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E-dergimizin üçüncü sayısına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Bu sayıda, İTÜ’deki Girişimcil ik 
Ekosistemi’nin önemli parçalarından İTÜ Çekirdek ve İTÜ Gate programları ve bu programlarda yer 
alan firmalarla ilgili bilgilere yer verdik. Ayrıca İTÜNOVA TTO bünyesinde İTÜ’lü akademisyenlerimiz 
ile yürüttüğümüz projelerden bazı örnekleri de bulabileceksiniz. İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent’le ilgili 
çeşitli güncel haberleri sunmaya da gayret ettik.  

Girişimcilerin desteklenmesi için İTÜ ARI Teknokent’in 4 yıl önce temellerini attığı İTÜ Çekirdek 
Programı’nın geliştirilmesi ve desteklenmesi ve İTÜ GATE gibi yeni bir programın kurgulanması ve 
yürütülmesi İTÜNOVA TTO olarak öncelikli alanlarımız arasında yer alıyor. 

İTÜ Çekirdek Programı “girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge kültürü” nün gençlere aşılanması ve buna bağlı 
olarak yurtdışına beyin göçünün azaltılması hedefiyle İTÜ Çekirdek içerisinde birçok başarılı girişimci 
ve yetenek geliştirilmiş ve 2014 yılında bu sayıda örnekleri verilen 6 başarılı firma kurulmuştur. 

İTÜ ARI Teknokent ve İTÜNOVA TTO’nun geçen yıl ilk kez uygulamaya koyduğu İTÜ’nün Uluslararası 
Hızlandırıcı Programı olan ITU GATE I Rocket Your Business Programı ile KOBİ ölçeğindeki teknoloji 
firmalarına, uluslararası pazara açılma fırsatı sağlanmıştır. 

Geçen yıl İTÜ ARI Teknokent ekosisteminden seçilen 8 firma ile başlayan ve bu yıl Türkiye’nin 
her yerinden başvuru kabul edilecek olan program çerçevesinde, seçilen girişimci firmalar, bir ay 
boyunca Chicago ve San Francisco’da yoğun bir iş geliştirme kampanyası ile uluslararası yatırımcılarla 
buluşacaklar. Uluslararası ağlara açılma, eğitim ve kamp programı, yurtdışı iş geliştirme desteği ve 
yabancı yatırımcılarla buluşma fırsatlarını bir arada sunan ITU GATE | Rocket Your Business Programı, 
Ar-Ge süreçleri sonucunda ürünleri hazır hale gelmiş KOBİ ölçeğinde firmaları hedeflemektedir. 

Girişimcilikle ilgili bir kısmından yukarıda bahsettiğimiz faaliyetlerimiz yanında İTÜNOVA TTO 
bünyesinde üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütmekte olduğumuz proje sayımız 100’ü 
geçti. Sadece proje sayımızın artmasından dolayı değil işbirliği yaptığımız akademisyen ve sanayici 
sayılarının yükselmesinden ve çeşitlenmesinden de mutluyuz. 

Yeni sayılarımızda farklı konularda tekrar buluşmak dileğiyle,
Saygılarımızla,

Dr. Ercan ÇİTİL
İTÜNOVA TTO Genel Müdürü
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İTÜ ARI Teknokent 
Chicago 1871’de 
Ofis Açtı!

İTÜ ARI Teknokent yeni açıkladığı destekleme 
programı ile tüm teknoloji girişimcilerine, dünyanın 
teknoloji merkezlerinden Chicago’da ofis, pazarlama 
ve iş geliştirme hizmetleri sunuyor. Amerika’daki 
yatırımcılarla Türkiye’den girişimciler arasında 
köprü kuruyor.
Türkiye’nin en gelişmiş teknoparkları arasında yer 
alan İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’deki teknoloji 
girişimcilerini uluslararası pazarlarla buluşturmaya 
haz ı r lan ıyor.  Dünyanın  en  başar ı l ı  ku luçka 
merkezlerinden Chicago 1871’de ofis açan İTÜ 
ARI Teknokent, teknoloji üreten yenilikçi firmaları 

yurtdışına taşımak için sadece bu yıl 1.8 milyon TL 
harcayarak, girişimci firmaların yeni iş ortaklıkları 
kurmalarını destekleyecek. Böylece Türkiye’den 
çıkan girişimci teknoloji firmaları Amerika pazarının 
ve uluslararası yatırım almanın kapısını aralayacak.

Kabul etmesi zor, avantajları benzersiz

İTÜ ARI Teknokent’in ofisini açtığı Chicago 1871, 
Amerika’nın önde gelen donanım, nanoteknoloji, 
biyoteknoloji ve robotik girişimcilerine en sahipliği 
yaparken,
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Northwestern, Chicago ve Illinois Üniversiteleri 
ve dünyaca ünlü Techstars kuluçka merkezlerine 
ve iş geliştirme ofislerine de ev sahipliği yapıyor. 
4.700 m2 üzerine kurulmuş Chicago 1871’in en 
büyük özelliklerinden biri ekosistemi içerisine 
alacağı kurumları uzun bir süreç içerisinde farklı 
değerlendirme kriterlerine göre incelemesi ve 
sonrasında merkeze kabul etmesi. Bu yöntem 
ile uzun soluklu ve sağlam iş ortaklıkları kuran 
merkez, kabul ettiği kurumlara eğitim, uluslararası 
yatırımcıyla buluşma, mentorluk ve danışmanlık 
hizmetleri, dünya genelinde panel ve konferanslara 
katılım, ofis ve konferans salon kullanımları gibi 
çok önemli avantajlar sağlıyor. Yaklaşık iki yıldır 
söz konusu değerlendirme sürecinden geçen İTÜ 
ARI Teknokent, böylece Amerika’nın en seçkin 
girişimcilik merkezlerinden birinde girişimcileriyle 
yıl boyunca ve doğrudan yer alma imkanına sahip 
oluyor.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni teknoloji 
geliştiren girişimcilerin dünyaya açılan kapısı 
olma yolunda atılan bu adımın mutluluk verici 
olduğunu ifade ederken; “Chicago 1871’te ofis 

açmak oldukça zor. Buraya kabul edilmek için çok 
farklı aşamalardan geçmek gerekiyor. ITU ARI 
Teknokent olarak uzun bir süredir dahil olduğumuz 
bu süreci başarıyla tamamlayarak ofisimizi açtık. 
Türk teknoloji girişimcilerine rekabetin üst düzey 
yaşandığı ancak vaat ettikleriyle eşsiz imkanlar 
sunan Amerika ’da bir  destek el i  sunuyoruz. 
Girişimcilerimizin bu eli tutarak Türkiye’den çıkan 
uluslararası bir marka olmalarına olanak tanıyacak 
olmak bize gurur veriyor” dedi.

Önümüzdeki dönemde uluslararası bir  marka 
çıkarma ve Türk girişimciliğini geliştirme misyonu 
doğrultusunda yurt dışı yatırımlarına devam etmeyi 
planlayan İTÜ ARI Teknokent, bu tip uluslararası 
merkezler açmaya kısa süre içinde San Francisco, 
Boston, Berlin ve Şanghay’da yeni merkezlerle 
devam edeceğini bildiriyor.
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Atıl Kaynaklarda Tasarruf 
İTÜ ARI Teknokent’te 
Sağlanıyor

Bankaların şubelerinde ya da ATM’lerinde, gerekenden fazla bulundurdukları nakit para, onlar için, “yastık 
altı” gibi değerlendirilemeyen atıl kaynak anlamına geliyor. İTÜ ARI Teknokent ekosisteminde yer alan 
P1M1, “P1M1 Finance” projesiyle, bankalara ATM ve şubelerinde ileriki tarihlerde ne kadar para yatırılıp, 
ne kadar para çekileceğini saatlik olarak öngörme fırsatı sağlıyor. P1M1 Genel Müdürü Dr. Tolga Kurt, 
bankaların şube ve ATM’lere etkin bir nakit dağıtımı yönetimi ile atıl kaynaklarından yüzde 25 ile yüzde 
40 arasında tasarruf sağladığını vurguluyor.

İhtiyaçtan fazla parayı şubelerde ve ATM’lerde bulundurmak, her kuruşu doğru yönetmenin büyük önem 
taşıdığı finans sektöründe, bankalara milyonlarca lira kaybettiriyor. Bilişim teknolojilerini kullanarak, 
bankacılık, telekom, tedarik zinciri gibi alanlarda, “karar destek sistemleri” geliştiren P1M1, Cash Plus 
ürünüyle bankalara, tüm şube ve ATM’lerinde gerek ve yeter miktarda para tutabilme olanağı sağlıyor.

İTÜ ARI Teknokent’te hızla büyüyen P1M1’in kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Tolga Kurt, “Çalıştığımız 
Türkiye’nin en büyük 7 bankasından her biri için, sahada tuttukları günde 600 milyon liradan yüzde 25 
tasarruf sağlamak, bu kaynağı değerlendirdiklerinde yıllık yüzde 10’dan 15 milyon liralık bir kazanç anlamı 
taşıyor” diyor. P1M1 Genel Müdürü Dr. Tolga Kurt, şirket olarak pazara sundukları dört üründen biri olan 
Cash Plus’ın bir nakit optimizasyonu ürünü olduğunu belirterek, “ATM’lerde ve şubelerde önümüzdeki 
on gün boyunca, saat bazlı ne kadar para çekilir, para yatar bunun tahminlemesini yapıyoruz. Ona göre, 
bankaların orada ne kadar para tutmaları gerekiyor, ne zaman zırhlı araçta ne kadar para gönderecekler, 
bunun optimizasyonunu sağlıyoruz. Örneğin Türkiye’deki en büyük 6-7 bankadan konuşursak, her biri 
için ortalama sahada tutulan para miktarı günlük 500-600 milyon lirayı buluyor. Bunu tüm bankalara 
vurduğumuzda, muazzam bir nakit, aslında atıl bir şekilde duruyor. Ekonomiye de kazandırılamıyor. 
Niye duruyor? İnsanlar gittiğinde, yarın ne kadar ihtiyaç olacak tam net bilinemediğinden. Sunduğumuz 
çözümle. bunu artık daha net bildiklerinden sahaya daha az para koyuyorlar ve yüzde 20-25, hatta bazı 
yerlerde yüzde 40’a kadar tasarruf sağlanıyor” şeklinde konuşuyor.
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Yurt dışında 4 yabancı banka ile 
test çalışmaları sürüyor

Türkiye’de i lk 10 büyük bankanın yarısından 
fazlasıyla çalıştıklarını, diğerleri ile de görüşme 
ve test aşamasında olduklarını, bu sayede Cash 
Plus adlı bu ürünlerinin pazar lideri konumuna 
ulaştığını anlatan P1M1 Genel Müdürü, “Türkiye’de 
gidebileceğimiz başka bir banka da kalmadı” diyor ve 
artık hedeflerinin dünya pazarı olduğunu belirtiyor. 
ABD, Ukrayna, Kanada gibi toplamda 7 farklı ülkede 
distribütörleri bulunduğunu, Toronto yakınlarında 
bir de ofis açtıklarını anlatan Dr. Tolga Kurt, yurt 
dışı pazarlama çalışmaları kapsamında 4 yabancı 
banka ile test çalışmalarını sürdürdüklerini ifade 
ediyor. Yurt dışında devlet desteği ile katıldıkları 
fuarlar yoluyla Ortadoğu’da önemli bağlantılar 
edindiklerini, şimdi de ABD’deki finans kuruluşlarıyla 
kurmakta oldukları  bağlantılar çerçevesinde, 
sağlayacakları geri dönüşleri çok önemsediklerini 
kaydeden Dr. Tolga Kurt, “Yurt içinde yok, ancak 
yurt dışında rakiplerimiz var. Türkiye’de hiçbir 
yabancı rakibimize ihale kaptırmadık. Bu yüksek 
performansımızın bize dış pazarlara açılırken de 
avantaj sağlayacağını düşünüyoruz” diyor.

Ar-Ge çalışmalarını tümüyle Türkiye’de gerçekleştir
diklerini, Boğaziçi Teknokent’te de bir ofislerinin 
bulunduğunu, ancak merkez ofislerinin İTÜ ARI 
Teknokent’te olduğunu anlatan P1M1 Genel 
Müdürü Dr. Kurt, İTÜ, Boğaziçi ve Yıldız Teknik 
Üniversiteleri’nden öğretim üyeleriyle işbirliği 
halinde geliştirdikleri yeni teknolojileri yurt dışına 
ihraç etmenin, en büyük hedefleri olduğunu söylüyor.

B i l i ş im tekno lo j i le r ine  daya l ı  karar  destek 
sistemlerinin, kuşkusuz yüksek katma değer yarattığı 
tek alan finans sektörü değil. P1M1 Genel Müdürü 
Kurt, proje ürettikleri diğer alanlardan da şöyle 
örnekler sıralıyor: “Örneğin Türkiye’deki önemli bir 
gazete ile gazete satışları tahminlemesini yapıyoruz. 
Hangi noktada yarın kaç gazete satılır? Bayiye 
gittiğinizde gazete bulunamamasını engellemek 
üzere. Geçtiğimiz yıllardaki özel günlerin verilerini 
kullanıp, o gün maç varsa ne olur, Avrupa kupasında 
biz kazanırsak ne olur, rakiplerimiz kazanırsa ne 
olur gibi, pek çok farklı kriter var, hava durumu vs. 
Şimdi bunun çok benzer, farklı bir uygulaması benzin 
istasyonları için geçerli. Ne kadar oto gaz satışı 
olur yarın, sonraki gün… Ona göre tankerlerle kaç 
ton gaz götürmeliyim, nereye, hangi istasyona ve 
hangi sırada bırakmalıyım? Temelde bunlar benzer 

algoritmik yapıları kullanan çok benzer problemler. 
Ama bunu farklı sektörlere uygulayabilen, “n” tane 
sektöre çok uyabilen aynı yapıyı çoklayabilen başka 
bir firma yok dünyada. Her sektörde rakibimiz farklı. 
Ama biz bu ortak kullanımın, hem maliyet, hem 
performans avantajını öne çıkarıyoruz. Genellikle 
yüzde 20 civarında tasarruf sağlıyoruz.”

Lokasyon optimizasyonu çalışmalarını da, bir diğer 
ürünleri olan Location Plus ile gerçekleştirdiklerini, 
bu çerçevede, bankanın bir sonraki ATM’sini ya da 
yeni şubesini nerede konumlandırması gerektiğinden, 
bir sonraki süpermarket ya da mağazanın nereye 
açılması gerektiğine kadar optimal lokasyonu 
belirlediklerini kaydeden Dr. Tolga Kurt, “Zincir 
mağazalar için, pek çok farklı veriyi kullanarak 
optimal lokasyonları bulan, işlem sayısını bulan 
bir algoritmamız var. Piyasada haritaları üst üste 
koyarak farklı renklendirip gösteren, pek çok rakip 
ürün var. Bizim buradaki farkımız, sektör bazlı 
algoritma değil. Direkt şunu diyebiliyoruz; şu 
caddenin şurasına bir tane ATM kurarsan, burada 
aylık ortalama şu kadar EFT yapılır, işte bu kadar 
para çekilir, bu kadar para yatırılır gibi sektörel 
spesifik tahminleri üretme şansımız oluyor. Bunun 
yine farklı sektörlere yönelik uygulamaları var” 
diyor.

GSM sektörü ve sosyal medyadaki hızlı gelişme 
de, P1M1’in veri akışına hız ve etkinlik katmış. 
“Özellikle mobil cihaz kullanımlarından, sosyal medya 
kullanımlarını, son 3-4 yıldır Türkiye’de atılmış 
tüm tweet’leri, foursquare çekimlerini, facebook 
mobil kullanımlarını toplayıp, nerelerde insanlar 
kullanıyorlar bunu takip ediyoruz. Saatlik bazda 
insanların attığı tweet’lerden mesela lokasyonlarını 
çıkarabiliyoruz. Telefonlarda GPS bilgisi olduğu için, 
hem herhangi bir operatörden bağımsız, üstelik 
hangi baz istasyonunda konuştuğunuz bile bu 
verinin yanında çok geniş bir alan kalacak biçimde, 
direkt nokta bazlı, şu noktadan tweet atılmış 
diye topladığımız büyük bir veri var” diyen P1M1 
Genel Müdürü, bir başka ürünleriyle de, tedarik 
noktalarının optimizasyonunu sağlayıp, taşınacak 
ürün ya da güvenlik koşulları gereği gidilmesi 
gereken en doğru rotaları belirlediklerini ifade 
ediyor. P1M1’in “kaynak optimizasyonu” sağlayan 
bir başka ürünü ise, bankalar ve çağrı merkezi 
gibi kuruluşların, iş akış ve zaman planlaması 
açısından, insan kaynaklarını en verimli biçimde 
yönetebilmelerine yardımcı oluyor.
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İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren 
ve başarılı “start-up”lara gelişimlerini hızlandırıcı 
destek ler  sağ layan “ ITU GATE Ulus lararas ı 
Hızlandırma Programı” kapsamında geçen yıl 
ABD’deki yatırımcılarla buluşma hakkı kazanan 
8 firmadan biri olan Ingenious, yeni bir başarıya 
daha imza attı.

Ingenious, yaratıcı iletişim alanında dünyanın en 
önemli festivallerinden biri olan Cannes Lions 
bünyesinde teknoloji ve inovasyonu birleştiren 
girişimlerin ödüllendirildiği Start-up Academy’de 
finale kalan 10 girişim arasında yer almaya hak 
kazandı. 

2013 yıl ında kurulan ve tak-çalıştır akıl l ı  ev 
sistemlerinde uzman olan Ingenious; hiçbir altyapı 
kurulumu yapılmasına gerek kalmadan bir evi 
15 dakika içinde ‘akıllı ev’ haline getirebiliyor. 
Sistemin beyni olan IO-Box’ın üzerindeki IR vericileri 
sayesinde TV, ses sistemi, uydu alıcısı ve klima 
gibi cihazların tüm fonksiyonlar akıllı telefon ya da 

tablet üzerinden yönetilebiliyor. Sistem ayrıca RF 
vericileri sayesinde ampul-duy ve fiş-priz arasına 
takılan uç üniteler ile ışıklar ve kahve makinesi 
gibi kumandalı olmayan diğer elektronik aletlerin 
kontrolünü de üstlenebiliyor.

Tüm bunların yanında Ingenious’un öne çıkan bir 
diğer özelliği ise kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek, 
kullanılmayan cihazları otomatik olarak kapatıp, 
evin enerji tüketimini de optimize ediyor ve enerji 
tasarrufu sağlıyor.

“ITU GATE Uluslararası Hızlandırma Programı” 
ile Amerika’daki yatırımcılarla buluşma imkanı 
yakalayan f i rma,  bugün Türk iye ’n in  öneml i 
girişimcilik destek projelerinden İTÜ Çekirdek 
bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor. Şirketin 
önümüzdeki dönemlerde, Türkiye piyasasının yanı 
sıra kısa vadede Avrupa ve Rusya gibi pazarlarda 
Ingenious’u iyi bir marka olarak konumlandırmayı, 
sonrasında da ABD ve diğer pazarlardaki mevcut 
ürünlere güçlü bir rakip olmayı hedefliyor.

Akıllı Ev Sistemleri Uzmanı 
Ingenious, Cannes’da Finale Kaldı
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İTÜ ARI Teknokent, 30 milyon euro değerindeki 
Türkiye’nin ilk teknoloji transfer fonuna verdiği katkı 
ile teknoloji odaklı girişimleri desteklemeye devam 
ediyor. Avrupa Yatırım Fonu’nun ana yatırımcısı 
olduğu fonun yönetimi, yönetim danışmanlığı 
firması Diffusion Capital Partners (DCP) tarafından 
yapılacak. Hedef, 2017 sonuna kadar 45 teknoloji 
girişimine fondan destekler sağlamak.

Projenin Avrupa Yatırım Fonu’ndan sonra en büyük 
yatırımcısı olan İTÜ ARI Teknokent’in Genel Müdürü 
Kenan Çolpan, şu değerlendirmede bulundu: 
“Türkiye ekonomisi için katma değer yaratacak 
projeler oluşturmak misyonuyla hareket eden ITÜ 
ARI Teknokent olarak fona katılım teklifi geldiği 
anda büyük bir heyecanla kabul ettik ve yatırımcı 
olarak içerisinde yer aldık. Bu fon teknokent 
yapılanmalarına çok şey katacak. Girişimci firmalara 
çok değerl i  desteklerde bulunacak.  Bu aynı 
zamanda Türkiye’de 10 sene sonunda girişimcilik 
ekosisteminin geldiği seviyenin uluslararası alanda 
büyük takdir topladığının da bir başka ifadesi.” 
Fonun özellikle biyo-teknoloji, biyo-medikal, çevre 
ve tarım teknolojileri, nano – teknoloji, robotik, 
mekatronik ve iletişim teknolojileri gibi yüksek 
katma değer yaratacak alanlarda kullandırılması 
hedefleniyor.

Avrupa’dan Gelen İlk Teknoloji
Odaklı Fona İTÜ ARI Teknokent 
Desteği
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İTÜ ARI Teknokent’te 
Geliştirilen Cosa Akıllı
Kombo Kiti’ne Yatırım

Yeni nesil akıllı kablosuz oda termostatı Cosa Akıllı Kombi Kiti’ni geliştiren, üreten ve pazarlayan Nuvia 
Akıllı Enerji Teknolojileri, melek yatırımcısı Lale Saral Develioğlu’ndan sonra, Revo Capital ile 23 Şubat 
2015 tarihinde yatırım sözleşmesini imzaladı. Teknoloji ve internet odaklı bir yatırım fonu olan Revo 
Capital, Nuvia ile IoT dünyasındaki ilk yatırımını gerçekleştirmiş oldu. 

Doğalgaz tüketiminde %30’a varan tasarruf sağlayan yeni nesil akıllı kablosuz oda termostatı Cosa Akıllı 
Kombi Kiti’ni geliştiren, üreten ve pazarlayan Nuvia Akıllı Enerji Teknolojileri, 23 Şubat 2015 tarihinde 
Revo Capital ile yatırım sözleşmesini imzaladı. Teknoloji ve internet odaklı bir yatırım fonu olan Revo 
Capital, Nuvia ile IoT (Internet of Things-Nesnelerin İnterneti) dünyasındaki ilk yatırımını gerçekleştirmiş 
oldu. İlk olarak melek yatırımcısı Lale Saral Develioğlu yola çıkan Nuvia, yeni yatırımcısı Revo Capital ile 
büyümeye devam ediyor.

Türkiye’nin ilk enerji temalı teknokenti olan İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Teknokenti’nde, Nuvia 
Akıllı Enerji Teknolojileri tarafından bir yılı aşkın bir ar-ge süreci sonucu geliştirilen Cosa Akıllı Kombi Kiti, 
2014 Aralık ayında kullanıcılarıyla buluşmaya başladı. Kısa sürede dört haneli satış rakamlarına ulaşarak 
büyüyen Cosa, kullanıcılarından aldığı geri bildirimlerle kendini geliştirmeye devam ediyor. Nuvia’nın 
iş planında son kullanıcıya yapılan satışların yanı sıra, distribütörler, bayiler ve servisler de önemli yer 
tutuyor. Revo’nun projeye inanmasının temelinde, Nuvia’nın her kanalda hızlı bir büyüme kaydetmesi 
etkili oldu.

Nuvia’nın 2015 yılı iş planı pek çok gelişmeyi barındırıyor. Nuvia 2015 yılı ve sonrası için, Cosa ile beraber 
yeni ürünlerin de yol haritası oluşturuyor. Şirketin büyüme oranına paralel üretim kapasitesi artırılırken 
Cosa’nın yurtdışı pazarına sunulmak üzere çalışmalar da hız kazanmış durumda. Ekibini hızla büyüterek 
11 kişiye ulaşan Nuvia’da, bu rakamın iki katına çıkması planlanıyor. Bu gelişmelerle birlikte, Nuvia 2015 
yılında büyüklüğünü beş katına çıkarmayı hedefliyor.
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Polonya Başkonsolosu Grzegorz Michalski i le 
birlikte İTÜ ARI Teknokent’i ziyarete gelen Polonyalı 
işadamları heyeti İTÜ ARI Teknokent firmalarıyla iş 
ortaklığı için buluştu. Bilgi & İletişim Teknolojileri, 
Eğitim Çözümleri ,  Enerji  & Çevre, Madencil ik 
Teknolojileri, Yapay Zeka & Akıllı Teknolojiler

alanlarında Polonya ile ticari işbirliği geliştirmek 
amacıyla İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı 
Gökçe Tabak’ ın sunumunu takiben Polonyalı 
işadamlarıyla buluşan Teknokent firmaları yöneticileri 
iş birlikleri için temaslarda bulundu. 

Polonya Başkonsolosu
İTÜ ARI Teknokent’i Ziyaret Etti
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ASTP – Proton ve Türkiye Üniversite – Sanayi İşbirliği Merkez Platformu (ÜSİMP) ortaklığı ile üniversite
- sanayi işbirliğinde yeni ufuklar açmak ve yeni fırsatlar yaratmak için her yıl düzenlenen ASTP – Proton
Yıllık Konferansı bu yıl İTÜ ARI Teknokent’in de ev sahipliğinde 20 – 21 Mayıs 2015 tarihleri arasında
İstanbul’da düzenlendi. ASTP’nin ve bu konferansın, iletişim ve bilgi paylaşımı için Avrupa’daki en iyi
platform olduğunu dile getiren The Association of European Science and Technology Transfer Professionals
(ATSP)’ın başkanı Christian Stein, çalışmalarımızda yeni yöntemler geliştirdik ve konferansın amacının
bu yöntemlerin ve servislerin diğer partnerler e tanıtmak olduğunu sö yledi.

Hollanda, Türkiye, İsviçre, İngiltere, Fransa, Almanya, Portekiz, İtalya, Slovenya, Avusturya gibi Avrupa’nın
çeşitli üniversitelerindeki farklı yaklaşımları bir araya getirerek üniversite – sanayi işbirliğinde bilgi
ve teknoloji transferine destek olmak, topluma yararlı olmasını sağlamak misyonuyla yola çıkmış
partnerler çeşitli eğitimlere ve seminerlere katıldı. Etkinlikte pazarlama bilimleri, farklı teknoloji transfer
yaklaşımları, verilen fonların etkili kullanılması, küresel teknoloji transferinde kültürel farkındalık gibi
konulardaki eğitimlerin yanı sıra partnerlerin iletişimini artıracak çeşitli sosyal – kültürel aktiviteler
de yer aldı.

ASTP Avrupa’nın Önde Gelen Teknoloji 
Transfer Ofisleri ASTP-PROTON 2015 
Konferansı ile Biraraya Geldi. 
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İTÜ ARI Teknokent ve İTÜNOVA TTO İşbirliği ve 
Dialog Semiconductor A.Ş. Sponsorluğu ile 25 – 26
Mayıs 2015 Tarihlerinde, H2020 Fonlarına katılımı 
arttırmak amacıyla kapsamlı bir kapasite geliştirme
eğitimi düzenlendi.

Avrupa Birliği Fonları konusunda uzman Pera 
EEMEA tarafından verilen eğitimde H2020 fonlarına 
gününde; teklif yazım ve tasarım süreçleri, finansal
yapılanma, ortak bulma, fikri mülkiyet paylaşımı ve 
KOBİ Aracı ile Çoklu ortaklı araştırmalar için etkili
yazım teknikleri hakkında bilgi verildi. 35 Katılımcının 
yer aldığı eğitimin ikinci gününde ise çalıştay
ve vaka analizi çalışmaları yapıldı.

ilişkin önemli k onu başlıkları v e püf noktaları 
hakkında bilgi pa ylaşımı yapıldı.
46 Firmadan 84 kişinin faydalandığı eğitimin ilk 
Girişimci firmaların ve akademisyenlerin Avrupa Birliği 
Fonlarından daha etkin ve verimli yararlanmalarını
sağlamaya yönelik eğitim dizisi k atılımcıların 
memnuniyeti ile sonuçlandı.

H2020 Fonları için Farkındalık
Artıyor..
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Havacılık ve uzay teknolojilerinde Türkiye’nin 
önde gelen üniversitesi  İTÜ,  yeni  bir  Ar-Ge 
projesi daha başlattı. İTÜNOVA TTO işbirliğiyle 
dünyaca ünlü Safran Group (Aerospace-Defence-
Security) ile anlaşma imzalayan İTÜ, yeni nesil 
uçak motorlarında kullanılacak malzemelerin 
geliştirilmesi için çalışacak.

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı - IDEF’15 
kapsamında İTÜ – Safran Group arasında ar-ge 
anlaşması imzalandı. İmza törenine, Savunma 
Sanayi Müsteşarı Dr. İsmail Demir, İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Safran Group Ar-
Ge Müdürü Eric Bachelet katıldı. Anlaşma ile 
Safran Group, Türkiye’deki ilk üniversite-sanayi 
işbirliğini İTÜ ile gerçekleştirmiş oldu.

Öğrenciler için önemli fırsat

İTÜ ve Safran, yeni nesil uçak motorlarında 
kullanılacak seramik matrisli kompozit malzeme 
geliştirme çal ışmaları  yürütecek.  Yüksek 
sıcaklık ortamında servis veren seramik matrisli 
kompozitlerin özelliklerini geliştirmek üzere 

yapılacak ar-ge çalışmaları, 2 yıl sürecek. Proje 
süresince farklı disiplinlerden araştırmacıların 
yanı sıra öğrencilerin de görev alacağı çalışmalar 
gerçekleştirilecek.

Çevre dostu havacılık

Projede nano-mimarilerin mevcut kompozitlerin 
yapısına eklenerek çok fonksiyonluluk elde 
edilmesi hedefleniyor. Hafifliklerinin yanı sıra 
mekanik ve ısıl dirençlerinden dolayı aranan 
kompozit malzemeler sayesinde yakıt tasarruflu 
ve çevre dostu bir hava taşımacılığına katkı 
sağlanması amaçlanıyor.

İTÜ’den Havacılıkta
Yeni Ar-Ge Adımı
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İTÜ’de Nanolif 
Üretiminde Mucizevi 
Sonuçlar!

Dünyada yeni gelişen nano teknolojiler, pek çok alanda, geleneksel fizik ve kimya kurallarını alt üst 
eden mucizevi sonuçlar ortaya koyuyor. Dünyada nanolif üretimi gerçekleştiren sadece 1 firma varken, 
bu alanda çalışmalara başlayan İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Altay, 
kurduğu Nanotel şirketiyle, sayıları 2 yılda 13’e çıkan şirketlerden biri olarak, sadece nanolif üretmekle 
yetinmiyor, nanolif üreten elektro döndürme cihazını da imal edebiliyor. Daha az molekülle inanılmaz 
işler başaran nano liflere, gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinin fırsatı erken fark edememesi nedeniyle 
başka adres arayan Nanotel, hafif ve dayanıklı uçak kanatları ile hastanelerde steril hava koşullarına 
yönelik filtrelere yoğunlaşıyor.

İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Altay, “Nanotel A.Ş. olarak, bizim yapmaya 
planladığımız şey, elektro döndürme yöntemiyle biyopolimerlerden ve sentetik polimerlerden nanolif üretimi 
yapmak” diye anlatmaya başladığında, dünyada keşfi henüz devam eden nano teknolojiler konusunda 
yeterli bilgi sahibi olmayanların, fazla bir şey anlaması pek mümkün görünmüyor. Ancak Yard. Doç. Dr. 
Filiz Altay, nanoliflerin, olası kullanım alanlarını saymaya başladıkça, nasıl bir teknoloji mucizesinden 
söz ettiği anlaşılmaya başlıyor…

Örneğin, teksilde yanmaz ya da su geçirmez kumaşların nanoliflerden üretilmesi mümkün. Zararlı maddelerin 
zerresini geçirmeyen ve mikrobiyolojik arıtma sağlayan, hava ve su filtreleri… Tıpta yara kapatmak ve 
kemik dokusu oluşturmak ya da etken maddesi cilt üzerinden vücuda nüfuz eden trans termal ilaçlar… 
Kozmetik yüz maskeleri… Gıda zenginleştirmeleri için enkapsüle edilen vitamin ve antioksidanlar… Daha 
az ve daha doğal bir katkı ile raf ömrü uzayan gıdalar ya da tüketiciye içindeki gıdanın durumunu bildiren 
akıllı ambalajlar…
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TÜBİTAK’tan 100.000 TL 
Hibe destek

2010’lu yıllarda, nano teknolojiler ve nano lif 
üretimiyle ilgili çalışmalarına başlayan İTÜ Gıda 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz 
Altay, geçen yıl TÜBİTAK 1512 Programı’na başvurup, 
100 bin lira hibe destek almaya hak kazanmış. Bu 
kaynakla, nano lif üretimini gerçekleştireceği ilk 
endüstriyel elektro döndürme cihazını imal etmeyi 
planlıyor. Laboratuar ölçeğinde nano lif üreten elektro 
döndürme cihazı imalatı ile işe başlayan Yard. Doç. 
Dr. Filiz Altay, bunların satışına üniversitelerden 
başladıklarını belirterek, “İlk görüşmelerimiz, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi 
oldu. Gaziantep Üniversitesin’den siparişimizi aldık, 
şimdi cihazımızı vermek üzereyiz” diyor.

Yüksek gerilim uygulayarak, çözelti halindeki 
maddeleri nano düzeyde lif şeklinde düzenli yapılar 
şeklinde elde edebilmeyi sağlayan elektro döndürme 
cihazını kendi markasıyla üretmeyi başarmış olsa da, 
bir akademik şirket olan Nanotel’in asıl hedefi bu 
değil. Nanotel’in ticari hedefi, gıda, ilaç, kozmetik 
gibi sektörlerde kullanılmak üzere nano lif üretimi 
gerçekleştirmek. “Yurt dışında hızla büyüyen ve 
yıllara göre sıçramalar gösteren bir nano teknoloji 
pazarı var. Nanolifler de bunların içinde. Türkiye’nin 
de ekonomik olarak bundan mutlaka pay alması 
gerektiğini düşünüyorum. Benim kurduğum gibi 
ticari nanolif üretimi yapan firma, şirketi kurmak 
için ilk yola çıkıp TÜBİTAK 1512 Programı’na 
başvurduğumda, dünyada sadece Yeni Zelanda’da 
bir tane vardı. Bugün dünyada biz dahil 13 şirket 
nanolif üretimi yapabiliyor. Yani 1,5 yılda 1’den 
13’e çıktı. Bu inanılmaz bir şey” diyen Nanotel’in 
kurucusu Yard. Doç. Dr. Filiz Altay, Türkiye’de nanolif 
üretimi gerçekleştirdiğini duyuran bir firma daha 
bulunduğunu ve filtre konusunda çalıştığını, ancak 
onların elektro döndürme yöntemi ile üretim yapıp 
yapmadıklarını bilmediğini ifade ediyor. 

Yard. Doç. Dr. Filiz Altay, nano teknolojilerin daha 
da hızlanacağını ve çeşitli faktörler olmasa aslında 
Nanotel’in nanolif üretimi alanında dünyadaki ikinci 
şirket de olabileceğini belirterek, durumu şöyle 
özetliyor: “Nanolifleri şöyle düşünün. Saç gibi 
görünüyorlar ama nano düzeyde. Mesela bunlar 
düzenli yapıda da olabiliyor. Bunun yüzeyini ve 
kullanılan maddeyi değiştirerek özelliklerini o 
kadar değiştirebiliyorsunuz ki, işte bu filtreden 

tekstile, tıpta yara kapatmadan kemik dokusu 
oluşturmaya kadar. İlaç sanayisinde trans termal 
ilaçlar var. Onların üretimine ve kozmetik de işte 
yüz maskeleridir, çeşitli kozmetik ürünleridir. Ona 
kadar giden geniş bir yelpazesi var. Dolayısıyla biz 
her şeyi biliyorduk sadece ticari üretim yapmamıştık. 
Aslında 1,5 yıl önce de hazırdık diyebilirim, ama 
o ön çalışmasını 3 4 sene yaptım. Laboratuvarda 
yaptım. Bir sürü öğrenci mezun ettim yüksek 
lisanstan.

TÜBİTAK 1512’ye 2014’ün başında başvurduk. Yeni 
başlayan biri olarak 100 bin liralık destek benim 
çok önemli. Onun yanında öğretim üyesi olmam 
nedeniylei derslerim de devam ediyor. Yaz okulunda 
ders verdim, kitap yazıyorum, makale yazıyorum. 
Hepsini aynı anda yapmaya çalışınca ilk aşama 
biraz yavaş olabilir. Ama yine de Türkiye’de ikinci 
nanolif üreten firma olmak güzel bir şey. Dünya’da 
toplam 13 bizim dışımızda 12 tane var. Ama bu 
hızla artacak diye öngörüyorum hani bir yerden 
ucundan yakalamamız gerekiyor. Nano teknolojiyi, 
nanolif olsun başka bir şekilde olsun bir yerden 
yakalamamız gerekiyor. Ülke ekonomisine katkıda 
bulunmak için.”

Bilinmeyen etkiler ve maliyet çekince 
yaratıyor

Nano teknolojinin hem dünyada devam eden 
geliştirme sürecinin her yönüyle tamamlanamamış 
olması, sağlığa ve çevreye olan etkilerinin henüz 
tam keşfedilmemesi ve yüksek maliyeti nedeniyle, 
bilim ve sanayi dünyasında çekince yarattığını 
anlatan Yard. Doç. Dr. Filiz Altay, “Ama nanolif diğer 
nano teknoloji yöntemlerine göre nispeten daha 
kolay ve daha ucuz bir yöntem ve uygulanabilir bir 
teknoloji. O yüzden biraz daha avantajlı olduğumuzu 
düşünüyorum” saptamasında bulunuyor. Avrupa 
Birliği’nin nano teknolojilerin kullanımı ile ilgili 
yasal düzenlemelerde ABD’nin önünde olduğunu 
kaydeden Yard. Doç. Dr. Altay, Türkiye’de ise henüz 
bir yasal düzenleme bulunmadığını ifade ediyor 
ve şunları söylüyor: “Kullandığınız teknoloji ya 
da nano materyalin, ürünün üzerinde etikette 
bulunması şartı. Bunların hep yasal düzenlemelerle 
yapılması lazım. Sadece gıda değil, diğer nano 
teknolojik uygulamaların yapılması sırasında 
çalışanların sağlığı ne olacak? Ondan sonra çevreye 
ne yapıyoruz?
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Ve bu ürüne maruz kalan insanların durumu. Çünkü 
nano teknolojik malzemeleri yemenize gerek yok. 
Deriden nüfuz edebilir, solunumla alabilirsiniz, 
vücutta birikiyor mu birikmiyor mu, ne oluyor belli 
değil. Bir de gıdaların içinde olsa, normalde bir 
sindirim sistemimiz var, ancak o sindirim sisteminin 
dışında direkt kana karışabilir belki. Boyuta bağlı 
olarak. Hepsi demiyorum ama böyle şeyler var. 
Bunların iyice araştırılması, iyice belirlenmesi, 
analizlerinin yapılması ve resmi uygulamaların 
yasal düzenlemelerin mutlaka ortaya konulması 
lazım. Türkiye’de benim gördüğüm böyle bir 
tebliğ, yönetmelik, yasa yok. Çalışma var mi onu 
da bilmiyorum açıkçası. Ama en azından Avrupa 
Birliği harıl harıl çalışıyor.”

Nanolif üretiminin nano teknolojilerin bir kısmı 
olduğunu ve çok sayıda nanolif üretme yöntemi 
bu lunduğunu kaydeden Yard .  Doç .  Dr.  F i l i z 
Altay, nanolif türlerini ve bunları ticarileştirme 
konusundaki deneyimlerini ise şöyle aktarıyor: 
“Ben gıda mühendisi olduğum için gıda, ilaç ve 
kozmetik amaçlı çalışma yaptım. Çünkü biyoaktif 
maddeler hepsinde ortak. İşte vitaminleri ele alalım. 
Vitamin enkapsüle ettiğinde gıdalar için bu tıpta, 
eczacılıkta ve kozmetikte de kullanılıyor. O yüzden 
benim hedef çıkış noktam buydu. Gıda firmalarıyla 
görüştüm Türkiye’de. ‘Bu elde ettiğimiz nanolifler 
güzel sonuç veriyormuş, nasıl yaptınız’ diyen yurt 
dışından firma var. Yurt içindeki firmalara benim 
gidip anlatmama, sunum yapmama rağmen yurt 
içinden ne bir destek, ne bir istek, ortak çalışalım 
teklifi gelmedi. Her defasında, her anlattığımda 
‘Oo hocam çok güzel ,  bir l ikte proje yapalım’ 
denmesine rağmen bu yürürlüğe geçmedi. Ticari 
üretimden bahsetmiyorum bile. Ama şu anda bazı 
çekinceler olabilmesini anlıyorum. İlaç sanayinde 
trans termal ilaçlar için Türk firmalar ile konuştum. 
Onlar da nedense güzel bulup bir türlü harekete 
geçmediler. Ama ben bunu zamanla aşılacağına 
inanıyorum. Kozmetik firmaları ile henüz görüşmeye 
başlamadım. 

Ticari olarak da şöyle bir şey var. Biz karbon 
nanolif de yapıyoruz aynı teknolojide. Bu karbon 
nano tüp üretimine göre çok çok daha kolay ve 
ucuz bir yöntem. Karbon nano tüpün kullanıldığı 
her yerde, karbon nano lif kullanılabiliyor. Çünkü 
amaç karbon atomlarını  düzenli  yapıda elde 
etmek ve biz bunu yaptık. Karbon nanolifler aynı 
zamanda uçak kanatlarında ağırlığı hafifletmek 
için kullanılabilir. Hem mekanik dayanımı artıyor, 
çünkü nano boyutta, hem de çok hafifler. Mesela 
bir saatte elde ettiğimiz nanolif bir kabın içine 

sığmıyor. Tıkıştırmak zorunda kalıyoruz, ağırlığı 
1 gram. O kadar hafif. Uçak sanayi ile görüştük. 
Uçak kanatlarında kullanalım mı, yapabilir miyiz 
diye olumlu baktılar. Hani testlerini gösterin bize 
biz bunu uçak kanatlarında ağırlığı hafifletmek 
için kullanalım diye bir görüşmemiz oldu. Yani ilk 
çıkış noktamız gıdada olmayacak.

Ayrıca şimdi hastanelerin özellikle steril hava 
koşullarının sağlaması ile ilgili bir düşüncemiz 
var, görüşmelerimiz devam ediyor. Çünkü bunu 
yapabiliriz. Yapılsın artık, Türkiye dışarıdan alıyor 
olsun istemiyoruz. Biz bunu yapabiliriz, bir sürü 
mühendisimiz de var. Gıdadan öğrencilerim var ama 
disiplinler arası çalışıyoruz. Meteoroloji mühendisi 
var, malzeme konusunda çalışan hoca var. Kimya 
mühendisliğinde ortak hocamız var. Bir de elektrik 
mühendisi .  Çünkü bu geril im tekniği ,  yüksek 
gerilim uygulanan bir teknik. Bilgisayar mühendisi 
arkadaşımız var. Bu sadece gıda mühendisi ile 
yürüyecek bir alan değil.”

Nanotel için endüstriyel ölçekte nano lif üretmek 
için elektro döndürme cihazı üretiminin maksimum 
iki ay alacağını belirten Yard. Doç. Dr. Altay, gelecek 
hedeflerini şöyle sıralıyor:
“Bundan sonra firma olarak da, yine TÜBİTAK’ın ve 
Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili bütün projelerine 
yapabi ldiğimiz kadarıyla başvuracağız .  Yurt 
içinden ya da yurtdışından herhangi bir firmayla 
araştırma kurumu ile ortak çalışmaya da açığız. 
Nano teknoloji öyle bir şey ki, denediğiniz her 
yeni madde ile değişik özellikler yaptığınızda, bir 
uygulamada kullandığınızda, aslında her çalışma 
bir patent çalışması gibi gelişiyor. Malzemeyi 
değiştirdiğinizde özellikler nano boyutta o kadar 
değişiyor ki, o yüzden her çalışmanın neredeyse 
patent alma aşamasında olduğunu söyleyebilirim.” 

Teknolojide geride kalmak kadar, bazen önde 
gitmek de ticarileşmede dezavantajlar yaratabiliyor. 
Ancak Nanotel’in, nano teknolojilerin yaşama daha 
fazla gireceği yakın gelecekte elde edeceği büyük 
avantaj, bugünden net biçimde görülebiliyor…
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Dünya nüfusundaki artış, bir yandan enerjiye 
olan talebi tırmandırırken, diğer yandan atıkların 
çoğalmasına yol açıyor. Yeryüzünü giderek daha 
yaşanamaz hale getiren atıklardan, en düşük 
maliyetle, en etkin biçimde kurtulabilmek için, tüm 
dünyada alternatif teknolojiler geliştiriliyor. İTÜ 
Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Yenilenebilir 
Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Üner Çolak 
tarafından İTÜNOVA TTO bünyesinde, bir özel 
sektör Ar-Ge kuruluşu işbirliği ile gerçekleştirilen 
TÜBİTAK destekli proje, “tehlikeli” sınıfındakiler 
de dahil olmak üzere, atıkları sıvı yakıt, gaz ve 
gübre elde edecek biçimde dönüştürecek santraller 
kurulmasını hedefliyor.

Günümüzde hızla artan enerji maliyetleri de gösteriyor 
ki, enerji üretimi ile ona olan talep arasındaki uçurum 
giderek derinleşiyor. 1982 yılında İTÜ’de Türkiye’nin 
ilk Metalurji Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 
master ve doktorasını ABD’de tamamlayan; 1989’da 
Türkiye’ye dönüp Hacettepe Üniversitesi Nükleer 
Enerji Merkezi’nde öğretim üyeliği yapan ve son 3 
yıldır da İTÜ’de enerji alanında yeni malzeme ve 
teknolojilerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar 
yürüten Prof. Dr. Üner Çolak, gelecekte şartların 
daha da zorlaşacağına işaret ediyor. Prof. Dr. 

Çolak bu durumu, “Çin ve Hindistan’ın nüfusu 
milyarın üzerinde. Sonra da Afrika gerçeği var. 
Bu aslında dünyada enerji tüketiminin daha da 
giderek artacağını gösteriyor. Türkiye’de kişi başı 
enerji elektrik tüketimi yıllık 3200 kilowatsaat 
mertebesinde. Dünya ortalaması ile hemen hemen 
aynı düzeyde. Bazı ülkelere bakıyoruz, bizim 
neredeyse 15’te, 30’da birimiz mertebesinde 
elektrik tüketimi. Dolayısıyla onların da epey yol 
kat etmesi gerekiyor. Yani enerji, ileride çok daha 
önemli hale gelecek” şeklinde özetliyor.

Aslında dünyada nüfusun artmasıyla beraber 
bir  başka problem daha gündeme gel iyor.  O 
da, atıkların artması. “Atıkları eğer biz bertaraf 
edemezsek, dünya yaşanılmaz bir hale gelecek. 
Dolayısıyla bizim sürdürülebilir yaşamımız için 
birincisi enerji sağlamamız lazım, ikincisi atıkları 
herhangi bir problem yaratmayacak şekilde bertaraf 
edebilmemiz lazım” diyen Prof. Dr. Üner Çolak, 
İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi çatısı altında, 
üniversite sanayi işbirliğinin çarpıcı bir örneğini 
oluşturacak biçimde, bu alanda “bir taşla birkaç 
kuş” hedefleyen bir proje gerçekleştiriyor. Prof. 
Dr. Çolak, projeyi tanımlarken, “En güzeli atıkları 
bertaraf ederken, enerjiyi üretebilmek.

İTÜ’lü Mühendisler
Daha Temiz Bir 
Dünya İçin Çalışıyor
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İşte benim çalıştığım proje buna ait” saptamasını 
yapıyor. “Atıktan enerji dönüşümü, yeni bir proses 
değil. Dünyanın pek çok yerinde kullanılıyor. En en 
yaygını ise, atıkların yakılması. Ama evsel atıkların 
genellikle, içinde her tür organik malzeme var, nem 
miktarı yüksek, yanması kolay değil. Ama bertaraf 
etmek çok önemli olduğu için, kurutulup yakılması 
maliyeti göze alınarak gerçekleştirilen bir proses” 
diyen Prof. Dr. Çolak, projesini “Benim uğraştığım 
farklı bir yanı. Atıkları sıvı yakıta dönüştürmek 
üzerine çalışıyorum” diye açıklıyor.

Yokluktan teknoloji doğdu…

Geçmişi, sıvı yakıta ihtiyacın karşılanamadığı İkinci 
Dünya Savaşı’nın yokluk yıllarına kadar giden 
“sıvılaştırma teknolojisi”nin, Ortadoğu ve Afrika’da 
sömürgesi bulunmadığı için petrol bulmakta zorlanan 
1940’ların Nazi Almanyası’nın, savaş yakıtı için 
kömürü sıvılaştırılması ve gazlaştırılması ile ortaya 
çıktığını anlatan Prof. Dr. Üner Çolak, ırkçı Güney 
Afrika döneminde de, bu teknolojinin ticarileştirildiğini 
belirtiyor. O dönemde Güney Afrika’ya uygulanan 
ambargonun, bu teknolojinin Almanlar’dan satın 
alınarak, ülkenin büyük akaryakıt şirketi South 
Africa Sentetic Oil’i ya da bilinen adıyla Sasol’u 
ortaya çıkardığını kaydeden Prof. Dr. Çolak, Sasol’un 
ise 4-5 yıl önce teknolojiyi ABD’ye ihraç ettiğini 
belirtiyor. Almanya ve Güney Afrika’nın zengin 
kömür kaynaklarına dayandırdığı bu teknolojinin, 
günümüzde petrol fiyatları karşısında ekonomik 
hale geldiğini, bunun yanında oksijensiz ortamda 
yanma sağlayan piroliz teknolojisi gibi gazlaştırma 
teknolojilerinin de kullanılmaya başlandığını anlatan 
Prof. Dr. Çolak, “Bu teknolojilerin ortak sorunu kuru 
malzeme ihtiyacı. Yani yüksek sıcaklığa çıkarmak 
için, eğer çok yüksek nemli bir malzeme varsa, önce 
onu kurutmamız lazım. Tabi o da enerji tüketimi 
yüksek bir proses. Enerji üretirken, bir miktarını 
orada tüketmek gerekiyor” diyor.

Bu alana i lgi  duyan bir holdinge bağlı  Ar-Ge 
şirketinin, Türkiye’de çeşitli araştırma ve girişimlerde 
bulunduktan sonra, bilgi birikimlerinden yararlanmak 
amacıyla, işbirliği için kendilerine başvurduğunu 
anlatan Prof. Dr. Üner Çolak, İTÜNOVA TTO’nun 
profesyonel desteği ile geliştirmekte oldukları 
yeni teknolojiyi ise şöyle aktarıyor: “Bizim üzerine 
uğraştığımız teknoloji, tamamen su içeren ortamda, 
yüksek sıcaklık ve basınçta, uzun organik molekülleri 
parçalatarak, daha kısa zincirler oluşumunu ve 
böylece organik molekülleri de, atıktan sıvı hale 
dönüştürmeyi sağlıyor. Çünkü molekül uzunlukları 
kısaldıkça, daha sıvı, daha gaz haline gelebilen 

moleküller oluşuyor. Bu yine çok çok yeni bir düşünce 
değil. Ama, dünyada ticarileşmesi gerçekleşmemiş 
bir teknoloji. ABD de bir grup bununla ilgili çalışmış. 
Şimdi biz, aslında onlarla da beraber çalışıyoruz. 
Amacımız, özellikle bertaraf etmemiz için para 
harcamamız gereken negatif değerli atıklar. En 
yaygını arıtma tesislerindeki çamur. Bu, tehlikeli 
atık sınıfına girebilecek nitelikte bir atık. Bunun 
ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü çevreye zararlı. 
Bunları günümüzde kurutup, çimento fabrikalarında 
para karşılığında yakarlar. Yani onu yaktırmak 
için para ödersiniz. Bizim amacımız o maliyetleri 
ortadan kaldırmak ve sonuçta o istemediğimiz 
atıkları da bertaraf etmek. Yan ürün olarak da, 
sıvı yakıt elde etmek. Aynı zamanda bu atıkların 
içinde, özellikle azot içeren belli bileşikler var. 
Bu da bize, özellikle zirai amaçlı kullanılabilecek, 
besin değeri yüksek gübre olarak faydalı hale 
dönüşüyor. Dolayısıyla hem sıvı, hem gaz yakıt, 
aynı zamanda bir miktar o atığın niteliğine göre 
sıvı ve katı gübre sağlanmış oluyor.”

P i l o t  t e s i s i n  b u  y ı l  k u r u l m a s ı 
hedefleniyor

Son yıllarda bu teknolojiye olan ilginin daha da 
arttığını, İskandinav ülkelerinin endüstri ormanları 
oluşturduğunu, örneğin Finlandiya’nın ağaçtan 
sıvı yakıt dönüşümü sağladığını, Danimarka’nın 
20 yıllık amortisman maliyetini göze alıp, evsel 
atıkları yakmayı tercih ettiğini kaydeden Prof. Dr. 
Çolak, “Bizimki çok daha yararlı, çünkü depolayıp 
metan gazı üretmek gibi sakıncalı bir prosesle 
uğraşmayacağız. Yakma maliyeti gibi bir maliyete 
de girmiyoruz. Çok daha yüksek karlı biçimde, hem 
atığı bertaraf ederken, hem de yararlı ürünleri 
elde etme amacını güdüyoruz” vurgusu yapıyor. 
Prof. Dr. Çolak, ilk aşamada deneysel başlayan 
çalışmaları, bu yıl bir pilot tesise dönüştürmeyi 
hedeflediklerini belirtiyor.
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Bilgisayar kamerasının karşısında duran kişi kimdir, 
nasıl giyinmiş, nereye bakıyor, ne yapıyor, duygusu 
ya da psikolojisi nedir? Mutsuz mu, sıkılmış mı, 
gülüyor mu ya da depresyonda mı? Bilgisayarlar, 
insana dair birçok durumu ve özelliği, artık bir 
bakışta analiz edebiliyor. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği 
öğretim üyelerinden, Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel, 
asıl amacın, insan insan etkileşimini iyileştirmek 
olduğunu, arka planda çalışan bilgisayarların insanlar 
arasındaki iletişimi geliştirmek için, görsel analiz 
teknolojileriyle katkıda bulunduğunu vurguluyor. 
Ekenel ve ekibi, görüntü işleme ve analiz teknolojileri 
ile otistik çocukların eğitiminden, görme engellilerin 
iletişimine, sağlık durumu analizinden, psikolojik 
tahlile, görüntü arşivinden, mobil oyunlara kadar, 
bir çok farklı alanda hayata değer katan projeler 
yürütüyor.

İTÜ Çekirdek Big Bang’de ikinciliği elde eden “akıllı 
vitrin” projesiyle, hayata katabilecekleri konusunda 
yeni ipuçları veren görüntü işleme ve görsel analiz 
teknolojileri, üniversite-sanayi işbirliğinin önemli 
alanlarından biri olarak, İTÜ, İTÜ ARI Teknokent 
ve İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi’nde, farklı 
birçok projeye konu oluyor.

Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel, Almanya’nın en eski 
teknik üniversitelerinden Kalsruche Üniversitesi’ndeki 
yüksek lisans ve doktora çalışmalarından bu yana, 
görüntü işleme ve görsel analiz teknoloji leri 
üzerine çalışmalar yürütüyor. Doktora sonrası 
Almanya’nın resmi teknoloji kuruluşu DFG’nin, 
doktorasını başarıyla tamamlayanlar arasından 
seçtiği yeni mezun araştırmacılara, kendi bağımsız 
kariyerlerini başlatabilmeleri için sağladığı 320 bin 
Euro fonla, Almanya’da kendi laboratuvarını kuran 
Ekenel, Türkiye’ye döndükten sonra aynı alandaki 
çalışmaları İTÜ ve İTÜ’de kurduğu yeni laboratuarı 
SİMİTLAB’da sürdürdürüyor. Ayrıca, öğrencilerini 
girişimciliğe teşvik etmek için, kurduğu İleri Görüntü 
İşleme ve Yazılım Teknolojileri şirketi de, İTÜ ARI 
Teknokent’te yer alıyor.

“Bizim hayalimiz teknolojiyi, insan insan etkileşiminin, 
insan mutluluğunun hizmetine sokmak. Benim 
çalışma konum görsel analiz, daha çok insanı 
algılamak. Biz bilgisayarlara insanları algılamayı 
öğretiyoruz.” diyen Doç. Dr. Ekenel, çalışma alanını 
şöyle anlatıyor: “Şimdi görüyorsunuz insanlar 
sürekli telefonlarıyla oynuyor, bilgisayarlarında 
oynuyorlar, bir izolasyon oluştu. 

İTÜ’lü Araştırmacılar 
İletişimde Geleceği 
Şekillendiriyor
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Diyoruz ki, bu makinalar arka planda çalışsın, bizden 
herhangi bir ilgi beklemesinler, kendi hallerinde 
çalışsınlar, biz sohbetimizi edelim. Onlar bizi gerekli 
yerlerde biz farkında olmadan desteklesinler. 
Mesela, ben konuşuyorum, anlattıklarıma dağıldım 
ve sizi takip edemiyorum, nasıl tepki verdiğinizi 
gözlemleyemiyorum. Belki diyecek ki, konuştuğunuz 
kişi sıkılmaya başladı. O arka planda sizi analiz 
edecek. Ya da tanımadığınız bir kişiyle karşılaştınız, 
halbuki tanışmışsınız daha önce. Görsel analiz yüz 
analizi yaparak, geri besleme elde edebiliyoruz…”

Bitki yaprağından, çevre gözetimi

Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel’in, İTÜNOVA Teknoloji 
Transfer Ofisi kanalıyla başlattığı üniversite-sanayi 
işbirliği projesi, doğrudan insanı algılamaya yönelik 
olmasa da, yapraklarından bitkileri algılayarak, bitki 
coğrafyasını keşfe yönelik, insanlara yarar sağlayacak 
bir “yarı otomatik flora oluşturma” çalışmasıydı. 
Türk Telekom ve İTÜ ARI Teknokent şirketlerinden 
Argela tarafından desteklenen projenin hızı, Türk 
Telekom’un Üniversite İşbirlikleri Departmanı’nı 
sonlandırması nedeniyle bir miktar yavaşlamış olsa 
da, Doç. Dr. Ekenel, çiftçilere dağıtılmaya başlanan 
tabletler nedeniyle, yeni uygulamalar ihtiyaç 
duyulacağını, bu durumun da farklı kuruluşların 
projeye ilgisini geliştireceğini düşünüyor. Projeyi 
“Biz bir uygulama geliştirecektik ve Türkiye’nin 
her yerinden, herkes resim çekip sunucularımıza 
gönderecekti. Böylece nerede hangi bitki var, 
yarı otomatik bir veri toplaması gerçekleşecekti” 
şeklinde özetleyen Ekenel, süreci şöyle anlatıyor: 
“Hem insanlara geri besleme veriyorsunuz, şu 
bitkidir diye, hem onlardan size resim geliyor ve veri 
tabanınızda duruyor. Türk Telekom’un genel proje 
çağrısı üzerine yaptığımız bir projeydi. Bir sonraki 
adım da, çevre gözetimi yapmayı da hedeflemiştik. 
Mesela görüntü analizi yapıyoruz, bir yerden gelen 
veriler siyah lekeli gelmeye başladı. Orada bir 
problem oluşmuş olabilir. İşte bakıyorsunuz bir 
fabrika açılmış, filtrelemesini yapmamış vs. gibi. 
Yani o tarz çevresel sorunlar varsa, bunu tespit 
edebilir miyiz, gelen resimlerden. Bu tarz fikirler 
de vardı. İlk aşama 2 sene sürdü. Orada da dediğim 
gibi bitki tanımlama prototipini geliştirmiş olduk. 
Bakalım o projeye, farklı ilgiler var. Mutfak Sanatları 
Akademisi de yine benzer bir nedenle ilgi gösterdi. 
Türkiye’deki ürün birikimine katkıda bulunabilir 
miyiz bu şekilde diye. Ama fikir bunlar sadece. 
Şimdi çiftçilere de tablet veriliyor sanırım. Onlar 
için de uygulamalar gerekiyor. Projenin geleceği, 
daha ürüne yönelik olabilir…”

Görüntü işleme ve görsel analiz teknolojileri, 
insanl ık iç in yararl ı  olabi lecek bir  çok farkl ı 
alanda açılım sunsa da, “insanı algılama” önceliği 
geçerliliğini hiç yitirmiyor. “İnsan insan iletişiminde 
kelimesiz iletişim yüzde 70’dir derler, yüzde 30’da 
ne söylediğindir” diyen Doç. Dr. Hazım Kemal 
Ekenel, görme engellilerin sosyal iletişimdeki 
bu dezavantajlarını azaltmayı ve görememekten 
kaynaklanan gözlem eksikliklerini tamamlamayı 
hedefleyen çalışmalar yaptıklarını belirtiyor. 
“Daha öznel boyutu, öznel analizi de yaptırmaya 
çalışıyoruz. Yani duygu çıkarımı gibi. Sağlıkta aynı 
şekilde, yüzün sararmış hasta mısın deriz veya canın 
sıkkın mı deriz. Bu tarz şeyleri de bilgisayarlara 
algılatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuşan Doç. Dr. 
Ekenel, sağlıkla ilgili çalışma alanlarını anlatırken 
şunları söylüyor:

“Depresyon çok popüler konu, bizim uygulama 
alanlarımızdan biridir. Bunların dışında günlük 
hayatta en çok önem verdiğimiz, mesela benim 
sağ göz kuruluğu çok oluyor, aslında bilgisayar 
kullanırken gözünüzü belli  sıklıkta kırpmanız 
gerekiyor.  Aynı şeki lde,  sürekl i  aynı  şeki lde 
oturduğumuz için kalp krizi riskimiz yüksek. Ona 
yönelik bazı çalışmalarımız var mesela. Siz çalışırken 
arka planda siz kaç kere gözünüzü kırpıyorsunuz 
takip ediyor.  Az kırpıyorsunuz uyarı  veriyor. 
Sağlık alanına çok önem veriyoruz. İşte girmeye 
başladığımız konulardan biri göz kanseri tedavisi 
veya bazı hormonal bozukluklar var, uzuvların 
fazla büyümesi veya depresyondan bahsettik. 
Veya acı, acının tespit edilmesi vs.
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Otizmli çocuklar için geliştirdiğimiz bir prototip var. 
Orada da bir tane yüz videosu gösteriyoruz, bir 
tane yüz ifadesi gösteriyoruz. Onu taklit etmeye 
çal ışıyorlar.  Uygulamanın sağ üst köşesinde 
bir  v ideo gözüküyor.  Oradaki  videodaki  yüz 
ifadesinin aynısını yapmaya çalışmak gerekiyor. 
Telefonun kamerası size bakıyor, yüzünüzü analiz 
ediyor, ne kadar başarılı yapıyorsanız size bir 
not veriyor. Bunu yaptıkça daha iyileşiyorsunuz. 
Sadece otizmli bireyler için değil. Mesela oyuncu 
olmak istiyorsunuz, kendinizi geliştirmek için de, 
mimiklerinizi geliştirmek için de yararlanılabilecek 
bir uygulama. Ama bunlar prototip, bunları henüz 
piyasaya sürmüyoruz.”

İnsanın yüzü, değerli bir veri kaynağı…

“Yüz tanıma” teknolojisinin, insanı daha iyi anlama 
konusunda sunduğu bir çok fırsat var. Doç. Dr. 
Ekenel, birkaçını şöyle aktarıyor: “Mesela Mutfak 
Sanatları Akademisi ile başlatmak istediğimiz 
çalışmalardan biri, insan yemek yerken mutlu mu, 
lezzet alıyor mu? Ya da firmasınız, birkaç farklı fikir 
var aklınızda yeni ürün için. Ne yaparsınız, insanlara 
tattırırsınız, form doldurtursunuz. Ama insanlar 
nazik davranır ya da tam ne hissettiğini anlatamaz. 
Biz bunu insanların yüzünden yakalayabilir miyiz? 
Bu tarz fikirler var. Video seyrettiriyorsunuz, 
yeterince komik mi? Haber videolarından ya da 
gazetelerden kişilerin indekslenmesi konusu var. 
Başbakan nerede gözükmüş, muhalefet lideri 

neredeymiş? Medya takip şirketlerinin yaptıkları 
şeyin otomatikleştirilmesi diyelim. Onun dışında 
kıyafet eşleştirme. Gömleğinizi çok beğendim, 
fotoğrafını çekip nereden alındığının bulunması 
türü mobil bazı uygulamalar. . .  Mobil oyunlar, 
etkileşimli  oyunlar.  Projelerimizin önemli bir 
kısmı ile ilgili Simitlab.itu.edu.tr’ye örnek videolar 
koyduk. İlgilenenler oradan izleyip, projelerimize 
katılabiliyor”

2008’de Avrupa Biometrik Araştırma Ödülü’nü 
kazanmış olsa da, Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel, 
güvenlik konulu projelere pek girmediklerini, daha 
çok insani amaçlı, sağlık, destekleyici teknolojiler, 
oyunlaştırma tarzındaki çalışmalara odaklandıklarını 
vurguluyor. Yüz tanıma teknolojilerinin farlı bir 
çok şekilde kullanılabileceğini kaydeden Doç. Dr. 
Ekenel, ancak etik kurallara uyarak, kişilik haklarını 
gözeten bir anlayışla hareket edilmesinin, bilimin 
temel evrensel değerlerinden olduğunu hatırlatıyor.

Bilim, her alanda yeni teknolojiler üretiyor. Ama 
bazı teknoloji ler var ki ,  onlar hem insanlığın 
yaşam kalitesini yükseltecek ürün ve hizmetlere 
dönüşerek, ticarileşmek konusunda daha şanslı 
gözüküyor, hem de yeni bilimsel çalışmalara fırsat 
yaratıyor… “Görüntü işleme ve görsel analiz” ya da 
daha kolay ifadesiyle “yüz tanıma” teknolojileri, 
görünen o ki, bu anlamda geleceği biçimlendirecek 
önemli bir potansiyele sahip bulunuyor.



H  O E-Dergi 24
2

İTÜ ARI Teknokent’in bu yıl ikincisini düzenleyeceği “ITU GATE Uluslararası Hızlandırma Programı” için 
başvurular başladı. İTÜ ARI Teknokent’in 2015 büyüme hedefleri doğrultusunda küresel pazarlara 
açılmasının önemli bir ayağını oluşturan program, ürün ve servisleri uluslararası piyasalarda yer almaya 
hazır teknoloji tabanlı firmalara, iş geliştirme desteği ve uluslararası müşteri ve yatırımcılarla bir araya 
getirme imkanı sunuyor. “ITU GATE Uluslararası Hızlandırma Programı” için son başvuru tarihi ise 1 Mayıs 
Cuma, 2015.

Programa katılacak olan firmalara öncelikle uluslararası tecrübeye sahip profesyoneller tarafından 
tamamen ücretsiz olarak, iş modeli geliştirmeden pazar araştırması ve analizine mini MBA eğitimleri 
verilecek. 6 haftalık eğitim süreci mentorluk, iş geliştirme atölyeleri ve müşteri odaklı sunum teknikleri 
ve yatırımcıya sunum hazırlıkları gibi farklı konuları da kapsayacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan firmalar 
arasından seçilecek olanlar daha sonra İstanbul, Chicago ve San Francisco’da uzman ve yatırımcılarla bir 
araya gelerek onlara sunum yapma fırsatı yakalayacak. 

İTÜ ARI Teknokent, programın yurt dışı ayağında katılımcı firmalara geçtiğimiz ay açtığı ve dünyanın en 
başarılı kuluçka merkezlerinden Chicago 1871’in içinde yer alan ITÜ ARI Teknokent Chicago ofisinde iş 
geliştirme imkanı da sunacak. 

ITU GATE Yeni Döneminde de 
Girişimcileri Yurtdışına Taşımaya 
Devam Ediyor
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Hem Chicago hem de San Francisco’da firmaların 
sektörüne özel doğru kişilerle randevu alınmasına 
yönelik destek ve danışmanlık sağlayacak.

“Yurtdışı Piyasalarına Açılmak Hayal 
Değil”

“ITU GATE Uluslararası Hızlandırma Programı” 
kapsamında gir iş imci  f i rmalar ın uluslararası 
p latformlarda yat ı r ımcı lar la  buluşma f ı rsat ı 
yakaladıklarını belirten İTÜ ARI Teknokent CMO’su 
Deniz  Tunçalp ,  “Geçt iğimiz  y ı l  başladığımız 
ve başarılı sonuçlar aldığımız programa bu yıl 
da devam ederek, Türkiye’deki gir işimcilerin 
uluslararası arenada kendilerini tanıtmalarına 
destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Henüz ilk 
senemizde elde ettiğimiz başarılı sonuçlar bizi 
dünyanın en saygın üniversitelerinin de kuluçka 
merkezlerinin bulunduğu Chicago 1871’in içinde 
kendi ofisimizi açmaya yöneltti. Süreç sonunda ITÜ 
ARI Teknokent Chicago ofisimizi hizmete soktuk. 
Teknoloji tabanlı girişimci firmalarımızın dünyanın en 
iyi kuluçka merkezlerinin ekosistemlerinde mevcut 
ve potansiyel yatırımcılarla bir araya gelmesinin 
bu alanda sürdürülebilir bir başarı yakalamalarında 
öneml i  b i r  adım olduğunu düşünüyoruz .  Bu 
süreçte biz de kendilerine verdiğimiz eğitimlerden 
danışmanlığa, strateji geliştirmeden işbirlikleri 
kuracakları yatırımcılarla tanıştırmaya kadar her 
konuda yanlarında oluyoruz” değerlendirmesinde 
bulundu. 

ITU GATE Uluslararası Hızlandırma Programı’nın 

ilk döneminde yatırımcıların, Türkiye’den gelen 
girişimcileri yenilikçi ve merak uyandırıcı buldukları 
gözleminde bulunan Tunçalp, ”Amerika’ya giden 
9 firmadan biri olan ve hastanelerdeki verimliliği 
artırmaya yönelik radyo frekansı ile tanıma (RFID) 
temelli çözüm sunan Borda’nın bugün Türkiye’de 
21 hastane ile anlaşması bulunuyor. Önümüzdeki 
dönemde de toplam 6 mi lyon dolar l ık  sat ış 
bekleyen Borda, ABD’deki hızlandırıcı programını 
tamamladıktan sonra beş potansiyel müşteriye 
ulaştı. Zebra (Motorola Solutions) ile bir ortaklığa 
imza atıp, ABD’de 2 bin 500’den fazla hastaneye 
ulaşacak bayi/distribütör firma ile anlaştı. 

Perakende sektöründe ürün performansı  ve 
karlılığı arttırıcı bulut tabanlı çözümler üreten 
Big Data Analytics şirketi Invent Analytics (www.
inventanalytics.com) ise 2015’te ABD pazarına girmeyi 
hedefliyor. ITU GATE’in San Francisco ayağında 
IBM Venture Capital Investment Competition’ın 
finallerine kalan ve finallerde ikinciliği kazanan 
Invent, ABD’li perakendecilerle masaya oturdu. 
2015’in ilk çeyreğinde 1 milyon doların üzerinde 
hizmet sözleşmesi  imzalayarak seneye hızl ı 
başladı. Bu başarı hikayeleri hem yaptığımız işin 
doğruluğunu bir kez daha göstermiş oluyor hem 
de gelecek hedeflerimizi büyütmemizde bizlere 
büyük bir motivasyon kaynağı sağlıyor. ITU GATE 
sayesinde birçok başarılı girişimcinin uluslararası 
pazarlara açılarak büyük başarılar yakalayacağına 
inancımız tam. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen 
tüm firmaları programımıza bekliyoruz.” dedi.
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hastane ekipmanının ya da ilgili sağlık personelinin  yokluğu ya da eksikliği gibi sorunları ortadan kaldırıyor. 
Borda, hastanelerin hizmet kalitelerini en üst seviyelere çıkarmalarına olanak tanıyor. Borda kurucu 
ortaklarından Erdem Altunbaş, 2009 yılında sağlık sektöründe önemli bir katma değer yaratacağı inancıyla 
envanter ve çalışan bilgisi ile hasta takibinde gerçek zamanlı konum teknolojisi geliştirdiklerini belirtiyor. 
Altunbaş, “RFID teknolojisiyle nesnelerin durum bilgilerini sisteme gönderen bu teknoloji sayesinde 
demirbaşların yanı sıra hastanelerdeki kişiler hakkında da toplanan durum bilgileri süreçlerin çok daha 
iyi analiz edilmesini, görüntülenebilmesini ve bu sayede sunulan hizmet kalitesinin artırılmasını sağlıyor. 
Temelinde hastane içindeki nesneler ve insanların takibini yaparak, konumlarını izleyebiliyor, yaşanan 
gecikmeleri tespit ediyor ve çözümler üretilmesine yardımcı oluyoruz. Sonrasında da en uygun çözümlerin 
üretilmesini sağlıyoruz. Özetle, geliştirdiğimiz teknoloji ile hem hastanelerin operasyonel verimliliğini 
artırmayı hem de hastaların daha kaliteli bir ortamda hizmet almasını amaçlıyoruz” değerlendirmesinde 
bulunuyor. Sistemlerinde pasif ve aktif RFID olmak üzere iki ayrı teknolojinin kullanıldığını belirten 
Altunbaş, pasif RFID teknolojisi ile demirbaşların da yer aldığı tüm nesneleri, aktif RFID teknolojisi ile 

ITU GATE programının ilk yılında Türkiye’den dokuz  teknoloji tabanlı girişimci şirket ABD’de 
yatırımcılarla buluştu. Dünyanın en başarılı kuluçka merkezlerinden 1871 Chicago’da ve San 

Francisco’da gerçekleşen etkinliklerde teknoloji girişimcileri, çok sayıda uluslararası yatırımcıya ürün 
ve çözümlerini tanıttı. 

İlk Dönem ITU GATE Firmaları

Borda Teknolojisiyle 
ABD Hastaneleri’nde
  
2007 yılında faaliyete geçen Borda Teknoloji, RFID (radyo 
frekansı ile tanımlama) teknolojisini, uzmanlaştığı sağlık 
sektöründe uygulayarak hastanelerde kritik öneme sahip 
demirbaşların yanı sıra hastaların ve hastane personelinin 
durum bilgilerinin gerçek zamanlı olarak takibine olanak 
tanıyor. Böylelikle önemli bir sağlık sorunu olduğunda 
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Borda Teknolojisiyle 
ABD Hastaneleri’nde

demirbaşların da yer aldığı tüm nesneleri, aktif RFID teknolojisi ile de personel ve hastaların takip 
sistemini gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

Gerçek zamanlı yer sistemleri, varlık yönetimi, stok ve envanter yönetimi ve iş analitiği konusunda 
ürün ve çözüm geliştirme ve sistem entegrasyonu şirketi olarak hizmet veren Borda’nın şu an için 
Florida’da bir AR-GE ofisi yanı sıra Rusya’da da bir ofisi bulunuyor. Abu-Dabi ve Bahreyn’de ise pilot 
çalışmalar sürüyor. 2015 itibarıyla Borda’nın geliştirdiği pasif RFID sistemi, Medical Park Hastaneleri 
Grubu’na ait 18 hastanede kullanılıyor. Medical Park Göztepe ve Ulus Hastanesi’nde ise hem pasif 
hem de aktif RFID teknolojileri ile hizmet sunuluyor. Şu an için 21 hastane ile anlaşması bulunan 
Borda, sene sonuna kadar Türkiye’de 60 hastaneye ulaşılmayı hedefliyor. Yakın gelecekteki satış 
hedefi ise 6 milyon dolar. 

ITU GATE: ABD pazarına uzanan köprü

Teknolojinin Amerika pazarına sunulması Borda’nın en büyük hedeflerinden biri durumunda. Altunbaş 
bu anlamda ITU Gate’in Türkiye’de geliştirilen teknolojilerinin ABD pazarına taşınabilmesi adına çok 
önemli bir köprü görevi gördüğünü söylüyor. Altunbaş; “ITU GATE, Start-up Challenge Programına 
katılmamız bizim için çok önemli bir tecrübe oldu. Program kapsamında 17 firmayla eğitime alındıktan 
sonra ABD’ye gitmesi için seçilen sekiz firmadan biri olduk. Önce Chicago’da bulunan dünyanın en 
önemli girişimcilik ekosistemlerinden 1871’de gerçekleşen etkinlikte sonra da San Francisco’daki 
Parisoma kuluçka merkezinde yatırımcılarla buluşma fırsatı yakaladık. ITU GATE sayesinde teknolojimizi 
tanıtmanın yanı sıra aldığımız eğitim ve yakaladığımız network fırsatlarıyla teknolojimizin bilinirliğini 
artırdık. Bu sürecin olumlu yansımalarını çok kısa sürede gördük. ITU Gate programını tamamladıktan 
hemen sonra 5 potansiyel müşteriye ulaştık. Geniş yelpazede hizmet sunan teknoloji firması Zebra 
ile bir ortaklığa imza attık ve Amerika’da 2500’den fazla hastaneye ulaşacak distribütör firma ile 
anlaşmaya vardık.İleriki dönemlerde de buradan aldığımız eğitim ve tecrübeyle kendimizi daha da 
geliştirmeyi hem ABD’de hem de dünyada doğru yatırım alanlarını yakalamayı hedefliyoruz.” dedi. 
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Invent Analytics ABD’de Yatırımcılarla 
Müzakerede
2013 yılında Prof. Gürhan Kök tarafından kurulan 
Invent Analytics, özellikle perakende sektöründe 
tedarik performansını artırmaya yönelik bulut 
tabanlı “Big Data” analitiği şirketi olarak faaliyet 
gösteriyor. Perakendenin yanı sıra farklı birçok 
sektörde de yazılım iş modeli üzerinden büyük 
veri analitiği ve danışmanlık alanında hizmet veren 
Invent Analytics’in iş kolları arasında tahminleme, 
stok yönetimi, ilk dağıtım, ürün planlama, indirim 
optimazsyonu destek çalışmaları da yer alıyor.

Kendi AR-GE faaliyetleri sonucu geliştirdiği yaratıcı 
metotlar ve müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutan 
hizmet yaklaşımı ile rakiplerinden ayrılan şirket, 
hizmet sunduğu alanlarda ürettiği başarılı sonuçlar 
ile öne çıkıyor. 

ITU GATE Ulus lararas ı  H ız land ı rma Programı 
kapsamında ABD’ye gitmesi iç in seçi len sekiz 
firmadan biri olan Invent Analytics, 2015 başında 
önce Chicago’da bulunan dünyanın en önemli 
girişimcilik ekosistemlerinden 1871’de gerçekleşen 
etkinlikte sonra da San Francisco’daki Parisoma 

kuluçka merkezinde yatırımcılarla buluşma fırsatı 
yakaladı. Şirketin Amerika pazarına açılma planlarının 
h ız lanmas ı  ve  daha  metodo lo j ik  yak laş ımlar 
kazanmasına ön ayak olan ITU GATE Uluslararası 
Hızlandırma Programı sayesinde şirket bugün, 2015 
yılının ikinci çeyreğinde 3 binin üzerinde mağazaya 
sahip ilk ABD’li müşterisiyle çalışmaya başlayacak. 
2015 yılı için toplam 1 milyon doların üzerinde 
hizmet sözleşmesi imzalayan Invent Analytics yeni 
bir yatırımcı ile de görüşmelerini sürdürüyor.
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ARI ürünleri üreticisi ve arı ürünleri konusunda 
danışmanlık yapan SBS - Bilimsel Bio Çözümler, 
başta kanser olmak üzere kolestrol, romatizma, 
obezite gibi hastalıklara karşı oldukça etkili bir 
madde olan ve arıların kovan içinde dezenfektan 
olarak kullandıkları propolis maddesini Türkiye’de 
en doğal yöntemlerle toplayan ve işleyen tek şirket 
konumunda bulunuyor. 
Türk girişimciyi uluslararası girişimci ile buluşturan 
ITU GATE Programı sayesinde Amerika’da yatırımcılarla 
buluşan şirket, süreç içerisinde edindiği deneyimle 
yurt dışı pazarlara daha fazla konsantre olmayı 
hedefliyor.

Narın 80, domatesin 130 katı antioksidan 
içeriyor

Reçine benzeri yapışkan bir madde olan propolis 
doğal haliyle tüketilebilir durumda bulunmuyor. 
SBS Bilimsel Bio Çözümler, bu maddeyi tıbbi amaçlı 
kullanım ya da gıda takviyesi amaçlı kullanıma göre 
farklı işlemlerden geçiriyor. Propolisin doğal yollarla 
toplanması ve kullanıma dönüştürülmesi anlamında 
Türkiye’de tek firma olma özelliği taşıyan SBS 
Bilimsel Bio Çözümler Türkiye’nin farklı noktalarında 
bulunan anlaşmalı arıcılarla çalışıyor. Buna göre 
arıcılar kovanlar içine kurulan tuzaklarla arılara bu 
maddeyi salgılatıyor

Sonrasında tuzaklar herhangi bir işlemden geçmeden 
SBS laboratuvarlarına gönderiliyor ve son kullanıcının 
tüketebileceği formuna kavuşuyor.

Nar  suyuna göre  80 domatese göre  130 kat 

antioksidan içeren ve bir “antioksidan bombası” 
olarak nitelendirilen propolisin yanı sıra SBS Bilimsel 
Bio Çözümler, arısütü, polen ve bal ürünlerini de en 
saf haliyle tüketiciyle buluşturuyor. 

“MBA’den daha faydalı”

ITU GATE Start-up Challenge Programı ile öncelikle 
Ch icago  1871 sonras ında  i se  San  Franc isco 
Parisoma kuluçka merkezlerine giderek uluslararası 
yatırımcılarla buluştuklarını belirten SBS Bilimsel 
Bio Çözümler Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Aslı 
Elif Sunay; “Tüm süreç bizler açısından çok faydalı 
oldu. Amerika pazarına nasıl girilir, yatırımcı ile 
nasıl dialog kurulur bunları deneyimledik. Orası 
bambaşka bir iş kültürüne sahip. Günde belki 10 
görüşme yaptığımız günler oldu. Özellikle mühendis 
kökenli girişimciler için işin pazarlama kısmını en 
az teknik kısmı kadar öğrenmek çok önemli. Biz 
ITU GATE Programı ile hem pazarlamayı öğrendik 
hem de bunu yerinde, kendi ürünlerimiz üzerinden 
uyguladık. Bu anlamda MBA’den bile daha yararlı 
bir süreç yaşadık” dedi. 

Sunay, süreç içerisinde öğrendikleri en önemli 
şeylerden birinin ürünlerin doğru maliyet analizlerinin 
yapılması olduğunu da belirtirken; “Doğru fiyatlandırma, 
konumlama çok önemli ve biz bunları bu program 
ile öğrendik. Türk girişimciler Amerika pazarına 
girmek için ürünlerini gerçek değerlerinin altında 
f iyat landır ıyormuş.  Oysa ki  bu orada,  ürünün 
kalitesiz olduğu izlenimi yaratıyormuş. Bu noktada 
doğru fiyatlandırmanın önemini de görmüş olduk” 
değerlendirmesinde bulunuyor.

ARI Ürünleri SBS ile ABD Pazarı’nda
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Yazılım İhracatında Rasyonet Farkı
Sermaye piyasalarına dair bilgi, veri ve katma değerli 
analizlerin uluslararası standartlarda dağıtımı amacıyla 
2000 yılında iki ortak tarafından kurulan Rasyonet, 
bugün 90’ın üzerinde finans kuruluşuna hizmet 
veriyor. Sermaye piyasalarına yönelik yazılım ürünleri 
geliştirmeye odaklanarak kısa sürede sektöründe 
pazar lideri konumuna yükselen Rasyonet, 2005 
yılından bu yana faaliyetlerini İTÜ ARI Teknokent 
bünyesinde yürütüyor. 

Ar-Ge planlarını Türkiye’nin yazılım ihracatına katkıda 
bulunmak ve yurtdışında da tanınan değerli markalar 
yaratmak amacıyla hayata geçiren Rasyonet, ITU 
GATE programı ile tanıştığı Amerika pazarında da 
ses getirecek çalışmalara imza atmaya hazırlanıyor. 

2010 yılından bu yana distribütörleri aracılığıyla 
yurtdışı pazarlara açılan Rasyonet, Amerika pazarına 
yönelik çalışmalarına da hız vermiş durumda. Sermaye 
piyasalarına yönelik olarak geliştirilen katma değerli 
analiz uygulamalarının bir kısmı 1501 Tübitak 
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na 
alınan Rasyonet’in son projesi de EUREKA – 1509 
programı kapsamında destekleniyor.

RASYONET
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Çalışmalarına 2011 yılında başlayan kurumsal bilgi 
sistemi Bodru.com (www.bodru.com) 1 Ocak 2015 
itibarıyla tüm özellikleri ve mobil uygulamaları ile 
yaygın ticari kullanıma açıldı. İçinde müşteri ilişkileri 
yönetimi (CRM), dosya paylaşımı, kurum içi arama 
motoru, arşivleme sistemi ve kurum içi iletişimi 
sağlayan özel sosyal ağ platform gibi özelliklere 
sahip. Öte yandan kullanıcılar ihtiyaç duydukları 
özellikleri birkaç dakika içinde Bodru’ya kolayca 
ekleyip bunları  şirket içinde paylaşımlı  olarak 
kullanabiliyor. Bugüne kadar büyük paralara mal 
olabilen şikayet yönetim sistemi, arıza takip sistemi, 
vardiya raporları, kurumsal bilgi tabanı gibi çeşitli 
uygulamalar Bodru içinde birkaç dakikada devreye 
alınabiliyor. Tüm bu özellikler, KOBİ çalışanları ve 
yöneticilerinin, çok daha büyük şirketlerin sahip 
olduklarına benzer imkanlarla, hatta çoğu zaman 
daha da ileri özelliklerle çalışmalarına imkan tanıyor. 
Bodru bu şekilde KOBİ’lere rekabet gücü kazandırıyor.

Bodru, web üzerinden ücretsiz bir hesap açılarak 
hemen kullanılabiliyor. Şirket içinden bir yönetici 
hesabı açıp iş arkadaşlarının email adreslerini yazarak 
servisi kendi şirketinde hemen başlatabiliyor. Bodru.
com web üzerinden kullanılabildiği gibi, iPhone ve 

Android uygulamalarıyla mobil olarak da kullanılabiliyor. 
Bodru uygulaması mobil bildirim mesajları, fotoğraf 
ve konum paylaşımı gibi özellikleri de destekliyor.
Bodru ayrıca sosyal ağ platform özelliği ile sosyal 
ağlardaki paylaşımı iş ortamına taşıyor. Şirket içinde 
olup bitenleri takip etmek, müşteriye verilen teklifi 
paylaşmak, müşterinin şikayetinden haberdar olup 
çözüm yöntemini iş arkadaşına önermek gibi pek çok 
işi Bodru’da gerçekleştirmek kolayca mümkün oluyor.

Tamamen İTÜ ARI  Teknokent ’ te  gel işt i r i l i len 
Bodru yetkilileri, ITU GATE programıyla Chicago ve 
San Francisco’ya giderek iş modeli geliştirme ve 
değerlendirme, pazar araştırması ve analizi, strateji 
ve rekabet analizi gibi yeteneklerini üst seviyeye 
taşıma imkanı yakaladıklarını belirtiyor. ITU GATE 
sayesinde yeni bir iş kültürüyle tanıştıklarını, tüm 
operasyonlarını bu süreçte öğrendikleri bilgiler 
ışığında tekrar gözden geçirdiklerini belirtiyor. 

Çok dilli olarak çalışan Bodru’nun hedefinde yurtiçi 
ve yurtdışında faaliyet gösteren KOBİ’ler bulunuyor. 
Firma, önümüzdeki dönemde yurt dışı kullanıcı 
sayılarını çok daha hızlı artırmak için hazırlıklarını 
sürdürüyor.

KOBİ’lere Rekabet Gücü Bodru’dan
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İleri Teknoloji Malzemeleri 
Tasarımında Lider: Nanokomp
2013 tarihinde İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulan 
Nanokomp, başta kompozit malzemeler olmak üzere 
ileri teknoloji malzemelerinin tasarlanması ve üretimi 
konusunda çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca teknik 
danışmanlık, proje yönetimi ve teknoloji transferi 
konularında hizmetler sunuyor. 

Nanokamp, kompozit sektöründe önemli bir yere sahip 
prepreg adı verilen emdirilmiş teknik dokumaların 
üretiminde Türkiye’de örneği olmayan yeni nesil bir 
üretim hattı kurmuş durumda. Nanokamp üretimi 
prepregler, füze ve roketlerde yüksek ısılara maruz 
kalan parçalar için ısı kalkanlarının üretiminde 
kullanılıyor. Yüksek ısılara dayanaklı bu malzemelerin 
Türkiye’deki tek üreticisi konumunda bulunuyor.

Başta havacılık olmak üzere savunma, enerji, gemi-
inşaat gibi değişik sektörlerde yüksek performans ve 
uzun kullanım ömrü gerektiren birçok kompozit esaslı 
parçanın imalatında kullanılan prepreg malzemelerin 
üretimini gerçekleştiren Nanokamp, teknolojisi ile 

Türkiye’de tek, dünyada ise sayılı şirket arasında 
bulunuyor.

ITU GATE sürecinde Amerika’ya giden firma yetkilileri 
pazarlama, reklam gibi faaliyetlerin önemini daha iyi 
anladıklarını belirtiyor. Verilen eğitimlerin özellikle 
finansal konularda çok önemli katkılar sağladığını ve 
ITU GATE’in kendilerini çok önemli potansiyel müşteri 
ve yatırımcılarla buluşturduğunu ifade ediliyor.
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Sentetik DNA Üretiminde Sentromer 
Farkı
Bioteknoloji alanında faaliyet gösteren Sentromer, 
gıda güvenliği ve sağlık sektörlerine yönelik diagnostik 
amaçlı DNA tabanlı genetik testler geliştiriyor. 
Ayrıca standart ve floroforlu sentetik DNA üretimi 
alanında araştırma kuruluşlarına laboratuar hizmeti 
de sunun Sentromer, test laboratuarlarının talepleri 
doğrultusunda ürün panelleri de genişletiyor. 

TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri 
yürüten ve nano platformlarda (manyetik partikül, 
nanopolimer tabanlı biyosensör) hızlı tanı yöntemleri 
gel işt iren Sentromer,  araştırma ve gel işt irme 
faaliyetlerine 2009 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanl ığı ’n ın Teknogir iş im ve KOSGEB Ar-Ge- 
İnovasyon projesi kapsamında, İTÜ KOSGEB Teknoloji 
Geliştirme Merkezi’nde kurduğu moleküler genetik 
laboratuarıyla başladı. Söz konusu Ar-Ge projeleri 
devam ederken sunduğu laboratuar hizmetlerinden elde 
ettiği gelirle alt yapısını güçlendirerek akreditasyon 
çalışmalarını tamamlayan Sentromer, gerçek zamanlı 
PCR teknolojisine dayalı test kitlerinin satışını 

yürütüyor. Sentromer’i sektörde benzerlerinden 
ayıran en temel özelliği ise tanı kitlerinin üretiminde 
kullandığı sentetik DNA ürünlerini kendisinin üretmesi. 
2011 yılından itibaren sektörel ihtiyacı karşılayacak 
kalite ve miktarda sentetik DNA üretimi de yapan 
Sentromer, İTÜ Teknokent bünyesinde yurtdışı 
planları için mentörlük, danışmanlık ve networking 
desteği alıyor.
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AVCR, ABD’de Hedef Büyüttü

Nokia’nın Finlandiya’daki AR-GE Merkezi’nde yönetici 
olarak yaklaşık 10 yıl çalıştıktan sonra Türkiye’ye 
dönen Kemal Uğur tarafından kurulan AVRC, mobil 
video alanında teknoloji ve uygulama geliştirme 
alanında faaliyet gösteriyor. Teknoloji alanında 
uluslararası deneyime sahip bir ekip tarafından 
yönetilen şirket teknik bilgi birikimi ve alanındaki 
uzmanlığıyla rakiplerinden ayrılıyor.

Mobil iletişim sektöründeki global deneyimini kurduğu 
AVCR şirketi ile İTÜ ARI Teknokent çatısı altında 
başarılı bir girişim öyküsüne dönüştüren Kemal 
Uğur, bir hobi olarak başlayıp geliştirdiği ilk mobil 
uygulamayla, 2014 yılında App Store’un zirvesinde yer 
aldı. Mikro ölçekteki AVCR’nin “Funimate” adlı mobil 
video uygulaması, ilk geliştirildiğinde App Store’da 
“Best New App” olarak lanse edildi ve100’den fazla 
ülkede, “Selfie” kategorisinde “Best App” oldu.

ITU GATE Uluslararası Hızlandırma Programı ile teknik 
birikimin üzerine, finans, pazar bilgisi ve büyüme 

stratejilerini de ekleme fırsatı bulan AVRC, özellikle 
programın San Francisco etabında tanıştığı yatırımcılar 
ve iş ortaklarının olumlu geri bildirimlerinin yarattığı 
ivmeyle ABD pazarında büyümeyi hedefliyor.
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Ingenious Seri Üretim İçin Gün 
Sayıyor
Tak-çalıştır akıllı ev sistemlerinde uzman Ingenious 
2013 yılında kuruldu. Daha prototip aşamasındayken 
proje, Intel’in düzenlediği Innovation Challenge 
yarışmasında bir inci  olarak Si l ikon Vadisi ’nde 
Stanford ve Berkeley Üniversiteleri’nde eğitim ve 
workshop’lara katılım hakkı kazandı. Prototipleme 
ve Beta lansman süreci sonrası firma şu an seri 
üretim için son hazırlıklarını yapıyor. 

Ingenious geliştirdiği efektif donanım ve sunduğu 
kullanıcı deneyimi ile rekabet avantajına sahip bir 
ürün konumda bulunuyor.

I T U  G ATE  p ro g ra m ı n ı  kat ı l d ı k l a r ı  e n  d e ğ e r l i 
programlardan biri olarak gösteren firma yetkilileri, 
ITU GATE sayesinde Amerika’daki iş yapış şekillerini, 
yatırımcılarla nasıl  irtibata geçileceği gibi çok 
önemli konularda uzmanlardan eğitim aldıklarını 
belirtiyor. Programın Amerika ayağında potansiyel 
müşteriler, üretim ve dağıtım kanalları ile tanışma 
fırsatı yakaladıklarını söylüyor.
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İTÜ ÇEKİRDEK’E KABUL EDİLEN 
GİRİŞİMCİLER BELLİ OLDU

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde, 2012 yılında faaliyete 
geçen ve bugüne kadar girişimcilere 5 milyon TL’yi 
aşan destek sağlayan Türkiye’nin en önemli girişimcilik 
destek projelerinden İTÜ Çekirdek’e bu yıl 1100 proje 
başvurdu. İTÜ Çekirdek faaliyette olduğu 3. yılında 
başvuru sürecinin birinci aşamasında rekor katılımcı 
sayısına ulaşarak sektöründe de bir ilke imza attı.

Ticarileştirilebilir bir teknoloji fikri ya da projesi 
olan girişimcilere,  teknoloji  şirketlerini kurup, 
geliştirmelerine olanak tanıyacak her tür desteği 
sağlayan İTÜ Çekirdek’e, “her yaştan” girişimci 
başvurabiliyor. İTÜ Çekirdek, ana kategorilerinin yanı 
sıra büyük potansiyele sahip ancak henüz gelişen 
alanlara özel kategoriler de oluşturularak sektörlerin 
gelişimine ön ayak olmak hedefiyle geçen yıl açtığı 
“Bulut Teknolojileri” kategorisinden sonra bu yıl da 
“Otomotiv” özel kategorisini hayata soktu.

Bu yıl 1100 projenin değerlendirmeye alındığı İTÜ 
Çekirdek’te jüriler, başvuran girişimci grupların yapısını, 

projelerinin niteliklerini ve inovatif yönlerini, projelerinin 
ekonomik ve teknolojik yönden uygulanabilirliğini, 
girişimci grubun İTÜ Çekirdek’ten ne kadar ve nasıl 
faydalanabileceği hakkında bulguları değerlendirdi. 
Değerlendirme sonucu İTÜ Çekirdek ön kuluçkaya 
girmeye hak kazanan 2015 dönemi girişimcileri 
belirlendi. İTÜ Çekirdek Ön kuluçka ve Hızlandırıcı 
süreçlerini başarıyla tamamlayan girişimciler son 
olarak projelerin ödüllendirildiği İTÜ Çekirdek BIG 
BANG’de yer almaya hak kazanacak.
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İTÜ Çekirdek’te Kahve Bahane
Fongogo ve FonlaBeni 14 Ocak’ta İTÜ Çekirdek 
Konferans Salonunda Türkiye’de ve Dünyada 
Kitlesel Fonlamayı anlattı. Cemil Sobacı ve Duygu 
Tarhan’ ın katı l ımıyla gerçekleşen etkinl ikte 
projelerin fonlama süreçleri hakkında bilgi verildi.

Faaliyet yönetimi, proje yönetimi, proje planlama 
konu la r ında  deney im sah ib i  o lan  Boğaz iç i 
Üniversitesi Öğretim Üyesi İ lker Akansel 28 
Ocak’ta gerçekleştirilen etkinlikte girişimcilere 
ve girişimci adaylarına yatırımcılara etkili sunum 
yapma yollarını anlattı.  

İTÜ Ginova Akademik Patika 
Sertifika Programı 
İTÜ Ginova Akademik Patika 
Sertifika Programı kapsamında 
İTÜ Çekirdek girişimlerinden 
Tabtoy, Hangaar, Smartstay, 
Kuax, Floradem’e 1 aylık staj 
programı başladı. Staj sonunda 
program öğrencileri grupların 
iş planları ile ilgili yaptıkları 
çalışmaları  İTÜ Çekirdek i le 
paylaşacaklar.
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İTÜ Çekirdek Girişimcilik 
Eğitimleri’nde
Girişimcilerin başarılı bir şirket kurma yolunda ihtiyaç duydukları İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitimleri
başladı. Girişimcilerin çıktıkları yolda her aşamada karşılaşabilecekleri zorluklara hazırlıklı ve donanımlı
olmaları amacıyla ihtiyaç duydukları tüm alanları kapsayan eğitim programı Doç.Dr.Mehmet Erçek
tarafından veriliyor.

İTÜ Çekirdek girişimcileri 11 haftalık İTÜ Çekirdek hızlandırma programında kendileri için özel olarak
tasarlanmış bir eğitimden faydalanıyorlar. Berkley ve Stanford Üniversitesi gibi öncü kurumlarda
kullanılan “İş Modeli Kanvası”, “Yalın Girişimcilik” ve “Design Thinking” metodolojileri İTÜ Çekirdek’e
özgü uyarlanarak girişimcilere aktarılıyor. Girişimciler Yalın Girişimciliği öğrenirken ‘’Design Thinking’’
metodu ile her hafta müşterilerle temas ediyor ve her hafta İTÜ Çekirdek Antrenörlerinin geri
bildirimleri ile iş modellerini geliştiriyor.

HangaarLab-Migros İşbirliği
Türkiye’nin en büyük perakende zinciri Migros, 
Google Glass ve Epson Moverio ile barkod okuma 
uygulamasını, İTÜ Çekirdek girişimci firmalarından 
HangaarLab’ın geliştirdiği V-Sight platformunun 
barkod okuma modülü ile geliştirdi. HangaarLab, 
Migros IT ile geliştirdiği işbirliği sürecinde 23 
Ocak tarihinde ‘Giyilebilir Teknolojiler ve Artırılmış 
Gerçeklik Çalıştayı’ düzenledi. 
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Girişimciler Antrenörlerle Daha
Güçlü

Product Hunt listesinden lider
Cubic.fm

Ön kuluçkadaki girişimcilerimizin 11 hafta süren ‘İş Modeli
Kanvası’ geliştirme süreçleri boyunca Doç. Dr. Mehmet
Erçek, Metin Salt, Mehmet Onarcan, Emre Özbek, Tayfun
Uğur, Burak Cendek ve Doğan Taşkent toplamda 105 saat
bir araya gelerek girişimcilerin iş modellerini nihai aşamaya
getirmelerine yardımcı oldular.

İTÜ Çekirdek girişimcilerinin ticari hayatta veya girişimcilik
serüvenleri boyunca ihtiyaçları olan pazarlama, patent, hukuk,
finans gibi konularda girişimcilerimizle görüşmeler yapan
girişim dünyasının daha pek çok ünlü mentörü de gönüllü
destek vererek girişimcilerimize güç k attılar.

Türkiye’nin en büyük perakende zincir i  Migros,  Google 
Glass ve Epson Moverio ile barkod okuma uygulamasını, İTÜ 
Çekirdek girişimci firmalarından HangaarLab’ın geliştirdiği 
V-Sight platformunun barkod okuma modülü ile geliştirdi. 
HangaarLab, Migros IT ile geliştirdiği işbirliği sürecinde 23 
Ocak tarihinde ‘Giyilebilir Teknolojiler ve Artırılmış Ger çeklik 
Çalıştayı’ düzenledi.
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Pandora Teknolojiyi Mimari 
Sunumlarla Buluşturuyor
İnşaat sektörünü hedefleyen İTÜ Çekirdek 2015 girişimci firmalarından Pandora mimari maketler 
yerine kullanılabilecek daha fonksiyonel ve düşük maliyetli çözümler sunan Pandora AR ve Pandora 
VR ürünleri ile son altı ayda on farklı müşteriyle 100 bin lira ciro yaptı.

Türkiye’de istikrarlı bir şekilde en çok reklam harcaması yapan sektörler arasında yer alan inşaatın, 
mimari maketlerin üretimine her yıl 2 milyon TL’den fazla para harcıyor olması gerçeğinden yola 
çıkarak kurulan İTÜ Çekirdek girişimcilerinden Pandora, bu durumu bugüne kadar fırsata çevirmeyi 
başarabilmiş görünüyor.

Mimari deneyimleri en iyi şekilde mobil platformlara taşımayı hedefleyen şirket, artırılmış gerçeklik (AR) 
ve sanal gerçeklik (VR) teknolojilerine odaklanıyor. Girişimin mimari maketler yerine kullanılabilecek 
daha fonksiyonel ve düşük maliyetli çözümler sunan Pandora AR ve Pandora VR adında iki ürünü 
var. İnşaat firmaları ve mimarların, müşterilerine daha etkileyici sunumlar yapmalarını sağlayan 
uygulamalar henüz tamamlanmamış bir yapının maketi yerine de kullanılıyor.

Dünya çapında, Türkiye de bir istisna değil, AR ve VR uygulaması geliştiren çok sayıda girişim olmasına 
karşılık, Pandora, teknolojiyi mimari sunumlar için özelleştiriyor olmasıyla fark yaratma iddiasında. 
Mimaride poligon sayıları yüksek, karmaşık modeller kullanılıyor ve bunların mobil üzerinde istenen 
verimlilikle çalışması için optimizasyonlar yapıyor, görüntü kalitesini sürekli iyileştiriyor. Pandora, 
görüntü kalitesinin küresel muadilleri sayılabilecek Visuartech ve URBASEE girişimlerinden daha iyi 
olduğunu iddia ediyor. Pandora’nın bu iddiası inşaat şirketleri tarafından da kabul görüyor. Son altı 
ayda on farklı müşteriyle 100 bin lira ciro yaptığını söyleyen Pandora’nın satışla sonuçlanan müşteri 
görüşmeleri oranının yüzde 40.

İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunu Kemal Akçalı ve Caner Soyer tarafından kurulan Pandora, Hilmi 
Özdemir’in de katılımıyla üç kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor. Pandora, İTÜ Çekirdek’in verdiği 
ofis desteğiyle bugün İstanbul’da konumlanıyor. Girişime bugüne kadar sağlanan tek desteği, Startup 
Turkey etkinliğinde, iki farklı yatırımcıdan aldığı 260 bin liralık yatırım oluşturuyor.
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“Quadrotor” ile Maxwell Kahraman
Olma Yolunda
İTÜ Çekirdek 2015 girişimci firmalarından Maxwell’ın ön kuluçkada geliştirdiği her türlü hava 
koşulunda uçabilecek, afet anında doğru ve etkili bilgi akışını sağlayacak kabiliyette tasarlanan 
mini insansız hava aracı ‘Quadrotor’, afetlerde gökyüzündeki yeni kahraman olacak. Tozlu, yağışlı 
hatta sıcaklığın eksi 30 dereceye kadar düştüğü soğuk havalarda dahi uçma özelliğine sahip olan 
Quadrotor, özellikle afet anında doğru ve etkili bilgi akışını sağlayabilecek kabiliyette tasarlandı.

“Olabilecek felaketleri göz önünde bulundurduk”

İTÜ Çekirdek 2015 girişimcisi ve Maxwell Şirketinin Genel Müdürü olan uçak mühendisi Orkut 
Aktaş, ürünü geliştirirken özellikle sürekli konuşulan olası büyük İstanbul depreminin ardından 
yaraların hızla sarılmasına bir katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, “Şunu fark ettik ki 
büyük afetler sonrasında çok büyük bir toz bulutu ortaya çıkıyor, bunun içinde hareket edecek 
sistemin bu şartlarda çalışabiliyor olması gerekiyor. Aynı zamanda dağcı ya da soğuk bir ortamda 
kaybolan bir insan da olabilir. Biz öncelikle aracı geliştirirken olabilecek felaketleri göz önünde 
bulundurduk. Bunlardan biri de sürekli konuşulan İstanbul depremi. Deprem sonrasında çok büyük 
bir toz dumanı ortaya çıkıyor” dedi.

“Koruma sistemlerini geliştirdik”

Aktaş sözlerine şöyle devam etti: “Aynı zamanda bu deprem soğuk havalarda da olabilir, yağmurlu 
şartlarda da gerçekleşebilir. Dolayısıyla biraz askeri standartlar gerekiyor, ürünü geliştirmek 
gerekiyor. O nedenle aracı geliştirirken özellikle mikro elektromekanik sistemler konusunda, ısı 
koruması, yağmur ve aynı zamanda hareketli parçaların aksamların toz koruması sistemlerini 
geliştirmeye odaklandık. Aynı zamanda operasyonel olarak aracın kullanım alanını artırmak için 
de daha uzun menzil iletişim sistemleri geliştirdik.” 
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Kuax’ın İlk Akıllı Vitrin Uygulaması
İTÜ’de
Müşterileri algılayıp harekete geçen, alışverişin 
geleceği eğlenceli ve dinamik dijital vitrinler 
tasarlayan İTÜ Çekirdek’in 2014 yılı girişimci 
firmalarından Kuax’ın İlk Akıllı Vitrin Uygulaması 
İTÜ Günü’nde İtü1773 mağazasında hizmete 
geçti. 

“30 dereceye kadar soğuklarda görev yapabiliyor”

Afet sonrası koordinasyonda, “Hasar nedir, hangi yollar açık, bu yollarda neler yapılabilir, yaralı var 
mı, kurtulanlar nerede?” gibi soruların yanıtlarının hızla ulaşılmasına katkı sağlayacak aracın aynı 
zamanda üzerinde taşıdığı gece görüş sistemi ve termal kamerayla da enkaz arasından yaralıları 
hızlıca bulup, yardım getirilmesini kolaylaştıracağını anlatan Aktaş, bu aracın benzerlerine olan 
üstünlüklerini ise şöyle sıraladı:

“Aracımızın diğer sistemlerden farkı öncelikle dikey kalkış iniş yapabilmesi, pist ihtiyacını 
doğurmuyor, yaklaşık 2 metrekarelik bir alanda aracı kaldırabiliyorsunuz. Birçok batarya, sensör 
sisteminin çalışmadığı eksi 30 dereceye kadar soğuklarda sistem görev yapabiliyor. Aynı zamanda 
motorlardaki rulmanlar gibi hareketli parçaların özellikle zorlandığı tozlu havalarda da sistemin 
ayrıca bir toz koruma sistemi var. Bu şekilde tozlu, yağmurlu ve soğuk havalarda da eksiksiz 
bir şekilde görevini yerine getirebiliyor. Bunlara ek olarak, aracın güvenilirlik seviyesini en üst 
düzeye çıkartmaya çalıştık. Bu nedenle çift otopilot sistemi geliştirdik.”

Fiyatı 30 bin dolardan başlıyor

Aktaş, tasarımın ortaya çıkmasının yaklaşık bir yıl sürdüğünü, ancak içinde kullanılan teknolojinin 
6-7 yıllık bir geçmişinin olduğunu belirterek, şimdiden bazı kurum ve kuruluşların ilgilendiği 
aracın fiyatının ise 30 bin dolardan başladığını kaydetti.
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İTÜ Çekirdek 2013 yılı 1.si KarıncaLab internet üzerinden satışlara başladı. Geliştirilen elektronik 
oyuncaklara İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Ankara’daki okullardan talep geldiğini belirten firma, Toys 
Shop ve D&R mağazalarına, 2016 ortalarında da Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor. 

İTÜ Elektronik mezunu KarıncaLab’ın sahibi olan Şahin İncik; ‘Sistem çok zordu, daha çalışırken, son 
sınıfta mezun olmadan önce kendi işimi kurmayı düşünmeye başlamıştım” dedi. Üçüncü sınıfta tam 
gün çalışmaya başlayan İncik, çalıştığı şirketlerde yazılım, E-ticaret, muhasebe ve elektronik üzerine 
fikirler geliştirmiş.

Öğrenciyken yaşadığı bu deneyimlerde fikir geliştirmenin yanı sıra ekip olmanın iş başarısında çok 
önemli olduğunu belirten KarıncaLab’ın sahibi Şahin İncik, “Bütçemiz olmadığı için kendi işimizi 
kuramıyorduk” dedi.

Seri üretime başlıyor

Akıllı, elektronik oyuncak fikri üzerinde çalışırken büyük küçük herkesin kendi oyuncağını yapması 
düşüncesinden hareket ederek modül geliştirdiklerini anlatan İncik, dört kişilik bir ekiple çalışıyor.

Alınan siparişe göre plastik ve ahşap üretimler yapabilen KarıncaLab, altıgen elektronik parçalardan 
yapılan oyuncakları kendi tasarımları olan kutularda satıyor. Dört kişilik bir ekiple çalışan Şahin 
İncik, “Kendi üretimimizi yapmamız için İTÜ Çekirdek 1. lik ödülü olan 100 bin TL ve Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği 100 bin TL yeterli geldi. Yeni oyuncak modülleri üreterek çocuk ve 
yetişkinlere hayallerinin yapboz oyuncağını yapma imkanı veriyoruz. Plastik parçaları Türkiye’den, 
elektronik devreleri yurtdışından alıyoruz. Üretim ve tasarım ise bize ait. İnternetten makey.com.tr 
üzerinden ön sipariş alıyoruz” dedi. Özel okullardan siparişler aldıklarını belirten İncik, üç ay sonra 
seri üretime başlayacaklarını aktardı.

KarıncaLab İnternet Üzerinden
Satışlara Başladı
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İTÜ ARI Teknokent’in girişimcilik destek programı İTÜ Çekirdek bünyesinde faaliyet gösteren 15 
ekip, 27-29 Mayıs tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım 
Buluşmaları’na katıldı. İnsansız su altı aracından, akıllı vitrin uygulamalarına çok farklı alanlarda yer 
alan İTÜ Çekirdek projeleri, sanayicilerin, öğrencilerin ve yatırımcıların büyük ilgisini topladı.

İTÜ Çekirdek’in Bursa çıkarmasına katılan firmalar arasında insansız su altı aracını ilk kez sergileyen 
Norma Teknoloji, her türlü hava koşulana dayanıklı uzun mesafe gidebilme özellikli Drone üreticisi 
S.O.S firmaları büyük ilgi topladı. Akıllı vitrin uygulamaları üreticisi KUAX, bisikletler için akıllı 
güvenlik sistemleri üreticisi Lock&Go, küçük yaşta ritim ve düşünme yeteneğini geliştiren oyuncak 
üreticisi Drummy firmaları, ufuk açıcı buluşlarıyla teknolojinin geldiği noktayı katılımcılarla paylaştı.

İTÜ ARI Teknokent İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz, Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım 
Buluşmaları’nda gerçekleştirdiği konuşmasında İTÜ Çekirdek’in İTÜ ARI Teknokent bünyesinde, 2012 
yılında faaliyete geçtiğini ve bugüne kadar girişimcilere 5 milyon TL’yi aşan destek sağladığını belirtti. 
Eryılmaz, “İTÜ ARI Teknokent olarak üstlendiğimiz misyon gereği teknoloji tabanlı şirketlerimizin 
dünya pazarına açılmaları için tüm desteğimizi verme gayretindeyiz. ‘İyi Girişimler Çekirdekten 
Yetişir’ mottomuzla şirketlerimizin dünya markası olma yolunda uluslararası yatırım almalarını 
ve ülkemize katma değer yaratacak projelere imza atmalarını hedefliyoruz. Öte yandan Otomotiv 
İhracatçıları Birliği ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucu İTÜ Çekirdek’te bu sene açtığımız Otomotiv 
Teknolojileri Kategorisi ile otomotiv teknolojilerinin gelişimine destek olmaktan ötürü de büyük 
mutluluk duyuyoruz” dedi.

İTÜ Çekirdek Projeleri Bursa’da
Heyecan Yarattı
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İTÜ ARI Teknokent’in girişimcilik destek programı İTÜ Çekirdek ile OİB’in bu sene gerçekleştirdiği 
işbirliği kapsamında başarılı girişimler, Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları’nda 
özel ödüllerini aldı.

Ar-Ge Proje Pazarı Yarışması’nda Enwair batarya’ projesi birinciliği kazanarak 10 bin lira, ‘Düşük 
sıcaklıklarda çalışabilen yüksek verimli statik range extender’ projesi ile Hasan Avartürk 7 bin lira, 
‘Marvin’ projesi ise üçüncülüğe değer görülerek 4 bin lira ödülün sahibi oldu. Ayrıca hem Avartürk 
hem de Marvin mansiyona layık görülerek biner liralık ödül kazandı.

‘Komponent Tasarım Yarışması’nda ise profesyonel kategoride birinciliği ‘Kara taşıtları için akıllı 
can kurtarma ünitesi’, ikinciliği ‘Depodan taşan yakıtın geri kazanılması’, üçüncülüğü de ‘Tracklight’ 
projesi kazandı. Öğrenci bölümünde ‘Ani basınç kayıplarında devreye giren bir iç lastik’ birinciliği, 
‘Door Protector’ ikinciliği, ‘Easy Carry’ projesi de üçüncülüğü elde etti. Üniversite kategorisinde 
birinciliği ‘MR damperli arka traktör aksı’ alırken, ‘Esnek termal yalıtımlı ve ucuz süperkasitör’ ikinciliği, 
Engelsiz erişim sistemi’ projeleri ise üçüncülüğü elde etti. Buna göre her bir kategoride birinciler 6 
bin, ikinciler 4 bin, üçüncüler de 3 bin lira ödülün sahibi oldu. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı’nın da uygun 
gördüğü proje sahiplerine iki yıl yurt dışında eğitim imkanı sunulacak.

İTÜ Çekirdek ve OIB işbirliği ile Türk otomotiv sektörünün fason üretici rolünden yeni ve inovatif 
teknolojilerle pazara liderlik eden bir yapıya doğru evrilmesi hedefleniyor. OİB desteği ile bu sene 
oluşturulan İTÜ Çekirdek Otomotiv Teknolojisi kategorisi ile otomotiv alanında teknoloji üretmek 
isteyenlere benzersiz bir fırsat sunuluyor.

Otomotiv Sektörü İTÜ Çekirdek’te 
Kuluçkaya Yatıyor
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İTÜ’den Yıldız Holding ile İş Birliği
İTÜ, güçlü üniversite – sanayi iş birliklerine bir 
yenisini daha ekledi. Yıldız Holding ile akademik 
iş birliği protokolü imzalayan üniversitemiz, hem 
lisans hem de lisansüstü öğrencilerimize önemli 
avantajların kapısını da açtı. Protokol sayesinde, 
lisansüstü eğitim çalışmaları, ar-ge projeleri ve 
üniversite-sanayi iş birliğinde yeni ufuklar açacak 
ortak akademik çalışmaların yürütülmesi, iş ve staj 
olanakları sağlanması amaçlanıyor.

“İTÜ – Yıldız Holding Akademik İş Birliği Protokolü”nün 
imza tören i ,  30 Nisan  2015 Perşembe günü 
Rektörlüğümüzde gerçekleştirildi. Yıldız Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, imza 
töreni öncesi ilk olarak Kimya Metalurji Fakültemize 
gitti, ardından da Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Karaca’yı makamında ziyaret etti.

Rektörümüz Ülker’e, İTÜ’nün 1773’ten bugüne 
kesintisiz ulaşan tarihi, ürettiği değerler ve bugünkü 
çal ışmaları  hakkında bi lgi  verdi .  Editörlüğünü 

Rektörümüzün yaptığı üniversitemiz tarihi hakkındaki 
en kapsamlı çalışma olan 240. Yıl İTÜ Tarihi kitabı 
da günün anısına Ülker’e hediye edildi.
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Ardından Senato Odasında imza törenine geçildi. 
İTÜ adına Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın, Yıldız 
Holding adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali 
Ülker’in imzaladığı protokol ile üniversite – sanayi iş 
birlikleri kapsamında çok aşamalı büyük bir iş birliği 
başlatıldı. Törene, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
İbrahim Özkol, Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Kimya 
Metalurji Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Beraat Özçelik, 
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. 
Gürbüz Güneş, Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Tayfun 
Kındap ile Yıldız Holding Global İnovasyon Başkanı 
Ahmet Anbarcı da katıldı.

‘250. Yıla Güçlü Adımlar’

Törende konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Karaca, İTÜ’nün 250. Yılına doğru geri sayıma geçen 
bir üniversite olduğuna işaret ederek, “Amacımız 
tam bir araştırma ve inovasyon üniversitesi olarak 
İTÜ’yü geleceğe taşımak” dedi. Özellikle son 2 yıldır 
yeni atılan adımlarla girişimcilik ve inovasyonu 
destekleyen programlar geliştirdiklerine işaret eden 
Karaca, öğretim üyesi projelerine verilen destek 
miktarı ve proje sayısının artırıldığının da altını çizdi. 
Karaca, “Üniversiteyi anlayan bir sanayi, sanayiyi 
anlayan bir üniversite modeli kurmak arzusundayız. 
Ülke kalkınmasının sürdürülebilirliği için akademik 
ve endüstriyel gelişimin birbirini tamamlaması 

zorunludur” dedi.

Karaca, İTÜ’nün iş birliği anlaşmalarına hassasiyetle 
yaklaştığını, dünya markalarıyla somut ve başarılı 
adımlar atmayı tercih ettiğini belirterek, “Bu açıdan 
da Yıldız Holding ile birlikte yürüteceğimiz projelerin 
yeni değerler üreteceğine inanıyor, bunun için 
heyecan duyuyoruz. Dünyanın en eski üniversiteleri 
arasında yer alan yükseköğretimdeki aralıksız 242 
yıllık tarihiyle İTÜ ve dünya pazarındaki prestijli 
konumuyla başarılı uluslararası markaları bünyesinde 
barından Yıldız Holding’in, akademik çalışmalar ve 
ar-ge faaliyetleri yürütmesine ilişkin bu protokolün, 
öncü bir rol üstlenerek yeniliklere kapı açması 
amaçlıyoruz” diye konuştu.
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‘Omega-3 üzerine Almanya ile ortak 
çalışma’

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali 
Ülker ise kurumların bilim ve akademi çevreleriyle 
dirsek temasında olmasının, birlikte ortak projeler 
üzerinde çalışmasının önemini vurguladı. Ülker, 
“Global bir gıda şirketi olarak akademik işbirlikleriyle 
topluma fayda sağlayacak işler yapmak ve bu konuda 
da öncü olmak istiyoruz. Dünyanın mücadele ettiği 
sorunlara çözüm bulabilmek için yeni yaklaşımlar 
gerekiyor. Geleneksel entelektüel alanlar global 
toplumun karmaşık sorularına cevap bulabilmek için 
değişiyor. Global sorunlara çözüm üretirken ancak 
el ele verdiğimiz ortak çözümler etkili oluyor” dedi.

İTÜ’nün gıda alanında yaptığı araştırmalarla dünyada 
saygın bir yere sahip olduğuna işaret eden Ülker, 
“Uzun yıllardır pek çok projede İTÜ’den destek aldık, 
birlikte araştırmalar yaptık. Bu çalışmayı şimdi bir 
protokolle kalıcı hale getiriyoruz. Protokolün ilk 
adımı olarak, uluslararası bilim, teknoloji ve sanayi 
paydaşlarının bir araya geldiği çok boyutlu bir çalışma 
üzerine yoğunlaştık.  Almanya’dan Kiel Üniversitesi 
ve Breko GmbH şirketi ile Türkiye’den İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Yıldız Holding’in inovasyon şirketi 
NorthStar Innovation,  insanlardaki omega-3-yağ 
asitleri düzeyini arttırmayı hedefleyen fonksiyonel 
ürün üzerinde çalışacak” dedi.

Yeni ürünlere yön verecek

Gıda Mühendisliği Bölümümüz ile Yıldız Holding 
arasındaki ortak projeler kapsamında, son olarak 
yağ-su emülsiyonlarının stabilitesinin arttırılması 
üzerine bir çalışma gerçekleştirilmişti. Gıda bilimi 
ve teknolojisinin sınırlarını genişleten bu çalışma 
ile elde edilen bilimsel veriler, Yıldız Holding’in 
ilgili kategorilerinde ürün geliştirme ekipleri 
tarafından yeni ürün geliştirme çalışmaları için 
yön verici olmuştu. Bir başka ortak çalışma ise 
çikolatada doğal olarak bulunan ve çok sayıda 
bil imsel çalışma ile insan sağlığına olumlu 
etkisi kanıtlanmış olan bazı antioksidantların 
incelenmesine ilişkindi. Protokol ile benzer 
çalışmaların artırılması sağlanacak. Protokolün 
kapsadığı ortak çalışmalardan bazıları şöyle:

Yıldız Holding’de kısa dönem staj yapan İTÜ’lü 

öğrencilerden staj sonunda seçilenlere 1 yıl 
boyunca yarı zamanlı çalışma imkânı, eğitimini 
tamamlayan öğrencilere ise tam zamanlı işe 
alımlarda öncelik sunulacak. 
Yıldız Holding’in, ulusal ve uluslararası fonlarla 
desteklenen projelerinde öncelikli tercih İTÜ’lü 
öğretim üyeleri ile iş birliği yapılması olacak. 
Yüksek l isans ve doktora tez çalışmalarını 
sürdüren İTÜ’lü öğrenciler, ortak ilgi alanına giren 
konularda Yıldız Holding tesis ve laboratuvarlarını 
kullanabilecek; tez çalışmalarını gerçekleştirmek 
için hammadde, sarf malzeme desteği alabilecek. 
Öğrencilerimiz, yüksek lisans çalışması boyunca 
2 yıl süreyle, doktora çalışması boyunca 4 yıl 
süreyle Yıldız Holding bünyesinde yarı zamanlı 
çalışma hakkı kazanacak.
Gıda Mühendisliği Bölümümüz için Yıldız Holding 
tarafından pilot tesis ve laboratuvar kurulumu 
desteği sağlanabilecek. 
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İTÜ, Rusya Federasyonu’nun nükleer araştırmalar konusunda en güçlü üniversitesi NSNU-MEPhI ile 
iş birliği yaptı. 

İTÜ ile Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi - Moskova Mühendislik Fiziği Enstitüsü (NSNU-
MEPhI) arasındaki iş birliği anlaşması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen törenle 
imzalandı. İmza törenine, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca ve NSNU-MEPhI Rektörü Prof. Dr. 
Mikhail N. Strikhanov ile iki üniversiteden yetkililer ve Bakanlık temsilcileri katıldı.

Lisansüstü desteği

Rektörümüz Karaca, yapılan işbirliği ile İTÜ Enerji Enstitüsü ve NSNU-MEPhI arasında araştırma ve 
lisansüstü eğitimde ortak çalışmalar yapılacağını belirterek, akademisyenlerin değişimi, lisansüstü 
öğrencilerin tez aşamasındaki değişimleri ve ortak yayınlar gibi çeşitli iş birliklerinin organize 
edilebileceğini kaydetti. 

İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Altuğ Şişman ise anlaşmanın uzun süredir yapılan karşılıklı 
görüşmeler neticesinde en fazla ortak faydanın sağlanacağı şekilde yapılandırıldığını söyledi. İTÜ 
Enerji Enstitüsünün yakında NSNU-MEPhI öğretim üyelerine de ev sahipliği yaparak nükleer alanda 
ortak bir lisansüstü programı başlatacağını ve böylece ortak araştırmalar için köprü oluşturacaklarını 
belirtti.

İTÜ’den Rusya ile Nükleer Eğitim 
İş Birliği
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Yeni Nesil Mühendisler İTÜ’den 
Yetişecek

İlklerin ve teklerin üniversitesi İTÜ, akademik 
dünyadaki öncü adımlarına bir yenisini daha ekledi. 
Türkiye’nin ilk “Mühendislik Eğitimi Mükemmeliyet 
Merkezi” İTÜ bünyesinde kuruldu. ME2M kısa adıyla 
çalışacak merkez, yeni nesil mühendislerin ve liderlerin 
yetiştirilmesini sağlayacak. İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, “Mühendislik eğitimini 21. Yüzyılın 
beklentilerine yanıt verecek şekilde dönüştürmeyi, 
ülkemizde bunun öncüsü olmayı hedefliyoruz” dedi.

Dünyada sayılı örneği bulunan, Türkiye’de ise bir ilk 
olan “Mühendislik Eğitimi Mükemmeliyet Merkezi  -  
ME2M” İTÜ’de faaliyete geçti. Merkez, akademisyenlerin 
yeni ders verme yaklaşımları üzerine çalışacak. 
Araştırma Görevlileri ve Yardımcı Doçentler için yeni 
ders verme yöntemleri ve dönüştürücü öğrenme 
biçimlerine ilişkin 1 haftalık eğitimler verilecek. Yeni 

ders verme sistemi, “problem odaklı” ve “tasarım 
odaklı” olmak üzere iki temeli kapsayacak.Yeni 
nesil akademisyenlerin, mühendislerin ve liderlerin 
yetişmesini destekleyecek İTÜ ME2M,  öncü ve örnek 
bir yapı olarak öğrencilerin öğrenme becerilerinin 
geliştirilmesini de sağlayacak. Bu sayede, değişime 
ayak uyduran değil değişime liderlik edecek ve 
yönetecek mühendisler yetiştir i lecek. Merkez, 
mühendislik eğitimini 21. Yüzyılın beklentilerine 
yanıt verecek şekilde uyarlama, liderlik, girişimcilik 
ve yenilikçilik kültürünü destekleme gibi işlevler 
üstlenecek. Mühendislik eğitimini “yaratıcı, yenilikçi, 
etkileşimli ve ilham verici” eğitim, öğrenme ve araştırma 
deneyimleri yardımıyla dönüştürmek, sürdürülebilir 
mühendislik eğitiminde sürekli iyileşme ve kalite 
güvencesi için atak davranabilmek de merkezin 
temel işlevlerinden biri olacak.
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‘Mühendisliğin öncü adımları İTÜ’den 
gelir’

242 yı l l ık  köklü bir ikimin uzman deneyimi i le 
buluşturulduğunu belirten İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, son 30 yılda mühendislik ve teknoloji 
eğitiminde yaşanan hızlı değişimleri, global gereklere 
ve çağın gerçeklerine uygun biçimde karşılamak için 
harekete geçtiklerini söyledi. İTÜ’nün mühendislik 
eğitiminde “en iyinin de iyisini” yetiştirme hedefiyle 
yol aldığını belirten Karaca, “Biz 29 bölümle en 
fazla ABET akreditasyonuna sahip üniversiteyiz. 
23 programımızla ise ABET EAC - Mühendisl ik 
Akreditasyon Komisyonu akreditasyonuna sahip 
dünyadaki ilk üniversiteyiz. Yetkin Mühendislik 
ayrıcalığını Türkiye’de sağlayan tek üniversiteyiz. 
Çıtamız zaten oldukça yüksek. Ama bununla yetinmek 
değil, tam tersine en iyinin de iyisini yapabilmek 
hedefimiz var” dedi. 

Mühendislik eğitiminin yapısını ve içeriğini yeniden 
tanımlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerini 
kaydeden Karaca, İTÜ ME2M’nin hem ulusal hem de 
uluslararası işbirlikleri geliştireceğini de belirtti. 
Karaca, şu bilgileri verdi:

“İTÜ bünyesinde profesyonel iş hayatının zorunlulukları 

doğrultusunda kariyer planlama-geliştirme için 
gerekli öğrenci bilgi ve becerilerini geliştirmeyi 
amaçlıyoruz. Akademik performansı geliştirme ve 
iyileştirme ile başarılı, yetenekli bireyleri desteklemek 
de merkezin temel amaçları arasında. İTÜ ME2M 
akademik oryantasyon, eğitim desteği ve eğitimde 
kalitenin geliştirilmesi gibi eğitmen gelişim/destek 
programlarından oluşan ‘insan odaklı modüller’ ve ders 
planı tasarımı, yeni öğrenme – öğretme metodlarının, 
araçlarının, mecralarının tanıtımı ve geliştirilmesi, 
mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik 
olarak endüstri ve profesyonel iş hayatı paydaşları 
ile işbirlikleri gibi sistematik ve özel işlere yönelik 
‘konu odaklı modüller’den oluşan işlevsel bir yapıya 
sahip.”
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İTÜ ME2M’in Temel Amaçları

-Ulusal ve uluslararası akademik ortamda örnek 
olmak.

-Kamu, özel sektör ve diğer üniversitelerle yeni 
işbirlikleri geliştirmek.

-Mühendislik eğitiminde kalitenin ve mühendislik 
eğitimine teşviğin artırılmasını sağlayacak araştırma, 
uygulama ve eğitim çalışmaları yürütmek.

-Mühendislik eğitimi verme ve alma kültürünü 
geliştirmek ve böylelikle İTÜ’nün ulusal, bölgesel 
ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmek.

-Gelecek hedeflerine yönelik stratejik planlama ve 
iyileştirme etkinlikleri doğrultusunda mühendislik 
eğitimi için etkili öğrenme yöntemlerini ve bunun 
paralelinde mühendislik öğrenme etkinliğini ölçmek 
ve değerlendirmek için uygun araç ve yöntemleri 
belirlemek, geliştirmek, uygulamak.

-Mühendislik eğitimi veren diğer eğitim kurumları, 
toplum kaynakları, endüstriyel paydaşlar ve finans 

kuruluşları ile işbirliği içerisinde mühendislik eğitiminin 
iyileştirilmesine yönelik araştırmaları yönetmek.

-Etkili öğretme yöntem ve materyallerini geliştirmek, 
uygulamaları yaygınlaştırmak.
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QS News 2015 Dünya Üniversiteler Sıralamasında, İTÜ 9 kategoride dünyanın en iyileri arasında yer 
alırken; malzeme bilimleri ve çevre bilimleri alanında Türkiye’den sıralamalara giren tek üniversite oldu. 
Mühendislik ve Teknoloji genel sıralamasında İTÜ 138. basamağı alırken, Türkiye’den bu kategorinin 
lider üniversitesi olarak listeye adını yazdırdı.

Dünyadaki prestijli üniversite sıralamaları arasında yer alan QS News, 2015 dünya üniversiteler 
sıralamasını yayınladı. Sıralama sonuçlarına göre İTÜ, Mühendislik ve Teknoloji kategorisinde 138. 
sırayı aldı. Türkiye’deki üniversiteler arasında bu kategorinin 1.’si olan İTÜ, Temel Bilimler kategorisinde 
ise 237. sırada yer aldı.

2 alanda Türkiye’den tek temsilci

150-200 bandında olduğu Malzeme Bilimleri alanında Türkiye’den dünya sıralamasına giren tek 
üniversite İTÜ oldu. Çevre Bilimleri alanında da Türkiye’den listeye giren tek üniversite olan İTÜ, 200-
250 bandında yer aldı. Yer Bilimleri ve Deniz Bilimleri alanında 150-200 bandında yer alan İTÜ, bu 
alanda Türkiye’den ilk sırayı alan üniversite oldu. Fizik ve Uzay Bilimleri alanında 250-300 bandında 
yer alan İTÜ, yine bu alanda da Türkiye’den 1. sıradaki üniversite olarak yer aldı.

İTÜ ayrıca İnşaat, Makine, İmalat, Uçak – Uzay mühendisliklerinde ise dünya sıralamasında 100-150 
bandında yer alarak başarısını ortaya koydu. İTÜ’nün diğer alanlardaki dünya sıralaması ise şöyle oldu: 

Elektrik – Elektronik Mühendisliği (150-200) / Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri (301 – 400) / Matematik 
(301-400)

Mühendislik ve Teknolojide Liderlik 
İTÜ’nün
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Amerikan Futbolunda Bir Kez Daha 
Türkiye Şampiyonluğu
İTÜ, Amerikan Futbolunda Türkiye Şampiyonluğunu 
üst üste 2. kez kazandı.

Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig’in final maçı, 3 
Mayıs Pazar günü Samsun’da oynandı. İTÜ Amerikan 
Futbol Takımı “İTÜ Hornets” ile Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı “Anadolu 
Rangers”ın karşı karşıya geldiği maçın sonunda, 
kupayı kaldıran taraf İTÜ oldu.

Son derece çekişmeli ve zorlu geçen maçın ilk yarısını 
Anadolu Rangers, 24-14’lük farklı bir skorla önde 
kapattı. Son ana kadar kıyasıya mücadele eden İTÜ 
ise ikinci yarıda açığı kapattı. Dördüncü çeyreğin 
son dakikasında oyunun üstünlüğünü ele geçiren 
İTÜ Hornets, baskılı hücumun sonucunda yakaladığı 
pozisyonu sayıya çevirerek, maçı 28-27 kazandı.

İTÜ Hornets, geçen yıl  final maçında ODTÜ ile 
karşılaşmış ve Türkiye Kupasının sahibi olmuştu.
Oyuncularımızı ve antrenörümüz olmak üzere başarıya 
emeği geçen herkesi kutlarız.
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Üniversite - sanayi işbirliği kapsamında sektörel firmaları ve üniversite bileşenlerini bir araya getirerek 
sektörde sinerji oluşturmayı hedefleyen ElektrikPort, “Yılın Enleri” ödüllerinde İTÜ’ye “En Başarılı 
Üniversite” ödülü verdi. 

Üniversite & Sanayi kategorilerinde toplam 13 ödül dağıtıldı. Ödüller, ElektrikPort takipçileri tarafından 
kullanılan oylar ile belirlendi. Yaklaşık 3 hafta süren oylamada toplam 2 bin 264 kişi oy kullandı. 

Ödüller, düzenlenen törenle ElektrikPort Genel Müdürü Ayça Ayçiçek tarafından kurum ve kuruluşların 
temsilcilerine takdim edildi. Üniversitemiz adına ödülü, Enerji Enstitüsü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. 
Sermin Onaygil aldı.

Türkiye’nin en büyük mühendislik portalı olan ElektrikPort, aylık 500 bin tekil ziyaretçiye ve 1 milyonu 
aşan sayfa görüntüleme trafiğine sahip. Elektrik, elektronik ve enerji sektörleri başta olmak üzere tüm 
mühendislik sektörlerine yönelik, haber, röportaj, teknik bilgi ve makale yayını yapan, aynı zamanda 
üniversite ¬sanayi işbirliği kapsamında sektörel firmaları ve üniversite bileşenlerini bir araya getirerek 
sektörde sinerji oluşturmayı hedefleyen ElektrikPort, firma sahiplerinden mühendislere, müteahhitlerden 
teknisyenlere, satın alma kararını veren yetkililerden son kullanıcılara, akademisyenlerden üniversite 
öğrencilerine kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

ElektrikPort’tan İTÜ’ye Ödül
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