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H2O E-Dergisi’nin 27. Sayısı, 2019 yılı Şubat Ayı’nda gerçekleşen gelişmelerden 
oluşan dolu içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

İTÜ bu sayımızda da çarpıcı haberleriyle karşımızda. 3. Ulusal Antarktika Bilim 
Seferi’ne katılan Türk Heyetine öncülük yapan İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar 
Merkezi koordinesinde hareket eden heyet Antarktika’da bilim üssünü 
konuşlandıracağı alana ulaştı! Beyaz kıtadaki Horseshoe Adası’nda Türk 
Bayrağı’nı göndere çeken ekibimizi tebrik ediyor, bilim seferinin Türk ve Dünya 
bilim tarihi için önemli sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ayrıca İTÜ’den bir diğer başarı haberi de Prof. Dr. Yusuf Yağcı’dan geldi. İTÜ’de 
Polimer Kimyası alanında araştırmalarıyla akademik çalışmalarını sürdüren Prof. 
Dr. Yağcı, dünyanın en saygın akademik ödüllerinden biri olan Humboldt 
Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. Değerli Akademisyenimizi tebrik ediyoruz.

İTÜ Magnet ise önemli bir açılış haberiyle karşımıza çıkıyor. Türkiye’nin dijital 
fabrikası olmak amacıyla yola çıkan İTÜ Magnet Fab Tridi | Lab; Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail 
Gültekin ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın katıldığı törenle açıldı. 
Ülkemize katma değer katacak projelere ev sahibi olması amaçlanan tesisin 
hayırlı olmasını diliyorum.

Tüm bunlara ek olarak H2O E-Dergi’de İTÜ ARI Teknokentli Fineksus, SMG ve 
Tarentum, İTÜ Çekirdek’li Vagustim ve watchX, INNOGATE’li Simternet ve İTÜ 
Magnet’li Peoplise’ı tanıyacağınız metinler karşınızda olacak.

Son olarak İTÜNOVA TTO Bölümü bir klasik haline gelen akademisyen 
röportajları serisinde yeni bir röportaja ev sahipliği yapıyor. İTÜ Tekstil ve 
Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demir ile İTÜNOVA TTO’yla 
gerçekleştirdiği projeler ve İTÜNOVA TTO’nun katkıları hakkında bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Söyleşinin detayları da yine dergimizde karşınızda olacak.

Ayrıca yine İTÜNOVA TTO Bölümü’nde TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı 
Kapsamı’nda İTÜ ile birlikte elde edilen başarıya ilişkin haberimize göz 
atabileceksiniz.

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

Keyifli okumalar dilerim!
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Türkiye’nin önde gelen sanayi kollarından bahsedecek olsak tekstili bu alanda ilk sıralara 
koyabilmemiz mümkün. Yurt dışına en çok ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer alan 
tekstil mamulleri de teknolojinin yaşadığı değişimlerden payını alarak özellikle üretim 

sürecinde çeşitli değişiklikler ve yeniliklerle dönüşmüş durumda.

Nanolif, sentetik iplik, filament endüstrisi gibi çeşitli 
alanlar ve başlıklara ayrışan yeni dönem çalışmalarında 
artık sadece hammaddeleri işleyerek mamul haline 
getirmek değil, üretimde kullanılan hammaddeleri 
üretecek ve Ar-Ge çalışmalarıyla ürün niteliğini 
yükseltecek teknolojik donanıma sahip olmakta 
oldukça elzem. Bu kapsamda akademik çalışmalarına 
devam eden İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demir 
gerçekleştirdiği üniversite sanayi iş birlikleriyle Türki-
ye’de tekstil makinaları üretimi, nanolif ve electrospin-
ning alanlarına eğilmiş durumda. Türkiye’de önemli 
projelerin gerçekleşmesine imkân tanıyan Prof. Dr. 
Demir ile TEPAR ve INOVENSO firmalarıyla 
gerçekleştirdiği çalışmalarını ve çalışmalarına İTÜNO-
VA TTO’nun sağladığı katkıları konuştuk.

Yer aldığınız akademik çalışmalardan ve sanayi 
danışmanlıklarından bahsedebilir misiniz?
A.D: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunuyum. 
Bundan da büyük bir gurur duyuyorum. Lisans ve 

yüksek lisans olarak makine mühendisliğinden mezun 
olduktan sonra devlet bursuyla İngiltere’ye Tekstil 
Makinaları alanında doktora yapmak üzere gönderildim. 
İngiltere’de doktora ve doktora sonrası çalışmalar 

Transfer Etme Gayreti İçerisindeyiz

Geliştirdiğimiz  Teknolojileri 

Prof. Dr. Ali Demir
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yaparak özellikle sentetik iplik tekstüresi diye tanım-
ladığımız alanda oldukça derin araştırmalarımız oldu. 
Ardından bu çalışmalarımızı endüstriye aktarma 
fırsatı bulduk. Bunu da İsviçre’de gerçekleştirdim. 
İsviçre’de çalıştığım firma bir tekstil makinaları 
imalatçısıydı. Burada tamamen yeni, o güne kadar 
kimsenin başaramadığı bir prosesi gerçekleştirerek 
ve patentini de alarak bugün bütün dünya da fiilen 
kullanılan bir çalışmanın önderliğini yaptım. 1993 
yılında İTÜ’ye Kendi evime dönerek, önce doçent 
daha sonra da profesör olarak çalışmalarıma devam 
ettim. Çalışmalarım tekstil makinaları, tekstil teknolo-
jisi, sentetik iplik ve filament endüstrisi uygulamaları 
olmak üzere hem akademik hem de sanayi danışman-
lıkları şeklinde devam etti. Yoğun bir şekilde sanayiye 
danışmanlık verdiğimi düşünüyorum. 
İTÜNOVA TTO ile birlikte yaptığınız çalışmalardan 
bahsedebilir misiniz?
A.D: Daha sonraki yıllarda gelişen ve günümüzde 
büyük bir araştırma alanı olan nanolif araştırmalarına 
yöneldik. Ve bu konuda akademisyen olarak yaşayabi-
leceğim en büyük zevklerden bir tanesini yaşadım. İlk 
olarak laboratuvarımızda TÜBİTAK projeleriyle 
geliştirdiğimiz teknolojileri Türkiye’deki bir sanayi 
kuruluşuna teknoloji transferi şeklinde gerçekleştird-
ik. Onun arkasından da yine laboratuvarımızda 
geliştirdiğimiz bu teknik bir girişimci firma dönüştü. 
Bugün INOVENSO adı altında tüm dünyaya electro-
spinning nanolif üretim cihazları satan bir firma 
oluştu. Son yıllarda da İTÜNOVA TTO ile INOVEN-
SO’ya bu kapsamda destek veriyorum. Danışmanlık 
yapıyorum. Çalışmalarımı daha da ileri taşımak üzere 
bir gayretimiz söz konusu. Hemen şunu da belirt-
memde fayda var, bu çalışmalara bir süre ara verdik. 
2010 yılı sonunda ÖSYM başkanı olarak Ankara’ya 
gittikten sonra araştırma çalışmaları bir miktar durdu. 
Ama döndükten sonra yine kaldığımız yerden 
başladık ve sanayi danışmanlıklarını o günden itibar-
en yani 2015 yılından itibaren İTÜNOVA TTO ile 
değişik firmalara danışmanlık yaparak devam ediyo-
rum. Danışmanlık verdiğim diğer bir firma ise TEPAR. 
Ülkemizde filament iplik tekstüresini gerçekleştiren 
firmalardan bir tanesi. Öncü firmalardan biri. 2004 
yılında kuruluşundan itibaren birlikte çalıştığımız bir 
firma. İTÜNOVA TTO’nun aracılığıyla TEPAR’a da 
danışmanlık yapıyorum. TEPAR ile birlikte TEYDEP 
projeleri gerçekleştirdik. Yeni teknolojiler geliştirdik 
ve patente varan sonuçlar aldık. 
Nanolif teknolojilerinin üretimi konusunda yaptığımız 

çalışmalar 2007’den itibaren bütün hızıyla devam 
ediyor. Bir taraftan electrospinning ile çalışarak 
geliştirdiğimiz teknolojilerle INOVENSO üzerinden 
çalışmaya devam ederken öte taraftan alternatif 
teknolojilerde geliştirdik. Bunlar hava üflemesiyle ve 
merkezkaç kuvvetiyle nanolif üretim teknolojileri. Bu 
teknolojileri de yine TEMAG laboratuvarından çıkan 
ARECA Grup şirketi ile devam ediyoruz. ARECA İTÜ 
ARI Teknokent’te kurulu bir şirket. Bunun üzerinden 
yine geliştirdiğimiz teknolojileri gerek diğer araştır-
macılara gerek sanayiye transfer etme gayreti 
içerisindeyiz. Burada da yine İTÜNOVA TTO ile ortak 
yaptığımız çalışmalar var. Son yıllarda temel teknoloji 
geliştirmenin ötesinde bunların uygulama alanlarına 
da gayretlerimiz başladı. Nanoliflerin kullanıldığı yüz 
maskesi, yara örtüsü, hastane filtreleri gibi alanlarda-
ki çalışmaları yapıyoruz. Zaten İTÜNOVA TTO ile 
yaptığımız İSTKA Projesi uygulamalarından bir tane-
siydi. Yine İTÜNOVA TTO aracılığıyla Can Makine 
Firmasıyla iş güvenliği eldivenlerinin, üretim mak-
inaları konusunda çalışmalarımız söz konusu.
İTÜNOVA TTO çalışmalarınıza ne gibi katkılar sağladı?
A.D: Bunlar kısmen sanayiyle yaptığımız işler ama 
İTÜNOVA TTO ile biz üniversite içerisinde işlerimizi 
de yapıyoruz. Benim yürütücülüğünü yaptığım, 
sorumluluğunu üstlendiğim İTÜ Tekstil Teknolojileri 
ve Tasarım Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 
içerisinde TEMAG Laboratuvarı var. TEMAG Tekstil 
Makine ve Malzemeleri Araştırma Geliştirme Grubu. 
Bu laboratuvarda bugüne kadar, İTÜNOVA TTO ile 
birlikte 2 İSTKA Projesi gerçekleştirdik. Bunlardan bir 
tanesini gerçekleştirdik. Bu yıl ikincisini başlıyoruz. 
Burada yine teknoloji transferi adı altında Laboratu-
varımızdaki çalışmaları sanayiye sunmak adına, 
İTÜNOVA TTO ile birlikte çalışmalar yaptık. 
Toplantılar düzenledik, sempozyumlar düzenledik. 
Buralarda da fiilen İTÜNOVA TTO’nun katkısını, 
desteğini gördük. 



Şehirlerde içme ve kullanma suyu talebinin eksiksiz olarak karşılanması su idarelerinin 
temel amaçları arasında yer alıyor. Bir yandan, iklim durumuna göre salınım gösteren 
baraj haznesindeki su seviyeleri, bir yandan da mevsimden mevsime hatta günden güne 
değişen tüketici talepleri dolayısıyla su temininin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi 
büyük belirsizlikler içeriyor. Bu sebeple kaynakların mevcut su miktarı ve kurak-sulak 

dönemleri dikkate alınarak talebe göre en iyi şekilde paylaştırılması gerekiyor. 

Bu çerçevede, İTÜNOVA TTO’nun yüklenicisi olduğu 
“Barajlardan Çekilen Suyun Debi Kontrolünün Opti-
mizasyon Yazılımı Projesi” ASKİ Genel Müdürü Prof. 

Projede,
•  Kurtboğazı, Çamlıdere ve Kesikköprü Barajları’ndan çekilip şehre verilecek suyun, 
•  Akyar Barajı’ndan Eğrekkaya Barajı’na ve Eğrekkaya ile Kavşakkaya Barajları’ndan Kurtboğazı Barajı’na, 
Kavşakkaya Barajı’ndan Çubuk-2 Barajı’na aktarılacak su debilerinin oluşabilecek olasılıklara göre optimum olarak 
belirlenmesi için bir yazılım hazırlanması amaçlanıyor. 
Hazırlanacak optimizasyon yazılımı ile 
•  Barajlardan çekilip şehre verilecek suyun debisinin,
•  Barajlar arası ne kadar su aktarımı yapılacağının belirlenmesi sağlanacak.

Dr. Cumali KINACI, İTÜNOVA Genel Müdürü Dr. Ercan 
Çitil ve Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Yalçınoğlu’nun 
katıldığı törenle 6 Şubat 2019’da imzalandı. 
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Dr. Ercan ÇitilProf. Dr. Cumali KınacıKazım Yalçınoğlu

Barajlardan Çekilen Suyun Debi Kontrolü Sağlanacak!

İTÜNOVA TTO ve  ASKİ 
Birlikteliğinde  Gerçekleştirilen  Proje İle
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Barajlardan verilecek toplam su debisi belirle-
nirken, İvedik Su Arıtma, Çubuk Su Arıtma ve 
Pursaklar Su Arıtma tesislerinin kapasiteleri göz 
önünde bulundurulacak. Yazılımda ham su 
kalite kısıtları dikkate alınacak, iletilen tüm 
suların su kalitesi parametrelerinin su miktarına 
göre toplam seyrelme hesabı yapılabilecek. 
Baraj rezerv durum değerlendirmesi amacıyla, 
geçmişte ölçülmüş verilerden faydalanılarak 
ileriyi tahmin etmek için kullanılan istatistiksel 
bir yöntem olan stokastik model kurulumu 

yapılacak.  Projede Türkçe ve açık kaynak kodlu 
bir yazılım hazırlanacak. Yazılım geliştirildikten 
sonra ASKİ personeline eğitim verilecek ve 
yazılım 3 ay test edilecek. Bütçesi yaklaşık 
200.000 TL olan projenin 8 ayda tamamlanması 
planlanıyor. ASKİ adına projenin yükleniciliğini 
üstlenen İTÜNOVA TTO tarafından yürütülecek 
olan projede hazırlanacak yazılım İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi ve Yıldız Teknik Üniversi-
tesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilecek.



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ilk 100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan ve 
ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayisinde ihtiyaç duyulan 
doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının, üniversite-sanayi işbirliğiyle 
yetiştirilmesine yönelik olarak TÜBİTAK tarafından başlatılan 2244 Sanayi Doktora 
Programı kapsamında başarılı bulunan üniversite ve firmalara, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın katıldığı törenle 

belgeleri takdim edildi.

"Sanayi Doktora Programı" kapsamında desteklen.meye 
hak kazanan projeler için TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans 
Salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin, 
bu programla, üniversite-sanayi iş birliği açısından tarihi bir 
gün yaşadığına işaret etti. Bakan Varank, TÜBİTAK Sanayi 

Doktora Programı kapsamında, 33 farklı üniversitenin 77 
firmayla yaptığı iş birliği projelerinin desteklenmeye hak 
kazandığını belirterek, "Böylece 120 farklı projeyle sanay-
imizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi 
yetiştirilecek. Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca, aylık 4 
bin 500 lira burs alacaklar" dedi.
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Ülkemiz Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Açısından Tarihi Bir Gün Yaşıyor”

Programı İmza Töreni’ne İTÜ  Damgası!

2244  Sanayi  Doktora



Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu 546 üniversi-
te-sanayi iş birliği projeleriyle ülkenin Ar-Ge eko-
sistemine katkı sağlayan İTÜ ve İTÜNOVA TTO 
birlikteliği 2244 Projelerinin imza törenine damga 
vurmayı başardı. Toplamda 33 üniversitenin 77 
farklı kurum-kuruluş iş birliğiyle gerçekleştirdiği 
120 projenin 10 adedini oluşturan İTÜ, İTÜNOVA 
TTO’un süreç içerisinde sağladığı desteklerle 
kurduğu iş birlikleri sonucunda ülke sanayisine nite-
likli insan kaynağı anlamında ciddi katkı vermeyi 

başaracak. Hayat Kimya San. A.Ş., Ticem İleri Yapı 
Teknolojileri San. Tic. Dan. Ltd. Şti., Arçelik A.Ş., 
Kastamonu Entegre Ağaç San.ve Tic. A.Ş., Pixselect 
Teknoloji A.Ş., Enovas Savunma Teknolojileri A.Ş., 
Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Tusaş Türk 
Havacılık ve Uzay San. A.Ş., Güvenpark Bilişim Tek. 
Ar. Ge. Tic. Ltd. Şti., Astor Transformatör firmalarıyla 
gerçekleştirilen iş birliğiyle 41 sayıda bursiyere 
destek sağlanacak ve doktora sonrası iş dünyasında 
yer almaları sağlanacak.
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İTÜ 10
Proje ile
En Başarılı
2. Üniversite 
Olmayı
Başardı!

“120 farklı projeyle sanayimizin ihtiyaçları doğrultusun-
da 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Öğrencilerimiz 
eğitimleri boyunca, aylık 4 bin 500 lira burs alacaklar" 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Mustafa Varank



Alzheimer yıllardır tedavisi için ciddi çalışmalar gerçekleştirilen bir rahatsızlık. Kalıcı 
tedavi için henüz yeteri kadar yol kat edilememiş olsa da özellikle son dönemde 
yaşanılan gelişmeler ve ortaya çıkarılan bulgular tedavi süreçleri için oldukça 

heyecan verici sonuçlar içeriyor.
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Bilindiği üzere herhangi bir rahatsızlığı tedavi ede-
bilmek için tıp dünyası öncelikle rahatsızlığa sebep 
olan ve altta yatan nedenlerin ortaya konulmasına 
öncelik veriyor. Zira sebepler bilinmeden hastalığı 
tedavi edecek metodun ortaya konulması pek 
mümkün değil. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren 
bilim insanları gerçekleştirdiği son araştırmalarında 
oldukça yaygın bir şekilde insanlığı etkileyen bir diş 
eti rahatsızlığına sebebiyet veren bakteri ile demans 
(bunama) rahatsızlığı arasında ciddi bağlantılar 
içeren yeni bulgulara rastladı.  Bu sayede tıp dünyası 
alzheimerın kalıcı tedavisi ya da ilerlemenin 
yavaşlatılabilmesi adına yeni yöntemler geliştirebil-
ir. Sciences Advances dergisinde yayımlanan araştır-
maya göre Porphyromonas Gingivalis isimli kronik 
diş eti iltihabına sebep olan bakteri alzheimer 
rahatsızlığına yakalanan insanların beyninde 

görüldüğü de ortaya konuldu. Fareler üzerinde 
gerçekleştirilen çalışmalara göre de bu bakterinin 
ağızdan beyne geçebilen bir süreç izlediği ortaya 
konuldu.  Bu süreçte salgıladığı ve insan vücuduna 
zararlı Gingipain adlı proteinin beyindeki sinir 
hücrelerini tahrip ettiği belirtiliyor. Bakteri ayrıca 
amiloid beta üretimini arttırarak alzheimer hasta-
larının beyninde de görülen amiloid plakların 
oluşmasına sebep oluyor. Bilim insanları bu bakteri-
nin tedavisi ile alzheimer ile mücadelede yeni bir 
sürece girebileceklerini belirtiyorlar. Araştırmacı 
ekip kronik diş eti iltihabına sebep olan Porphyro-
monas Gingivalis isimli bakteriyi tedavi ederek 
hastalığa sebep olan önemli bir etkeni kaldırabilece-
klerini belirtirken geliştirdikleri yeni ilacı 2019 yılı 
içerisinde bir grup Alzheimer hastası üzerinde 
deneyerek olumlu bir sonuç almayı umuyor.

 Arasında Bir İlişki Bulundu!

Diş  Eti  İltihabı  ve  Alzheimer
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Belçika Su ve Kanalizasyon İdaresi İşletmecisi 
Vivaqua atık kaynaklı çevre sorunlarına bir çözüm 
önerisi getirdi. Şirket geliştirdiği bir teknik 
sayesinde kanalizasyon suları yardımıyla şehirde 
yer alan birçok ev ve iş yerini ısıtmaya başlamış 
durumda. Hali hazırda patenti de alınmış olan 
sistemin aynı zamanda yazları soğutma işleminde 
de kullanılabileceği belirtiliyor. Bu tarz atık sular-
la çalışan sistemler aslında belirli süredir bilinen 
bir teknikti. Ancak Vivaqua’nın geliştirdiği yeni-
likçi çözüm çok daha geniş alanların daha mini-
malize edilmiş maliyetler ısıtma ve soğutma gibi 

iklimlendirme ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Şim-
dilik Moleenbek semtindeki konutlarda uygulanan 
ve 70 metrekarelik bir evin ideal bir biçimde ısın-
masını sağlayabilen sistemin çalışma alanının 
2019 sonbaharında daha da genişletilerek beledi-
ye binaları gibi kamusal yapılara da uygunlanması 
hedefleniyor. Çalışmanın yatay boyutta gelişimi-
nin ağır ilerlediğini ama gelecekten umutlu olduk-
larını belirten şirket yetkilileri, 10 yıllık süreçte 
50 kilometrelik bir alana ait kanalizasyon alt 
yapısını yenileyerek süreci daha verimli işler hale 
getireceklerini belirttiler.

Suyu İle Isıtılacak!

Brüksel  Kanalizasyon
Gelişen ve büyüyen şehirler, nüfusun artmasıyla birlikte günümüzde metropol 
kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuş durumda.  Nüfusu milyonları aşan bu 
metropollerde yaşayan insanların oluşturduğu atıklar ise ciddi bir çevre sorunu ortaya 
çıkarıyor. Sağlıklı bir alt yapı yani kanalizasyon sistemi atıkların taşınımı konusunda 
oldukça önemli iken tam da bu noktada Belkçika’da Vivaqua’nın çalışmaları şehir 

kanalizasyon sistemini farklı bir şekilde ele almasıyla ön plana çıkıyor.



Dubai Ofisi’ne ek olarak ABD’ye de açılmayı ve 3 yeni 
ofisle çalışmalarına devam etmeyi planlayan ve en 
önemli hedeflerinin dünya genelinde kara para 

transferini engellemek ile terör örgütlerinin finans-
manını kısıtlamak oluğunu öğrendiğimiz FİNEKSUS’u 
Genel Müdür Ahmet Vefik Dinçer’den dinledik! 

A.V.D: Merhaba ben Ahmet Vefik Dinçer. 2002 yılın-
da İTÜ ARI Teknokent ile tanıştık. Firmamızı da 2002 
yılında kurmuştuk. Firmamızı kurduğumuz vakit 
finans dünyasında odaklandığımız alanda ürünler 
geliştirmek Orta Doğu, Afrika’nın kuzeyi ve Asya’nın 
Orta Doğu’ya bakan yüzü şeklinde geliştirdiğimiz bir 

alanda bu temsilciliği devam ettirdik. Bu temsil-
ciliğinde etrafında bankalarla ilişkimizi geliştirerek 
kendi teknoloji ürünlerimizi ihraç etmeye başladık. 
Bu alanda yıllar içerisinde tabii gelişmeler yaşandı. 
“SWIFT Tech” alanımız kalmadı fakat, odağımızı 
dağıtmadan yeni çözümlerimizin etrafında “Kara 

İTÜ ARI Teknokent firmalarından biri olan FİNEKSUS kurulduğu 2002 yılından bu yana 
finans teknolojileri özelindeki çalışmalarına İTÜ ARI Teknokent bünyesinde 
gerçekleştiriyor. Ülkemizde ve uluslararası alanda hatırı sayılır bir pazar hacmine sahip 
olan firma kendisini ispatlamak ve sektörünün dünya genelinde öncü firmalarından biri 

olmak için çalışmalarına devam ediyor. 

FİNEKSUS Genel Müdürü 

Ahmet Vefik Dinçer: 

‘‘Türkiye’den yazılım ihracatı 

yapan, finans sektöründe sözü 

geçen küresel bir firma yarat-

mak ve yaşatmak istiyoruz.’’

Dünya Firması

Kara Para Transferini Engelleyen

FINEKSUS
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Ahmet Refik Dinçer
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“Bugün hem SWIFT alanında hem 

de kara paranın önlenmesi alanında 

Türkiye’de lider bir firmayız.”

Paranın Önlenmesi” içinde çözümler geliştirmeye 
başladık. Biliyorsunuz ki kara paranın önlenmesi, 
terör örgütlerinin finansmanının engellenmesi, 
dünya genelinde çok dikkat edilen ve bankaların 
kesinlikle uyması gerektiği bir kurallar listesine sahip 
olduğu önemli bir alan. Hepimizin güvenliği için 
kıymetli bir alan. Bu alanda yüksek teknoloji 
geliştirmesini sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojileri 
ürünleştirip kurumlara yayıyoruz. Bugün hem SWIFT 
alanında hem de kara paranın önlenmesi alanında 
Türkiye’de lider bir firmayız.  Şu an Dubai’de bir 
Ofisi’miz var. Dubai’deki arkadaşlarımızla birlikte 
bölgede ürünlerimizi yaymak için çabalarımız devam 
ediyor. İTÜ ile birlikte INNOGATE Programı’na 
katıldık. INNOGATE Programı ile birlikte “Biz nasıl 
Amerika Pazarı’na girebiliriz? Yurtdışı pazarlarıyla 
nasıl çalışabiliriz?” gibi konu başlıklarında ön çalışma-
lar yaptık ve sonrasında sahada denemelerini 
gerçekleştirdik. Bu yıl ayrıca Asya’da Hong Kong, 
Singapur bölgede finansı nasıl etkiler? Buralarda 
nasıl çalışabiliriz? Sydney’e gittik, çalışmalarını 
yaptık.  Hedefimiz bu ihracat yapan kapasitemizi 
arttırabileceğimiz en etkin ülkelerde ofislerimizi 
açmak. 5 yıl içinde 3 ofis daha açmayı planlıyoruz. Bu 

açtığımız ofislerle Türkiye’de geliştirdiğimiz yazılım 
teknolojilerimizi ve ürünlerimizi finans sektörünün 
kullanımına sunmak istiyoruz. Türkiye’de TÜBİTAK ile 
birkaç projemiz olmuştu geçtiğimiz yıllarda. Şimdi de 
son projemiz yine TÜBİTAK’la “Yapay Zekanın Kara 
Para Transferinin Önlenmesinde Kullanımı” şeklinde.  
Bu projemiz de bitmek üzere. Bununla hem Türki-
ye’de hem Dünya’da finans sektöründe fark yarata-
cak, insanların hayatını kolaylaştıracak ve bu kara 
para transferinin önlenmesine, terörün finans-
manının engellenmesine imkân verecek kuvvetli bir 
araç sunabileceğimize inanıyorum. Burada geliştird-
iğimiz teknolojilerde İTÜ’nün çok ciddi payı olduğunu 
düşünüyorum. Bize sağladığı destekler ve kaynak 
erişimi imkanıyla çok yardımcı oluyorlar. TÜBİTAK 
gibi bir devin desteğini arkamızda hissetmemiz, 
üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesi hep bizlere 
katkı sağlıyor. Ama öncelikle olay şu, buna bir moti-
vasyon gerekiyor. Herkesin buna inanması gerekiyor. 
Biz de bütün şirket olarak personelimizle birlikte 
yönetim kadromuz olarak inanmış vaziyetteyiz. Elim-
izdeki imkanların tamamını kullanıp, Türkiye’den 
yazılım ihtiyacı yapan, finans sektöründe sözü geçen, 
küresel bir firma yaratmak ve yaşatmak istiyoruz.



SMG Müzik başta perakende sektörü olmak üzere oteller, 
hastaneler, marketler gibi 10 bini aşkın noktada müzik 
yayını hizmeti sunuyor. Yeni dönemde yurtdışı hedefleri-
ni büyüttüklerini söyleyen SMG Yönetim Kurulu Başkanı 
Gül Gürer Alimgil, “Şu anda 30 ülkede farklı müzik 
kataloglarıyla yayın hizmeti veriyoruz. Global alandaki 
hizmet noktalarımızı arttırmayı hedefliyoruz.” diyor. 
Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde 10 seneye 
yakın öğretim görevlisi olarak görev yapan Gül Gürer 
Alimgil, 2007’de teknoloji sektörüne yönelik çalışmalar 
yaparken telifli müzik yayını konusundaki ihtiyacı fark 
ediyor. Türkiye’de müzik mesleki birliklerinin kurumlara 
ulaşma şekli, halka açık mekanlara müzik iletimindeki 
yasal altyapı eksikliği ve dijital müziğin önemi göz önünde 
bulundurularak 2009 yılında Serkan Polat ve Moris Alhale 
ile birlikte SMG’yi kuran Alimgil, “SMG sadece bir müzik 
şirketi değil aynı zamanda bir teknoloji şirketi. Halka açık 
mekanlarda kapalı devrede yasal müzik yayını, anons ve 
jingle yayını yapıyoruz. Bu yayını kendi geliştirdiğimiz 
özel yazılım ile internet üzerinden değil depola – çal 
yöntemiyle tek merkezden gerçekleştiriyoruz” diyor.

SMG Müzik
Yayını Gerçekleştiren Güç:

30 Ülkeye Müzik

Müzik hayatın olmazsa olmazlarından biri. Gün içinde trafikten, ofis ortamına, alışveriş 
merkezlerinden dizi film sahnelerine ve hatta hastane lobilerine kadar duyabildiğimiz 
çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor. Kimi zaman daha verimli çalışmak kimi zamanda kişileri 
alışverişe motive etmek gibi opsiyonları kendine amaç edinebilen yayınların devamlılığını 
sağlamak ise kurumlar için oldukça önemli problemlerden biri. Tam bu noktada devreye 
giren SMG gerçekleştirdiği müzik yayınlarıyla yerli ve yabancı pek çok kurum ve kuruluşun 
aralarında yer aldığı 30 ülkeye yayılmış bir coğrafya da yayınlarını sürdürüyor. 
Portföyünde birçok sektörden değerli firmaları bir arada bulunduran İTÜ ARI 
Teknokent’te çalışmalarını sürdüren ve bir müzik yayını gerçekleştiren firma olarak 
böylesine geniş coğrafyalara erişmeyi başarmasıyla dikkat çeken SMG’yi şirketin Yönetim 
Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil Ekonomist Kobi Girişim Dergisi’nden Aram Ekin Duran’a 

anlattı. Biz de bu keyifli röportajı ve satırbaşlarını sizler için derledik!

30 Ülkeye Müzik
Yayını Yapıyor
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Türkiye’de halka açık mekanlarda müzik yayını yapmak 
5846 sayılı kanunla korunuyor. Türkçe ve yabancı popüler 
müzik yayını yapmak isteyen bir firma öncelikle müzik 
meslek birliklerine (MESAM, MSG, MÜYAP, MÜYOBİR) telif 
ödemesi yaparak mekânında popüler müzik yayınlama 
hakkına sahip olması gerekiyor. Bu noktadan sonra SMG 
gibi şirketler devreye giriyor ve meşhur sanatçıların 
müziklerini yazılımlar aracılığıyla dijital olarak iletmeye 
başlıyor. Bugün itibariyle Türkiye pazarının yaklaşık 50 bin 
noktadan oluştuğunu kaydeden Alimgil, “Biz şu anda 
pazarın %25’ine hizmet veriyoruz. 700’ü aşkın kurum ile 
çalışıyoruz. Bizim ölçeğimizde müzik yayın hizmeti veren bir 

2017 ylında Teknokent’e girmeye hak kazandıklarını, 
Türkiye’ye ve dünyada kendi geliştirdiği yazılımla 
dijital müzik yayını yapan tek şirket olarak yeni projel-
erini İTÜ ARI Teknokent’teki ofislerinde ofislerinde 
gerçekleştirdiklerini kaydeden Alimgil, şöyle konuşuy-
or: “Yazılımlarımıza harmonik benzerlik, üçüncü parti 
entegrasyonu, SaaS (Software as a Service) gibi pek 
çok yenilik ekleyeceğiz. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 

başka firma bulunmuyor. 2017 yılında 6 milyon TL ciro 
yaptık. Yaklaşık 8 bin 300 noktada hizmet veriyorduk. 2018 
yılını 7 Milyon TL ciro ve 10 bin nokta ile kapattık” dedi. 
2019 yılında şube sayısını %20 arttırmayı hedeflediklerini 
ifade eden Alimgil şunları söylüyor: “2019’u 8 Milyon TL ciro 
ile kapatmayı arzu ediyoruz. Ayrıca yeni müzik yapım 
firmamız SNAPMUSE ile tüm hakları kendimize ait bir kata-
log oluşturduk. Müzikleri kendimiz üretiyoruz ve ürettiğimiz 
bu müzikleri hizmet verdiğimiz müşterilerimiz aracılığıyla 
yurt dışında da yayın yapıyoruz. Şu anda 30 ülkede farklı 
müzik kataloglarıyla yayın hizmeti veriyoruz. Global alanda-
ki hizmet noktalarımızı arttırmayı hedefliyoruz”

şirketleri arasından sıyrılıp İTÜ ARI Teknokent’te yer 
almak ve 3 yıldır orada olmak bizim için gerçekten çok 
önemli. Teknokent’teki çalışmalarımıza devam edip 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yazılımımızı 
geliştirmeye devam edeceğiz.”

İTÜ ARI Teknokent’e Kabul Edildi!

2019’da Yüzde 20 Büyüyecek
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İstanbul’da tersibe beyin göçüyle kurulan yapay zeka 
girişimi TARENTUM, Türkiye’nin önde gelen 
yatırımcılarından toplam 4 Milyon TL yatırım aldı. Şirket 
2019 yılında global ölçekte büyümeyi hedefliyor. Yapay 
zeka girişimi TARENTUM için düzenlenen tohum yatırım 
sürecine girişim sermayesi şirketi olarak, Fethi Sabancı 
Kamışlı önderliğinde ESAS Ventures katıldı. Türkiye’nin 
önde gelen melek yatırımcılarından Endeavor Derneği 
Türkiye Başkanı ve Mynet Kurucusu Emre Kurttepeli, 
TEB Yönetim Kurulu Başkanı Varol Civil, QNB Finansbank 

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Lidya Ventures 
Başkanı Turgut Gürsoy ve İTÜ ARI Teknokent eski 
CEO’su Kenan Çolpan’ın da katılımıyla tamamlanan 
tohum yatırım süreci sonunda; İstanbul’da tersine beyin 
göçüyle kurulan yapay zeka girişimi TARENTUM 4 Milyon 
TL yatırım aldı. TARENTUM Kurucu Ortağı ve CEO’su 
Oğuz Silahtar: “Hayalimiz global ölçekte bir yapay zeka 
girişimi haline gelmek. Öncelikli hedefimiz ise 2019 
sonunda Amerika’da ofisimizi açarak ihracata yönelmek 
ve ürünlerimizi global arenada pazarlamak” dedi. 

Türk iş dünyasının nitelikli iş gücü eksikliği sebebiyle yakındığı önemli konulardan biri olan 
beyin göçünü tersine işleterek ülkemizde girişim olarak hayata geçen TARENTUM, aralarında 
birçok önemli ismin yer aldığı yatırımcı topluluğundan toplam 4 Milyon TL yatırım almayı 
başardı. Merkezi İstanbul İTÜ ARI Teknokent’te yer alan ve globale açılmak hedefiyle yoluna 
kararlı adımlarla devam eden TARENTUM bu başarısıyla Dünya Gazetesi’nde yer almayı 

başardı. Bizde bu önemli gelişmeyi içeren haberi sizler için derledik!

Yapay Zekâ Girişimi TARENTUM’a 4 Milyon TL

Tersine Beyin Göçüyle Kurulan

Girişime 4 Milyon TL! 
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Burak AydınUtku Azman Oğuz Silahtar



Arçelik çatısı altında finansal teknolojiler geliştiren Token’in İTÜ ARI Teknokent’te 
geliştirdiği yeni nesil mobil ödeme terminali ‘Beko Sardis‘, CES’in ‘Siber Güvenlik ve Gizlilik’ 

kategorisinde inovasyon ‘onur’ ödülüne layık görüldü.

Android Pie işletim sistemi kullanılan ilk mobil 
ödeme terminali özelliğine sahip olan model, 
tasarımıyla da dikkat çekiyor. Tuşsuz bir tasarıma 
sahip olan model, farklı doğrulama (authentication) 
yöntemleriyle ödemelerin yapılmasını sağlıyor. QR 
ve yüz tanıma yeni seçeneklerle ödemelere onay 
alınabiliyor. PCI’nın (Payment Card Industry) 
geliştirdiği en güncel sertifika PCI5.X’e sahip olan 
ödeme terminali, işverenlere tüm ödeme, perak-
ende, sadakat, muhasebe işlemlerini bir cihaz üze-
rinden yapma imkânı veriyor. Token Finansal Tekno-
lojiler Şirketi Genel Müdürü Erkan Duysal ödülle ilgili 

olarak, “Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımı-
zla, üye iş yerlerine ve müşterilere en iyi perakende 
deneyimini yaşatan yeni nesil ödeme sistemleri 
geliştiriyoruz. Android işletim sistemi üzerinde farklı 
katma değerli perakende uygulamalarının çalıştığı 
Beko Sardis Ödeme Terminali, Türk mühendisler 
tarafından geliştirildi. Ödeme platformlarında güven-
lik konusu çok kritik önem taşıyor. Bu alanda Sardis 
ile CES İnovasyon Ödülüne layık görülmek çok değer-
li. Kullanım kolaylığını, modern ve şık bir tasarımla 
birleştiren ürünümüzü 2019 yılında piyasaya sun-
mayı planlıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

CES  İnovasyon  Ödülü’ne  Layık  Görüldü

İTÜ ARI Teknokent’te Geliştirilen

Beko Sardis,
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Kendine ait beş şirketi, 300’ün üzerinde çalışanı, Ar-Ge’ye 
verdiği değer, 300’den fazla ürün kurulumu ve otoriteler 
tarafından ödüllendirilen 360 derece çözümleri ile sektöründe 
eşsiz bir örnek oluşturan Cardtek; global iş ortakları ile birlikte 
Türkiye, ABD, Kanada, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Azerbaycan’da bulunan ofisleriyle altı farklı ülkeden tüm 
dünyaya hizmet veriyor. Cardtek’in amiral gemisi olan Cardtek 
Payment Solutions, 2001’de ödeme sistemlerinde çip teknolo-
jilerine dayalı talebi karşılamak üzere kuruldu. Başta çip tekno-
lojilerine acquiring, switching, issuing, kart yönetim sistemleri, 
sahtekarlık algılama ve önleme, sadakat uygulamaları, ulaşım 
gibi tüm alanlarda çözüm sunduğu gibi anında kart basım, toplu 
kart kişiselleştirme ve kart kernel çözümleriyle de ödeme 
dünyasına hizmet veriyor.

Deloitte Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri listesinde bu yıl altı İTÜ ARI 
Teknokent firması yerini aldı. Ülkemizde 13.yılını tamamlayan ve Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen teknoloji şirketlerinin yarıştığı listede İTÜ ARI Teknokent firmalarından Cardtek, 

Hitit Bilgisayar Hizmetleri, Inveon, Innova, Mobven, Pixery ve SMG yer aldı.

Listesinde Yerlerini Aldı

İTÜ ARI Teknokent  Firmaları
Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketleri

CARDTEK

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ
1994’de kurulan Hitit Bilgisayar Hizmetleri, sektörün hızla büyüyen oyun-
cularının en çetin ve karmaşık ihtiyaçlarını dahi karşılayabilecek düzeyde 
yeni nesil havayolu, havaalanı ve seyahat yazılım ürünleri ve servisleri 
sağlıyor. Müşterileriyle kurduğu yakın ilişkileriyle tanınan Hitit, ürünleri ve 
servisleri ile ilgili olduğu kadar, müşteri hizmetleri konusunda da mükem-
mel geri dönüşler alarak, bu geri dönüşleri daha da kaliteli ve başarılı 
hizmetlere dönüştürüyor. Rezervasyon sistemleri üzerinden geçen 55 
milyondan fazla yolcu ile dünya havayolu PSS (Yolcu Servis Sistemi) 
endüstrisinde beşinci sırada bulunan Hitit, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan 
Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere uzanan müşteri portföyünü hızla 
çoğaltmaya ve çeşitlendirmeye devam ediyor.
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Farklı teknolojilerde bilgi birikimine sahip bin 400 kişinin 
üzerindeki profesyonel kadrosu ile Türkiye’nin önde gelen bilişim 
çözümleri firması olan Innova, 1999’dan bugüne telekomüni-
kasyon, finans, üretim, kamu ve hizmet sektörleri başta olmak 
üzere her sektördeki kuruluşlara platform bağımsız çözümler 
sunuyor. Şirket, uluslararası standartlarda ürettiği çözümleri 
şimdiye dek dört kıtada 37 ülkeye ihraç ediyor. 2007’den bu yana 
Türk Telekom iştiraki olan Innova, İstanbul ve Ankara ana ofisleri-
nin yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yayılmış 12 ofisi 
üzerinden faaliyetlerine devam ediyor. Innova ayrıca, programın 
başladığı 2006’dan bu yana Fast 50 listesine girebilme başarısı 
gösteren tek şirket olma özelliğini elinde bulunduruyor.

Mobil finans ve mobil ödeme alanlarında uzman-
laşan, Türkiye’nin önde gelen mobil uygulama ve 
fintech şirketlerinden Mobven, Avrupa’da ve 
Ortadoğu pazarında önemli projeler gerçekleştiriyor. 
Mobven tarafından Chicago’daki müşterilerine özel 
geliştirilen ürünler şu an AT&T ile beraber ABD’de de 
hızla yayılıyor.

INNOVA

MOBVEN

2014’de kurulan ve ilk olarak Funimate mobil uygu-
laması ile dünyaya adım atan Pixery Labs, Türki-
ye’deki en büyük yazılım ihracatçıları arasında yer 
alıyor. Funimate uygulamasıyla kullanıcıların günlük 
hayatlarında eğlenceli filtrelerle animasyonlu video-
lar üretmelerini sağlayan şirket, dünyada 30 mily-
onu aşkın indirme sayısına ulaştı.

PIXERY LABS

2009’dan bu yana Türkiye’de halka açık mekanlarda 
kapalı devrede yasal müzik, anons ve reklam yayın-
ları yapan SMG, 450’ye yakın firmanın 8 bin 500’e 
yakın noktasında hizmet veriyor. SMG yayınları, 
geliştirdikleri yazılımla internet üzerinden değil, 
depola-çal yöntemiyle gerçekleştirip, bu şekilde 
yayın yapan tek şirket olarak sektörlerinde lider 
konumda yer alıyor.

SMG
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Doç. Dr. Deniz Tunçalp
İTÜ ARI Teknokent CEO’su

2019 Yılı Hedeflerini Paylaştı!
Geçtiğimiz aylarda yaşanan bayrak değişimiyle İTÜ ARI Teknokent CEO’luğu görevini eski 
CEO Kenan Çolpan’dan devralan Doç. Dr. Deniz Tunçalp 2019 yılında ekosisteme ilişkin 
beklentilerini KOBİ GİRİŞİM Dergisi’yle paylaştı. Özellikle Şubat 2019 içerisinde açılışı 
gerçekleştirilen TRIDI FAB ile ilgili beklentilerini ve nasıl bir hizmet verileceğine dair bilgileri 
paylaşırken aynı zamanda 2019 yılı içerisinde Türk Girişimcilik ekosistemini nelerin 
beklediği hakkında da yorumlarda bulundu. Biz de H2O ekibi olarak Doç. Dr. Deniz Tunçalp’in 

görüşlerini sizler için derledik.

“Yeni girişim sermayesi fonlarının da ortaya çıkması 
ile, 2019 yılı start-up kavramının yanı sıra scale-up 
kavramını da sıkça duyduğumuz bir yıl olacak. 
Girişimleri sadece başlatmak değil, scale-up 
aşamasına getirerek hızlı bir şekilde büyütmek, tüm 
dünyada ve Türkiye’de giderek önem kazanan bir 
mesele olacak. Türkiye’nin ilk scale-up odaklı ileri 
aşama girişimcilik merkezi İTÜ MAGNET’in öneminin 
ve ekosistemimizdeki işlevinin arttığını göreceğiz. 
Dünyada az sayıda bulunan scale-up merkezlerin-
den biri olan İTÜ MAGNET’te bugün 60’dan fazla 
scale-up aşamasına gelmiş girişim yer alarak, VC’le-
rle bir araya geliyor ve ölçekleniyorlar. 2019’da 
yeni kullanım modelleriyle halihazırda bir yerlerde 
çalışmakta olan beyaz yakalılardan kurulu ekiplerin 
ofis ihtiyaçlarını çözmek için, gece de bir araya 
gelerek çalışabilecekleri yepyeni bir kuluçka 
anlayışını İTÜ Çekirdek ve İTÜ MAGNET’te hayata 
geçireceğiz. Zaten 24 saat açık olan bu merkezler, 
bu yıl gece saatlerinde çalışmak isteyen girişimcil-
ere buna yönelik hizmetler sunacak. Özellikle 

donanım girişimcilerinin prototipleme ihtiyaçları 
olur. Ancak bugüne kadar buna yönelik hizmetler 
hem maliyetli hem de farklı bölgelere dağılmış 
durumdaydı. 2019 yılında Türkiye’nin ilk dijital fabri-
kalarından birini, girişimcilerin fonksiyonel prototi-
pleme ihtiyaçları için İTÜ ARI Teknokent’in içinde 
İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik Merkezi’nde 
açacağız. Çok sayıda üretim teknolojisini İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteği ile bir 
dijital fabrika kurgusunda hizmete sunacağız.”

Scale-up Kavramını Sıkça 
Duyacağız 

Doç. Dr. Deniz Tunçalp
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Bugünlerde gündemi sık sık meşgul eden 5G tekno-
lojisi geçtiğimiz günlerde Barselona’da gerçekleştir-
ilen Mobile World Congress (MWC) 2019’a da damga 
vurdu. GSM dünyasının önde gelen markalarının 
katıldığı kongrede birçok marka 5G teknolojisiyle 
birlikte geliştirdiği ürünlerini tanıttı. 5G ile yönlendi-
rilen robotlardan oyun dünyasını heyecanlandıran 
VR teknolojisine kadar birçok ürünün tanıtıldığı kon-
grede 30’u aşkın Türk markası da yer aldı. Kongreye 
katılan şirketler arasında Turkcell, Türk Telekom, 
Vestel ve General Mobile gibi büyük Türk şirketleri 
yer alırken bu şirketlerden Vestel ve General Mobile 
yeni telefonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundular. 
5G teknolojisinin hayatımıza girmesiyle birlikte fiber 

internet kullanımı da daha kolay bir şekilde bize 
ulaşacak ve bu sayede internet yüksek hızda bizlere 
aktarılacak. 5G’nin hayatımıza katacakları sadece 
internet hızıyla sınırlı değil elbette… İnternet hızının 
teknolojilerin insanlara daha kolay ulaşmasında da 
büyük payı bulunuyor. Şöyle ki, fiber kablolarla 
evlerimize yakın bir bölgeye ulaşacak yüksek hızlı 
internet bağlantısını, evlerimizdeki kablosuz 
modemle kolayca kullanabileceğiz. Bunun bir avan-
tajı da her eve özel altyapı masraflarını ortadan 
kaldıracak olması. Kablosuz modemlerle kullanılabi-
lecek, 5G’nin mucizesi olarak görülen yüksek hızlı 
internet, uzun zamandır beklenen “Nesnelerin İnter-
neti (IoT)” teknolojilerine de ivme kazandıracak.

Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte mobil telefon ve internet ağı da hızlı bir şekilde 
gelişim gösteriyor. Bu alanda atılması beklenen en büyük adım olarak görülen 5G 
teknolojisiyle birlikte hayatımızda teknolojik anlamda büyük değişimlerin 

gerçekleşmesi bekleniyor.
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Dünyanın en iyi üç üniversite kuluçka merkezi arasında gösterilen İTÜ Çekirdek, 
2019-2020  dönemi girişimcilerini kabul etmeye başladı. Bugüne kadar yüzlerce 
teknoloji girişimine destek vererek başarılı olmalarını sağlayan İTÜ Çekirdek’e 
katılmak isteyen girişimci ekipler, www.itucekirdek.com adresinden başvurularını 

gerçekleştirebiliyor.

Yeni Dönem Başladı!
İTÜ Çekirdek’te

Türkiye’nin en büyük sivil ve ticari teknoloji kümesini 
barındıran teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Tekno-
kent girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Bu 
kapsamda, fikir, prototip, ilk müşterilerini edinme veya 
ilk yatırımcılarıyla anlaşma aşamalarındaki girişimcileri 
desteklemek amacıyla çalışan İTÜ Çekirdek Erken 
Aşama Kuluçka Merkezi, 2019-2020 dönemi girişimcil-
erini kabul etmeye başladı. İTÜ Çekirdek kurulduğu 

2012 yılından beri ülke genelinde 1.797 teknoloji 
girişimine ve 4.233 girişimciye destek verdi. 74 milyon 
TL’yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin 
toplam değerlemesi 650 milyon TL’yi, toplam cirosu ise 
65 milyon TL’yi aştı. Her yıl Kasım ayında düzenlenen 
İTÜ Çekirdek’in girişimcilik yarışması Big Bang Start-up 
Challenge’da yalnızca geçtiğimiz yıl girişimcilere 21 
milyon TL’lik kaynak ulaştırıldı.
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Konuyla ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. 
Dr. Deniz Tunçalp, “İTÜ Çekirdek’te farklı aşamalardaki 
girişimcilerin ihtiyaçlarına göre farklı süreçler yürütüyoruz. 
Fikrini belirli bir prototip aşamasına getirmiş girişimcileri İTÜ 
Çekirdek önkuluçka sürecimize dahil ederek, pazara 
hazırlıyoruz. Belli bir olgunluğa gelmiş, yatırımcı karşısına 
çıkmaya hazır girişimcileri ise hızlandırılmış önkuluçka sürec-
imiz İTÜ Çekirdek Express’e alıyoruz. Böylece girişimciler 
hızla yatırımcı ve müşterilerle tanışıp ekonomik imkanlarla 
buluşurken, bir yandan da İTÜ Çekirdek imkanlarından yarar-
lanabiliyorlar. İTÜ Çekirdek’te girişimciler, kendi imkanlarıyla 
ulaşabileceklerinden çok daha fazla yatırımcı ve müşteriyle 
bağlantı kurma fırsatına kavuşuyor” dedi.

İTÜ Çekirdek’te girişimcilere açık ofis, mini MBA/girişimcilik 
eğitimi, teknik altyapı desteği, laboratuvar kullanım imkânı, 
laboratuvar sarf malzemeleri desteği, İTÜ Çekirdek’in 40’ı 
aşkın paydaşı ile tanışma desteğinin yanı sıra aralarında 
alanında uzman iş dünyası ve akademiden 300’ü aşkın 
gönüllü mentor desteği de sağlanıyor. Girişimcilere ayrıca 
fikri mülkiyet haklarını koruyabilmeleri için, İTÜ’nün tekno-
loji transfer ofisi İTÜNOVA TTO ile birlikte Türkiye, Avrupa 

ve Amerika’da patent alabilmeleri için patentin niteliğine 
göre mali destek ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor. 
Bunların yanı sıra, girişimcilerin büyümesine destek olmak 
için satışa yönelik ilişki sağlama desteği de sunuluyor. 
Teknolojik, yenilikçi girişimlere sahip, fikrinin inovatif ve 
ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm 
girişimler için en doğru adres olan İTÜ Çekirdek’e teknoloji-
nin tüm alanlarında ve sektörlerden başvuru yapılabiliyor.

Doç. Dr. Deniz Tunçalp

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. 

Dr. Deniz Tunçalp, “İTÜ Çekirdek’te 

girişimciler, kendi imkanlarıyla ulaşabi-

leceklerinden çok daha fazla yatırımcı 

ve müşteriyle bağlantı kurma fırsatına 

kavuşuyor.''

Teknoloji girişimcisinin aradığı her türlü destek İTÜ Çekirdek’te
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Migren dünya genelinde milyarlaca kişinin muzdarip olduğu önemli bir rahatsızlık. 
Hayati tehlikesi bulunmasa da yaşam kalitesini oldukça düşüren ve atak anlarında 
oldukça zorlu anlar yaşatan rahatsızlığın tedavisi içinse çok çeşitli çalışmalar mevcut. 

Genellikle doktorlar hastalarına stresten ve kay-
gıdan uzak durmasını tavsiye etse de günümüz iş 
dünyasında bunu kontrol altına almak sanıldığı 
kadar kolay değil. Tam bu noktada ise devreye İTÜ 
Çekirdek girişimlerinden biri olan Vagustim’in 
geliştirdiği Migren Kulaklığı devreye giriyor. Migre-
ni tetikleyen “Vagus” sinirini uyararak rahatsızlığı 
engellemeyi planlayan Vagustim Hürriyet’ten 
Ahmet Can’ın köşesine konuk oldu! Biz de bu keyifli 
röportajı sizler için derledik!

Cihaz mobil uygulama

aracılığıyla kontrol ediliyor. 

 Migren Kulaklığı
Vagustim’den 1 Milyar Kişinin Derdine 

Çare Olabilecek Bir Buluş:
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Dünyanın En Eskisi 
Dünyada 1 milyar, Türkiye’de ise 12 milyon kişinin hastalığı 
haline dönüşen migren için Türk girişimciler ezber bozan bir 
çare buldu. Vagustim adında kulaklığa benzer bir cihaz 
geliştiren girişimciler, migreni tetikleyen “Vagus” sinirini 
uyararak migren ataklarını durdurmaya aday. Dünyada 
milyarlarca kişiyi ilgilendiren hastalıklardan biri migren. 
Yapılan araştırmalara göre 1 milyar migren hastası var. 
Türkiye’de ise bu rakam 12 milyon. Kısaca günümüzün en 
önemli sorunlarından. Bu sorunu çözmek için Türk girişim-
ciler ezber bozan bir inovasyona imza attı. Kulaklığa benzer 
‘Vagustim’ adındaki bir cihaz geliştiren Ali Can Erk ve Ali 
Veysel Özden, kulaktaki ‘vagus’ sinirini düşük şiddetteki 
elektrik akımıyla uyarıyor. Yapılan terapiyle migren atak-
larının büyük oranla geçtiği söyleniyor. Biz de bu yenilikçi 
çözüm için Vagustim ekibiyle bir araya geldik. Vagustim 
Kurucu Ortağı Ali Can Erk, daha önce girişimleri olan bir 
mekatronik mühendisi. Ali Veysel Özden ise Vagustim’de 
medikal direktörü olarak görev yapıyor. Kendisinin ‘Bazen 
Her Şey Sinirsel’ kitabının da yazarı olduğunu belirtelim. İki 

girişimci 2016’da Vagustim çalışmalarına başlamış. Çıkış 
noktalarının vücuttaki birçok yaşamsal görevi yerine 
getiren otonom sinir sistemi olduğunu aktaran Ali Veysel 
Özden, “Otonom sinir sisteminin en önemli siniri ise ‘vagus’ 
siniri. Zihin ile beden bağlantısını sağlayan bir sinir olarak 
tanımlanan Vagus, beyinden başlayarak tüm iç organlara 
dağılıyor ve bu organlardan uyarıları beyne taşıyor. Vagus 
siniri çalışmadığında ise migren atakları devreye giriyor” 
dedi. Geliştirdikleri Vagustim cihazının tam da bu siniri 
uyardığını anlatan Ali Can Erk, “Cihaz mobil uygulama 
aracılığıyla kontrol ediliyor. Bu mobil uygulamadan bir 
takım ayarlamalar yapıldıktan sonra cihaz bir kulaklık gibi 
kulağa yerleştiriliyor. Sonrasında ise kulaktaki Vagus siniri-
ni düşük şiddette elektriksel olarak uyarıyor. Öncesinde 
iletkenlik için kulağa jel sürülüyor. Ardından cep 
telefonunundan cihaz açılıp, akım ayarlanıyor. Ayrıca bir 
akıllı bileklik yardımıyla da vücuttan veri toplanıyor. Topla-
nan veriye göre mobil uygulama kişiye özel bir tedavi 
protokolü sunuyor” diye konuştu.

2.5 yıldan beri Vagustim cihazı üzerinde çalıştıklarını 
belirten Ali Can Erk, “Ar-Ge’si hâlen devam ediyor. Patent 
başvurumuz var. 2. Patent başvurumuzu da yazıyoruz. 
Amacımız cihazı ABD’ye ve diğer ülkelere ihraç etmek. Bu 
anlamda ilk aşamada CE ve FDA onayı almak için çalışma-
larımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Kurumsal firmalar ve 
melek yatırımcılarla görüştüklerini ve 1 milyon TL’lik bir 

yatırımla ilk turu 2019 Şubat ayında tamamlamayı plan-
ladıklarını belirten Ali Can Erk, “İkinci yatırım turunu ise 
2019 Kasım ayında tamamlamayı planlıyoruz. Son olarak 
İTÜ Çekirdek’in girişimcilik yarışması ‘Big Bang Startup 
Challenge’ sahnesinde 405 TL’lik ödül desteği aldık. Şu an 
6 kişilik bir ekibiz. Takımın içerisinde yazılım, tasarımcı, 
elektronik ve satış uzmanları yer alıyor” dedi.

Bugüne kadar yaptıkları pilot çalışmalar-
da en iyi sonucu migrende elde ettikleri 
ifade eden Ali Can Erk, şunları anlattı: 
“Migren için yüzde 78 oranında bir başarı 
sağladık. Ancak Vagustim tedavisi 
yalnızca migrenle kısıtlanabilecek bir 
tedavi yöntemi değil. Daha önce 
bahsedildiği şekilde kronik ağrılar, bağır-
sak-mide problemleri, obezite gibi farklı 
endikasyonlar için de uygulanabilecek.” 
Ayrıca cihazın satış fiyatının 750 TL 
civarında olacağını ifade eden Ali Can 
Erk, “Mobil uygulamada da aylık 80 TL 
üyelik ücreti olacak” dedi. Vagustim ekibi 
cihaz için Sağlık Bakanlığı’na başvurduk-
larını ve sertifikasyon sürecinin devam 
ettiğini de belirttiler.

Türkler Migren Hastalığı İçin Çok Önemli Bir Buluşa İmza Attı!

İkinci Patent Başvurusu

Ali Can Erk Ali Veysel Özden



28

Günümüzün en önemli konusu kodlama ve yazılım. Dijital 
dünyanın dolasıyla yeni ekonominin kapısını açan kodlama 
eğitimi için girişimciler harekete geçti. Kurdukları şirketle 
watchX adında bir ürün geliştiren Enes Çaldır ve Mustafa 
Tülü, çocukların ve gençlerin kendi akıllı saatlerini program-
lamalarını sağlıyor. Kodlama ve yazılım günümüzün en 
büyük ihtiyaçlarından biri haline dönüşmeye devam ediyor. 
Özellikle çocuklar ve gençlerin kodlamayı öğrenmesi yeni 
ekonomi dünyasının en önemli konularının başında. Kodla-
ma öğrenmenin birçok farklı yolu var. Ancak şimdi anlata-

cağımız girişim, çocukların ve gençlerin kodlama öğrenmesi-
ni oldukça eğlenceli bir hale getiriyor. Hatta kendi kodlarının 
çalıştığı günlük hayatta kullanabilen bir akıllı saat geliştirm-
elerini sağlıyor. Enes Çaldır ve Mustafa Tülü’nün kurduğu 
‘argeX’ şirketiyle sunduğu bu ürünün adı ‘watchX’. Üniversi-
teden arkadaşlar olan Çaldır ve Tülün, kurumsal dünyada bir 
süre çalıştıktan sonra watchX fikri akıllarına gelir gelmez 
harekete geçmişler. İlk maaşlarını watchX’in prototipini 
geliştirmek için harcayan ikili şimdi tüm dünyada adını 
duyuracak bir yolculuğa çıktı.

Kodlama ve yazılım günümüzün en büyük ihtiyaçlarından 
biri haline dönüşmeye devam ediyor. Özellikle çocuklar ve 

gençlerin kodlamayı öğrenmesi yeni ekonomi dünyasının en 
önemli konularının başında. Kodlama öğrenmenin birçok 

İTÜ Çekirdek 2018 Big Bang finalistlerinden ve finalin en çok yatırım desteği alan üç 
girişiminden biri olan watchX oldukça ilginç bir çalışma alanına sahip. Günümüzde oldukça 
önemli bir noktaya gelen kodlama teknolojisi üzerine çalışmalarını sürdüren watchX 
geliştirdiği yazılımla kullanıcıların basit bir şekilde kendi saatlerini kodlamalarına imkan 
tanıyor. Bu başarılı çalışmasıyla çeşitli kaynaklardan yatırım desteği alan ve İTÜ Çekirdek 
içerisinde çalışmalarına devam eden watchX Hürriyet’ten Ahmet Can’ın köşesine konuk 

oldu. Bizde girişime ait bilgiler elde edebileceğiniz bu metni sizler için derledik!

Eğitimi Kolaylaştırıyor

Kendi Saatinizi Kodlamak İster misiniz?

Kodlamak İster misiniz?
Kendi Saatinizi
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İTÜ Çekirdek Big Bang 2018’de 437 bin TL 

değerinde ödül alarak, ilk üçte yer aldık. 

Oyun da Oynanacak

farklı yolu var. Ancak şimdi anlatacağımız girişim, çocukların 
ve gençlerin kodlama öğrenmesini oldukça eğlenceli bir hale 
getiriyor. Hatta kendi kodlarının çalıştığı günlük hayatta 
kullanabilen bir akıllı saat geliştirmelerini sağlıyor. Enes Çaldır 
ve Mustafa Tülü’nün kurduğu ‘argeX’ şirketiyle sunduğu bu 

ürünün adı ‘watchX’. Üniversiteden arkadaşlar olan Çaldır ve 
Tülün, kurumsal dünyada bir süre çalıştıktan sonra watchX 
fikri akıllarına gelir gelmez harekete geçmişler. İlk maaşlarını 
watchX’in prototipini geliştirmek için harcayan ikili şimdi tüm 
dünyada adını duyuracak bir yolculuğa çıktı.

WatchX’in kutudan parçalar halinde çıkan bir akıllı saat 
olduğunu anlatan Çaldır, şunları belirtti: “Kullanıcılar bu akıllı 
saatin parçalarını kendileri birleştiriyorlar ve sonra içinde 
çalışan kodları da kendileri oluşturuyor. watchX’i tasar-
larken olabildiğince kolay kodlanabilmesine özen gösterdik. 
Ürün ‘scratch’ adı verilen yeni nesil bir kodlama dilini 
destekliyor. Kullanıcının yapması gereken sadece watchX’i 
USB ile bilgisayarına bağlamak, scratch programından 
istediği kod bloklarını sürükleyip bırakarak basit veya 
karmaşık bir program yapısı oluşturmak ve bu kodu 

watchX’e göndermek. Bu sayede 9 yaş ve üzeri kullanıcılar, 
watchX’in üzerindeki Bluetooth, OLED ekran, açı ölçer, 
termometre, pusula ve benzeri pek çok farklı sistemi rahat-
lıkla kullanabilmekte ve hatta bu kodları gündelik hayat-
larında tecrübe edip daha da geliştirmekteler.” Çaldır, 
“Geliştirdiğimiz özel bağlantı yapısı tıpkı eski oyun 
kasetlerinde olduğu gibi watchX’i başka aksesuarlara 
takarak özelliklerini artırmaya da yaratıyor. Mesela watchX’i 
G-Pad aksesuarına takarak oyun geliştirebilir yada var olan 
8-Bit oyunlardan birini oynayabilirsiniz” diye konuştu.

Çaldır, “WatchX şu anda 45 farklı ülkede 2 binden 
fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Müşterilerimiz 
genel olarak kodlamaya meraklı kişiler ve kodlama 
eğitimi veren kurum ve kuruluşlar. ABD’den Stem 
Revolution adlı kuruluş, yaz kampı kodlama eğiti-
minde ürünümüzü kullandı ve watchX yaz kampında 
en çok ilgi gören eğitim programı oldu. En çok ilgiyi 
başta Japonya olmak üzere ABD, İngiltere, Almanya 
gibi gelişmiş ülkelerden görüyoruz. Şu an da Japonya, 
Çin ve Türkiye’de resmi distribütörlerimiz var. Kuru-
luşumuzun ilk yılında 100 bin doların üstünde bir ciro 

elde ettik ve satışlarımız devam ediyor” dedi. Aldıkları 
desteklere değinen Çaldır, şunları anlattı: “TÜBİ-
TAK’tan BİGG 1512 desteği aldık. İTÜ Çekirdek Big 
Bang 2018’de 437 bin TL değerinde ödül alarak, ilk 
üçte yer aldık. Lonca Girişimcilik Merkezi desteği ile 
ise dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019’da 
stant açtık. Şu anda Big Bang’den aldığımız destek 
sayesinde dünyanın en büyük eğitim teknolojileri 
fuarı Bett Show - Londra’da bulunuyoruz. Burada 
ürünlerimizi dünyanın dört bir yanından gelen eğitim 
teknolojileri meraklılarına anlatıyoruz.”
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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 şubat ayında yine bir sürü 

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

MİNİS Kitlesel Fonlamada
2017 Big Bang finalistlerinden Compocket, Minis isimli cep 
boy osiloskop ürünüyle Arıkovanı üzerinden fon 
toplamaya devam ediyor. 100.000 TL’lik kitlesel fonlama 
hedefine başarıyla ulaşan Minis için hala avantajlı 
fiyatlarla ön sipariş vermek mümkün.

EVDE MİMAR Evinizi Yorumluyor
Evde Mimar, iç mimarları ile evleri 
yorumluyor. Evde Mimar web sitesi 
üzerinde geliştirdiği bir yenilik ile 
artık iç mimarlar kişilerin evlerini 
yorumluyorlar. En güzel evlere de 
sürpriz ödüller var. Yeni başlayan 
yenilik ile kullanıcılar da evler 
hakkında görüş bildirerek, puanlar, 
unvanlar kazanabiliyorlar.
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MIPS İlk Kullanıcılarına Ulaştı
MIPS Evde Sperm Test Cihazı, beta kullanıcıları 
tarafından testlere başladı. Ayrıca sperm 
kalitesini artırmaya yönelik tavsiyeler içeren 
uzman sistemleri de aktif hale getirildi. Erkeklerin 
yaşam standartlarını iyileştirmelerine ve sperm 
kalitelerini artırmalarına yardımcı olan MIPS, “90 
gün meydan oku! #90dayschallenge” ile bu 
konuda farkındalık yaratmaya devam ediyor.

İTÜ Çekirdek Girişimleri
Dünya Melek Yatırım Forumu’nda!
WBAF tarafından gerçekleştirilen Dünya Melek Yatırım 
Forumu’na İTÜ Çekirdek girişimlerinden B Preg, Ortaksofra, 
Contaxer, Hyggefood, FilameX, İltema katıldı ve sunum 
yapmaya hak kazanan 60 girişimin arasında yer aldılar.

GETİR, ORTAKSOFRA’YA
Sponsor Oldu

19-20 Şubat’ta Swissotel Bosphorus’ta 

düzenlenen Dünya Melek Yatırım Forumu’nda 

yatırım sahnesine çıkan ve tüm dünyadan 

seçilen 66 girişimdem biri olan Ortaksofra 

girişimine Getir sponsor oldu.

EDVİDO Büyümeye Devam Ediyor

Şirketler ve girişimlerin reklam, pazarlama ve yazılım projeleri 

için kurumsal ajans ve yazılım firmalarından teklif alabildiği bir 

web platformu olan Edvido, hızla büyümeye devam ediyor. 

Ağustos ayında İTÜ Çekirdek’e katıldığında henüz sadece 

MVP’sini tamamlayan girişim, o günlerde yalnızca 12 ajansla 

çalışırken Ocak 2019 itibarıyla toplamda 104 ajans ve yazılım 

firması ile çalışıyor.
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Simternet INNOGATE ile teknolojisini yurtdışına taşıyanlardan. Geliştirdiği Knowizz- 
Gelecek Nesil İşyeri Platformu ile 50 ve üzeri çalışanı olanfirmaların 360 derece 
iletişimlerini yönetebilecek paketler sunuyor. 2019 yılında ABD Ofisi ile birlikte toplamda 
6 Milyon TL ciro elde etmeyi Simternet’i Satış Direktörü Seval Eser Ay Ekonomist 

Dergisi’nden Burcu Tuvay’a anlattı. Biz de bu keyifli haberi sizler için derledik.

ile İletişim Çözümleri Sunuyor!

Simternet  Knowizz
Gelecek Nesil İşyeri Platformu 

Seval Eser Ay

ABD’ye Yazılım İhraç 
Edeceğiz!

Web ve mobil tabanlı yazılım geliştiren Simternet, 
İTÜ ARI Teknokent’in uluslararası hızlandırma 
programı INNOGATE firmaları arasında yer alıyor. 
New York’ta ofis açan şirket, ABD’ye yazılım ihraç 
edecek. İhracatla birlikte büyümenin hızlanması 
bekleniyor. Seval Eser Ay, İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra iş hayatına bilişim sektöründe yazılım uzmanı 
olarak başladı. İlk yıl içinde Simternet’e ortak oldu. 
Simternet, web ve mobil tabanlı yazılım geliştiren bir 
şirket. TÜBİTAK desteği ile geliştirdiği Knowizz-Ge-
lecek Nesil İşyeri Platformu ile 50 ve üzeri çalışanı 
olan firmaların 360 derece iletişimlerini yönetebi-
lecekleri paket çözümler sunuyor. Türkiye, pazarı ile 
yetinmeyen şirket yurtdışına açılma planları 
yapılıyor. Bunun için de ilk olarak ABD pazarını hede-
fliyor. Seval Eser Ay, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Simternet olarak faaliyet alanınız hakkında bilgi 
verir misiniz?
S.E.A: İTÜ ARI Teknokent bünyesinde web ve mobil 
tabanlı yazılım geliştiren bir şirketiz. TÜBİTAK 
desteği ile geliştirdiğimiz Knowizz-Gelecek Nesil 
İşyeri Platformu ile 50 ve üzeri çalışanı olan firma-
ların 360 derece iletişimlerini yönetebilecekleri 
paket çözümler sunuyoruz.

Ne gibi projeler yürütüyorsunuz?
S.E.A: Knowizz ürünümüz üzerinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Knowizz platformu, Microsoft Share-
Point teknolojileri üzerinde geliştirildi. Yani, 
Office365 lisansı olan herkes Knowizz’i 10 saniye 
içerisinde kurup kullanmaya başlayabilir. 
Önümüzdeki dönem bir Knowizz ürünlerinin müşteri 
admin kullanıcısı tarafından kolaylıkla tak-çıkart 
şeklinde erişebileceği pazar yeri web sitemizi 
açmayı planlıyoruz.
Knowizz kullanıcılara ne gibi kolaylıklar sağlıyor?
S.E.A: Knowizz’in daha akıllı çözümler üretebilmesi 
için yapay zeka algoritmaları ile zenginleştiriyoruz. 
Her çalışanın kendisine ait bir asistanının olacağı ve 
gündelik hayatların çalışan bazında kolaylaştırıla-
cağı dijital işyerleri inşa etmeye çalışıyoruz.
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Globalleşmeye yönelik açılımlarınız olacak mı?
S.E.A: 2018 yılında İTÜ ARI Teknokent’in uluslararası 
hızlandırma programı INNOGATE firmalarından birisi 
olarak New York ofisimizi açtık. İlk görüşmelerimiz 
oldukça cesaret verici oldu, Ürünümüzü ABD piyasaları-
na göre lokalleştirdik ve 2019 yılında yoğun bir şekilde 
satış ve pazarlama tarafında çalışmalarımıza başlıyoruz.
Yapacağınız yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?
S.E.A: Office365 pazarının yüzde 43’ü ABD’de. Biz de 
bu pazarda ciddi oyunculardan birisi olabilmek için 
2019 satış ve pazarlama yatırımlarımızı bu pazarda 
yapmayı planlıyoruz. Blockchain tarafındaki ekibimizi 
güçlendirerek, daha akıllı ve bulut ortamında güvenli 
çözümlerle müşterilerimizin ihtiyaçlarını gidermeyi 
hedefliyoruz.

S.E.A: “Her yıl yurtdışına belli oranda yazılım ihra-
catımız oluyor. Bu çerçevede bugüne kadarki en 
büyük ihracatımız İngiltere’ye oldu. Bir üniversite ve 
bir belediye projesi çerçevesinde 300 bin dolarlık 
yazılım ihracatı gerçekleştirdik. 2018 yılını 3 milyon 
TL ciro ile tamamladık. 2019 yılı hedefimiz ise ABD ile 
birlikte 6 milyon TL ciro gerçekleştirmek. Gelecek beş 
yıllık projeksiyonumuz çerçevesinde, 2023 yılı Know-
izz lisansı ciromuzda hedefimiz 25 milyon dolara 
ulaşmak.”

25 MİLYON DOLAR CİRO
HEDEFLİYORUZ
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INNOGATE İle Güçlerini İhracata Dönüştürüyor
Otomotiv ve Mobilite Firmaları

Birçok teknoloji firmasına globalde başarı hikayesi oluşturan Uluslararası Hızlandırma 
Programı INNOGATE, yeni döneminde otomotiv ve mobilite firmalarını global süreçlere 
hazırlayacak. Otomotiv sektöründeki teknoloji firmaları INNOGATE’in sunduğu kapsamlı 
program ve bağlantılar sayesinde ihracat yapma şansına kavuşmanın yanı sıra sektör 

trendlerini yakından inceleme fırsatı da bulacak. 

İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle yürütülen INNOGATE 
Uluslararası Hızlandırma Programı, yeni döneminde 
otomotiv ve mobilite firmalarını global pazarlara 
açacak. 15 Nisan 2019 tarihinde başlayacak olan 
INNOGATE 10. döneminde sürüş güvenliği, sinyal-
izasyon, akıllı şehirler, elektrikli araçlar gibi alanlar-
da çözümleri olan otomotiv ve mobilite firmaları; 
hem yeni bir pazara giriş için ihtiyaçları olan tüm 
strateji, satış ve pazarlama taktiklerini öğrenecek 
hem de sektör trendlerini yakından inceleme fırsatı 
bulacak. INNOGATE’e katılarak, programın çarpan 

etkisinden yararlanmak isteyen firmalar, programa 1 
Nisan 2019 tarihine kadar www.innogate.org 
adresinden başvurabilecek.

INNOGATE Programı’nın İstanbul ayağında şirketler, 6 
hafta boyunca Silikon Vadisi’nden gelen mentorlar ile 
birlikte; ABD otomotiv pazarına giriş stratejileri, ABD’de 
yayılma kanalları, rakip-pazar analizi, inovatif ürün 

Otomotiv Sektörünün Lider 
Kuruluşlarıyla Buluşturacak!



35

konumlama, ürün fiyatlaması ve dijital pazarla-
ma gibi önemli başlıklar üzerinde çalışacak ve 
her firma kendi stratejisini oluşturacak. ABD 
döneminde ise bir haftası San Francisco ve iki 
haftası Detroit’te olmak üzere 3 hafta boyunca 
ABD otomotiv sektörünü ve dinamiklerini 

yakından inceleme şansına kavuşacak. Firmalar 
ayrıca sektördeki son trendlerle ilgili bilgi almak 
ve kendi firmalarının iş geliştirme faaliyetlerini 
yürütmek için Google, Tesla, Mitsubishi Motors, 
Panasonic, Google ve benzeri lider kuruluşlar-
dan uzmanlarla bir araya gelecek. 

Firmaların global hedeflerine hızla 
ulaşabilmeleri için tüm çözümlerin bir arada 
sunulduğu INNOGATE programı kapsamında 
şirketler; sektörlerine uygun birebir satış ve 
pazar koçluğu hizmeti alarak, ABD pazarına 
daha hızlı giriş yapıyor. INNOGATE programı-
na katılan firmalar; 178’i ABD’den 12’si 

Türkiye’den olmak üzere, alanında uzman 
190 mentorun eğitim ve network desteğini 
alıyor. Ayrıca İTÜ ARI Teknokent’in New 
York, Chicago ve San Francisco’daki ofislerini 
altı ay boyunca kullanabilme imkânının yanı 
sıra danışmanlık, iletişim, pazarlama ve oper-
asyonel desteklerden de faydalanabiliyor.

ABD’de 3 Şehirde Ofis Fırsatı

2014 yılından bu yana gerçekleştirilen 
INNOGATE Uluslararası Hızlandırma Pro-
gramı; yerli teknoloji firmalarına, uluslar-
arası bağlantılara erişim, pazarlara 
açılma, iş modeli ve strateji geliştirme 
fırsatlarını, eğitim, mentorluk, danışman-
lık ve doğru kişi/kurumlara erişim 
desteklerini 360 derece bir programla 
sunuyor. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde, 

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle 
yürütülen programa ABD’de müşteri, 
distribütör, iş ortağı veya partner bulmak 
isteyen teknoloji şirketleri katılabiliyor. 
INNOGATE Programı’nın Türkiye sürecin-
den toplamda 131 firma faydalandı ve bu 
firmalar arasından 60 firma ABD sürecine 
katıldı. 41 firma ise aktif olarak uluslar-
arası faaliyetlerine devam ediyor.

INNOGATE Uluslararası Hızlandırma Programı Hakkında
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İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle, Türkiye'nin 
fikirden ürüne dijital süreçlerle yürütülen en kapsamlı dijital üretim merkezi İTÜ 

MAGNET FAB | TRİDİ hizmete açıldı.

Girişimci ve endüstriye değer katacak nitelikte kurgu-

lanan, Türkiye’nin en çeşitli makine parkuruna sahip 

Dijital Üretim Merkezi İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ, tekno-

lojinin çekim merkezi İTÜ MAGNET içerisinde kapılarını 

açtı. 12 Şubat 2019 Salı günü düzenlenen açılış 

töreni; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet 

Fatih Kacır, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 

İstanbul Valisi Yardımcısı İsmail Gültekin ve İSTKA 

Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin’in katılımıyla 

gerçekleştirildi.

İTÜ  Magnet  Fab  |  Tridi
Türkiye’nin Dijital Üretim ve Tasarım Merkezi

Kapılarını Açtı!

Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır: 
“Bütün gayretimizi bu ekosistemi 
güçlendirme yönünde 
sürdürüyoruz”
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Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı olarak son dönemde bu tür çalışmalarımızı, 
Milli Teknoloji Hamlesi başlığıyla çerçevelediğimiz 
işleri yoğunlaştırmış durumdayız. Milli Teknoloji Ham-
lesi derken neyi kastediyoruz: Temelde bağımsı-
zlığımız için stratejik değer taşıyan, olmazsa olmaz 
ürünlerin milli ve özgün olarak geliştirilmesi ve 
üretilmesi ve bunun yanında bizi dünyada ekonomik 
yarışta öne çıkaracak yüksek katma değerli ürünlerin 
önceliklendirilerek, kamu tarafından desteklenilerek 
milli ve özgün üretimlerin gerçekleştirilmesidir. Milli 
Teknoloji Hamlesi’nde bu ekosistemin en önemli 
bileşeni diyebileceğimiz teknoparklar, teknoparklar 
bünyesindeki kuluçka hızlandırma merkezlerimiz, 
atölyeler, dijital merkezler çok büyük bir yer tutuyor” 
dedi. Kacır, “Bütün gayretimizi bu ekosistemi 

güçlendirme yönünde sürdürüyoruz. Bakanlığımız bir 
yandan teknoloji geliştirilme bölgelerinin kuruluşlarına 
destek oluyor. 2001 yılında Türkiye'de iki teknoloji 
geliştirme bölgesi varken bugün 84 teknopark var ve 
bunların 61’i hali hazırda aktif. Şimdiye kadar 
teknoparklarımızda 4 milyar dolara yakın ihracat 
gerçekleştirildi. 119 milyar lira satış gerçekleştirildi. 5 
binin üzerinde teknopark firmamızda hali hazırda 40 
binin üzerinde araştırmacımız çalışıyor. Biz bakanlık 
olarak bugüne kadar 984 milyon lira doğrudan destek 
verdik teknoloji geliştirme bölgelerine. 2017’de bakan-
lığımız tarafından yapılan değerlendirmede perfor-
mans endeks sıralamasında bütün teknoloji geliştirme 
bölgeleri arasında İTÜ ARI Teknokent birinci sırada yer 
aldı. Ben hem rektörümüzü hem de teknopark yöneti-
cilerimizi hem de bütün bu sürece katkı veren girişim-
cilerimizi yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

Açılış töreninde konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, “Fikirden ürüne giden yolun dijital 
süreçlerle yürütüleceği, Türkiye'nin en kapsamlı 
dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ’yi 
açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek, inovasyon 
ve dijitalleşme odağında değer yaratacak İTÜ 
MAGNET FAB | TRİDİ üretim merkezinde; üç boyutlu 
yazıcıları, lazer ve CNC makinelerini büyük, orta ve 

küçük ölçekli sanayiden, öğrencilere ve diğer bireysel 
kullanıcılara kadar geniş ve etki yaratabilecek bir 
kitlenin hizmetine sunuyoruz. Bildiğiniz üzere özel-
likle donanım girişimcilerinin ve Ar-Ge odaklı firma-
ların projelerini gerçekleştirebilmeleri için prototi-
pleme ve özel seri üretim ihtiyaçları olur. Bu 
ihtiyaçları en güncel teknolojiler ve modern yazılım 
altyapısı ile karşılayan İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ 

İTÜ Rektörü ve İTÜ ARI Teknokent YK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaca: 
“İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ üretim merkeziyle yeni bir dönemin kapılarını 
açıyoruz” 
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2014 yılında 3 boyutlu yazıcılar ve dijital üretim 
teknolojileri alanında yenilikçi hizmet vermek ve bu 
alanda ürünler geliştirmek için kuruldu.  Türkiye’de 3 
boyutlu yazıcılar ve dijital üretim teknolojilerinin 
gelişmesi ve yaygınlaşması için öncülük etmiştir.  
Tridi, endüstrinin prototipleme, son ürün imalatı ve 
düşük hacimli seri üretim ihtiyaçlarına yönelik 
müşteri odaklı ve inovatif çözümler üretir. İTÜ 
Magnet Fab | TRİDİ merkezinin işletmesini yürütme-
ktedir. 

TRİDİ Hakkında

üretim merkeziyle değer yaratan yeni bir dönemin 
kapılarını açıyoruz. Ülkemizin milli ve yerli üretim 
hedeflerine de üniversite olarak yön ve destek 
vermeye devam ediyoruz.” dedi. Üniversite - sanayi 
iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olacak olan 
İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ’de bir yıl sonunda 1000’den 
fazla prototipin çıkması, 50’den fazla endüstriyel 
tasarım projesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. 
Merkezde 19 adet üç boyutlu yazıcı, 2 adet lazer 
kesim makinesi ve 4 adet CNC makinesi yer alıyor. 
Alanında uzman bir start-up olan Tridi ile iş birliği 

halinde inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bir 
sistem kurgulayan İTÜ ARI Teknokent, bu merkez ile 
büyük, orta ve küçük ölçekli sanayiden endüstriye, 
öğrencilerden bireysel kullanıcılara kadar geniş bir 
kitleye prototipleme ve ön seri üretim süreçlerinde 
değer yaratmayı hedefliyor. İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ; 
endüstriyel 3D baskı, silikon kalıplama, lazer kesim, 
yüzey işlemleri ve tasarım hizmetlerinin yanı sıra 
üretimin içinde bulunmak isteyenlere kendi kulla-
nabilecekleri bir ortak üretim ve çalışma alanı da 
sunuyor. 
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Peoplise CTO’su Doruk Molo: 60’tan fazla kurumsal firma ile 
çalışıyoruz, Romanya, ABD ve Avrupa’da Çeşitli Müşterilerimiz Var!

Doruk Molo

 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. 

Açılış töreninde konuşan İTÜ Rektörü ve İTÜ ARI Teknokent 
YK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Fikirden ürüne giden 
yolun dijital süreçlerle yürütüleceği, Türkiye'nin en kapsamlı 
dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ’yi açmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek, inovasyon ve dijitalleşme 
odağında değer yaratacak İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ üretim 
merkezinde; üç boyutlu yazıcıları, lazer ve CNC makinelerini 
büyük, orta ve küçük ölçekli sanayiden, öğrencilere ve diğer 
bireysel kullanıcılara kadar geniş ve etki yaratabilecek bir 
kitlenin hizmetine sunuyoruz. Bildiğiniz üzere özellikle 
donanım girişimcilerinin ve Ar-Ge odaklı firmaların projelerini 
gerçekleştirebilmeleri için prototipleme ve özel seri üretim 
ihtiyaçları olur. Bu ihtiyaçları en güncel teknolojiler ve modern 
yazılım altyapısı ile karşılayan İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ 
üretim merkeziyle değer yaratan yeni bir dönemin kapılarını 
açıyoruz. Ülkemizin milli ve yerli üretim hedeflerine de üniver-

site olarak yön ve destek vermeye devam ediyoruz.” dedi. 
Üniversite - sanayi iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri 
olacak olan İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ’de bir yıl sonunda 
1000’den fazla prototipin çıkması, 50’den fazla endüstriyel 
tasarım projesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Merkezde 19 
adet üç boyutlu yazıcı, 2 adet lazer kesim makinesi ve 4 adet 
CNC makinesi yer alıyor. Alanında uzman bir start-up olan Tridi 
ile iş birliği halinde inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bir 
sistem kurgulayan İTÜ ARI Teknokent, bu merkez ile büyük, 
orta ve küçük ölçekli sanayiden endüstriye, öğrencilerden 
bireysel kullanıcılara kadar geniş bir kitleye prototipleme ve ön 
seri üretim süreçlerinde değer yaratmayı hedefliyor. İTÜ 
MAGNET FAB | TRİDİ; endüstriyel 3D baskı, silikon kalıplama, 
lazer kesim, yüzey işlemleri ve tasarım hizmetlerinin yanı sıra 
üretimin içinde bulunmak isteyenlere kendi kullanabilecekleri 
bir ortak üretim ve çalışma alanı da sunuyor. 
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T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar 
Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen ve sefer liderliğini Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy’un üstlendiği 3. Ulusal Antarktika Bilim 
Seferi’ne katılan Türk ekibi, Antarktika'da geçici üssün kurulumunu 

başarı ile tamamladı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi koordinasyonunda yürütülen 3. 
Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde sona yaklaşıldı.  
Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi’ne yöne-
lik çalışmaların gerçekleştiği 3. Ulusal Antarktika 
Bilim Seferi kapsamında, Horseshoe Adası’nda Türk 
Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu. Türkiye’nin beyaz 

kıtadaki geçici üssü olan kampın kurulmasıyla Horse-
shoe Adası’nda Türk bayrağı göndere çekildi. İTÜ 
Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) tarafın-
dan gerçekleştirilen çalışmalarda 3. Ulusal Bilim 
Seferi ekibi, kampın açılışının ardından Gaziantep 
Büyükşehir ve İstanbul Tuzla Belediyelerinin düzen-
lediği Antarktika konulu resim yarışmasına katılan 
ve dereceye giren çocukların resimlerini sergileyer-
ek aile fotoğrafı verdi.

Antarktika'da
Türk Bilimsel Araştırma Kampı

Kuruldu 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika'da 
geçici üssün kurulumunun başarı ile tamamlandığı 
kamuoyuna duyurdu. Bakan Varank açıklamasında şu 
ifadeleri kullandı: “Arkadaşlarımız resimleri yolladılar. 
Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk. Bizim Antarkti-
ka'ya bilim üssü kurma projemiz var. Bu da Sayın Cumhur-
başkanımızın vizyoner siyaset anlayışıyla ortaya konmuş 
bir proje. Bilim insanlarımız, 3. Bilim Seferlerini şu anda 
Antarktika'ya düzenliyor. Bizim Antarktika Antlaşmalar 
Sistemi’nde söz sahibi olup orada kalıcı bir üs kurmamız için 

bu bilim seferlerinin yapılması ve orada geçici bir üs kurma 
faaliyetinin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Şunun 
müjdesini veriyorum, arkadaşlarımız resimleri yolladılar. 
Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk. Çok gurur-
landıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandır-
mak, sancağımızı dalgalandırmak bizler için gurur verici. 
Ayrıca oldukça meşakkatli bir süreç, bilim insanlarımıza da 
teşekkürlerimizi yolluyoruz. Nasıl eziyet çektiklerini, nasıl 
fırtınaya tutulduklarını bana telefonda da anlattılar. Ülke-
mize hayırlı olsun inşallah."

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Antarktika’dan 
ulaşan haberle çok mutlu olduklarını ifade ederek, 
“Bayrağımızın Antarktika'da bilim uğruna dalgalanıyor 
olması gurur verici. Bu yıl kurulan geçici üssümüzde yapıla-
cak bilimsel çalışmalarla Antarktika'da kalıcı üs kurulmasına 
da öncülük etmiş olacağız.” dedi. İTÜ’nün, 2015 yılından bu 
yana liderliğini üstlendiği kutup araştırmalarında 3 ulusal 
sefer düzenlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Karaca açıklaması-
na şu sözlerde devam etti: “Ülkemizin, Antarktika 
Antlaşmaları çerçevesinde kutup bölgelerinde fiziki 
varlığının sağlanmasıyla birlikte danışman ülke statüsüne 
yükselmek en temel hedeflerimizden. Ekibimizin ülkemize 
dönüşünü de heyecanla bekliyoruz.” Türk Antarktika Bilim 
Seferi Lideri ve İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy, 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Horsehoe Adası’nda 

2019-2022 döneminde hizmet verecek bilimsel araştırma 
kampının kurulumunun tamamlandığını söyledi. İlk iki 
seferde fizibilite çalışmalarının yapıldığını hatırlatan 
Özsoy, şöyle devam etti: "Bu bilim kampının çok büyük 
önemi var. Türkiye’den 14 bin kilometre uzaklıktaki kıtaya 
gelen bilim insanlarına çalışmalarını yaparken rahatlık 
sağlayacak bilim kampımız, 3 sene yaz sezonunda hizmet 
verecek." Özsoy, sürecin zorlu geçtiğine dikkat çekerek, 
tüm sefer katılımcılarının büyük bir özveriyle çalıştığını ve 
çok emek verdiğini sözlerine ekledi. Özsoy, kampın kurulu-
munda çevresel duyarlılığı da gözettiklerini vurgulayarak 
kurulumla ilgili çevresel etki değerlendirme raporunu 
Antarktika Antlaşmalar Sistemi'ne önceden gönderdikleri-
ni, kurulum esnasında çevreye ve adadaki canlılara zarar 
verilmediğini dile getirdi.

“Antarktika'da geçici bilim
üssümüzü kurduk”

“Bayrağımızın Beyaz Kıta’da dalgalanmasından gurur duyuyoruz”
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İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrupa’nın önde gelen diğer 8 partner üniversitesi ile 
birlikte Avrupa Mühendislik, Öğrenimde Yenilikçilik ve Bilim İttifakı’nı kurdu.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın başkanlık 
ettiği İTÜ Delegasyonu Avrupa’nın seçkin üniversitel-
erinin rektörleri ve delegasyonları ile 29 Ocak 2019’da 
İspanya'nın başkenti Madrid’de bir araya geldiler. 
Türkiye’den Üniversitemiz, İspanya’dan Madrid 
Politeknik Üniversitesi, Macaristan’dan Budapeşte 
Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Romanya’dan 
Bükreş Politeknik Üniversitesi, Almanya’dan Friedrich 
Alexander Erlangen-Nürnberg Üniversitesi, Fransa’nın 
önemli mühendislik yüksekokulları (Graduate engi-
neering schools) çatı kurumu ParisTech'in kurucu üyel-
erinden Chimie ParisTech, École des Ponts et Chauss-

ées ParisTech, ENSTA ParisTech, Mines ParisTech 
güçlerini birleştirdiler ve “Avrupa Mühendislik, 
Öğrenme Yenilik ve Bilim İttifakı’nı (EELISA -European 
Engineering, Learning Innovation and Science 
Alliance)” oluşturdular. İttifakın hedeflerini de kapsay-
an kuruluş beyanı, Madrid Politeknik Üniversitesi’nin 
düzenlediği görkemli bir törenle imzalandı. Bilindiği 
gibi Avrupa Komisyonu, 2025’e kadar 20 Avrupa 
Üniversitesi kurmaya yönelik bir Erasmus+ çağrısı 
yayınlamıştı. İTÜ ekibi dâhil, EELİSA üyesi ekipler bu 
çağrıya cevap vermek üzere 8 aydır birlikte çalıştı. 
Yakın gelecekte bir Avrupa Üniversitesi oluşturma 

İTÜ, 

Avrupa  Üniversitesi
Kurma Yolunda



43

hedefi kapsamında, genel olarak Avrupa Birliği değerleri-
nin ilerlemesini pekiştirmeyi amaçlayan EELISA, Avrupa 
yükseköğretim alanı ve ötesindeki tüm sektörlerdeki 
yükseköğretim kurumları için önemli bir yol gösterici 
olacak. EELISA, üniversitelerin stratejilerini sürdürülebilir 
kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirecek. Mühendis-
lik öğrencilerinin, akademik ve idari personelin hareketlil-

iğini teşvik edecek ve destekleyecek. Yükseköğrenim, iş 
dünyası ve toplum arasındaki bağlantıları geliştirecek. 
Yüksek lisans düzeyinde bütün Avrupa’da geçerli 
mühendislik diploması üzerine odaklanan ortaklar, 
lisans ve doktora düzeyinde de iş birliğini geliştirece-
kler. EELISA üyeleri, Avrupa Yükseköğrenim ve Araştır-
ma Alanı içindeki iş birliğini güçlendirecekler. 

Avrupa’nın ilk kadın mühendislerinden biri olan ve 
hayatı boyunca Avrupa’nın birçok ülkesinde iz bıra-
kan Romanya asıllı Elisa Leonida Zamfirescu’yu 
çağrıştıran EELISA cinsiyet eşitliği konusuna önem 
veriyor. Kadınların mühendislik mesleğinde kariyer 
ve sosyal hayatlarında da aynı haklara sahip olması 
gerektiğinin altını çiziyor. Mines ParisTech koordi-
natörlüğünde, ATHENS (Advanced Technology 
Higher Education Network/Socrates) adlı değişim 
programı çerçevesinde 20 yıldan beri iş birliği yapan 
üniversite ve okullar, yeni kurdukları EELISA 
sayesinde, toplam 170 bin öğrenci ve personeli, 
2025’e kadar iddialı hedefler taşıyan bir Avrupa 
Üniversitesi oluşturmak üzere bir araya getirdiler. Bu 
doğrultuda geliştirilen geniş vizyonlu ortak projenin 
ilk 3 yılı, bütün Avrupa’da geçerli, yüksek lisans (Mas-

ter) seviyesinde bir mühendislik derecesi oluşturma-
ya odaklandı. Bu kapsamda sektörle ilgili eğitim ve 
deneyim paylaşımı yaygınlaştırılacak. Yükseköğren-
im ve bilimsel araştırma arasındaki ilişki kuvvetlendi-
rilecek, bilimsel araştırma yaparak öğrenme 
desteklenecek. İlk 3 yıllık öğrenci ve akademik pers-
onel hareketliliği kapsamında, Avrupa Komisyonu 
nezdinde öncelikli olan “Akıllı, Yeşil ve Sürdürülebilir 
Şehir” ile “Endüstri 4.0” konularında açılacak ders 
programları sunulacak. Adı geçen bu iki alanda 
çalışan laboratuvar ve ekipler arası iş birliği 
desteklenecek. İleride, hem iş birliği alanları 
genişletilecek hem de lisans ve doktora konularında 
birlikte çalışılacak. Avrupa Mühendislik Eğitimi 
Akreditasyon Ağı da EELISA projelerine danışman 
partner olarak destek verecek.
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Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın başkanlığında 
Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve üniversitelerine 
yapılan ziyaretin ardından, İTÜ ev sahipliğinde 
gerçekleşen protokol programında TDTU Rektörü Prof. 
Sadritdin Turabdjanov ve Rektör Yardımcısı Prof. Mirtemir 
Kurbanov 17-18 Ocak tarihlerinde üniversitemizi ziyaret 
etti. İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki merkezler ile fakül-
telerimizi, araştırma merkezlerimizi ve laboratuvarlarımızı 
görme imkânı bulan TDTU Heyeti ile ziyaret sonrası 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Özbekistan’ın Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi 
(TDTU) arasında akademik eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile İTÜ, 
ortaklaşa bilimsel araştırma faaliyetleri ile lisans, lisansüstü öğrencileri ve 
akademisyenlerine sağladığı eğitim ve araştırma imkânlarına yeni bir proje daha ekledi.

eğitim iş birliği protokolü imza töreni 18 Ocak 2019 
tarihinde Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşti. İmza törenine Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Karaca, TDTU Rektörü Prof. Sadritdin Turabdjanov ile 
üniversitelerin rektör yardımcıları katılım gösterdi. 
Karşılıklı imzaların atılmasıyla birlikte, bilimsel alanda yeni 
ufuklar açma gayesi taşıyan ve uluslararası üniversiteler-
le iletişim sürecinde bilgi alışverişini hızlandırmayı 
amaçlayan bu iş birliği anlaşması resmiyet kazanmış oldu.

Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi ile

Eğitim Protokolü
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Üniversitemizi ziyaret eden heyet, ilk gün girişimcilik 
ekosistemi merkezlerimiz İTÜ MAGNET ve İTÜ Çekirdek 
ofislerimizi ziyaret etti. İTÜ ARI Teknokent merkez 
ofisinde İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz 
Tunçalp ile bir toplantı gerçekleştiren heyet, İTÜ Çekird-

ek’ten Hyggefood ve Intenseye girişimlerinin sunumlarını 
dinledi. İTÜ bünyesindeki girişimcilik ekosistemini rol model 
olarak gördüklerini belirten heyet ile üniversitemiz bilimsel 
bilgi ve araştırma projelerini ticarileştirmede karşılıklı 
temas halinde olacaklar. 

Yükseköğretim kurumlarında teknoparkların ve araştırma 
merkezlerinin kurulması yoluyla üretimin farklı sektörler-
ine bilimsel araştırmalar ekseninde uygun girişimlerle fikir 
ve ileri teknoloji ürünlerin üretilmesi stratejisinin önemi-
nin vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Karaca, bilimsel araştır-
malar ile bilginin ticari ürüne dönüşme sürecinde öğrencil-
er, mezunlar ve akademisyenler arasında oluşturulan bilgi 
ağı ile üniversitelerin küçük işletmeler kurma becerilerinin 

• Lisans ve lisansüstü öğrenci değişim ve ortak ders programları oluşturmak,
• Öğretim üyeleri ve araştırmacılara yönelik değişim programları yürütmek,
• Ortak araştırma faaliyetlerinin ortak fakülteler, enstitüler ve araştırma merkezleri aracılığıyla geliştirmek,
• Bilimsel gelişim için uzaktan eğitime malzeme ve teknik ekipman organizasyonu yapmak, 
• Üniversite-sanayi ekseninde ortak alanlarda staj programının koordinasyonunu sağlamak,
• Bilimsel çalışmalara katılımı teşvik eden ve eğitim literatürünün hazırlanmasını organize etmek,
• Bilginin girişimcilikle ticarileşme sürecinde ve Ar-Ge’nin önemli olduğu noktalarda staj sorununu ortadan kaldırmak.

geliştirilmesi konularını TDTU heyetine aktardı. İmzala-
nan protokol ile enerji, elektronik, tıbbi ve mikro elektron-
ik, temel bilimler ve mühendislik fiziği, biyoteknololoji, 
mühendislik, bilgi teknolojileri ve madencilik konularında 
TDTU ile ortak çalışmalar yürütülecek. İTÜ ve TDTU 
arasında bilimsel iş birliğini ilerletmek geliştirmek amacıy-
la imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilmesi 
planlanan ortak çalışmalar;

TDTU Rektörü başkanlığındaki heyet, ziyaret boyun-
ca üniversitemizin akademik ve bilimsel altyapısı 
doğrultusunda eğitim süreci ile bilginin ticarileştir-
ilmesi aşamalarını yerinde görme imkânı buldu. 
İmzalandığı tarihten itibaren 2019-2020 öğretim yılı 

sonuna kadar geçerliliğini koruyacak olan protokol, 
tarafların isteği doğrultusunda yenilenebilecek. İş 
birliğinin ilerleyen zamanlarında İTÜ’lü öğretim üyel-
erini TDTU’ya ders vermeye davet etmesiyle 
protokol ziyareti sona erdi.

Prof. Dr. Karaca: “Bilimsel araştırmalar ile farklı sektörlerde girişimcilik 
fikirlerinin hayata geçirilmesi ve sonuçlarının ticari ürüne dönüşmesi 
üniversiteleri geliştirecektir.”

İTÜ’nün girişimcilik ekosistemindeki rolü Özbekistan’a öncülük edecek.



46

Doğada koşarak harita ve pusula ile yön bulma 
sporu olan ve her geçen gün gelişerek yayılan 
oryantiring sporcuları Ordu'da buluştu. Perşembe 
ve Altınordu ilçelerinde iki gün süren yarışlara 20 
kulüpten 218 sporcu katıldı. Tüm yaş kategorile-

rinde kürsüye çıkma başarısı göstereren ekibimiz, 
takım bazında en iyi performansı sergileyen kulüp 
oldu. Sporcularımız Ordu Vali Yardımcısı ve 
Perşembe Kaymakamı’nın katıldığı ödül töreninde 
madalyalarını aldılar. 

İTÜ Orienteering Kulübü, öncelikle İTÜ Mensubu 
olanlarla başlayıp bütün Türkiye'de olan her bireye 
oryantiring sporunu yaptırmayı ve daha yaygın, 
bilinir hale getirmeyi amaçlayan bir spor kulübüdür. 
Düzenli olarak her hafta okul içinde ve dışında 
antrenmanlar yaparak, Türkiye Oryantiring Federa-
syonunun düzenlediği etkinliklere katılıyor ve 

kulüp sporcularını hazırlıyor. Kulüp yıl içinde, İTÜ 
Oryantiring Günleri ve İTÜ Kampüs Macerası etkin-
likleri düzenliyor. Uluslararası yarışlarda da yer alan 
kulüp üyelerinden Mücahit Özkaya 07-15 Temmuz 
2018’de Macaristan'da düzenlenen Gençler Dünya 
Oryantiring Şampiyonası'nda (JWOC) oryantiring 
milli takımı ile ülkemizi temsil etmişti.

Oryantiring Kulübümüz, Oksijen Diyarı Ordu Özel Oryantiring Yarışması’nda katıldığı tüm 
yaş kategorilerinde kürsüye çıkma başarısı göstererek İstanbul’a 15 madalya getirdi. 
Türkiye Oryantiring Federasyonunun Ordu Valiliği desteğiyle 19-20 Ocak’da 
düzenlediği yarışmada İTÜ Orienteering Kulübümüz, toplamda 15 madalya alarak takım 

bazında birinciliği elde etti. 

Ordu Özel Oryantiring Yarışması’nda

 Üniversitemize 15 Madalya

İTÜ Oryantiring Kulübümüz
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Dünyanın 140 ülkesinde 54’ü Nobel sahibi 27 binden 
fazla akademisyen ve araştırmacı ağına sahip AvH 
Vakfı, her yıl farklı ülkelerden 2 bin bilim insanına 
Almanya’nın araştırma olanaklarını açıyor. Birçok ödülü 
arasından Humboldt Araştırma Ödülü, konusunda 
bilime uluslararası düzeyde önemli katkı sağlayan, 
bilimsel araştırmalarıyla alanında temel keşiflerle yeni 

teoriler bulmuş ve yenilerini bulacak potansiyeli 
yüksek araştırmacılara veriliyor. Tüm bilimsel araştır-
ma alanlarını kapsayan bu ödüle farklı ülkelerden her 
yıl 100 kişi layık görülüyor. Ülkemizden daha önce bu 
ödüle layık görülen bilim insanları; Prof. Dr. Oktay 
Sinanoğlu, Prof. Dr. Ziya Akçasu, Prof. Dr. Sadık Kakaç, 
Prof. Dr. Nihat Berker ve Prof. Dr. Okyay Kaynak oldu.

İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yusuf Yağcı, Humboldt Araştırma Ödülü ile Alman-
ya’da bulunan üniversiteler ile İTÜ arasında bilimsel iş 
birliği sağlayacak. Almanya’ya davet edilen Yağcı, kendi 
seçtiği bir araştırma grubu ile birlikte bir yıla kadar bilimsel 
çalışma yapma olanağı ile birlikte uluslararası bilimsel iş 
birliklerini artıracak. Bilimsel araştırmalara katkısı 
dolayısıyla Prof. Dr. Yusuf Yağcı’ya verilen saygın ödül, 
AvH Vakfı’nın 28-31 Mart’ta Almanya’nın Bamberg 
şehrinde gerçekleştireceği 47. Araştırma Ödülleri Sem-
pozyumunda takdim edilecek. Araştırmacı Alexander von 
Humboldt adına alanında uzman isimlere verilen ödüle 
Potsdam Üniversitesinden Prof. Dr. Helmut Schlaad 
tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Yağcı, Alman bilim 
insanları ile birlikte polimer kimyası alanında yapacağı 
bilimsel araştırmalarına bu ödülle birlikte yenilerini ekleye-
cek. Araştırmacıların çalışmalarını göz önünde bulunduran 
ve bilime katkısının artarak devam edeceğinin göstergesi 
olan Humboldt Araştırma Ödülü 60 bin avro değerinde ve 
Pof. Dr. Yağcı’nın hayatı boyunca Alman bilim adamları ile 
gerçekleştirecekleri araştırmaları destekleme amacını da 
taşıyor. Araştırma ödülü ile ilgili Prof. Dr. Yağcı, 1980 yılın-
dan beri bütün akademik çalışmalarını Türkiye’de İTÜ’de 
sürdüren bir bilim adamı olarak böylesine uluslararası 
önemli bir ödülü almanın onurunu taşıdığını söyleyerek bu 
ödülün Alman bilim adamları ile var olan bilimsel iş birlikler-

ini daha da artıracağını söyledi. Prof. Dr. Yağcı, İTÜ’deki 
genç bilim insanlarının zor koşullarda dahi çok çalışarak 
daha büyük başarılar elde edebileceğine inandığını da 
sözlerine ekledi. Prof. Dr. Yusuf Yağcı, Türkiye’de verilen 
birçok ödülün yanı sıra; Japan Polymer Society (2008), 
Ogranization of Islamic Countries (OIC)-Comstech (2011), 
OIC Science and Technology Acheievement Award 
(2017), Royal Society of Chemistry Fellow (UK) (2017), 
International Belgian Polymer Group Award (2018) ve 
Japan Photopolymer Society Best Paper Award (2018) 
gibi uluslararası ödüllerin sahibidir.

Tüm Uzmanlık Alanlarında Her Yıl 100 Bilim İnsanına Veriliyor

Prof. Dr. Yusuf Yağcı’ya 

Humboldt Araştırma Ödülü
İTÜ’de Polimer Kimyası alanında araştırmalarıyla dünyada adından söz ettiren Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı, Alexander von Humboldt (AvH) Vakfı tarafından verilen 

Almanya’nın saygın bilim ödüllerinden Humboldt Araştırma Ödülü’ne değer görüldü. 

Prof. Dr. Yusuf Yağcı
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