Yaya, Bisiklet/Moto-
siklet, Otobüs ve Kamyon) tespit etmeleri amaçlandı. 
Geliştirilen ve eğitilen derin yapay sinir ağı modellerinin 
hem doğru tespit ölçütleri hem de tespit hızı açısından 
başarılı olmaları yarışma kriterleri arasındaydı. Yarışma 
sponsoru Eatron tarafından İstanbul yollarından toplanmış 
2 saatin üzerinde görüntü yarışma verisi olarak kullanıldı.

İstanbul trafiğinden görüntüler işlendi

Üniversite ile endüstri arasındaki iş birliğinin önemine 
vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Nazım Kemal Üre ise şu ifadel-
eri kullandı, ”Özellikle yapay zeka alanında lisansüstü 
eğitiminde yapılan araştırmaların ve tez çalışmalarının, 
bazılarının daha kuramsal olmasının yanı sıra bazılarının da 
gerçek dünyada mevcut sorunlar ve problemlerin gider-
ilmesine yönelik yapılması, ülkemizde yüksek teknolojik 

çıktılara katkı sağlayacak bir durum. Bu da ancak firmaların 
üniversitede aktif araştırma yapan akademisyenlerle 
öğrencilerini ve ilgili eğitim faaliyetlerini desteklemesi ile 
mümkün olabilir. Aynı zamanda, yapay zeka alanında yeni 
nesil mühendislerin üniversitelerin önderliğinde yetiştir-
ilmesi ve endüstriyel sektöre entegre edilmesi ülkemiz 
için önemli başlıklardan birisini oluşturuyor.”

Sektörün devamlılığı için üniversitelerin desteklenmesi önemli

Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, 
İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil, Eatron 
Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Can Kurtuluş, Eatron 

İş Geliştirme Direktörü Amedeo Bianchimano, Eatron 
Otonom Sürüş Müdürü Uğur Yavaş, Prof. Dr. Gözde 
Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Nazım Kemal Üre üstlendi.



46

SSB, ülkemizin askeri ve sivil teknolojilerle gelişmesine 
katkı sağlamak hedefiyle 2017 yılından itibaren Roboik 
Yarışmaları düzenliyor. Bunlardan biri olan İnsansız ve 
Otonom Deniz Araçları Yarışması kapsamındaki İnsansız 
Su Altı Araçları Prototip Yarışması kategorisinde, her yıl 
üniversite ve lise öğrencileri mücadele ediyor. 
Yarışmanın 2018 ayağında finale kalan 8 üniversite ve 
2 lise takımı enkaz çıkarma, montaj, mayın imha ve 
otonom görevlerini yerine getirmeye çalışmıştı. Doç. Dr. 
Yusuf Usta danışmanlığında; Takım Kaptanı Cem 
Furkan Koç, Talha Dadak, Erdem Yusuf Gökduman, 

Üsame Şahin, Abdullah Enes Bedir, Furkan Kemal Kart 
ve Burak Çoban’dan oluşan İTÜ ROV Takımı, üçüncü 
sırayı almıştı. Törene katılan ve ödülü değerlendiren 
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencimiz ve İTÜ ROV 
Takım Kaptanı Cem Furkan Koç, bu tip yarışmaların 
teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürdüğünü belirtti. 
Takım Kaptanı, ekibin başarısını: “Su altı sistemleri 
geleceği olan bir alan ve bu alanda ürün geliştirip 
başarılı olmaktan ötürü gururluyuz. Başta 
danışmanımız Yusuf Usta olmak üzere, tüm takım 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” sözleriyle paylaştı.

Roboik Yarışmaları nedir?

Roboik Yarışmaları Ödülü
İTÜ  ROV  Takımı’na

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Araçları 
Prototip Yarışmasında üniversitemiz adına yarışan İTÜ Pruva ROV Takımı, 10 bin liralık 

üçüncülük ödülünü Roboik Yarışmaları kapsamında düzenlenen törende aldı.

Savunma Sanayi Başkanlığı bu yıl ROBOİK çatısı altında, 
savunma sanayi alanında günümüzde önemi giderek artan 
insansız ve otonom sistemler üzerine, iki alanda üç farklı 
yarışma düzenledi. İkinci kez düzenlendiği 2018’de sadece 
tasarım yarışması olarak kalmadı ve etkinliğe ilk kez İnsansız 
Su Altı Araçları Prototip Yarışması ile İnsansız / Otonom 
Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması da eklendi. 
Prototip yarışmaları, özellikle silahlı kuvvetlerden gelen geri 
bildirimler eşliğinde otonom görevlerin ön planda olduğu 

senaryolara odaklanmasıyla biliniyor. Bir senaryoda su altı 
sistemleri için enkaz çıkarma görevi ifa edilmesi beklenirken, 
diğer senaryoda insansız kara aracının haritalama, tanıma ve 
imha görevlerin aynı senaryo dahilinde gerçekleştirilmesi 
bekleniyor. ROBOİK dahilinde düzenlenen İnsansız / Otonom 
Kara Araçları (İKA) Geliştirme Yarışması ise katılımcı ekiplere 
platform desteği sağlamasıyla öne çıkıyor. Böylece, 
katılımcıların algoritmalara odaklanarak yerli ve milli yazılım-
lar geliştirmeleri hedefleniyor.



programlarının başlatılması, teknik dallarda ortak fakülte 
açılması ve ileri düzeyde teknoparklar kurulması konuların-
da görüş alışverişi yapıldı. Gelecekteki olası projelere de ışık 
tutan buluşmada, ışın tedavisi (örneğin, proton 
hızlandırıcısının tıbbi amaçla kullanımı), mühendislik fiziği, 
kimya, mikroelektronik ve biyoteknoloji alanlarında yeni 
ürün tasarımı ile tarım, mimarlık, inşaat, tasarım ve bilgi 
teknolojileri alanlarında iş birliği yapılması öngörüldü. 
İletişim sürecinin sürmesi ve bilgi alışverişinin hızlanması 
amacıyla; Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi, Taşkent 
Devlet Ekonomi Üniversitesi, Taşkent Kimya-Teknoloji 
Enstitüsü, Taşkent Mimarlık İnşaat Enstitüsü, Taşkent 
Tekstil ve Hafif Sanayi Enstitüsü, Taşkent Torino Politeknik 
Üniversitesi ile Mirzo Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi 
bünyesinde Yarı İletkenler Fiziği ve Mikro Elektronik Bilim-
sel-Araştırma Enstitüsü başkanları, eğitim yöntemleri daire 
başkanları, öğretim üyeleri ve araştırmacılar önümüzdeki 
günlerde İTÜ’yü ziyaret edecekler. Özbek akademisyenler 
bu ziyarette, İTÜ’ altyapısı ve eğitim süreci organi-
zasyonunu, eğitim programlarımızın kurulacak ortak fakült-
eye uygunluğunu, bilimsel çalışma ve üretim süreçleri 
arasındaki ilişkiyi yerinde görecek. 47

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca başkanlığındaki heyet, 
İslam Karimov Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi, Mirzo 
Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi ve Taşkent Torino 
Politeknik Üniversitesi’ni ziyaret etti. Taşkent’teki 
yükseköğretim kurumlarının rektörleriyle bir araya gelen 
Prof. Dr. Mehmet Karaca, Özbekistan’daki yükseköğretim 
kurumlarının ileri teknolojilere dayalı olarak geliştirilmesi ve 
daha ileri bir düzeye gelmesine dair stratejiyi, katılımcılarla 
paylaştı. Karaca toplantıda, üniversitelerdeki teknoparklar-
da farklı sektörlere uygun inovatif fikirlerin üretimi ve bilim-
sel araştırmaların ticari ürüne dönüştürülmesiyle üniversi-
telerin mali istikrarı yakalaması konuları üzerinde durdu. 
Ardından, üniversitelerde öğrenciler ve mezunlar tarafın-
dan teknik beceri (know-how) oluşturulmasının, küçük 
işletmelerin gelişim potansiyeline etkisinden bahsetti. 
Rektör Prof. Dr. Karaca ayrıca, Taşkent Torino Politeknik 
Üniversitesi’ne yaptığı ziyarette, buradaki teknopark 
olanaklarını inceledi. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerden 
biri de Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Aziz 
Abduhakimov ile gerçekleştirildi. Heyet ve iki Özbekistan 
üniversitesinden gelen temsilcilerin katıldığı toplantıda; 
öğrenci ve öğretim üyelerini kapsayan bilimsel değişim 

İTÜ’den

Özbekistan’a Ziyaret
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca başkanlığında bilim insanlarından oluşan bir heyet, 
Özbekistan’daki yükseköğretim kurumlarını ziyaret etti. Görüşmede, önümüzdeki 

günlerde eğitim alanında yapılacak iş birlikleri ele alındı.
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