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H2O E-Dergisi’nin 31. Sayısı, 2019 yılı Temmuz Ayı’nda gerçekleşen 
gelişmelerden oluşan içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda. 

İlk olarak önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nı kutluyorum.
Bu ay İTÜ Bölümü yine keyifli haberleriyle karşınızda olacak. Başarılı eğitim 
hayatlarıyla mezun ederek iş dünyasına ve akademik kariyerin başlangıcı yüksek 
lisans eğitimine uğurladığımız 2019 yılı lisans mezunlarını tebrik ediyoruz. 
Bunlara ek olarak Kharkiv National University of Radio Electronics tarafından 
onursal profesör unvanına layık görülen İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Serhat Şeker’i elde ettiği bu uluslararası başarısından dolayı 
tebrik ediyorum.

ARI Teknokent Bölümü’nde İTÜ OTAM’ın Elektrikli ve Sürücüsüz Taşıtlar alanında 
yetkinliği artırmaya yönelik çalışmaları MEAM’ın işletmesini üstlenmesi ile 
meyvelerini vermeye başlarken, yine İTÜ’nün öncülüğünde yaşanacak bir ilkle 
kampüs içerisinde otonom araçlarla hizmet verilmesine imkân tanıyacak ECOMOD 
Projesi’nin prototipi hazır hale geldi. Yine buna ek olarak ARI Teknokent’te 
yaşananlara göz atabileceğiniz “Neler Oldu?”  yazısı da sizleri bekliyor olacak.

İTÜ Çekirdek Bölümü’nde sizleri sağlık alanında teknolojilerini geliştiren İTÜ 
Çekirdek start-up’ları karşılayacak ve bu sayede Insonens, Hopetical, Orthero, 
Girift ve Axolotl’ girişimlerini yakından tanıyabileceksiniz.

Innogate Bölümü’nde Otomotiv Firmaları’nın San Francisco’da geçtiğimiz 
aylarda yaşadığı deneyimlere bir panorama şeklinde göz atabilecekken, İTÜ 
Magnet Bölümü’nde Barn Teknoloji ve Baktek Çevre Teknolojileri sizlerin 
karşısında olacak. 

Son olarak İTÜNOVA TTO Bölümü röportajlar serisinde yeni bir röportaja ev 
sahipliği yapıyor. İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayriye Eşbah 
Tunçay ile İTÜNOVA TTO ve İBB iş birliğinde gerçekleştirilen projenin detaylarına 
ve Akademisyenimizin Ar-Ge çalışmalarına İTÜNOVA TTO’nun katkıları hakkında 
bir söyleşi gerçekleştirdik. Yine İTÜNOVA TTO Bölümü’nde kaleme aldığım “Ar-Ge 
Başarısı’ndaki Temel Unsur: İnsan Kaynağı” başlıklı makalemi de siz değerli 
okurlarımıza sunuyor olacağız.

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

Keyifli okumalar dilerim!
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İş ve hizmet imkanlarının bir arada olmasıyla yoğun bir 
nüfus hareketliliğini bünyesinde barındıran İstanbul’da, 
her geçen gün yeni yaşam alanlarına ihtiyaç duyarken 
çarpık kentleşmenin getireceği doğal afet sıkıntılarının 
da önüne geçmek için çeşitli disiplinlerden bilim insan-
larının projelerine ihtiyaç duyuluyor. 1950’lerden 
günümüze özellikle yoğun bir göç hareketi altında ezilen 
ve çarpık kentleşmeyle dere yataklarının çevresine 
konutlar ve yaşam alanları inşa edilen İstanbul kenti, 
kent yöneticilerinin çalışmalarıyla sel, su taşkını gibi 
çeşitli doğal afetlerden korunmak için dereleri çeşitli 
kanallar yöntemiyle taşıyarak yerleşim birimlerini 

koruma altına almışlardı. 2000’li yılların değişen bilimsel 
birikimi ve geliştirilen teknolojisi, artan nüfus ve çeşitli 
etmenlerle dönem dönem yurttaşların yaşam alanlarını 
yeniden tehdit etmeye başlayan istanbul’a ait bir grup 
derenin geçtiğimiz dönemlerde İTÜNOVA TTO ve İBB iş 
birliği ile başlatılan çalışmalar kapsamında yeniden ıslahı, 
rekreatif alanların yaratımı ve akıllı şehir sistemlerine 
uygun hale getirilmesi amaçlandı. İstanbul kenti için 
oldukça önemli olan bu çalışmayı proje danışmanı İTÜ 
Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Hayriye Eşbah Tunçay ile konuştuk.
Keyifli okumalar!

Demografik anlamda metropoller yoğun nüfusların yaşam alanı olarak kabul edilirken 
İstanbul Dünya’nın önde gelen nüfus büyüklüğüne sahip sayılı metropollerinden biri 

olarak ön plana çıkıyor. 

Bir Şehir İçin Oldukça Önemli Koridorlar
Ekolojik Anlamda Dereler

Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay 



7

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
H.E.T: Ben Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay. İTÜ Mimarlık 
Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı’yım. 
Master ve doktora eğitimlerimi Arizona State Üniversite-
si’nde çevre tasarımı ve planlaması üzerine tamamladım. 
İTÜ’deki çalışma ve uzmanlık konularım kent ekolojisi, 
sürdürülebilir şehirler, akıllı şehirler, kentsel tasarım ve 
peyzaj tasarımı. 
Bize gerçekleştirdiğiniz Ar-Ge çalışmalarından 
bahsedebilir misiniz?
H.E.T: Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmalarını iki grup altında 
toplayabiliriz. Birinci grup biraz daha üst ölçekte, kente, 
doğaya oldukça üstten bakan bir bakış açısıyla fakat en 
büyük sorunlarından olan doğanın tahribi, karbon salımı ve bir 
şekilde sürdürülebilir olmayan kentleşme ve bunun aslında 
yaşadığımız ortamlara olan etkileri üzerine kent ölçeğinde ya 
da çok daha büyük bölgesel ölçekte araştırmalar yapıyoruz. 
Bir takım büyük yatırım projeleri, mesela 3. Köprü gibi ve 
buna benzer çalışmaların kent açısından getireceği yeni 
durumların neler olabileceği yönünde projeksiyonlar 
yapıyoruz. İkinci grup araştırmalarımız biraz daha tasarım 
ölçeğinde olan çalışmalar. Burada aslında birebir alan 
ölçeğine girip, somut olarak belirli bir proje alanında öneriler 
geliştiriyoruz. Bu kapsamda da yaptığımız konular biraz daha 
kentsel tasarım dediğimiz anlamda meydanlarımız, sokak-
larımız, caddelerimiz, parklarımız bunların sürdürülebilir 
tasarımları kente koyacakları ekolojik etkilerin maksimum 
hale getirilmesi sosyal anlamda sürdürülebilir, ekonomik 
anlamda sürdürülebilir olmalarına yönelik Ar-Ge projelerimizi 
hem TÜBİTAK gibi bilimsel araştırma kuruluşlarıyla AB 
Fonlarıyla hem de aynı zamanda yerel idareler, bakanlıklarla 
beraber yürütüyoruz. 
İstanbul’da kent mimari hakkında gördüğünüz eksik-
likler nelerdir?
H.E.T: İstanbul’un en zayıf olduğu noktalardan bir tanesi, 
derelerinin yani kentin içerisinden geçen derelerinin beton 
bir kanal içerisinden geçmiş olması. Dereler hepinizin bildiği 
gibi ekolojik anlamda son derece önemli koridorlar bir kentin 
sağlığı, sosyal yaşantısı ve ekonomik refahı açısından. 
Tarihte belirli bir zaman içerisinde biz kentleşme yaklaşımları 
olarak bu derelerimizi beton kanallar içerisine alarak yağmur-
lu dönemlerde selleri engellemeyi düşünmüşüz. Bu tamami-
yle bir mühendislik yaklaşımı aslında. Amaç selleri engelle-
mek ki belirli aşamaya kadar bu konuda oldukça iyi strüktürler 
olarak görevlerini sürdürmüşler. Ama zaman içerisinde 
kentlerin sürdürülebilir olmayacak bir şekilde bütün dere 
koridorları, bütün vadiler, bütün su yollarını binalarla kapla-
ması nedeniyle artık bu koridorlar işlevlerini yerine getiremez 
hale gelmişler. Dolayısıyla işte bir Ayamama’da yaşadığımız 
gibi çok büyük seller, çok büyük afetlerle istanbul karşı 
karşıya kalmış.

İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiğiniz projenin detaylarından 
bahsedebilir misiniz?
H.E.T: Bizim İTÜNOVA TTO ile yaptığımız proje aslında tam da 
bu noktadan hareketle, kentin içerisinde kronik olarak sorun 
yaratan bir grup derenin hem ekolojik ıslahının yapılması hem 
de bu beton kesitle geçen koridorun kente sağlaması gereken 
bütün ekolojik, sosyolojik, rekreatif, ekonomik faydaları sağlar 
şekilde yeniden kente kazandırılmasıyla ilgiliydi. Bu kapsamda 
Ayamama Deresi, Veliefendi Hipodromu’nun hemen kuzeyin-
den geçen Çırpıcı, Ayvalı Deresi, Cendere Deresi Kağıthane’de 
son derece sorunlu derelerimizdendir, Kurbağalı Dere, Beykoz 
Deresi ve daha bir sürü derenin hem İSKİ ile hem de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile beraber günümüzün çağdaş İstan-
bul’una yakışacak şekilde hem su güvenliğini sağlayan, taşkın-
lardan insanları afet anında işlevini yerine getirerek koruyan 
hem de yağmursuz sezonlarda, içerisinde halkın yürüyebileceği, 
derenin kenarına gelip rekreatif amaçlı spor faaliyetlerini yapa-
bileceği, oturabileceği, dinlenebileceği pek çok aktiviteyi 
yapılabilir hale getirmiştir. Proje kapsamında akıllı sistemler 
kullanılmıştır. Örneğin scada sistemleriyle erken uyarıların 
yapılabiliyor olması, pek çok akıllı ve yeni malzemenin alan 
içerisinde yüzey malzemesi olarak kullanılabiliyor olması, enerji 
etkin tasarımlarla aslında rüzgarı ve güneşi bir şekilde kullanan, 
enerjisini kendi başına üreten dereler haline gelmeleri de tekno-
loji ile olan ilişkilerinin biraz daha kuvvetli olması da aslında 
İTÜNOVA TTO ile yaptığımız yeni dönem derelerinin bir farkı. 
İstanbul ölçeğinde pek çok sorunlu derede çalışmalar yapıldı. 
Ayrıca bunların yapılışı esnasında Kore’den bu konularda çok 
deneyimli mühendislik ve mimarlık firmalarıyla beraber çalışıldı.
İTÜNOVA TTO’nun çalışmalarınıza sağladığı katkılar 
nelerdir?
H.E.T: Süreç içerisindeki en önemli paydaşlardan bir tanesi 
İTÜNOVA TTO’ydu. Çünkü biz akademisyenler genelde 
bürokratik işte, lüzumsuz-angarya olarak adlandırdığımız ama 
muhakkak yapılması gereken pek çok ofis işini aslında İTÜNO-
VA TTO’ya bıraktık. Teknik konulara odaklandık ve bizi gerçek-
ten aşan, anlamadığımız hukuksal, mevzuatsal, işlevsel her tür 
konunun bizim adımıza yürütülmesinde İTÜNOVA TTO’dan 
aldığımız destek sayesinde çok daha verimli bir çalışma çıkardık. 
Bunun dışında, İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiğimiz projelerde 
Yüksek Lisans öğrencilerimizden pek çok kişi bursiyer olarak 
çalıştı. Bu tabiki onlar adına hem deneyim elde etmeleri hem de 
eğitimleri süresince destek almaları açısından çok çok önemliy-
di.  Yine projenin kapanış aşamalarında proje başarılı olarak 
kapanmasına rağmen yine de o kapanış süreçleriyle ilgili 
yapılması gereken pek çok bürokratik işin yüklenilmesi ve bu 
işin başarılı bir şekilde hakkedişi işi ile, bunların dağıtımıyla 
ve kurumlarla ilişkilerin yürütülmesinde İTÜNOVA TTO 
gerçekten akademisyenleri rahatlatan çok önemli bir 
platform sundu bize ve çok teşekkür ediyoruz bu katkıların-
dan dolayı kendilerine.
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Geçtiğimiz günlerde Discover’a ait yayın organlarında 
mikro uyku ile ilgili yayınlanan makalede beynin kilit 
alanlarının aynı anda birkaç saniyelik süre boyunca 
kapalı kalarak durumun yaşanmasına zemin hazırladığı 
belirtilirken, insanların bu anlarda tam anlamıyla 
uyumadığı ama aynı zamanda uyanık durumda da 
olmadığı belirtiliyor. Ayrıca araştırma da verimli bir uyku 
düzenine sahip olmayanlarda mikro uykudan en çok 
etkilenenler arasında yer aldığı belirtiliyor. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan sinirbilimci ve uyku uzmanı 
Matthew Walker, mikro uyku için verimli uyku düzenine 
dikkat çekerken “Uykularınız ne kadar kısa olursa, 
hayatınız da o kadar kısa olur” diyerek uyku düzeni 

konusunda oldukça ciddi bir açıklamada bulundu. Walk-
er’a göre, bir saat eksik uyku bile insan sağlığı için zararlı 
olabilir. “1.6 milyar insan üzerinde yılda iki defa 
yürütülen küresel bir deney var ve bunun adı yaz saati 
uygulaması” derken, “Ayrıca ilkbaharda, bir saatlik uyku 
kaybı yaşadığımız zaman; ertesi gün yaşanan kalp krizi 
miktarında yüzde 24’lük bir artış gördüğümüzü biliy-
oruz.” şeklinde görüş belirterek eksik uykunun tehlikel-
erinden bahsediyor. Mikro uyku ile ilgili 2012’de yapılan 
bir deneyde, denekler 50 dakika süren bir kumanda kolu 
kullanarak ekranda gezinen bir noktayı takip ettikleri 
bilgisayar oyunu oynarken oyun süresince araştır-
macılar, deneklerin göz hareketlerini ve beyin faaliyetini 

Gün içinde çalışırken olağan işlerinizi yaptığınızda kısa bir anlığına göz kapaklarınızın 
düştüğünü hissettiyseniz bilim insanları tarafından mikro uyku olarak adlandırılan 

olguyu yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek.

 Şekerleme Yapıyor Olabilir
Beyniniz Gün İçinde Siz Farkında Olmadan
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gözlemleyerek; uyuklama işaretleri aramışlar. Deney 
raporuna göre denekler, ortalama olarak oyun süresince 
79 bölümlük bir mikro uyku yaşamış ve bu mikro uyku 
evrelerinin bazıları tam olarak saniye sürdüğü tespit 
edilmiş. Araştırmada, mikro uyku esnasında; beynin bazı 
bölümlerinin, kapanan duyarlılığı geri getirmeye çalıştığı, 
bu çabanın ise, mikro uyku esnasında kafanın aşağı 
düşmeye başladığı zaman hissettiğimiz ani ve istemsiz 
sarsıntıyı tetiklediği bulunmuş. Aslında bir çoğumuzun 
yaşadığı ve masum anlardan oluştuğunu düşündüğümüz 
mikro uyku, masa başı işlerde çalışan kişiler için zararsız 
olarak görülebilse de aslında o kadar masum değil. Zira 

bir trafik araştırma ve güvenlik örgütü olan AAA Trafik 
Güvenliği Kurumu‘nun yaptığı araştırmalara göre, 
ABD’de meydana gelen ölümcül araba kazalarının 
yaklaşık %16.5’i “mikro uyku”dan kaynaklanıyor. Yine 
yapılan bir başka araştırmaya göre “mikro uyku”nun yol 
açtığı en büyük felaketlerden birinin 2009 yılında 
gerçekleşen ve 227 kişinin ölümüyle üzücü bir şekilde 
sonuçlanan 447 numaralı Air France uçuşu olduğu 
ortaya konulmuş. Kaza ile ilgilenen müfettişler kara 
kutuyu incelediklerinde pilotun yalnızca bir saatlik 
uykuyla durmaktan şikayet ettiğini fark ederek konunun 
“mikro uyku” ile bağlantısını ortaya çıkarmışlardı.

2012 yılında Avustralya’daki Kaza Araştırmaları ve 
Yol Güvenliği Merkezi tarafından yürütülen bir 
çalışmada; uyuklayan sürücülerin ilk uyuklama belir-
tilerinde araçlarını kenara çekmesinin, büyük bir fark 
oluşturduğu keşfedilmiş. Araçlarını kenara çekmemiş 
olan yorgun sürücüler simülasyona göre, 15 kat daha 
yüksek kaza yapma ihtimali taşıdığı bulgusuna 
ulaşılmış. Queensland Teknoloji Üniversitesi‘nin 
yayınladığı bir başka raporda ise, araştırma ekibinin 
sorumlusu olan Chris Watling “En önemli şey, uyukla-
ma işaretlerini fark ettiğiniz zaman hemen 
durmanızdır. Direnmeye çalışmak iyi bir fikir değil.” 

diyerek mikro uyku atağıyla iyi geçinmemiz gerek-
tiğini belirtiyor. Mikro uyku ile mücadele konusunda 
piyasaya bazı ürünlerde sunulmuş durumda. Örneği 
sürücüyü mikro uyku anında sarsarak yeniden bilinci-
ni açmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış Steer 
marka bilezik. Kullanıcının nabzınızı gözleyen ve 
uykuya daldığını algıladığı anda bir elektrik şoku 
göndererek uyanmalarına destek olmaya çalışan 
Steer bilezikleri konunun tedavisi için yeteri oranda 
yaygınlaşamamış bir cihaz. Tüm raporlara ve uzman-
ların tavsiyesine göre ise mikro uykunun en iyi 
çözümü, yeterli miktarda uyumak.

Mikrouyku nasıl önlenebilir?
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1950’lerin sonunda ortaya çıkan teknoloji transferi 
kavramı ile birlikte Avrupa’da özellikle İngiltere’de kuru-
lan teknoloji transfer ofisleri ülkelerin Ar-Ge süreçlerine 
en önemli yatırımlardan biri olarak ön plana çıktı. Ülkem-
izde yerli ve milli üretim ve 2023 hedef vizyonuyla 
örtüşen yerinde bir hamle olarak başlatılan TÜBİTAK’ın 
1513 sayılı Teknoloji Transfer Ofisleri Programı süreci, 
yerleşik bir Ar-Ge kültürü yaratımı açısından oldukça 
önemli bir gelişme. Bu bağlamda 2013 yılında kurulan 
İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, kuruluşundan bu yana 
pek çok önemli projenin hayata geçirilmesine aracılık 
ediyor.  Ar-Ge ekosisteminin önemli bir çarkı olan Tekno-
loji Transfer Ofisleri, savunma sanayiinde yerli ve milli 

üretimden tutun, sağlık sektöründe medikal cihaz 
geliştirilmesine, üretim sanayiinde bir makinanın daha 
verimli ve ihtiyaca yönelik ürün üretmesine yönelik 
tasarım sürecinden çevre ve iklim politikaları süreçlerine 
kadar çok geniş bir perspektifte yüzlerce projenin aynı 
anda yürütüldüğü bir yapı. Tüm bu süreçlerde ise başarılı 
sonuç almak için yetişmiş insan kaynağı oldukça önem 
taşıyor. Teknoloji transfer ofislerinin de bu süreç 
içerisinde yerleşik Ar-Ge kültürü oluşturulmasına yönelik 
misyon ve vizyonunun yanında, eğitimli kadroların 
yetiştirilmesine katkı gibi çok önemli bir özelliği daha 
ortaya çıkıyor. Yerleşik Ar-Ge kültürünün oluşturulması 
için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Teknoloji Transfer 

21. yüzyılla birlikte Endüstri 4.0 ve yapay zekâ çalışmaları ile birlikte yeni bir teknoloji 
çağının kapısı aralanıyor. Bu aşamadan sonra toplumlar, küreselleşen dünyada birbiri ile 
sürekli ve amansız bir biçimde rekabet ederek yeni iş yapış metodları, kurum ve 

kuruluşları doğuruyorlar. 

İnsan Kaynağı 
Ar-Ge Başarısındaki Temel Unsur:

Dr. Ercan Çitil
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Ofisleri, çeşitli disiplinlerden insan kaynağına, bilim 
insanlarına, laboratuvar uzmanlarına ya da teknisyenlere 
ihtiyaç duyarken, burada sadece mezuniyetteki bilgisiyle 
yetinmeyip kendini küresel bir bilim ve teknoloji 
görüşüne adapte etmiş insan kaynağından beslemesi 
oldukça elzem. Yani bu alanda çalışacak personellerin 
belirli bir düzeyde entelektüel bir bilim ve teknoloji 
anlayışına ve bilgi birikimine sahip olması oldukça önemli.  
Bu noktada meslek liselerinin ayrı ve önemli bir misyonu 
mevcut. Gençlerimizi geleceğin iş hayatına hazırlayan 
okullarımızdan mezun olan gençlerimizin sahip olacağı 
bilgi birikimi, pratik deneyimi ve kişisel gelişim açısından 
sosyal donatıları ne derece güçlü olursa alttan gelen 
yetişmiş insan kaynağının bu sağlam temeli ile birlikte 
Ar-Ge çalışmalarından daha sağlıklı sonuçlar almak o 
derece mümkün olabilecektir.  İTÜ, bugün birçok iş kolun-
da ve sahada ciddi bir kariyer imkanı bulduğunu belirten 
binlerce gururlu mezun vermiş bir eğitim çınarı. Tarihini 

MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kurulacak 
lisede, öğretmenlerin hizmet içi eğitim ve çeşitli eğitim 
süreçleri İTÜ’lü akademisyenler tarafından verilecek-
ken, burada önemli görünen nokta ciddi bir Ar-Ge 
pratiğine sahip akademik kadronun üniversite öncesi 
gençlerimizin eğitimine katkı sağlayabilecek olması. 
Üniversitenin, modern bilimin ve Ar-Ge çalışmalarının 
ihtiyaç duyduğu insan kaynağının şekillenmesine bu 
denli yakın temasta olabilecek bir üniversite – lise 
işbirliği sayesinde gençlerimiz daha doğru, kapsamlı ve 
ihtiyaca yönelik eğitim alırken aynı zamanda iş piyasa-
sının beklentilerine göre de pratik deneyimi kazan-
dıkları için istihdam konusunda da sıkıntı yaşama 
ihtimalleri minimize edilmiş olacak. İş dünyası her 
geçen gün gelişen ve değişen teknolojik gelişmelerle 
yeni ve kapsayıcı eğitim sistemlerinden yetişmiş insan 
kaynağına ihtiyaç duyarken, atılan bu adım sayesinde 
üretimden savunma sanayisine, Ar-Ge’den yazılım 
dünyasına, katma değeri yüksek ürün, hizmet ve çözüm 
geliştirilmesi konusunda verimli sonuçlara imza atacak 
nesiller yetiştirileceğini ön görmek mümkün. Milli 
Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’un belirttiği 

1773 yılında kurulan ve dönemi için oldukça önemli bir 
meslek yüksek okulu olan Mühendishane-i Bahr-i Hüma-
yun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi)’dan alan 
İTÜ’de, geçmişten bugüne çeşitli disiplinlerde yetiştirdiği 
önemli kadrolarla ülkemize çok çeşitli alanlarda dünya 
çapında bir hizmet sunuyor. 

Geçtiğimiz günlerde İTÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir gelişmeyi hayata 
geçirdiler. İmzalanan protokol ile birlikte uygulamaya geçecek olan İTÜ Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için gereken bilgi biriki-
minin ve mesleki pratiğin bir arada harmanlanarak aktarıldığı bir meslek lisesi 

örneği Türk Eğitim Sistemi tarihinde vücut bulacak. 

gibi ülkemizde bilimsel hafızanın temelini oluşturan 
öncü kurumlardan birisi olan İTÜ bayrağı altında, sadece 
kendi ekosistemimiz için değil, Türkiye genelinde 
eğitimde inovasyon kavramının yaygınlaşmasıyla birlik-
te ciddi bir kalkınma yatırımı hamlesi olarak da bu süreci 
değerlendirebiliriz. Bizim de İTÜNOVA TTO olarak nite-
likli insan kaynağına daimî bir ihtiyacımız olduğunu 
belirtmek yanlış olmayacaktır. Yürüttüğümüz projele-
rde en çok ihtiyaç duyduğumuz eksiklik nitelikli ve 
yetişmiş teknisyenlerin olmayışı. Akademisyenlere ve 
araştırmacılara bir Ar-Ge projesi sırasında verilebilecek 
en büyük hediye; büyük ihtimalle, hayal ettiği sistemi, 
deneyi veya çalışmayı hayata geçirirken denileni doğru 
anlayıp hızlı şekilde yapacak ve hatta daha da geliştire-
bilecek teknik donanıma sahip personelin mevcudiyeti 
olacaktır. İTÜ’nün MEB ile kurduğu bu lisenin, pilot 
ölçekten zamanla yaygınlaşacağını ve insan kaynağının 
daha da donanımlı bir hale gelmesine zemin hazırlaya-
cağı görüşündeyim. Buradan yetişecek genç nesillerin 
bilgiyi devraldıkları yol göstericilerinden, zamanla süreç 
bayrağını da devralacaklarına ve Ar-Ge sürecinin ülkem-
iz adına çok daha ileriye taşınacağına inanıyorum.



OTAM’ın bu yeni atılımıyla ilgili düzenlenen protokolde 
konuşan OTAM İcra Kurulu Başkanı Kenan Çolpan, “İşlet-
mesini üstlendiğimiz MEAM ile birlikte; elektrikli ve hibrit 
araçlar, bağlantılı-otonom araçlar, batarya yönetim ve 
şarj sistemleri geliştirilmesi, taşıt elektrikli motoru 
geliştirme ve aracın gerçek yol koşullarına en yakın şart-
larda simülasyon tabanlı test gibi alanlara yönelik 
yetkinliklerimizi artırarak sektörümüze büyük kazanımlar 
sağlayacağız. Dolayısıyla OTAM olarak bundan sonra da 

üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve hatta özel 
firmalardaki Ar-Ge ve test merkezlerinin daha verimli bir 
şekilde işletilmesine talibiz” dedi. Otomotiv sektörünün 
küresel pazarlardaki rekabet gücünü geliştirmek amacıy-
la çalışmalar yürüten ve Mayıs ayında çift vardiyaya 
geçerek çalışmalarını sektörün ihtiyaçlarını dikkate 
alarak daha da hızlandıran İstanbul Teknik Üniversitesi 
Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ 
OTAM), İTÜ kuruluşlarından MEAM (Mekatronik Eğitim ve 
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Otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü geliştirmek amacıyla 
çalışmalar yürüten ve geçtiğimiz Mayıs ayında çift vardiyaya geçen İstanbul Teknik 
Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), İTÜ 
kuruluşlarından Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi (MEAM)’nin Temmuz ayından 
itibaren işletmesini üstlendi. Söz konusu işbirliği ile birlikte İTÜ OTAM, elektrikli ve 

otonom araçlar konularında Ar-Ge ve test çalışmalarına yönelik yetkinliğini artırdı. 

Yetkinliğini Artırıyor! 

İTÜ OTAM,
Elektrikli ve Sürücüsüz Taşıtlar Konusundaki

Ekrem Özcan Kenan Çolpan Prof. Dr. Metin Gökaşan
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Araştırma Merkezi)’ın da işletmesini Temmuz ayından 
itibaren üstlendi. Söz konusu işbirliği ile birlikte İTÜ 
OTAM, elektrikli, hibrit, bağlantılı ve otonom taşıtlar 
alanındaki Ar-Ge ve test çalışmalarına yönelik yetkinliğini 
artırdı. İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi yerleşkesinde 
konuyla ilgili düzenlenen işbirliği protokolünü İTÜ Vakfı 
Genel Sekreteri Kenan Çolpan, OTAM Genel Müdürü 
Ekrem Özcan ve İTÜ MEAM Müdürü Prof. Dr. Metin 
Gökaşan imzaladılar. İTÜ OTAM İcra Kurulu Başkanı 
Kenan Çolpan, imza töreninde yaptığı konuşmada, 2008 
yılında kurulan İTÜ MEAM işletmesini üstlenerek kuru-
mun sahip olduğu tecrübeli kadrosu ve laboratuvar 
olanaklarıyla, akademik kurumlardan özel sektöre kadar 
geniş bir alanda işbirliğine hazır hale geldiklerini belirtti. 

Çolpan, “Bu kapsamda imzaladığımız protokolle işletmesi-
ni üstlendiğimiz MEAM, gerek akademik bilgi birikimi, 
gerek sahip olduğu son teknoloji laboratuvar olanakları 
ile teorik ve uygulamalı çalışma olanağı sunan bir kuruluş. 
Biz de OTAM olarak MEAM’ın misyonunu daha da artırarak 
akademik faaliyetlerle birlikte çeşitli otomotiv firma-
larının ürün geliştirmelerine destek olacak ve hizmetler-
imizden yararlanmalarına olanak tanıyacağız. MEAM ile 
birlikte; elektrikli ve hibrit araçlar, bağlantılı-otonom 
araçlar, batarya yönetim ve şarj sistemleri geliştirilmesi, 
taşıt elektrikli motoru geliştirme ve aracın gerçek yol 
koşullarına en yakın şartlarda simülasyon tabanlı testi 
gibi alanlara yönelik yetkinliklerimizi artırarak 
sektörümüze büyük kazanımlar sağlayacağız” dedi.  

Mayıs ayında çift vardiyaya geçen İTÜ OTAM’ın yükselen 
verimlilik grafiğine dikkatleri çeken İTÜ OTAM Genel 
Müdürü Ekrem Özcan ise, “Bu yılki ciromuz, geçtiğimiz iki 
yılın toplamından daha fazla. Bu yılın ilk 6 ayı sonunda, 
geçen senenin yıllık toplam cirosunun 1,5 katını geçmiş 
bulunuyoruz. Ticari yetkinliğimiz, operasyonel tecrübel-

erimiz ve ardımızda İTÜ güvencesinin olmasıyla; işletme-
sini üstlendiğimiz Ar-Ge ve test merkezlerinin verimlil-
iklerini artırıyoruz. Dolayısıyla OTAM olarak bundan sonra 
da üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve özel firma-
lara ait test merkezlerinin daha verimli bir şekilde 
işletilmesine talibiz.” şeklinde konuştu. 

Bünyesinde robotik imalattan nano hareket kontoller-
ine ve insansı robot geliştirmeye kadar pek çok 
zengin ekipman donanımlı laboratuvarı bulunan İTÜ 
MEAM, 2008 yılında DPT tarafından sağlanan 
destekle İTÜ çatısı altında faaliyete başladı. Kurum, 
bugüne kadar mekatronik ana başlığı altında; otonom 

araçlar, elektrikli, hidrojen yakıt hücreli minibüsler, ilk 
örnek üretim insansı robotlar, seri-hibrit kamyonet 
prototipi, insansız hava taşıtlarının kooperatif kon-
trolü, şerit takibi, sürücü uyarı sistemleri ve aktif araç 
güvenlik sistemleri tasarımları gibi pek çok yenilikçi 
konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. 

“Test merkezlerinin verimli bir şekilde işletilmesine talibiz”

Yenilikçi çalışmaların adresi: İTÜ MEAM



İzmir'de faaliyet gösteren teknoloji şirketi KODECO, elek-
trikli L sınıfı otomobil geliştirdi. Dokuz Eylül Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi'nde bulunan KODECO, ilk aracı olan 
güneş enerjili ECOTOUR'u geliştirdikten sonra yeni bir elek-
trikli araç için kolları sıvadı. TÜBİTAK'tan destek alan firma, 
yaklaşık 2 yıllık tasarım ve mühendislik çalışması sonucu 
ECOMOD ismini verdiği elektrikli mini otomobilin prototipini 
üretti. Saatte yaklaşık 90 kilometre hız yapabilen ve tek 
şarjla 100 kilometre mesafe gidebilen araç, ilk olarak İstan-
bul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü'nde yola 
çıkmaya hazırlanıyor. KODECO Genel Müdürü Kerem 
Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçların trafik 
yoğunluğu ve şehirleşmeyle beraber küçülmeye 
başladığını ve pazarın artık farklı modellere ihtiyaç 
duyduğunu söyledi. Yeni ihtiyaçların arasında en önemli 
özelliklerin enerji tüketimi, park yeri ve ulaşım kolaylığı 

olduğuna işaret eden Odabaşı, bu araçla böylesi yenilikleri 
içeren ve değişime ayak uyduran üretim gerçekleştirdikler-
ine işaret etti. Aracın uzun emekler sonucu ortaya çıktığına 
değinen Odabaşı, "Markalaşma ve yarattığımız özel iş mod-
eliyle beraber, araçta bütün bileşenleriyle yapılanların 
yüzde 90'ı yerli. Amacımız burada önemli bir katma değer 
oluşturmak. Bunu da pazara sunarak bir gelire çevirmek 
istiyoruz." dedi. Şirketin büyüme evresinde olduğunu 
belirten Odabaşı, aracın sadece donanımsal özellikler 
sunan bir ürün değil, bir iş modeli aracı olduğunu vurguladı. 
Son yıllarda rekabetin yanı sıra paylaşım ekonomisinin 
hızla büyüdüğünü dile getiren Odabaşı, "Bu araç kısa 
mesafeler için mikro kiralamaya özel tasarlandı. Kısa 
mesafede şehir içi ulaşımlarda büyük lüks sağlamaktan 
çok, düşük maliyetli, kolay park edilebilen, daha yüksek 
manevra yeteneği sağlayan bir araç." diye konuştu.

Yüzde 90'dan fazla yerli
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İTÜ ARI Teknokent'in bünyesinde bulunan İTÜ Çekirdek girişimlerinden KODECO elektrikli 
L sınıfı otomobil geliştirdi. İTÜ ARI Teknokent ile bir pilot uygulama geliştirmekte olan 
Kodeco; elektrikli araçtan 10 tanesini paylaşımlı iş modeli ve cep telefonu uygulaması 

üstünden kiralama sağlanarak Teknokent binaları arasında kullanılabilecek.

Elektrikli Mini Araç

ECOMOD'un Prototipi Hazır
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Aracın yakın zamanda İTÜ Maslak Kampüsünde yola 
çıkacağını ifade eden Odabaşı, şunları kaydetti: "Bir 
pilot uygulama geliştiriyoruz. İTÜ ARI Teknokent yöne-
timiyle beraber kurguluyoruz. Bu araçtan 10 tanesi 
paylaşımlı iş modeli ve cep telefonu uygulaması üstün-
den kiralama sağlanarak Teknokent binaları arasında 
işleyebilecek. Bu sayede aracın teknoloji ve servis 
modeli ispatını gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca bu alan 
bizim için bir vitrin olacak ve başka yerlere uygulama 

alanı olarak göstereceğiz." Aracın prototipinin büyük 
beğeni topladığını, sektör temsilcilerinden önemli ve 
çok olumlu dönüşler aldıklarının altını çizen Odabaşı, 
"İstanbul'daki ilk pilot uygulamamızdan sonra hızlıca 
yurt dışı pazarına açılmak istiyoruz. Görüşmelere de 
başladık. Birkaç hafta önce Londra'da aracın videolarını 
ilk olarak uluslararası firmalarla paylaştık. Çok büyük bir 
ilgi var. Ticarileştirme faaliyetlerini hızlandırma 
niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aracın çalışması hakkında da bilgi veren Odabaşı, 
şunları söyledi:
"Geliştirilen mobil uygulama üzerinden aracın 
nerede olduğu ve uygunluğu görülüyor. Daha sonra 
kiralamak istenen aracın yanına gidiliyor. Uygula-
manın içindeki QR kodu okutarak kapıyı açıyor. 
Araca girdikten sonra herhangi bir anahtara ihtiyaç 
yok. Anahtarımız cep telefonumuz. Aracın içindeki 
dokunmatik ekrandan aracın temel fonksiyonları 
kontrol edilebiliyor ve gitmek istenilen konuma yol 
tarifi yapılabiliyor. Daha sonra gitmek istediğimiz 
yere gelince araçtan çıkarak mobil uygulamadan 
'araçtan ayrıldım' diyerek aracı kilitliyoruz." 

Aracın kapısı QR kod ile açılıyor.



Libra’dan önce birçok Merkez Bankası, Bitcoin ve Ethere-
um gibi kripto para birimlerinin dolar ve euro’ya karşı 
oldukça oynak olmaları nedeniyle para olarak değerlendi-
rilemeyeceğini açıklamışlardı. Öte yandan Facebook’un 
Libra’ya yönelik yerleşik dünya para birimlerine değer 
veren yaklaşımının onu piyasada daha istikrarlı yapması 
bekleniyor. Aynı zamanda BIS’in yıllık raporunda yer alan 
dijital para birimlerine yönelik yazıda, teknoloji şirketleri-
nin desteklediği kripto para birimlerinin küresel finansta 

“hızla lider olabileceği” ve rekabet, istikrar ve sosyal 
refaha tehdit oluşturabileceği de belirtiliyor. Bu neden-
lerle de Libra daha piyasaya çıkmadan sektörün ilgisini 
çekmiş ve ciddiyetini kazanmış durumda. Şu an için 
Libra’nın piyasaya sürüldükten sonra nasıl bir etki yarata-
cağını kimse bilmiyor. Öte yandan Merkez Bankalarının, 
kendi dijital para birimlerini yaratma olasılığını açıkça 
tartışmaya açması, Facebook’un şimdiden geleneksel 
bankacılık sistemini ne kadar etkilediğini gösteriyor.
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Facebook geçtiğimiz günlerde, kripto para birimi Libra’yı gelecek yıl piyasaya süreceğini 
duyurdu. Facebook kamuoyuyla sadece kripto para planlarını paylaşmış olsa da şimdiden 
bu haber küresel finans kurumlarını harekete geçirmeye başardı. Nitekim Merkez 
Bankaları Facebook’un Libra haberinin ardından kendi dijital para birimlerini yaratma 

fikriyle daha fazla ilgilenmeye başladıklarını açıkladı.

Libra  Hareketliliği
Merkez Bankalarında

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’un 
geçtiğimiz günlerde kendi hesabı 
üzerinden yaptığı paylaşım gündeme 
bomba gibi düştü. Gönderide Face-
book’un 2020 yılında yeni kripto para 
birimi Libra’yı ve dijital cüzdan Calibra’yı 
piyasaya süreceği belirtiliyordu. Küre-
sel bir para birimi olarak sunulacak olan 
ve kullanıcıların çevirimiçi finansal 
hizmetleri kolaylaştırması hedeflenen 
Libra’yı kullanması beklenen markalar 
arasında Uber, Mastercard, Paypal, 
Sportify gibi şirketler yer alıyor. Libra 
banka hesabı olmayan kullanıcıların 
alışveriş ve para transferi gibi işlemleri-
ni gerçekleştirmelerini sağlarken; 

Facebook Blockchain Birimi Başkanı David Marcus da 
Libra sayesinde dünya genelinde milyarlarca insana 
daha kapsayıcı ve açık bir finansal ekosisteme erişim 
olanağı sunulacağını belirtti. Facebook’un bu açıklam-
asının ardından Merkez Bankaları da kendi dijital para 
birimlerini yaratma fikriyle daha fazla ilgilenmeye 
başladıklarını açıkladı. Nitekim, “Merkez Bankalarının 
merkez bankası” olarak bilinen İsviçre merkezli 
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Direktörü Agustin 

Carstens da yaptığı açıklamada Merkez Bankalarının 
yakın bir zamanda kendi kripto para birimlerini piyasa-
ya sürmeleri gerekebileceğini vurguladı. Kripto para 
birimleri üzerinde çoğu Merkez Bankasının çalıştığını 
ve kendilerinin de aynı şekilde çalıştıklarını vurgulayan 
Carstens, buna yönelik bir piyasanın beklenenden daha 
erken oluşacağını ve bu sebeple Merkez Bankalarının 
kendi dijital para birimlerini tanıtmaya hazır olmalarını 
istediklerini kaydetti.

Neden Bitcoin değil de Libra?
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Teknolojideki gelişmeler her sektörü olduğu gibi 
havacılık sektörünü de yakından etkiliyor. Yakın bir 
gelecekte hipersonik yolculukları, biyoyakıtı ve otonom 
uçuşları göreceğimiz bu sektörde son dönemin gün-
demi ise elektrikli uçaklar… Roland Berger Danışmanlık 

şirketine göre günümüzde geliştirilmekte olan 
elektrikli uçakların sayısı geçen yıla göre yaklaşık 
yüzde 50 artarak 170’e yükseldi. Bu yeni teknoloji-
ye olan yatırımların artmasının altında ise tabii ki 
“verimlilik” yatıyor.

Küresel havacılık endüstrisi tüm karbondioksit (CO2) 
emisyonlarının yüzde 3’ünü üretiyor ve jet yakıtı için 
yılda yaklaşık 180 milyar dolar harcanıyor. Nitekim 
Roland Berger’in kıdemli danışmanı Nikhil Sachdeva’ya 
göre verimliliğin arttırılması uçak satışlarında oyunun adı 
olurken ‘elektrik’ de bunun bir sonraki aşaması olacak. 
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve yeni teknolojilere 
sahip onlarca uçak modelinin tanıtıldığı Paris Air Show’a 
“elektrikli uçak” damgasını vurdu. Havacılık sektöründe 
yeni bir çağın habercisi olarak kabul görülen ve havacılık 
şirketi Eviation Aircraft tarafından lanse edilen “Alice” 
tek şarjla 650 mil yani yaklaşık 1,050 km mesafe gide-

biliyor. Dokuz yolcuyu taşıyabilen uçak, aynı zamanda 
10,000 fit’te yaklaşık 450 km/saat ile 1,050 km boyunca 
yol alabiliyor. Uçağın ABD sertifikasyonunu 2021’de 
alması beklenirken; ardından Kuzey Amerika pazarına 
giriş yapması hedefleniyor. Havayolu işletme maliyetleri-
ni yüzde 70 oranında azaltabileceği iddia edilen Alice 
tahmini olarak 2022’den itibaren kullanılabilir hale 
gelecek. Öte yandan şirket daha uzun mesafeler için 
ayrıca bir modelin daha geliştirilme aşamasında 
olduğunu da açıkladı. Uçak için düşünülen fiyat ise 3,5 – 4 
milyon dolar arasında yer alıyor. Bununla birlikte uçağın 
donanımına göre fiyatının değişmesi bekleniyor.

Oyunun Adı Verimlilik

Ulaşım sektöründeki son teknolojilerden biri şüphesiz ki elektrikli otomobiller… Karbon 
salınımını ve fosil yakıtlara bağlılığı azaltmasıyla ulaşımdaki çevresel çözümlerin 
başında gelen bu araçlara artık sadece karayollarında rastlamayacağız. Şöyle ki Paris Air 
Show’da tanıtılan dünyanın ilk elektrikli uçak modeli, bu yeni trendin göklere de 

taşındığını gösteriyor.

Havacılıkta

Elektrikli Uçak Dönemi
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İTÜ ARI Teknokent’te

Otomod: A Real World
Autonomous Drive Application
Otomod: A Real World Autonomous Drive Application semineri, 
Fev Türkiye, xCu & Güç Elektroniği Takım Lideri Abdullah Kızıl’ın 
sunumu ile İTÜ ARI Teknokent’te #öğreneteknokentli’leri bir 
araya getirdi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Abdullah Kızıl 
sunumunda şunları kaydetti: “Otomod temelde, kampüs 
içerisinde a noktasından b noktasına kullanıcıyı transfer etmek 
için tasarlanmış elektrikli bir araç. Ayrıca Havaalanları fabrikalar 
hastaneler gibi birçok alanda kullanılabilecek bir altyapıya sahip.”

İTÜ Bilgisayar ve
Bilişim Fakültesi Bitirme Projeleri

İTÜ ARI Teknokent’te bu yıl üçüncüsü 
gerçekleşen İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün mezun 
olacak öğrencilerin başarılı bitirme projeleri ARI3 
binasında saygın firmaların temsilcilerine 
sunuldu.

Fotoğrafçılık
Kulübü

İkinci kur olarak Fotoğrafçılık Kulübünün üyeleri ile 
gerçekleştirdiğimiz “İleri Fotoğraf Atölyesi” 9 haftalık 
eğitim programını tamamladı.



Sosyal Dönüşüm
için Sosyal Girişimcilik

İTÜ Magnet’te gerçekleşen Teknoloji Sohbetleri 
etkinliğimizin konusu, “Sosyal Dönüşüm için Sosyal 
Girişimcilik” oldu. Zorlu Holding, İTÜ Çekirdek ve 
sosyal inovasyon platformu imece işbirliğiyle 
düzenlenen destek programının hedefi eşitsizlikleri 
en aza indirmek. Programa, İTÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, İTÜ ARI Teknokent Genel 
Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ve Zorlu Holding YK 
Üyesi Emre Zorlu’nun konuşmacı olarak katıldı.

Art Tech Talks: Sanat ve Teknoloji
Bir Araya Getiren Deneyimler
Sanat ve teknoloji bir araya getiren etkinliğimiz Art Tech Talks 
“Sanat ve Teknolojiyi Bir Araya Getiren Deneyimler” konu 
başlığında gerçekleşti.  Standart İstanbul Kurucu ortağı ve 
Küratör’ü Begüm Alkoçlar ‘ın moderatörlüğünde gerçekleşen 
etkinliğin konuğu Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü 
Mehtap Yıldız’ın katılımı ile gerçekleşti. Güncel sanat, teknoloji, 
teknolojik endüstriler, sanat ekonomisi üzerine keyifli bir sohbet 
gerçekleşti.
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Türkiye’nin ve dünyanın öncü erken aşama kulaçka merkezlerinden olan İTÜ Çekirdek 
girişimleriyle çözüm bulduğu sorunlar yelpazesini her geçen gün daha da genişletiyor. 
Genellikle bir sorunu çözmek fikriyle ortaya çıkan girişimlerin çoğu pek çok derde deva 
olurken, özellikle sağlık alanına eğilenler ise tam olarak insanlığın birçok problemine 

çözüm önerisi getirmeye çalışıyor. 

İTÜ Çekirdek’ten
 Sağlıklı Girişimler!

Bu girişimlerden olan Fizyosoft, Hopetical, Orthero, Axo-
lotl Biyosistemler ve Girift fizyoterapiden göz sağlığına, 
diş problemlerinden alzheimera kadar pek çok hastalıkla 
mücadelede önemli çözüm önerileri sunarken Milliyet 

Gazetesi editörlerinden Hanife Baş bu girişimleri ve 
çalışmalarını derleyerek girişimlerin ulusal basında yer 
bulmalarını sağladı. Bizde H2O ekibi olarak Hanife Baş’ın 
bu kıymetli haberini sizler için derledik. Keyifli okumalar! 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon da teknolojik gelişmele-
rden nasibini alıyor. Bu alanda startup kuran isimlerden 
biri de Inosens’in Kurucu Ortağı Dr. İsmail Uzun. Fizyo-
soft’la sanal gerçeklik ve sensör teknolojilerini kullanarak 
egzersizleri aktif video oyunları şeklinde yapma imkanı 
sağlıyor. Fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecini daha 
keyifli hale getiriyor. Hastaların gelişimini objektif olarak 
raporlar üzerinden takip etmeyi de mümkün kılıyor. Uzun, 
“Tedaviyi kişiye özel hale getirerek her hastanın kendi 
ihtiyacı olan doğru egzersizi yapmasını sağlıyoruz. Çeşitli 
sensörler kullanarak birçok egzersiz hareketlerini 
kapsayacak şekilde uygulamalar sunabiliyoruz. Mobil 
uygulamalar sayesinde rehabilitasyonun merkezler ve 
hastaneler dışında da devam ettirilebilmesine imkan 

sağlıyoruz” diyor. İsmail Uzun, elektronik mühendisliği 
eğitimi aldı. Uzun, küçük kızının engelli (cerebral palsy) 
olması nedeniyle rehabilitasyon merkezlerini ve 
ihtiyaçlarını çok yakından tanıdığını anlatıyor.

Türkiye’de sağlık alanındaki startup’lar da adlarından söz ettiriyor. Sağlık cihazları özellikle dış açık verilen ve ithalatın 
olduğu bir alan... Bu alandaki yerli startup’lar ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunuyor. Türkiye’de öne çıkan 
sağlık alanındaki startup’lara göz attık.

Sağlıklı Startup’lar! – Milliyet Gazetesi Hanife Baş

Fizyoterapiye Eğlence Kattı

Hopetical, göz tembelliği hastalığına çözüm geliştirmek 
için kuruldu. Kurucusu Ufuk Çoban. Göz tembelliği teda-
visinde sanal gerçeklik teknolojisi kullanıyor. Eylül 
2018’de Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Kuluçka 
merkezi için şirketleşti. TÜBİTAK BİGG Teknogirişim 
desteği almaya da hak kazandı. Çoban, projeyi 3 yaşında-
ki kızında göz tembelliği hastalığı çıktıktan sonra başlat-
tığını anlatıyor. Çoban, bu tedaviyi hem yetişkinler hem 
de çocuk için düşük maliyetli ve kolay erişilebilir şekilde 
sektöre sunmak istiyor. Uzun süreli egzersizleri tablet 

Fizyoterapiye Eğlence Kattı

uygulaması haline getirerek evde gerçekleştirme imkânı 
da sağlayacak.
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Orthero, Türkiye’de yerli ve kişiye özel üretilen şeffaf 
apareylerle hastaların dişlerini ideal hale getiren telsiz 
tedavi yöntemi geliştirdi. Kurucu Ortağı Efe Turhan, hasta 
ve hekimlere ortodonti tedavisini tamamen dijitalleştiren 
yöntem sunduklarını belirterek, “Bu yöntemle bilgisayar 
programları vasıtasıyla dizayn edilen dişler, 3D Printer’lar 
ile üretilen şeffaf plaklar ve tüm tedavinin baştan sona 
bilgisayar programı vasıtasıyla yapıldığı bir tedavi süreci 
ortaya koyuyoruz. Sektörde uzun yıllar yabancı marka-
ların yüksek maliyet ve yavaş sunulan hizmeti hüküm 
sürdü. Orthero bunu değiştirdi” diyor. Polonya’ya ihracat 
yaptı. Başka ülkeler de hedefinde.

Diş Teli Dijitalleşti

Girift Kurucu Ortakları Fatih Aksoy ve Çağatay Er de, 
alzheimer hastalarının ve ailelerinin hayatlarını kolay-
laştırmak için yola çıktı. Tamamen kendi üretimleri bir 
akıllı bileklikleri var. Aksoy, “Bu akıllı bileklik sayesinde 
hastanın anlık olarak konum, nabız ve düşme durumunu 
bilekliğimiz üzerinde bulunan sim kart sayesinde hiçbir 
ekstra cihaza gerek duymadan aile ile paylaşabiliyoruz. 
Hasta yakını da isterse mobil uygulamadan girerek 
yakınının değerlerini kontrol edebiliyor. Nabızda ani bir 
değişim olursa veya bir düşme durumu algılanırsa 
yakınının telefonuna bildirim gidiyor. Bataryası 10 güne 
kadar bitmeden çalışabiliyor” diye konuşuyor. Çağatay 
Er de, “Alzheimer hastası yakınları bu hastalık ile 
mücadele ederken çok yalnız kalıyor. Yine mobil uygula-

Alzheimer Hastalarına Bileklikle Takip

Axolotl Biyosistemler de doku mühendisliği ve 
rejeneratif tıp cihazları geliştiriyor. Üç boyutlu 
biyobasım sistemleriyle şirket büyümeye devam 
ediyor. Biyobasım sistemleri yapay doku ve 
organoidler oluşturmanızı sağlayan sistemlerdir. 
Firmanın CEO’su Onur Samet Yıldırım, “Beta 
prototipleri müşterilerimiz ile buluşturduk. Bu 
süreç esnasında aldığımız yatırımlar ile ihracata 
başladık. ABD ve Avrupa olmak üzere birçok 
üniversiteye 3 boyutlu biyobasım sistemlerinin 
kurulumunu gerçekleştirdik. Önümüzdeki iki yıl 
için hedefimiz Batı Avrupa ve Kuzey Amerika 
pazarlarını domine edebilmek” bilgisini veriyor.

Sağlığa Üç Boyut Getirdi

ma üzerinden onların birbirleriyle tanışabilecekleri bir 
platform oluşturduk. Ayrıca bu hastalıkla ilgili akla gele-
bilecek sıkça sorulan sorular gibi bilgilendirici içerikleri 
de mobil uygulamamız içerisinde barındırıyoruz” 
şeklinde anlatıyor.
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Günümüzde dev şirketlerin ömürlerini uzatmak ve yeni teknolojilere adapte olmak için 
bir ya da birkaç genç tarafından kurulmuş girişimleri satın aldığını sıkça duyuyoruz. 
Teknoloji ve bilgiye erişimin her geçen gün daha kolay olduğu bir dünyada fikrinizi 
hayata geçirmek için ihtiyacınız olan donanım için sadece bilgi yeterli olabiliyor, tabii ki 
bilgi en değerli birikim, ancak geçmişe baktığımızda bir girişimi hayata geçirmek için ofis, 

üretim aletleri, geniş bir çevre olmazsa olmazdı. 

Ne Zaman Satmalısınız?

Girişiminizi 

Günümüzdeyse ortak bir çalışma alanında kiralay-
abileceğiniz bir masada bir yıl içinde milyon dolar-
lara satabileceğiniz bir girişim yaratmanız işten bile 
değil. Bulut tabanlı bilişim sistemleri alanında faali-
yet gösteren IronStratus’u 2007 yılında kuran Tom 
Smith, 2014 yılında Gemalto tarafından satın alınan 
girişiminin hikâyesini anlatırken, işin başında 
herkesin devasa bir markaya dönüşme hayali 
olduğunu ama yolda karşınıza çıkabilecek aksiliklere 
karşı bir B planınız olması gerektiğini söylüyor ve 
büyük bir şirketle birleşme aşamasında sahip 
olduğunuz ürün veya hizmetin kapsamının önemine 
dikkat çekiyor. Şirketiniz hakkında yolda vermeniz 
gereken bir diğer önemli karar içinse şu örneği veri-
yor, “Elbette kimse satmak için bir şirket kurmanın 
hayalini kurmuyor ancak yolda şirketinizle varmak 
istediğiniz sonuca karar vermelisiniz. Günün sonun-
da Google gibi bir dev olmayı mı yoksa Google’ın 
bünyesine kattığı bir şirket olmayı mı hayal ediyor-
sunuz.” Girişiminizi satmak için vereceğiniz kararda 
tüm sektörlere hitap eden genel geçer bir doğrudan 
bahsetmek mümkün değil. Yatırımcı olabildiğince 

Doğru zamanı tam olarak tahmin etmek mümkün 
olmayabilir ancak bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı-
na hazırlıklı olmak için yapabilecekleriniz var. Bir 
satın alma sürecine giriyorsanız, yatırımcı bu kararı 
almanızda neyin etkili olduğunu bilmek isteyecektir. 
Girişimin hangi alanda yoluna devam edeceğine dair 
bir iş planı olduğunun net olarak ifade edilmesi de 
önemlidir. Bu deneyimi yaşamış girişimcilerin tavsi-
yesi ise, çıkışın yani satılma ihtimalinin tabii ki birinci 

uygun bir maliyetle satın almayı gerçekleştirmek, 
girişimci ise doğal olarak olabildiğince yüksek bir 
seviyeden satışı gerçekleştirmek isteyecektir. Tek 
çözüm dengeli bir orta yol bulmaktan geçiyor. Bir 
şirketi 20 milyon avro değere ve deponuz doluyken 
satmak veya almak mı, yoksa şirket daha olgun bir 
yapıya sahip olduğunda ve 200 milyon avro değere 
ulaştığında mı satmak veya almak daha kârlı olur 
sorusunun da kesin bir cevabı bulunmuyor.

önceliğiniz olmaması gerektiği ama her daim şirket 
aklının ve haritasının bir kenarında bulunması gerek-
en bir konu olması gerektiği. Bunun için yapabi-
leceğiniz hazırlıklardan birinin de her ay kaç tane 
potansiyel yatırımcıyla ilişki kurulduğunun bir analiz-
inin yapılması gerektiği. Şirket satışı için en doğru 
zaman konusunda ortak bir kanı yok. Ancak kesin olan 
şu ki kaynakları tükenmiş ve planı olmayan bir şirketi 
kimse satın almak istemeyecektir.

Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
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Yolda yürürken önümüzü telefonun ekranından gördüğümüz uygulamalar günümüzde bir hayli 
işe yarayabilir, çünkü hiçbirimiz karşıdan karşıya geçerken ve hatta araba kullanırken dahi sosyal 
medyada yaşanan gündemi kaçırmak istemiyoruz. Teknolojinin günlük hayatta karşımıza çıkan 
ve hayatımızda en fazla yer kaplayan halini yanımızda taşımaya başlayabildiğimiz günden beri 
odağımızın bire bir ilişkilerden sanal ortamdaki ilişkilerimize kaydığı bir dönemde yaşıyoruz. Bir 
sonraki aşamada sanal ortamda iletişimde olduğumuz kişileri telefon ekranından değil karşımızda 

üç boyutlu olarak göreceğimiz gelişmelerin yaşanması ihtimali de hiç uzak görünmüyor.

Yoksa İhtiyaç mı?
Teknoloji Bağımlılık mı,

Teknolojinin hayatımızdaki yerini bağımlılığa bıraktığı-
na dair kişisel gözlemlerin bilimsel düzeyde yapılan 
araştırma ve anketlerde yer alan sonuçlarından 
örnekler de şöyle;

2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Digital 
Clarify tarafından 1300 kişi üzerinde yapılan bir araştır-
maya göre;
• 18-25 yaş aralığındaki genç yetişkin bireyler arasında 
internet bağımlılığı %16 düzeyinde.
• İnternet bağımlısı olarak adlandırılan bu grup günde 
15 saatini çevrim içi mecralarda geçiriyor.

Araştırma sırasında internet bağımlısı olarak tanımlanan 
kişilerde göz önüne alınan kriterler ise şöyle sıralanıyor;

Çevrim içi olarak geçirilen süre
İnternet kullanımı engellendiği zaman asabileşme
İnternette geçirdiği uzun saatlerde dolayı suçluluk hissetme
Uzun süreli internet kullanımı dolayısıyla aile ve arkadaşlardan uzaklaşma
Çevrim içi olduğunda yaşanan aşırı mutluluk, çevrim dışı olunan 
anlardaki mutsuzluk hali

Yine Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk, ebeveyn, 
öğretmenlere yönelik aile ve teknoloji bağımlılıklarını 
araştıran Common Sense Media için yapılan bir araştır-
manın sonuçlarına göre ise;

1. Ebeveynlerin %59’u çocuklarının telefonlarına bağımlı 
olduğunu, %27’si kendilerinin de telefonlarına bağımlı 
olduğunu söylüyor.
2. Çocukların ise %50’si telefonlarına bağımlı olduğunu ifade 
ederken, %28’i ebeveynlerinin de telefon bağımlısı olduğunu 
ifade ediyor.
3. Araştırmaya göre ebeveynlerin %69’u, çocukların ise %78’i 
telefonlarını en az saatte bir kontrol ediyor.
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İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi Teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif 

ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimciler ve girişimler için doğru adrestir.

İyi fikirlerin geliştirildiği İTÜ Çekirdek temmuz ayında çeşitli gelişmelere sahne oldu. 

Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Vivoo 570 bin Dolar
yatırım aldı!

İTÜ Çekirdek girişimcimiz Vivoo yatırım turuna çıktı ve 
global yatırımcılardan 570 bin Amerikan doları yatırım 
almayı başardı!

Thread in Motion,
50 Milyon TL

Değerlemeye Ulaştı
İTÜ Çekirdek girişimimiz Thread In Motion, yakın 
dönemde çıktığı yatırım turunda StartersHub ve Vinci 
Girişim Sermayesi’nden aldığı yatırımlarla şirket değerini 
50 milyon TL’ye çıkarmayı başardı. Girişimin geliştirdiği 
eldiven teknolojisini Honda, Mercedes-Benz ve Lassa 
gibi birçok sanayi devi üretim sürecinde kullanıyor.

Torbala.com
Büyüyor

Torbala ekibi bu hafta İstanbul dışında ilk işlemini 
gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyor. Gıda kategorisinde 
180.000 TL değerinde ürün satışına aracılık eden Torbala, 
kuruluşundan bugüne en geniş hacimli büyüme ivmesini 
gerçekleştirdi.
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İnteraktif İç Mekan
Harita Platformu inMapper

Alışveriş merkezleri, hastaneler, havaalanları gibi kapalı 
mekânlar için geliştirilen inMapper, interaktif haritasıyla 
kullanıcıların kapalı alanlarda yönlerini bulmasını 
kolaylaştırıyor. Uygulama halihazırda Türk Hava Yolları, 
Sabiha Gökçen Havaalanı, Zorlu Center gibi birçok yerde 
kullanılıyor.

İTÜ Çekirdek’te, Yatırım
Süreçleri ve Değerleme Süreçleri

Semineri Gerçekleştirildi
212 Girişim Yatırım Fonu kurucu ortaklarından Numan 
Numanbayraktaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen 
seminerde girişimciler, yatırım alma süreçleriyle ilgili 
sorularını yönelttiler. 

İTÜ Çekirdek Girişimcileri
Motivasyon Buluşmasında

İTÜ Çekirdek girişimcileri, her cuma bir araya geldikleri 
motivasyon buluşmalarında İTÜ Çekirdek ekosistemi için 
hayata geçirebilecekleri projeleri paylaşıp, karşılaştıkları 
sorunlar karşısındaki çözümlerini ve tecrübelerini diğer 
girişimciler ile paylaşıyor. Bu hafta motivasyon toplantısı çiğ 
köfte partisi ile sona erdi!

12 İTÜ Çekirdek Girişimcisi
Demoday’de Yatırımcı

Karşısındaydı
Türkiye’nin önde gelen yatırımcı, melek yatırım ağları ve 
Venture Capital fonlarının yer aldığı Demo Day’de, 12 İTÜ 
Çekirdek girişimi yatırımcıların karşısına çıktı.
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ABD pazarına bir başarı öyküsü yazmak üzere gelen 
küçük ölçekli işletmelerin yerine getirmesi gereken ilk 
adım, finansal açıdan büyük fırsatlar yaratma potansi-
yeli bulunan kişilerle bağlantı kurmaları. Yeni ortak-
lıklar kurmak ve finansal seçenekleri tanımak içinse 
ortak çalışma alanlarının en uygun lokasyonlar olduğu 
söylenebilir. Böylece ortak noktalara sahip insanlarla 

bir araya gelmek ve tecrübelerinden faydalanarak 
pazara sağlam temeller atabilmek mümkün. Unutul-
maması gereken bir diğer nokta ise kartvizitlerin 
ABD’de hâlâ büyük bir önem arz ettiği gerçeği. Yeni 
tanışılan insanlarla firma ve iletişim bilgilerini içeren 
kartvizit alışverişi yapmak göz ardı edilmemesi gerek-
en alışkanlıklardan.

Bugün ABD, özellikle yüksek teknoloji sektörü baz alındığında iş dünyasının tartışmasız 
lideri. Ekosistemin her daim canlı tutulduğu pazarın yeniliklere açık yapısı ve dünyanın 
dört bir yanından gelenlere kucak açmış olması hesaba katıldığında da globale açılma 
hedefindeki firmaların uğramak istedikleri ilk liman olması sürpriz değil. ABD pazarında 
varlık göstermek isteyen işletmelerin farkında olması gereken en mühim noktalardan 
biri ise iş yapış biçimlerine alışık oldukları pazar yapılarından bambaşka bir dünyaya adım 
attıklarının bilincinde olmaları. Başarılı iş ortaklıklarına imza atmak ve pazarda kalıcı 

olmak için 6 altın kuralı yerine getirmek şart.

ABD’de İş Etiği – Başarılı Bir İş Yaşamı İçin 

6 Altın Kural

1. Networkün öneminin farkında olun
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Birçok uzmana göre ABD pazarına giriş yapmış herhangi 
bir firmanın ilgili insanlarla ve işletmelerle gecikmeden 
iletişim kurması pazardaki kalıcılığını belirleyen en kritik 
etmenlerden biri. Tıp alanından yüksek teknolojiye 
kadar birçok alana odaklanan endüstri gruplarıyla 

iletişime geçmek bu anlamda firmalara sayısız kapı 
açabilir. Yurt dışından gelen firmalara yardımcı olabi-
lecek önemli bir personel varlığına sahip bu gruplarla 
kontak kurabilmek için çalışma alanları ve endüstri 
etkinlikleri en önemli buluşma noktalarından.

2. Yerel endüstri gruplarına ulaşın

Görgü kuralları, üzerinde özenle durulması gereken 
başlıklardan biri. Türkiye’de alışık olduğumuz görgü kural-
larının ABD’de bambaşka anlamlar yaratabileceği ya da 
hoş karşılanmayabileceği ihtimalini her zaman göz 
önünde bulundurmak gerek. Türkiye’de sıcak ilişkilere ve 
fiziksel temaslara büyük önem verilirken ABD’lilerin kişis-

el alanlarına yaklaşılmasından haz etmemeleri bunun en 
büyük örneği. Ortak olduğumuz bir nokta ise taraflar 
arasındaki sessizliğin hoş karşılanmaması. Havadan 
sudan konuşmak; teşekkür ederim, rica ederim, af 
edersiniz gibi temel rica cümlelerine sıkça başvurmak 
sağlıklı bir iletişim geliştirilmesi için olmazsa olmazlardan.

4. Görgü kurallarını asla es geçmeyin

Kuralların farklı şekillerde yorumlandığı ya da kuralsızlığın 
kural olarak benimsendiği ülkelere kıyasla ABD iş dünyası, 
kurallara sıkı sıkıya bağlı bir yapıya sahip denebilir. 
Endüstri düzenlemelerini takip ederken ya da diğer firma-
larla anlaşmalar imzalanırken kurallara bağlı bir iş yapış 
biçimi oturtulması elzem. Tüm anlaşmaların yazılı olarak 

onaylanması, sözleşme imzalanmadan önce bir avukat 
bulundurulması ve tarafların anlaşma gerekliliklerini eksik-
siz yerine getirmesi iş etiğinin ve yasal düzenlemelerin bir 
gereği. Kurallara uymanın özellikle firmaların ticari olarak 
büyümesine katkı sunduğu ve işletme lehine sonuçlar 
yarattığı da altı çizilmesi gereken bir başka nokta.

5. İş etiğine ve endüstri kurallarına saygı duyun

ABD’liler üretkenliği ve zaman yönetimini iş yaşamının en 
önemli yapı taşlarından biri olarak görüyor. Dünyanın her 
yerinde olduğu gibi taraflar arasında belirlenen saatlere 
riayet etmek ve geç kalmamak affı olmayan kurallardan. 
Nitekim vakit nakit demek! Toplantılara ya da buluşmalara 
en az 5 dakika önce gitmek, karşı tarafta saygı uyandıran 
bir davranış kalıbı olarak kabul ediliyor. Bunun yanında 
ABD kültürünün sonuç odaklı ve kısa vadeli yönetim 
yapısı, iş birliklerinde uzun vadeli hedeflerin dahi kısa 
vadeli stratejilerle sunulmasını gerekli kılıyor.

6. Vakit nakittir ilkesinden şaşmayın

İlk izlenimin ne denli büyük öneme sahip olduğu açık. 
ABD pazarına açılanların da taraflar üzerinde ciddi ve 
profesyonel bir izlenim yaratabilmesi adına yerleşik 
jargonlara hakim olması zaruri. Örnek vermek gerekirse 
ister iş toplantısı olsun isterse profesyonel olmayan bir 
buluşma, her iki tarafın güçlü bir şekilde el sıkışması 
önemli. Zayıf el sıkışmasının pek iyi bir intiba bırakmadığı 
sürpriz değil. Tarafların oturdukları sırada el sıkışmak için 
ayağa kalması ya da ayrılık anlarında yeniden tokalaşma-
larının gerekliliği de unutulmamalı. Benzer şekilde hal ve 
hatır sorulması ya da tanışmaktan memnuniyet 
duyulduğunun özellikle belirtilmesi fazlasıyla önemli.

3. Taraflarla aynı dili
konuştuğunuzdan emin olun
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Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı 10. Dönemini Otomotiv ve Mobilite dikeyinde 
gerçekleştiriyor. Türkiye dönemini başarıyla tamamlayan Alcomet, Altınay, Çelik Halat, 
Ditaş, Eteration, Ortakçı Cam, Ottoo ve Thread in Motion ABD sürecine devam ediyor. 

Gelin hep beraber firmaların San Francisco’da geçirdiği bir haftaya detaylı bakalım. 

San Francisco’da İhracat Atağında
Otomotiv ve Mobilite Firmaları

“Ürün geliştirme aşamalarında ilerledikçe

 yapılacak değişikliklerin mali yükü de artar.”

10 Haziran 

Programın ilk günü San Francisco Galvanize’daki ofisi-
mizde Sabah Toplantısı ile başladı. Firmalarımız sabah 
toplantısı mentorluğunu Zafer Şahinoğlu (Vice Presi-
dent, Business Innovation of Mitsubishi Electric US, Inc.) 
üstlendi. İlk gün Sabah Toplantısında “Marshmallow 
Challenge” olarak adlandırılan ve inovatif düşünmeye 
sevk eden bir oyun ile grup iletişimini güçlendirmenin 
hedeflendiği oturumda, inovatif ürün geliştirme 
yöntemleri ve yolculuğu hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Şahinoğlu sürecin tasarlama (Design) ile başladığını ve 
bu süreçte edinilen öğrenimlerin tekrarlanması ya da 
pivot edilmesinin düşük maliyetli olduğunu, geliştirme 
(Develop) aşamasında yapılan değişikliklerin ise daha 
yüksek maliyetli ve etkisi daha yüksek süreçler olduğu-
na dikkat çekti. Üretim aşamasında ve iş modelinde 
gerçekleştirilen değişikliklerin genellikle daha nadir 
olduğunu ve yüksek maliyet gerektiren değişiklikler 
olduğunu belirtti.
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Seminer, Yabusame Partners’ın kurucusu Jens Weit-
zel’in sunumu ile gerçekleşti. Weirzel, ABD pazarına 
açılmayı hedefleyen firmalara yönelik partner bulma 
ve müşteri hedeflerine yönelik iş geliştirme kanal-

ları yaratma konularında deneyimlerini aktararak, 
şirketlerin fonlanması ya da büyük şirketlerin 
girişimleri fonlaması konularında bilgilendirmede 
bulundu.

“Leveraging Strategic Partnership” Jens Weitzel, Yabusame Partners

Firmalarımızla buluşan Los Angeles Ticaret Ataşesi 
Mehmet Çelik, ABD’de sorumlu olduğu bölgeler ile ilgili 
ticari rakamları ve iş potansiyellerini aktarırken, ihracatın 
ve yurt dışı açılımının desteklenmesi için Türkiye’deki 
devlet fonları ve bu desteklerin kapsamında yer alan 
teşviklerin başlıkları hakkında bilgilendirmede bulundu. 

Türkiye Ticaret Merkezi ve faaliyetleri ile ilgili yabancı 
sermayenin Türk üretici şirketlerine yapacağı yatırımların 
öneminden bahseden Çelik, ihracatın desteklenmesi için 
Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere tanıtım, pazarlama 
ve markalaşma ile ilgili verilen fon kaynaklarının ve 
çağrıların yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Turkey – West Coast Usa Business Relations” – Mehmet Çelik Commercial Attache

Günün ikinci seminerinde firmalarımız BMWi Ventures 
yatırım portföy yöneticisi Barış Güzel ile buluştu. 
BMW’nin yatırım yapmayı hedeflediği teknolojiler, firma-
larda hangi özelliklerin incelendiği ve hangi alanların ön 
plana çıktığı ile ilgili ABD otomotiv & mobilite pazarı 
hakkında önemli tüyolar paylaştı. BMW’nin taşımacılığın 
geleceğini şekillendiren düzinelerce işletmeye yatırım 
yapmak için risk sermayesi kolunun kapsamını genişlet-
tiğini belirten Güzel, otomobil üreticisi devi BMW’nin 
iVentures bölümü ile mobilite servisleri ve elektrikli araç 

çalıştırma tesislerini geliştirmek amacıyla 2011 yılında 
kurulduğunu kaydetti. Son dönemde yapay zeka ve 
otonom sürüş gibi mobilitenin geleceği üzerinde büyük 
bir etkisi olması beklenen diğer alanları içerecek şekilde 
odağını genişlettiğini vurgulayan Güzel, iVentures’ın 
530 milyon ABD dolarına kadar yeni bir fon yarattığını ve 
BMW Group’tan ayrı olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti. 
Merkezini Palo Alto’ya taşıyan yatırım fonu; girişimci 
firmalara daha yakın olmak üzere varlığını farklı ülkelerde 
de devam ettirdiğini belirtti.

“Silicon Valley Investment Landscape” – Barış Güzel, Bmwi Ventures

İkinci gün Sabah Toplantısı’nda Zafer Şahinoğlu, tüm 
şirketlerin uygulaması gereken müşteri hedef kitlesini belir-
leme konusunda önemli vurgular yaptı. Müşteri hedef kitlesi-
nin segmentlere ayrıştırılması ve her bir segmente yönelik 
üretilen ürün, pazarlama çalışmaları diline ilişkin örnekler 
paylaşan Şahinoğlu, hedef kitlenin aynı değer önerisinden 

fayda elde edebilecek küçük parçalara ayrıştırılması gerek-
tiğini ifade etti. Müşteri segmentlerinin birbirleri ile çakışma 
yaşanacak şekilde geniş bir kümeden seçilmesi ya da çok 
küçük segmentlere ayrıştırılması önlenerek, ayrıştırmak 
müşteri segmentinin ihtiyaçlarının derinlemesine öğre-
nilmesi ve edinilen öğrenimlerden sürekli surette inovasyon 
sürecinin ilerletilmesi gerektiğini kaydetti. Bir firmanın 
hizmet sunabileceği farklı müşterileri ayırt etmesine yönelik 
kriterlerin belirlenmesi ve sunulan hizmetin hangi müşteri 
segmentine en çok yarar sağladığına ilişkin bir analiz yapıl-
ması gerektiğini ifade eden Şahinoğlu, belirlenen kriterler 
ışığında yeni müşteriler kazanma yolculuğunun daha sağlıklı 
ilerleyebileceğini ekledi.

“Müşterilerinizi segmentlere ayırın, 
ihtiyaçlarını öğrenin ve inovasyon 
sürecine devam edin”

Programın üçüncü gününde gerçekleştirilen Sabah 
Toplantısı’nda, girişimci şirketlerle kurumsal şirketlerin 
partnerlik kurma yapısı ve buna ilişkin temel olarak dikkate 
alınması gereken konuları ele alan Şahinoğlu, otomotiv 
sektöründe konvansiyonel üreticilerle iş birliğinin oldukça 
yaygın bir iş yapış yöntemi olduğunu, iş yapış yöntemi olarak 
farklılıklar barındıran yapıların birbirini beslediğini bu alanlar-
dan oldukça inovatif yaklaşımlar çıkabildiğini kaydetti.

“Şirketler vergilendirme ve 
avantajları danışacakları bir 

danışmanlık şirketi edinmeli”

11 Haziran 

12 Haziran 
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Girişimciler için Amerikan vergi 
sistemi ve muhasebe mevzuatı üzer-
ine bilgi veren Leyla Hanson, Ameri-
kan vatandaşı olmayıp ABD pazarına 
ihracat yapan girişimcilerin vergisel 
yükümlülükleri hakkında bilgilendirme 
yaparak, 10. dönem Innogate firma-
larının sorularına yanıt verdi. Firma-
ların yapacakları faaliyet türünü 

“Financial Consultancy,
Accounting And Taxation 
Matters”  – Leyla Hanson

belirledikten sonra, marka olarak korunmadığından 
emin olunan bir isimle şirketin hangi eyalette kurula-
cağına karar verilmesi gerektiğini belirten Hanson, 
ABD’nin eyaletlerden oluşan bir ülke olması dolayısıyla 

her eyaletin ticari konulardaki yasaları ve gereksinim-
leri birbirinden farklı olduğunu belirterek, şirketlerin 
vergilendirme ve avantajları danışacakları bir 
danışmanlık şirketi edinmesinin önemine dikkat çekti.

San Francisco aşamasında son sabah toplantısında, yoğun 
bir günün öncesinde firmalarımızın satış randevuları ve 
görüşmelerden elde ettikleri çıktılarla ilgili konuştuk. 
Value Chain Distruption in Automotive and New Opportu-
nities– Server Ağırman, Schineder Electric Ventures Enerji 
yönetimi ve otomasyonunun dijital dönüşümünde lider 
olan Schneider Electric yatırımcılarından Server Ağırman 
ile bir araya gelen 10. dönem firmalarımız, gelecekteki 
sürdürülebilirliğe ve enerji verimliliğine büyük katkı 
sağlayacak yenilikleri belirleyen, besleyen ve destekley-
en “Schneider Electric Ventures”ın yatırım odakları üzer-

ine görüşme fırsatı yakaladı. İnovasyonun, sürdürülebilir 
büyümeyi sağlamanın anahtarı olduğunu belirten Ağır-
man, sürdürülebilir büyümenin temel öncüsü olarak 
yarının dönüşüm ve yıkıcı teknolojilerine yaptıkları 
yatırımlarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

“Sürdürülebilir büyümenin temel 
öncüsü: yarının yıkıcı teknolojilerine 
yatırım yapmak”

“Innovation Process And Purchasing 
Habits Of Conventional Automotive Com-
panies in Silicon Valley” Paneli – Seval Öz, 

Mehmet İnönü,  Scott Nisbet, Sanjit Dang”

13 Haziran 

2018 yılında dünyayla rekabet edecek, fikri mülkiyet 
haklarına sahip bir otomotiv markası yaratma hedefi ile 
güçlerini birleştiren Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, 
Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Zorlu Grubu 
ortaklığında kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“TOGG”) CEO’su Gürcan Karakaş 
ile bir araya gelen firmalarımız, San Francisco Galvanize 

ofisinde buluşarak bilgi paylaşımında bulundu. 2019 
Autonomous Vehicle etkinliğine katılımı amacıyla San 
Francisco’da bulunan TOGG yöneticisi, San Francisco’da-
ki inovatif teknolojiler alanında yapılan çalışmalar 
kapsamında   otomotiv & mobilite firmaları ile buluşarak 
yeni OEM dünyasında tedarik zinciri değişimi konusunda 
görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Aurima şirketi CEO’su ve Google Otonom Araç projesi 
partnerlik geliştirme eski sorumlusu Seval Öz’ün moder-
asyonu ile gerçekleştirilen panelde BMW otonom araçlar 
alanında baş mühendis Mehmet İnönü, Epilog firmasında 
stratejik iş geliştirme direktörü olarak görev alan Scott 

“Fireside Chat w/Gürcan Karakaş” Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) (CEO) 
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Innogate Programı’nın firmalarımıza sağladığı 
hizmetlerden biri; ABD’de büyüyen girişimci Türk 
şirketleri ile buluşarak deneyim aktarımı elde etmel-
eri ve bu gibi firmalara yatırım yapmalarını sağlamak. 
Bu kapsamda firmalarımız, otonom kamyon 
taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren Locomo-
tion firması ile buluştu. Firmalarımız, geleceğin en 
temel teknolojilerinden olan otonom araç teknoloji-
si, ABD pazarına giriş, yatırım alma gibi konularda 
yakından bilgi edinme fırsatı elde etti.

Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren yenilikçi girişimlerin 
yerinde ziyaret edilmesi ve Vadi kültürünün Innogate 
firmaları tarafından belirlenmesini hedefleyen program 
kapsamında Next Future Transportation – San Jose, Sun 
Flower Labs – San Carlos, Hannah Systems – Menlo Park 
ve CarVi – San Francisco firmaları ziyaret edilmiş ve firma 
sunumları dinlendi.

Firmalarımızdan Altınay, Alcomet, Thread in Motion ve 
Ditaş, TESLA’nın 2010 yılında Fremont’ta bulunan eski 
“New United Motor Manufacturing” otomobil üretim 
fabrikasını ziyarette bulunarak, fabrikanın genel işley-
işi, TESLA’nın alt yüklenicilerle ilişkisi ve üretim 
tesisinde hayata geçirilen inovasyonları yerinde görme 
fırsatı edindi. “Ca State Resources For Interantional 
Businesses” Poonum Patel, Senior Business Develop-
ment Specialist – Governor’s Office Of Business And 

“Startup – Innogate Companies 
Meeting – Locomotion” Çetin Meriçli

“Tech Tour – The Future Of Autono-
mous Driving” Site Visit 

“Tesla Factory Tour” Site Visit 

14 Haziran 

17 Haziran 

Nisbet ve Intel Capital eski yatırımcısı Sanjit Dang 
konuşmacı olarak yer alarak aldı. Panelde OEM ve Tier 1 
şirketler erişim nasıl gerçekleşiyor, tedarik zincirinde yer 
almak için alt mimariyi inşa eden firmalarla ilişki nasıl 
geliştirilir, OEM’lerle anlaşmaya varmak, elektrikli araç ve 
otonom araçlarla birlikte tedarik zincirinin nasıl 
farklılaştığı, geleneksel satın alma mimarisi nasıl 

değişmiştir, büyük şirketlerde yenilik nasıl üretiliyor ve bu 
gelişmeye öncülük edecek insan kaynağı nasıl bulunuyor, 
büyük ölçekli şirketler teknolojiye nasıl yatırım yapar, 
girişimci şirketler zinciri nasıl dağıtabilir, hangi alanlarda 
kendine yer edinebilir gibi konuların ele alındığı semin-
erde, şirketlerimizin Silikon Vadisi’ndeki şirketlerle ne gibi 
işbirlikleri yapılabileceğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Economic Development (Go-Biz) California Business 
Yatırım Hizmetleri (CalBIS) Birimi iş geliştirmeden 
sorumlu Poonum Patel, 10. dönem firmalarımıza yöne-
lik verdiği seminerde, Kaliforniya eyaleti pazarına 
açılacak firmalara yönelik tasarlanan teşviklerle ilgili 
bilgilendirme bulundu. Patel, CalBIS birimi ekibinin 
işletmelere finansal yardım ve kredi programları, 
işgücü mevcudiyeti ve eğitim bilgileri, devlet ve yerel 
izin yardımı, lojistik ve altyapı bilgileri, vergi kredisi, 
diğer teşvik programlar, ekonomik ve demografik veril-
erle ilgili bilgiler dahil olmak üzere çok çeşitli teşvikler, 
kaynaklar ve hizmetler sunmakta olduklarını belirterek, 
bu desteklere ilişkin bilgilendirmede bulundu.
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E.B: Merhabalar ben Emir Berker. Barn Teknoloji 
Firmasının Ortağı’yım. Biz Barn olarak ne yapıyoruz 
dersek, çözdüğümüz sorundan başlamak isterim. Eskiden 
firmalar kampanya yapmak için çok uzun zamanlar 
harcıyorlardı ortalama 3 ay gibi. Çünkü alımın 
gerçekleştiğinden emin olmaları lazımdı. Bunun içinde 
içine, kapak altına ya da paket içine kodlar konuluyordu.  
Biz bunun bir problem olduğunu anladık. Aynı zamanda da 
lokal kampanyalar yapılamıyordu. Mesela gross 
marketlerin sadece bir şubesinde örneğin Adana 
şubesinde kampanya yapılamıyordu ya da daha da özele 

inersek İstanbul Şişli şubesinde yapılamıyordu.  Biz buna 
bir çözüm aradık ve bulduğumuz çözümde insanların 
alışveriş fişlerinin fotoğrafını çekmesi ve bizimde bunları 
bulut sistemlerde tarayıp, kampanya ürünü var mı, kampa-
nyalı bir lokasyonda var mı eşleştirmesini yapıp tüketiciye 
kuponu vermemizden oluşuyor sistemimiz. Bu sistemi 
yurtdışına da taşıdık geçen sene Almanya’da Metro Şirke-
ti’nin Accelator (Hızlandırma) Programı’na katıldık ve iş 
ortakları olduk. Şimdi Almanya’da hali hazırda iki şirket ile 
birlikte iş birliği yapıyoruz. Daha fazla genişleyip data 
çıkarma, data madenciliğine de yönelmek istiyoruz bu 

Firmalar Anlatıyor

İTÜ Magnetli
İTÜ Magnet bünyesinde bulunan çok çeşitli alanlarda hizmet veren girişimci ve start-up 
firmalarıyla çalışmalarına devam ediyor. Her geçen gün geliştirilen yenilikçi teknolojilerle 
gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlarda önemli ihtiyaçları gideren ve ülke ekonomisine 
katkı sunan ekosistemin bu önemli dişlisini oluşturan firmalardan BARN ve BakTek bu ay 

H2O’ya konuk oldular!

Yurt Dışına İhraç Edilen Tüketici

Dostu Sistem BARN! Emir Berker
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fişler üzerinden. İTÜ’ye yaklaşık bir buçuk sene önce geldik. 
Bize her şeyden önce bir yaratıcılık ortamı sundular. Dışarı-
da sadece başka start-uplar’la diyalog halinde olarak bile 
kendinizi inanılmaz geliştirme fırsatınız oluyor. İTÜ ile daha 
evvel başka bir program kapsamında ABD’ye gitmiştik. 
Onların bize katkısı, ürünümüze âşık olmamamız oldu. 

Ürünün ABD’de çok büyük bir pazarı olmadığını anlayınca, 
ürüne değişik bir yön verip şu an da satışını yaptığımız 
ürüne yöneldik. Bu bile bizim için çok ciddi bir avantajdı. 
Bunun dışında gerçekten İTÜ’de diğer firmalarla beraber 
olmak diğer yaratıcı fikirlerle beraber olmak bazen de ortak 
çalışmak programımızı geliştirmemize çok yardımcı oluyor.

Z.M: Ben Ziya Mazlum. BakTek Çevre Teknolojileri’nin 
Saha Koordinatörü’yüm. İTÜ mezunuyum ve yüksek 
lisans eğitimimi İTÜ Avrasya Yer Bilimleri 
Enstitüsü’nde yaptım.  Mezuniyet sonrası İTÜ’deki 
girişim şirketlerine baktım öncelikle iş hayatına 
atılmak için. Bu vesileyle BakTek ile tanıştım.  İTÜ 
Çekirdek’ten 2013 yılında bir ödül kazanarak macer-
asına başlıyor aslında BakTek.  Çok kısa sürede prestijli 
iş ortaklarıyla çalışmayı başarıyor bunların arasında 
İstinye Park, QNB Finansbank gibi yerlerde mevcut. 
Asıl şirketin gelişmesini ve büyümesini sağlayan süreç 
BİOGUY isimli cihazın ortaya çıkmasıyla başlıyor. 
Cihazın içerisinde bakteri ve zelolitleri karıştırıp sorun-
lu yerleri dozajlayarak yağı parçalayan, kokuyu 
gideren bir otomasyon sistemden bahsediyoruz. İnsan 
sirkülasyonunun fazla olduğu yerlerde bir miktar yağ 
oluşumu gözlemleniyor ve bunlar normalde yağ tutuc-
ularda biriktiriliyor. Çünkü bilindiği üzere deniz suyuna 

karışması son derece tehlikeli bu tür atıkların. Bizim 
cihazımız ise bunları yerinde parçalayarak gri suya 
çeviriyor ve onun sonuç olarak akarsuya ve denize 
karışmasını engelliyor. Bunun bir çok katta ekstra 
özelliği de var bulunduğu yere göre. Öncelikle kötü 
kokuları yok ediyor. Özellikle AVM’ler ve hastahaneler 
ile çalışıyoruz ve onlar için bir numaralı problem 
belkide bu koku problemi. Baktek bu aşama da son 
derece başarılı. 2016 yılından bu yana Ürdün’de şu ana 
kadar aktif olarak çalışıyoruz. Ayrıca 2018’den itibaren 
İngiletere’de şirketimizi açtık, şu an çeşitli yatırım 
süreçleri devam ediyor. Ayrıca, 2018 yılında AB Komi-
syonu Seal of Excellence ödülüne layık gördüler bizi ve 
dediler ki en akıllı ve en verimli arıtma cihazı BakTek’in 
üretimidir diyerek bize bir belge verdiler bu bizim için 
bir gurur kaynağı oldu. Bununla beraber İngiltere oper-
asyonundan sonra Almanya ve Fransa ile de devam 
etmek istiyoruz. 

Seal Of Excellence Ödülü Alan 

AB Komisyonu’ndan 

Magnetli BakTek! Ziya Mazlum
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246 yıllık köklü tarihiyle Türkiye’nin ilklerine imza atan İTÜ, 2361 öğrencisini mezun 
etmenin gururunu yaşadı. 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenim, ödül alan 
öğrenciler ve yaşamını bilime, eğitime adayan İTÜ’lü akademisyenlerin başarılarıyla taçlandı.

 Geleceğe Uğurlandı
2019 Lisans Mezunları

Lisans Mezuniyet Töreni, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü İTÜ Stadyumu’nda 
görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 

Törenin açılışında III. Ulusal Antarktik Bilim Seferi’ne 
katılan akademisyenler, bilim insanları ve İTÜ Basket 
Takımı oyuncuları alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Bu 
değerli isimlere başarı belgeleri, İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca tarafından sunuldu. Alexander von Hum-
boldt Araştırma Ödülü’nü alan Öğretim Üyewi Prof. Dr. 
Yusuf Yağcı, TÜBİTAK Bilim Ödülü alan Öğretim Üyesi 

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, konuşmasına öğrencileri 
tebrik ederek başladı ve sözlerine şöyle devam etti, 
“Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun (1773), Mühendishane-i 
Berr-i Hümâyun (1795), Hendese-i Mülkiye (1883), ve İstan-
bul Teknik Üniversitesi (1944)… İşte okulumuzun böyle 
uzun ve köklü bir macerası var. Dolayısıyla İTÜ, Osmanlı’nın 
modernleşmesine de Türkiye Cumhuriyeti’nin altyapısına da 
damgasını vurmuş. Sizler bu kurumun mezunlarısınız. Hepin-
izi tek tek kutluyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” 

Prof. Dr. Cengiz Kahraman, Türkiye Bilimler Akademisi 
2018 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü alan 
akademisyen Doç. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen, TAE-3 Sefer-
ine katılan akademisyenler Doç. Dr. Elif Genceli Güner, Dr. 
Öğr. Üyesi Bilge Tutak, Kaptan Arş. Gör. Özgün Oktar ve 
İTÜ Basket takımından Adem Ören, Taha Sezer, Furkan 
Ayça ve Mümin Tunç o gece sahnede yer alan isimlerdi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca:
“Köklü Bir Kurumun Mezunlarısınız”
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Okul Birincisi Öğrencimizin Not Ortalaması 4.00
Bu yıl, İTÜ öğrencileri adına konuşmayı en yüksek ortala-
masıyla mezun olan Endüstri Mühendisliği Bölümü 
mezunu Ida Gjergjı yaptı. 4.00 üzerinden 4.00 not ortala-
masıyla büyük bir başarıya imza atan ve İTÜ’yü birincilikle 
bitiren Gjergjı, İTÜ’nün kendisine paha biçilmez bir eğitim 
sağladığını söyledi. Gjergjı, “Yaşama ait temel prensipler-
imden bir tanesi, her ne yapıyorsam, elimden gelenin en 
iyisini yapmak için kendimi çalıştığım konuya yüzde yüz 
adamaktır. Bugün burada her mezun; bir amacın, hayalin 
gerçekleşmesi için zorluklara göğüs germesi gerektiğini 
biliyor. Kısa sürede hazırlanmak zorunda olduğumuz 
bunca sınav ya da hazırladığımız ödevler gibi... Bugüne 

kadar her şeyin üstesinden gelmek için çaba gösterdik. Bu 
emek, hayatın bize daha sonra getirecekleri için iyi bir 
eğitim almamızı sağladı. Yaşam bir mücadeledir. Sevgili 
mezunlar, bizler bugün, mezuniyetimizle beraber, bu 
mücadeleden galip çıktık. İTÜ bize paha biçilemez bir 
eğitim sağladı ve şimdi onu zenginleştirmek bize kaldı. 
Kişisel gelişim; bireysel ve mesleki alanlarla eş zamanlı 
devam eden bir süreçtir. Kararlı bir şekilde, öğrenmeyi 
elden asla bırakmamak, kişisel gelişimimize daima yatırım 
yapmak, her birimizin hayallerine ve hedeflerine kolayca 
ulaşmasını sağlayacaktır. Karşılaştığımız her zorluk bize 
değer katmaktadır.” sözleriyle duygularını dile getirdi. 

Ülkemizde pek çok yenilikçi projeye ve ilke imza atan, 
Türkiye’nin en önemli gazete ve televizyon kanalların-
da editörlük ve programcılık yapan M. Serdar Kuzuloğlu, 
mezuniyet töreninin davetli konuşmacısıydı. 246 sene-
lik bir eğitim kurumunun bu özel gününde misafir 
edilmekten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Kuzu-
loğlu’nun duygu yüklü konuşması dakikalarca 
alkışlandı. Kuzuloğlu konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi, “Bugünden itibaren yeni hayatınızın ilk gününe 
adım atıyorsunuz, bilinmezlikle dolu günlere girecek-
siniz, sizin gibi milyarlarca insanın yaşadığı bu gezeg-
ende kendinize bir yer bulmaya çalışacaksınız. Aristo 
der ki: ‘İnsan amacını arayan bir hayvandır ve hayat 
sadece bir amaç için çalışıldığında ve çabalandığında 
anlamlıdır.’ Üzerinden 2400 sene geçmiş bu söz 
söyleneli ama bugün hala geçerliliğini koruyor. Amaç; 
aramakla, bulmakla ve hepsinin başında merak etmekle 
başlar. Dünyada herhangi bir şeye yönelik merakınız 
olsun, her gün en az bir şeyi merak edip araştırın, 

M. Serdar Kuzuloğlu, Başarının sırrı; 
merak, azim ve gayrettir.”

öğrenmeniz gereken her şeyi sosyal medya hesapları-
na, YouTube kanallarına, Instagram fenomenlerine 
yüklerseniz, kendinize verilen zekâya haksızlık etmiş 
üstelik bu hayatı sadece bir seyirci olarak yaşamış olur-
sunuz. Böyle olmayın. Şu güne kadar çok şey gördüm 
çok şey yaşadım, çok insan tanıdım. Bugün bütün 
bunların sonunda başarı denilen şeyin genellikle para 
şöhret gibi yüzeysel şeylerle ölçüldüğünü gördüm. Ama 
başarının üç tane sırrı var: Merak, azim ve gayret…”
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“Onursal Profesör” Unvanı 

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Serhat Şeker’e
İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker’e Kharkiv, National 
University of Radio Electronics (NURE) tarafından “Onursal Profesör” unvanı verildi. 
Kendisine diploması, 3 Temmuz günü senato toplantısında NURE Üniversitesi Rektörü 
Dr. Valerii Semenets tarafından takdim edildi. Gerçekleşen törende, bu unvanın Şeker’in 

iki üniversite arasındaki iş birliğine sunduğu akademik katkılar için verildiği belirtildi. 

NURE Senato Toplantısı’nda konuşan Prof. Dr. Şeker, 
Kharkiv Milli Radyo-Elektronik Üniversitesi çalışanlarına 
ve akademik kadrosuna, kendisine duydukları güvenden 
dolayı teşekkür etti. Farklı ülkelerden üniversiteler arasın-
daki ortaklıkların önemine dikkat çeken Şeker, İTÜ ile 
Kharkiv Milli Radyo Elektronik Üniversitesi arasındaki 
bağın güçlenerek devam edeceğini söyledi.

Kharkiv Ulusal Radyo Elektronik Üniversitesi ile bilimsel 
ve teknik çalışmaların yürütüleceği iş birliği ofisi İTÜ 
Elektrik Elektronik Fakültesi Binası’nda açıldı. Burada 
hayata geçirilmesi planlanan ortak çalışmalar ise: Uluslar-
arası Teknik Stajyer Öğrenci Değişimi Birliği (IAESTE) ve 
Erasmus gibi programlar ile lisans ve lisansüstü öğrenci 

değişimi, öğretim üyeleri ve araştırmacılara yönelik 
değişim programları, ortak araştırma faaliyetlerinin 
geliştirilmesi, bilimsel malzeme ve bilgi alışverişi, bilimsel 
gelişmelerin tanıtımı konusunda bir merkezin oluşturul-
masını ve bilimsel çalışmalara katılımı teşvik eden organi-
zasyonların düzenlenmesi olarak sayılabilir.

Türkiye-Ukrayna Üniversiteleri İş Birliği Ofisi Hakkında

Prof. Dr. Serhat Şeker
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Mezunlarla Kurulan Güçlü İlişki

İTÜ Güneş Arabası Ekibi Hakkında

15. Yılı
Güneş Arabalarının

İTÜ Güneş Arabası Ekibi (GAE), 100’ü aşkın mezunuyla 30 Haziran tarihinde Ayazağa 
Yerleşkesi’nde bir araya geldi. Güneş Arabası Ekibi’ni 2004 yılında kuran İTÜ’lü mezunlar, 
sonraki yıllarda bu oluşuma emek vermiş öğrencilerle buluşarak oluşumun 15. yılını 
kutladı. GAE hakkında bir sunumla başlayan etkinlik; projelerin anlatıldığı, mezunların 

sektördeki deneyimlerini aktardığı kariyer sohbetleri ile devam etti.

2004 yılında kurulan ekip, geçtiğimiz 15 yılda 
güneş enerjisiyle çalışan 9 adet elektrikli 
araba üreterek 3 kıtada 22’den fazla ödül aldı. 
İTÜ GAE geçmişten gelen deneyimini 
geleceğe aktarmak için 13 farklı branştan 38 
mühendis adayı, 100’ü aşkın mezun ve 
İTÜ’nün deneyimli akademisyenleriyle 
çalışarak Türkiye'nin teknolojik gelişimine 
katkı sağlıyor ve ülkemizi uluslararası arenada 
en iyi şekilde temsil ediyor.

İTÜ Güneş Arabası Ekibi’nin yürüttüğü çalışmalarda 
15 yılda 200’e yakın öğrenci görev aldı. İTÜ mezunu 
eski ekip üyeleri, yeni üyeler ile iletişimlerini halen 
sürdürürken mezun-öğrenci ilişkisi ekseninde örnek 
bir proje kültürü oluşmasını sağlıyor. Bu kültürün bir 

İTÜ Güneş Arabası Ekibi 2004 yılında kuruldu. Bugüne 
dek 9 farklı araç üreten ekip, bu araçlar ile ikisi uluslar-
arası olmak üzere tam 22 ödül kazanarak Türkiye üniver-
siteleri arasında en fazla ödül alan öğrenci ekibi oldu. 
Ülkemizi, uluslararası yarışmalarda temsil etmelerinin 
yanı sıra, endüstride aktif karşılaşılan konu ve problem-
leri ele alarak onlara çözüm üretme girişimleriyle üniver-
site-sanayi iş birliğinde önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu 
oluşum sayesinde İTÜ’lüler henüz iş hayatına girmeden, 
kendi alanında ürün veren üretken bireyler haline geliy-
or. Günümüzde ivmesi artan elektrikli araçlar konusunda 
üniversite tarafından destek sağlanan öğrencilerin odak-
landığı alanlar şu şekilde sayılabilir: otonom sürüş, 
batarya yönetim sistemi, motor ve sürücü teknolojileri, 
enerji dönüşümü, yapısal analiz.

devamı olarak gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde, 
sunum ve bilgi alışverişi sonrası ekip üyeleri, mezun-
larla birlikte İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde bulunan 
atölyeyi ziyaret etti. İTÜ’lüler, teknik incelemelerin 
ardından 15. yıl pastasını kesti.
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2019’un Cumhurbaşkanlığımızca “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmesi nedeniyle İTÜ 
öncülüğünde başlatılan “İslam Bilim İnsanları ve İcatları Eskimeyen Teknolojileri 

Projesi’nin tanıtımı yapıldı.

İTÜ’lü Akademisyen Dr. H. Ömer Tontuş’un çalışma-
larıyla başlayan ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca, Prof. Dr. Mustafa Kaçar ve Prof Dr. Ahmet 
Kala’nın eş yöneticiliğinde yürütülen proje; 4 Tem-
muz’da İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde (SDKM) düzenlenen etkinlikle 
tanıtıldı. Eskimeyen Teknolojiler Tarihi Uygulama Kiti 
içerisinde Eskimeyen Teknolojiler Tarihi Kitabı, Uygu-
lama Kiti Montaj Kılavuz Kitapçığı ve özel muhafaza 

kutusu içinde altı adet Ahşap Özel Tasarım Maket 
bulunuyor. Bilim tarihindeki buluşlara ilgi duyan 
öğrenciler bilim tarihimizin büyük buluşlarını yeniden 
keşfederken, eğlenerek öğrenecek, kendi elleriyle 
yaptıkları maketlerle, ikinci boyuttan üçüncü boyuta 
geçme algısı edinecekler. Kurum ve kuruluşların sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında, ortaokul ve lise 
öğrencilerine bir kültür köprüsü olmak üzere hazırla-
nan kit dağıtılacak.

İTÜ Ayazağa Kampüsü SDKM Senato Salonu'ndaki 
programın açılışında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca Prof. Dr. Fuat Sezgin ile 90’lı yılların 
başında tanıştığını söyledi. Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
“Tarihte henüz kimse bilmezken otomatik kontrol ve 

robotik alanında buluşlarıyla Cezeri, sayı toplamının nasıl 
hızlı yapılacağını ampirik olarak gösteren Takiyüddin gibi 
mühendisler; iyi matematik ve fizik biliyordu. Büyük 
değerlere sahip bir geçmişimiz var. İTÜ olarak, bu etkin-
liğin bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyoruz.” dedi. 

Eskimeyen Teknolojilere
İTÜ’de

Yolculuk

“İyi mühendis, iyi matematik ve fizik bilir.”
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Türk Bilim Tarihi Kurumu Derneği Prof. Dr. 
Mustafa Kaçar, proje kapsamında bir konsept 
oluşturduklarını, İslam bilim devriminden 
Anadolu sanayi devrimine, iki tarafı da bir 
araya getirdiklerini vurguladı. Kaçar, “İTÜ bizi 
konuda cesaretlendirdi. İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Türk Bilim Tarihi Kurumu 
Derneği ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 
buluştu. İTÜ Rektörüne bu manada çok teşek-
kür ediyoruz. Projemizin içeriğiyle ilgili 
Anadolu sanayi devrimini uygulayanlardan 
dinleyeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

“İTÜ bizi bu eserin 
ortaya çıkarılmasında 
cesaretlendirdi.”

“Fuat Hoca, vatan sevgisi çok yüksek olan bir değerdi.”

“Araştırıcı bireyler 
yetiştirmemiz gerekiyor.”

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) 
Başkanı Mecit Çetinkaya da 2010 yılında kurulan 
vakıfın medeniyetin kaynağı olan Müslümanların 
sonradan Batı'ya kaptırılan değerlerinin bilinmesi 
amacını taşıdığını söyledi. Çetinkaya, “Fuat 
Hocamız günde 17 saat çalışan, hayatı kitaplarla ve 
bilimle geçen bir insandı. Vatan ve millet sevgisi 
çok yüksek olan bir değerdi. Alman Cumhur-
başkanı’nın ve Alman otoritelerinin ısrarlı istekler-
ine rağmen, asla Alman vatandaşlığını kabul 
etmedi. Türk vatandaşı olarak doğdu, Türk vatan-
daşı olarak vefat etti ve Türk topraklarına 
gömülmüştür hocamız.” ifadelerini kullandı. Bu yılın 

Fuat Sezgin Yılı olmasından ötürü Türkiye'de 77, 
yurt dışında da birçok üniversite ile protokol 
imzalandığı söyleyen Çetinkaya, “800 adet protokol 
yapıldı, yarısı tamamlandı. Maalesef bilim Batı'dan 
doğmuş gibi söyleniyor. Bizim tarafımızdan oraya 
gittiği ama devam edilmediği için Batı'dan gelmiş 
gibi bilinmekte. Hocamız diyor ki 'Müslümanlar 
bilimler tarihindeki muazzam yerlerini bilmedikleri 
için Avrupalılar karşısında büyük bir aşağılık kom-
pleksi içindeler. Benim amacım onlara atalarının 
tarihteki muazzam yerlerini göstermek ve öğretme-
ktir.' Bu da hocamızın çalışmalarını kısaca bize 
anlatıyor.” diye konuştu.

İBTAV Fuat Sezgin Vakfı Kurucu Başkanı ve BMC 
Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, “Bizim 
Fuat Hoca'yı ve hocanın ürettiği tarihi bir 
övünme ve böbürlenme için kullanmak yerine en 
az hoca kadar çalışkan, sufi ve araştırıcı bireyler 
yetiştirmemiz gerekiyor.” dedi. Etkinliğe, İTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Prof. Dr. Fuat 
Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 
(İBTAV) Kurucu Başkanı ve BMC Yönetim Kurulu 
Başkanı Ethem Sancak, İBTAV Yönetim Kurulu 
Başkanı Mecit Çetinkaya, TRMotor ve BMC 
Power Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Dur, OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Yavuz 
Motor Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çelikdoğan 
konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Mehmet KaracaEthem Sancak
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