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H2O E-Dergisi’nin 32. Sayısı, 2019 yılı Ağustos Ayı’nda gerçekleşen 
gelişmelerden oluşan içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

Bu ay oldukça önemli bir gelişmeyi kapağımıza taşıdık. İTÜ PolReC liderliğinde 
gerçekleştirilen İlk Türk Arktik Bilim Seferi tamamlandı. Bilim seferine katılım 
gösteren bilim insanlarımızı ve katkı sunan paydaşları tebrik ediyoruz. 

Bu keyifli gelişmeye ek olarak yine bir başarı hikayesi olarak İTÜ Bölümü’nde 
TÜBİTAK tarafından her yıl verilen Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri 
kapsamında Bilim Ödülü’ne layık görülen İTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Gül’e ilişkin haberimizi bulabilirsiniz. Sayın Gül’ü aldığı bu kıymetli ödül 
için tebrik ediyoruz.

ARI Teknokent Bölümü’nde Teknokent CEO’su Doç. Dr. Deniz Tunçalp’in 
Ekonomist Dergisi’nden Burcu Tüvay ile gerçekleştirdiği çarpıcı söyleşiye 
erişebilirsiniz. Buna ek olarak Teknokent sayfalarında İTÜ OTAM, TOSB ve İTÜ 
MEAM iş birliğiyle hayata geçirilen Sürücüsüz Araç Test Parkuru’na ilişkin güncel 
gelişmeleri takip edebilirsiniz.

İTÜ Magnet’te çocukların hayal gücünü geliştirmek için bir bilim rehberi hizmeti 
sunan Twin Bilim hakkında merak edilenlere göz atabilirsiniz. Ayrıca Innogate 
Bölümü’nde de başarılı çalışmalarıyla ses getiren Shopi hakkında en güncel 
gelişmelere hâkim olacağınız metinler sizi bekliyor.

Son olarak İTÜNOVA TTO Bölümü’nde ise Yeni Şafak Gazetesi’nde yayımlanan ve 
İTÜNOVA TTO faaliyetleri ile ekosistemin durumunu yorumladığım röportaja 
ulaşabilirsiniz.

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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200’den Fazla Patent ve 600’den
Fazla Proje Gerçekleştiren Güç:

İTÜNOVA  TTO
Kuruluşundan bu yana 643 üniversite – sanayi işbirliği projesinde 555 akademisyen ile 
işbirliği gerçekleştiren İTÜNOVA TTO yaptığı başarılı çalışmalarıyla adından sçz ettiriyor. 
Toplam proje bütçesi 175 Milyon TL’yi aşan kurumumuzun Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil 
Yeni Şafak Gazetesi’nden Arzu Kurum’a İTÜNOVA TTO’yu ve teknoloji transfer ofisleri ile 

ilgili merak edilenleri anlattı. Biz de H2O Ekibi olarak bu keyifli haberi sizler için derledik.

Yeni Şafak / Arzu Kurum
Üniversite-sanayi işbirliğinde 2000’li yılların başında 
başlayan AR-GE çalışmaları sonuç vermeye başladı. 200’ün 
üzerinde patent ve 600’ü aşkın projeyi hayata geçirdikleri-
ni anlatan İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Ercan Çitil, “Milli 

teknoloji ürünü geliştirilmesinde dönüşüm aşamasın-
dayız” dedi. İTÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü olarak 
hizmet vermek amacıyla kurulan İTÜNOVA TTO ‘bilgi’yi 
sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi hedefliyor.

Bir fikrin doğmasından bunun hayata geçmesine 
kadar olan tüm süreçte akademisyen ve girişimcilere 
destek verdiklerini söyleyen İTÜNOVA TTO Genel 
Müdürü Dr. Ercan Çitil, “Bir projenin oluşturulması, 
fonunun bulunması, projenin yürütülmesi, sonrasın-
da bu projenin içinden çıkabilen fikri ve sınai mülki-

yet haklarının korunması, patentlenmesi ve ticar-
ileştirilmesi ile ilgili birçok konuda destek veriyoruz. 
Kuruluşumuzdan bu yana oldukça önemli başarılara 
imza attık. 200’ün üzerinde patent başvurusu 
gerçekleştirip 600’ün üzerinde projeyi hayata geçir-
dik” diye konuştu.

200’den Fazla Patent 600’den Fazla Proje Dr. Ercan Çitil
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Yatırımlar Meyve Vermeye Başladı
Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) günümüzde Türki-
ye’nin en büyük ihtiyacı olan yüksek teknoloji ürünü 
üretme konusundaki ilk tohumların atıldığı yerlerden 
biri olduğuna işaret eden Çitil, “Türkiye’nin yıllardır 
süre gelen Ar-Ge ve inovasyon kültürünü yerleşik 
kılma mücadelesindeki en önemli kıvılcımlardan birisi 
olan bu yapılar, ülkemizin değerli üniversitelerinde var 

olan yetişmiş, entelektüel bilgi birikimi yüksek akade-
mik kadrolarca üretilen bilgi birikimini ve ‘know-how’ı 
sanayinin hizmetine sunarak katma değeri yüksek 
ürünler ortaya konulmasına imkân tanıyor. Bütün bu 
çabaların sonunda ise artık 2000’li yılların başından 
itibaren ekilen tohumların fidana dönüşmesini görme 
aşamasındayız” dedi.

En Önemli Sorun Teknoloji Uyumu
Sanayicilerin önündeki en önemli konunun; klasik 
üretim yöntemlerinden dijital üretime geçiş süreci ve 
bu süreçte firmalarını bu duruma adapte edebilmeleri 
olduğunu kaydeden Çitil, “Günümüzde bunu başarabi-
len firmalar hayatta kalıyor veya kendilerini yenileye-
biliyor. Günlük piyasa koşullarında bunların tespit 
edilmesi zor olabiliyor. Rekabet ise çok hızlı ilerliyor. 
Özellikle küçük şirketler inanılmaz hızda büyüyebiliy-

or. Bu anlamda firmalar, klasik yöntemlerle çalışmaya 
devam etmeleri durumunda fiyat avantajı dahil birçok 
şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor” 
ifadelerini kullanıyor. Çitil, yurt dışı çalışmalarında 
ürüne dönüştürülmüş Ar-Ge projeleri sayesinde nihai 
ürünün yurt dışında ticarileştirilmesi ve katma değeri 
yüksek bir ihraç Ar-Ge ürünü haline gelmesi için 
çalıştıklarını aktardı.

KOBİ’ler İşini İyi Tanımalı
Başarı hikâyelerinden de söz eden Ercan Çitil, şu bilgile-
ri veriyor: “Türk savaş gemilerinin hidro akustik özel-
liklerinin iyileştirilmesi için Kavitasyon Tüneli ve 
Manevra Deney Sistemi projemizin inşaatı son hızıyla 
sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla bütün gemilerin 
testlerini yurt dışına göndermeye gerek kalmadan 
burada ülke içerisinde yapabileceğiz.” Girişimci KOBİ’le-
re de tavsiyelerde bulunan Çitil, “KOBİ’lerin öncelikle 

firmalarını iyi tanımalı ve ortada bir sorun varsa ne 
olduğunu tespit etmeliler. Üniversiteler ve TTO’lar ile 
birlikte çalışıp; Ar-Ge ve inovasyon kültürlerini geliştir-
meleri, gerçekten ihtiyaçları olan alanlarda proje 
yapmaya çalışmaları faydalarına olacaktır. KOBİ’ler bir 
fon alarak sadece makine ihtiyacını karşılamak yerine, 
daha uzun soluklu ve kendilerine ileride rekabet avan-
tajı sağlayacak işler yapmasını öneriyoruz” dedi.
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ABD Duke Üniversitesi Nörolojik Bilim ve Psikoloji Bölümü 
tarafından gerçekleştirilen araştırma için, birlikte videolar 
izleyen bir çift şempanze incelendi. Psikologlar, şempanzeler 
arasında, daha önce yalnızca insanlara özgü olduğu 
düşünülen yakınlık geliştiği bulgusunu gözlemledi. Projede 
görev alan psikologlar bulgudan hareketle; birlikte herhangi 
bir şey izleyen bireylerde oluşan duygusal etkinin, insanlık 
tarihinde derin bir evrimsel kökleri olduğunun ispatı olduğu 
sonucuna vardı. Araştırma ayrıca, ortak deneyimlerin 
azalmasıyla kaybedilenlere dair de soru işaretleri doğuran bir 
yapıda. Birlikte televizyon izlemeyi bırakan aile bireylerinin 
ayrı ayrı sosyal medyayla veya cep telefonlarıyla ilgilenmel-
eri de aile bireyleri arasında var olan bu yakınlığın 
kaybolduğuna işaret ediyor. Araştırmada görev alan bilim 
insanlarından birisi olan ABD Duke Üniversitesi Nörolojik 
Bilim ve Psikoloji bölümünden Wouter Wolf, " Sosyal deney-
imler aile bireyleriyle bir arada izlenince zenginleşiyor" diye 
görüş belirtti. Royal Society’de yayımlanan araştırmada 
şempanzeler ve bonobo maymunları video oynatılan bir 
ekranın önüne oturtulurken, maymunların filmi izlediğin-
den emin olunması için göz takip cihazları kullanıldı. May-
munları aynı yerde sabit tutmaya teşvik etmek için de 
onlara sürekli meyve suları verildi. Bilim insanı Worlf, 
gösterilen filmlerin daha önceki araştırmalarda maymun-
ların neyi sevdiği dikkate alınarak seçildiğini söylerken bir 
dikkat çekici bilgi ise maymunların en sevdikleri filmlerin yine 

maymunlarla ilgili olanlar olmasıydı. Bebek bir may-
munla oyun oynayan bir maymun ailesinin videosu 
izleyen, çoğu şempanze ve bazıları bonobo olmak 
üzere 45 maymunun verilerini inceleyerek, tavırların-
daki değişiklikleri gözlemlendi. Birlikte film izleyen 
maymunlarda, video bittikten sonra, yan yana durmak, 
birbirlerine dokunup birbirleriyle etkileşime girmek gibi 
davranışlarla aralarındaki bağın daha kuvvetli hale 
geldiği tespit edildi.

Bilim insanları, bir arada video izleyen şempanzelerin, birlikte film veya televizyon 
izleyen insanların hissettiği gibi birbirlerine bağlılık ve yakınlık hissettiklerini ortaya 

koyan bir araştırmaya imza attı.

Bağ ve Yakınlık Güçleniyor
Birlikte Video İzleyen Şempanzelerin Aralarındaki

Psikologlar bulguların, bu tip paylaşılan sosyal deneyim-
lerin 'yalnızca insanlara özgü' olduğu düşüncesini de 
sorgulattığını ifade ederek çalışmanın yeni bir kapı 
araladığını belirttiler. Uzmanlar ayrıca, insanların seyirci 
olarak bir spor müsabakası gibi birlikte izledikleri etkin-
liklerde birbirleriyle nasıl bağ kurdukları hakkında da 
çalışmanın bir fikir verebileceğini öngörüyorlar. Wolf, "İki 
kişinin bir şeyi birlikte deneyimleyip paylaşması ortak bir 
zemin oluşturur. Sinemaya gittiğinizde yan yana oturuy-

orsunuz, bu gerçekten bir sosyal etkinliktir. Ama yanınız-
daki birey telefonuyla oynamaya başladığında rahatsız 
olmaya başlayabilirsiniz. Bu size rahatsız edici gelecektir 
çünkü artık bu yayını birlikte izleyemiyorsunuz ve aynı 
sosyal deneyimi paylaşmıyorsunuz” diyerek bir yayın 
izlerken paylaşılan duyguların kendine özgü bir duygu 
durumu olduğunu ve bu sosyal deneyim durumunun ve 
ortamının bozulmasının da bireyler üzerinde bir o kadar 
rahatsız edici etkiye sahip olacağını belirtiyor.

Sosyal Deneyimleri Paylaşmak Bağ Kurmada Oldukça Önemli
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ISRO Başkanı K. Sivan, fırlatılıştan hemen ardından 
sosyal medya platformu twitter’dan "Hindistan'ın Ay'a 
doğru tarihi yolculuğunun başlangıcı" şeklinde bir 
paylaşım gerçekleştirdi. Hindistan başbakanı Narendra 
Modi ise Chandrayaan-2 Projesi’ni "dahiyane bir proje" 
olarak niteledi. Ülkede projeye karşı bazı olumsuz 
görüşlerde mevcut. Projeye muhalif pek çok kişi yöneti-
cilerin öncelikle Hindistan'da yoksulluğun ortadan 
kaldırılmasına odaklanılması gerektiğini söylüyor. 

Hindistan Ay'a ilk yolculuğunu (Chandrayaan-1) 2008'de 
gerçekleştirmişti. Uzay aracı Ay'a inmeden radarlarıyla 
su aramıştı.  Hindistan, Chandrayaan-2'de en güçlü roke-
tini kullandı. Geosynchronous Uydu Fırlatma Aracı 640 
ton ağırlığında ve 44 metre boyunda. 2014'te Mars'ın 
yörüngesine uydu yerleştiren dördüncü ülke olan Hindis-
tan 2017'de tek seferde 102 uyduyu uzaya göndererek 
rekor kırmıştı. Bu alandaki rekor 2014'te aynı anda 37 
uydu gönderen Rusya'nın elindeydi.

Hindistan Başbakanı Narendra: “Chandrayaan-2 Dahiyane Proje”

 Yolculuğu Başladı
Hindistan'ın Ay'ın Karanlık Yüzüne

Hindistan'ın Ay'ın karanlık yüzüne indirmeyi planladığı Chandrayaan-2 adlı uzay aracı, 
Sriharikota Uzay İstasyonu'ndan 22 Temmuz 2019’da başarıyla fırlatıldı. Fırlatılan uzay 
aracının 23 gün sonra Ay'ın yörüngesine girmek için manevralara başlaması bekleniyor.

Chandrayaan-2'nin toplam 48 gün süren bir yolculuktan 
sonra Ay'ın, hakkında çok az şey bilinen güney kutbuna 
inmesi planlanıyor. Uzay aracının gerçekleştireceği 
inişin güney kutbuna önceki denemelere nazaran daha 
yakın bir noktadan başlaması ve daha yumuşak olması 
hedefleniyor. Temmuzun üçüncü haftası planlanan 
fırlatma işlemi, roketin ateşlenmesine 56 dakika kala 
iptal edilmiş ve 22 Temmuz tarihine ertelenmişti. Ay 
Aracı 2 anlamına gelen Chandrayaan-2'yle Ay'a ilk defa 
inmeyi hedefleyen Hindistan, süreçte planlanan her 

şeyin yolunda gitmesi halinde ABD, Çin ve eski 
Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'ın yüzeyine "yumuşak 
iniş" yapmayı başaran 4. ülke olarak tarihe geçecek. 
150 milyon dolara mal olan proje kapsamında, Ay'ın 
güney kutbunda suyun yanı sıra mineral de aranacak ve 
Ay sarsıntıları ölçülecek. Hindistan için büyük heyecan 
yaratan proje kapsamında uzay aracının fırlatılışı, ulusal 
televizyonlar ve Hindistan Uzay Araştırmaları Kuru-
mu'nun (ISRO) sosyal medya hesaplarından canlı olarak 
yayımlandı ve oldukça ilgi gördü.



Giderek büyüyen İTÜ ARI Teknokent’e artık yurtdışından da 
başvurular geliyor. İTÜ ARI Teknokent CEO’su Doç. Dr. Deniz 
Tunçalp “Gelecek dönemde global bir cazibe merkezi 
olacağız.” diyor. Tunçalp Berlin’de bir girişimcilik üssü 
kurmayı hedeflediklerini de belirtiyor. 2003’ten bu yana 300 
milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştiren İTÜ ARI Tekno-
kent firmalarının 2017 yılı cirosu 1 milyar dolar, Ar-Ge 
ihracatı ise 40 milyon dolara ulaştı. Yaklaşık 280 Milyon TL + 

KDV’lik yatırımla tamamen öz kaynaklarla ARI 7 Binası inşa 
edilecek. Burası Türkiye’nin en büyük mobilite akıllı hare-
ketlilik binası olması hedefleniyor. İTÜ ARI Teknokent 
CEO’su Doç. Dr. Deniz Tunçalp, yurtdışından unicorn ve 
büyük bir Çin Şirketi’nin İTÜ ARI Teknokent’te yer almak 
istediğini söylüyor. Tunçalp dünyanın önemli teknoloji firma-
larını buraya çekmek konusunda çalışmalar yaptıklarını da 
ifade ediyor. Tunçalp sorularımızı şöyle yanıtladı:

İTÜ ARI Teknokent’in Ulaştığı büyüklük ve yaratmış 
olduğu ekosistem hakkında bilgi verir misiniz?
D.T: Teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirm-

eleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için en uygun ortam 
ve olanakları sunarak Türkiye’nin teknoloji gelişimine katkı 
sağlamayı hedefleyen İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’nin 
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Kuruluşundan bu yana Türkiye Ar-Ge ekosistemi için oldukça önemli çalışmalar 
gerçekleştiren ve katma değeri yüksek ürün üretimi konusunda pek çok, firma ve 
satrt-up’ı destekleyen İTÜ ARI Teknokent yakın gelecekte gerçekleştireceği çalışmalar 
ile birlikte Global bir Teknokent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Konuyla ilgili 
Ekonomist Dergisi’nden Burcu Tuvay’a konuşan İTÜ ARI Teknokent CEO’su Doç. Dr. 

Deniz Tunçalp’in açıklamalarını sizler için derledik. Keyifli okumalar.

Global Cazibe Merkezi Olacak!
İTÜ  ARI  Teknokent

“Global cazibe merkezi olmayı hedefliyoruz”
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girişimcilik ve inovasyon üssüdür. Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’nın açıkladığı 2017 Teknoloji Bölgeleri Performans 
Endeksi Sonuçları’na göre İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’deki 
tüm teknoparklar içerisinde birinci sırada almıştır. 2001 
yılında kurulan ve İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde faaliyetlerini 
yürüten İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan 300’den 
fazla firma, 7 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak, yılda 
600’ün üzerinde proje geliştirmektedir.
Ne kadarlık bir alanda faaliyet gösteriyorsunuz?
D.T: İTÜ ARI Teknokent, 1.655.000 m2 büyüklüğünde bir 
arazide, 10 binasıyla bugüne kadar 148’i patentli toplamda 
2.800’ün üzerinde başarılı Ar-Ge projesine imza atarak değer 
üretti ve ülke ekonomisine katkı sağladı. 2003’ten bu yana 
300 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştiren İTÜ ARI 
Teknokent firmalarının, 2017 yılı cirosu 1 milyar dolar; Ar-Ge 
ihracatı ise 40 milyon dolardır. Gelecek dönemde İTÜ ARI 
Teknokent’in global bir cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz.
Bu kapsamda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
D.T: İTÜ ARI Teknokent’in büyümeye ihtiyacı var çünkü 
firmalarımızın yarıya yakınının ek yer talebi var. Biz yüzde 
100 doluluğa sahibiz. Yeni bina ve başka lokasyonda bina 
çalışmalarımız var. Firmalarımızın ihracatı çok kuvvetli. 
Bunların bir kısmı yabancı, çoğu ise yerli firma. Neredeyse 
hepsi ihracat yapıyor ve piyasadaki dalgalanmadan etkileniy-
orlar. Ama bu ek yer taleplerini düşürmüyor. Yurt dışından 
unicorn ve Çin’den büyük bir şirket yer almak istedi. 
Dünyanın önemli teknoloji firmalarını buraya çekebilirsek Çin 
ile vs. başka köprüler kurmak mümkün olabilir.
Bunu nasıl mümkün kılacaksınız?
D.T: Bir unicorn veya Çinli teknoloji bir firma Türkiye’ye 
gelmek için ne ister? Bu profili anlamaya çalışıyoruz. İnsan 
profili çok önemli. Nitelikli yazılımcınız nitelikli donanımcınız 
varsa geliyorlar. İTÜ ARI Teknokent firmalarının pazara ve 
nitelikli insan kaynağına erişimi ile ilgili yeni yatırımlar 
yapıyoruz.
Yeni bina yatırımı yapacak mısınız?
D.T: ARI 7 Binası yatırımımız var. Yeni binamızda bir yandan 
akıllı hareketlilik, otomotiv ve elektrikli araç teknolojilerine 
öncelik verirken, mevcut firmalarımızın da büyüme beklentil-
erini karşılamayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en büyük mobilite 
akıllı hareketlilik binası olabilir. Hem otomotiv, akıllı araç ve 
bunun üstüne de 5G’yi katabilirsiniz çünkü 5G bu akıllı hare-
ketliliğin önemli bir kısmı bütün bu ilgili mekatronik, elektron-
ik, iletişim ağının bir arada bulunacağı, içinde bulunduğumuz 
ARI3 binasından daha büyük bir Ar-Ge binası yapıyoruz. Yanında 
da İTÜ’nün yeni mekatronik laboratuvarı açılacak.
Bu nasıl bir sinerji sağlayacak?
D.T: Bu firmalar İTÜ mekatronik laboratuvarı ile beraber 
yaptıkları ürünleri test edebilecekler. Test ve imalat ortamları 

olacak.  2020 sonbaharında bina bitmiş olacak. 280 Milyon 
TL + KDV’lik bir yatırımla hayata geçecek. ARI7 binasını İTÜ 
ARI Teknokent’in öz kaynağı ile fonluyoruz. 
Ne kadar kapasitesi olacak? İçerisinde kaç şirketi 
barındıracak?
D.T: Gelecek olan Ar-Ge birimlerinin büyüklüklerine bağlı. 
Otomotiv sektörü büyük bir devrime doğru gidiyor. Sadece 
bizim üreticilerimiz açısından değil dünyadaki tüm firmalar 
için elektrik ve araç dönüşümüyle beraber, sektörün değer 
zinciri A’dan Z’ye değişecek. Otomotiv sektörüne giriş engeli 
giderek düşüyor. Yani daha çok oyuncu olacak.
San Francisco’da önemli bir ekosistem yarattınız. Bunu 
Avrupa’ya da taşımayı düşünüyor musunuz?
D.T: Evet. Girişimciler için Almanya’da bir üs yapabilir miyiz 
diye bakıyoruz. Belki İTÜ Çekirdek’in başka bir kuluçka 
merkezini Almanya’da açabilir miyiz? diye düşünüyoruz. 
Böylece Türk girişimciler Avrupa ekosistemine daha kolay 
yatırım bağı kurabilir mi ona bakıyoruz şu an. Oradaki start 
upları buradakilerle buluşturabilir miyiz? Oradaki melek 
yatırımcıları çekebilir miyiz? Buradan giden start up’a evinde 
gibi hissettirebilir miyiz? Bu sorular odaklandığımız noktalar 
arasında yer alıyor.
Yeni Dönemde odaklandığınız sektörler hangileri olacak?
D.T: Mevcut binalarımızdan birini önümüzdeki 12 aylık 
süreçte gelen oyun firmaları başvurularına yer vererek, oyun 
firmaları ekosistemi oluşturacağız. Başka bir binamıza 
fintech firmaları toplayarak fintech start upları, kuluçkaları, 
büyük şirketleri bir araya getirmeyi istiyoruz. İTÜ’nin 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MOBGAM) var. 
MOBGAM, bioteknolojiyle ilgili bir derinleşme yapmaya 
çalışıyor. Start up tarafında paylaşımlı bir biotech laboratu-
varı üzerinde çalışıyoruz. Sağlıkla ilgili bir start up geldiğinde, 
imalat laboratuvarı gibi bir laboratuvar bulsun diye 
çalışıyoruz. Belli bir niteliği aştığını bize gösteren start 
upların girip ücretsiz kullanabileceği bir laboratuvar olacak.

Doç. Dr. Deniz Tunçalp



Otomotiv yan sanayide yüksek katma değer yaratmakla 
birlikte, teknoloji kullanımını artırarak hizmet kalitesini en üst 
düzeye ulaştırmayı hedefleyen TOSB (Otomotiv Yan Sanayi 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi), bünyesinde yer alan TOSB 
İnovasyon Merkezi ile yenilikçi adımlar atmayı sürdürüyor. 
Son olarak, TOSB İnovasyon Merkezi koordinasyonunda İTÜ 
OTAM (Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi) 
ve OTAM’ın işletmesini üstlendiği İTÜ MEAM (Mekatronik 
Eğitim ve Araştırma Merkezi) ile Türkiye otomotiv 
sektörünün gelişimine katkıda bulunacak önemli bir 
işbirliğine daha imza atıldı. İşbirliği çerçevesinde, Gebze’de 

yer alan TOSB yerleşkesinde “Sürücüsüz Araç Test Parkuru” 
devreye alındı. Başta İTÜ OTAM ve işletmesini üstlendiği İTÜ 
MEAM olmak üzere, sürücüsüz araçlar alanında çalışma 
yapan herkese ve her oluşuma açık olacak olan test parkuru, 
trafiğe tamamen kapatılan özel alanda oluşturuldu. 
Gebze’de bulunan TOSB yerleşkesi içerisinde kurulan 
“Sürücüsüz Araç Test Parkuru”nun açılış töreninde TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, İTÜ Vakfı Genel 
Sekreteri Kenan Çolpan, İTÜ OTAM Genel Müdürü ve TOSB 
İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü Ekrem Özcan, İTÜ 
MEAM Müdürü Prof. Metin Gökaşan ve İTÜ’den Prof. Seta 

TOSB (Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi), İTÜ OTAM (Otomotiv 
Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi) ve İTÜ MEAM (Mekatronik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi) otomotiv teknolojileri alanında Türkiye’nin yetkinliklerini 
artıracak önemli bir işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında Gebze’de yer alan TOSB 
yerleşkesinde “Sürücüsüz Araç Test Parkuru” devreye alındı. Otonom araçlara 
yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği test parkuru, başta İTÜ OTAM ve işletmesini 
üstlendiği İTÜ MEAM olmak üzere, sürücüsüz araçlar alanında çalışma yapan herkese 

ve her oluşuma açık olacak.

12

TOSB, OTAM ve İTÜ MEAM’dan
Otonom Araçlara Yönelik Büyük İşbirliği!

Sürücüsüz Araç Test Parkuru TOSB’da Kullanıma Açıldı!
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Estrada hazır bulundu. Açılış töreninde konuşan TOSB 
Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Otomotiv sektörünün kalbi 
niteliğindeki bu alanda, sürücüsüz araçların geliştirilmesine 
yönelik test parkuru açılması kritik bir önem taşıyor. Türkiye, 
otomotiv sanayisiyle dünyaya örnek olan ülkelerden birisi. 

Bu bağlamda TOSB olarak hem bugün olduğu gibi test 
alanlarının açılması hem de laboratuvar, komponent ve ofis 
gibi desteklerin sağlanması noktasında tüm iş birliklerine 
açığız. Sürücüsüz araçlar için hazırlanan bu özel alanın 
ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Test parkurunun TOSB İnovasyon Merkezi tarafından ilgili 
firmaların ortak kullanımına açılacağını belirten İTÜ OTAM 
Genel Müdürü ve TOSB İnovasyon Merkezi Genel Koordi-
natörü Ekrem Özcan ise yaptığı açıklamada, “Otomotiv 
sektörümüzün gelişiminde büyük rolü olan TOSB yerleşkesi 
içerisindeki bir alanın, test parkuru olarak ortak kullanıma 
açılması oldukça önemli bir adım. ‘Sürücüsüz Araç Test 

Parkuru’ adını verdiğimiz bu alanda, İTÜ OTAM olarak 
işletmesini üstlendiğimiz İTÜ MEAM bünyesinde geliştirilen 
otonom araçlar test edilecek. Şu an halihazırda da İTÜ 
MEAM’ın bir otonom aracı, ortak kullanıma açılmış durumda. 
Ayrıca, parkurumuzu görüntü işlemeden yapay zekaya kadar 
otonom araç teknolojileriyle ilgili çalışmalar yapan tüm 
firmaların ortak kullanımına açıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İTÜ MEAM’ın otonom aracını ortak kullanıma açtık”

İTÜ Vakfı Genel Sekreteri Kenan Çolpan ise dünyada 
otomotiv sektörünün sürücüsüz araçlara yönelik 
çalışmalarının hızla devam ettiğinin altını çizerek, 
otomotivin Türkiye için lokomotif sektörlerden birisi 
olduğunu belirtti. İTÜ OTAM’ın, İTÜ Vakfı’nın yüzde 100 
iştiraki bir şirket olarak önemli girişimlerde bulun-
duğunu ifade eden Genel Sekreter Kenan Çolpan, “Biz 
de İstanbul Teknik Üniversitesi olarak, otomotivin 
gittiği yönü ve özellikle yeni bir alan olan otonom 
araçların gelişimini önemle takip ediyoruz. TOSB da bu 
konuda önemli noktalardan bir tanesi. Bize verdikleri 
destekleri çok önemli buluyoruz.  ‘Sürücüsüz Araç Test 
Parkuru’, startuplardan Türkiye’nin önde gelen sanayi 

kuruluşlarına kadar birçok kurum ve kuruluşa açık 
olacak. Burada yapılan çalışmaların Türkiye için büyük 
kazanç sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Türkiye için büyük kazanç sağlayacak”



VeriPark ne zaman ve ne şekilde kuruldu? Şu an şirke-
tin çalışma ofisleri nerede ve kaç kişilik bir ekiple 
faaliyetlerini sürdürüyor? 
A.D.Ö: Bugün size VeriPark’ı anlatıyor olacağım. VeriPark 
1998 senesinde kurulmuş bir firma. Temelde finans 
sektörüne özel yani bankalara,igorta şirketlerine ve 
yatırımcılara özel çözümler geliştiriyoruz. Bunun haricinde de 
sadakat yönetimi sistemleri çözümlerimiz var perakende 
sektörüne hitap eden. VeriPark ilk olarak kuruluşundan sonra 
2007 senesinde Dubai’de bir ofis açtı. Bugün itibariyle 15 
ülkede ofisleri olan tplamda  700’ün üzerinde çalışanı olan 
bir firmaya dönüştü. Çalışanlarımızın 350 tanesi Türkiye’de 
çalışıyor. VeriPark İstanbul İTÜ ARI Teknokent Firması aynı 

zamanda da İzmir 9 Eylül Teknokent firması. 150 kadar 
çalışanımız İstanbul’da iken, 170 kadar çalışanımız da 
İzmir’de bulunuyor. Hızlı büyüyen bir firma VeriPark. Türki-
ye’den globalleşen bir firma olarak başarıyla işlerimizi 
ilerletmeyi umuyoruz. Bugün itibariyle de hemen her 
milletten bir çalışanımız var. Gerçekten o çeşitliliği bize 
kattığı gücünde farkındayız. 
VeriPark Ürünlerinden Bahseder misiniz?
A.D.Ö: VeriPark temelde 4 ürün ailesine sahip. Bir tanesi Veri 
Touch ismini verdiğimiz finans kurumları için hazırladığımız 
bir müşteri ilişkileri yönetimi dikey çözümü. Bir başka ürün 
ailemiz VeriChannel ismini verdiğimiz omnichannel işlem 
platformu sağlayan bir çözüm. Bu da internet şubesi olarak 

15 Ülkede 700 Çalışanla Dünya’ya
VeriPark!Hizmet Veren Teknokentli: 

İTÜ ARI Teknokent firmalarından biri olan VeriPark, çok kanallı bankacılık hizmetleri, 
şube otomasyonu, sadakat yönetimi uygulamaları, mobil bankacılık, müşteri ilişkileri 
yönetimi ve sahada kredi satış çözümleri ile bankalar, kredi kuruluşları, sigorta 
şirketleri, emeklilik fonları, perakende ve e-ticaret şirketleri, aracı kurum ve yatırım 
şirketlerinin, iş süreçlerini yeni nesil teknolojilerle dönüştürmelerini sağlıyor. 
Faaliyete geçtiği 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren VeriPark’ı Türkiye 

Genel Müdürü Aslı Derbent Özkan ile konuştuk!
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Aslı Derbent Özkan
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bize mobil bankacılık, call center işlemleri gibi kiosk çözüm-
leri gibi, sms bankacılığı, bulut gibi çeşitleyebileceğimiz bir 
işlemi bir kere gerçekleştirip tüm kanallardan müşterilere 
böylece ciddi verimlilik sağlayan bir çözüm.  Bir diğer 
ürünümüz VeriBranch. Bu çözümümüzde bankalara şube 
otomasyonu hizmeti sağlayan bir ürün. Burada bizim 
yaptığımız temelde şube kullanıcılarının önünde modern, 
kolay kullanılabilir, kolay öğrenilebilir bankacılık ekranları 
sağlayarak arkada çeşitli verimli tek ya da birden fazla 
olarak bankacılık uygulama sunucularının iletişimini sağla-
mak. Aslında uçtan uca dijital bir otomasyon sağlıyor oluy-
oruz ve ciddi verimlilik artışları sağlayabiliyoruz şubelerde.  
Bir başka ürünümüz VeriLoan. Kredi başlatma ve sonrada 
onun servisi vermek projesi. Yani kredi alırken bir sms ile TC 
kimlik numaranızı gönderin ve kredinizi alın şeklinde çalışan 
sistem. Burada hem kararı veren hem de alabileceğiniz 
tutarı belirleyen, onaylayan arkasından da bunun ödemesi-
ni yapan ve takip eden sistem.
VeriPark’ın Kaç Çözüm Ortağı ve Nasıl Bir Eko-
sistemi Var?
A.D.Ö: Temel dört ürün ailemiz bunlar ama tabi ki bunların 
altında çok fazla farklı modül, çok farklı çözümler yer alıyor. 
80’den fazla iş ortağımız var dünya çapında. En yoğun 
Microsoft ile çalışıyoruz. Bunun yanında pek çok ülkede de 
farklı Microsoft çözüm ortakları bizim de iş ortağımız. Bizim 
çözümlerimizin eğitimlerini alıp implementasyonlarını 
yapıyor. VeriPark aslında Microsoft tarafından her sene bir 
ödüle layık görülmüştür ama özellikle 2017’de yılında 
Dünyanın En Başarılı Bağımsız Yazılım Geliştirici firması 

seçildi. Bu bizim için tabii çok büyük bir övünç kaynağı. 
Çünkü 300 binden fazla iş ortağı var Microsoft’un. Dünya 
çağında verilen bir ödüldü. Amerika’da takdim ettiler.
VeriPark’ın Hedefleri Nelerdir?
A.D.Ö: VeriPArk’ın hedeflerinde daha da büyümek var. Biz 
aslında Avrupa Pazarı’na girdik ve Avrupa’da bir süredir 
varız ama Avrupa’da daha büyüyebileceğimizi görüyoruz. 
Bizim çözümlerimizin ihtiyaç olduğunu görüyoruz. O 
yüzden bu sene Avrupa’ya çok yoğunlaşıyoruz. Özellikle 
Almanya diyebilirim. İngiltere’de uzun süredir bir ofisimiz 
var. Bu sene ile birlikte orada büyümeye başladık. Türki-
ye’deki işlerimizi bırakmadan ihracatımızı her geçen yıl 
arttırmak istiyoruz. 
İTÜ ARI Teknokent’in VeriPark’a etkisi nedir?
A.D.Ö: Çalışan kaynağına ulaşmamızı sağlıyor, aslında en 
büyük katkılarından birisi bu. İTÜ gerçekten çok iyi bir 
mühendislik üniversitesi. İçerisindeki mühendislere kolayca 
ulaşmamızı sağlıyor. Bunun yanı sıra bizim gibi pek çok farklı 
firmanın aynı yerde olmasının dolayı müthiş bir ekosistemi 
var. Pek çok iş ortağımız ya da bizim tamamlayıcı çözümler-
imizi üretenler Teknokent’te çalışırken bulduğumuz, yanya-
na olmaktan eriştiğimiz firmalar oluyor. Bir sürü yeniliklere 
erişim bulabiliyoruz. Yani start-up’lara erişimlerle, yeni 
fikirlere ve yeniliklere dahil olma şansı bulabiliyoruz. Yöne-
tim açısından da tabi yani böyle bir ekosistemin içerisinde 
olmanın yönetime de bir faydası var. Çünkü bir topluluk; İTÜ 
ARI Teknokent firmalarının hepsi bir VeriPark değil ya da bir 
başkası değil bir topluluğu ifade ediyor. Kaldı ki İTÜ ARI 
Teknokent her çevrede görünürlüğü olan bir marka. 
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İTÜ Çekirdek faaliyete geçtiği 2012 yılından bu yana her geçen gün onlarca yerli girişimin 
hayat bulmasına imkan tanırken, elde ettiği başarılarla oluşturduğu global imajı sayesinde 
de küresel bir güce dönüşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Artık yerli ve yabancı pek çok 
girişimi, girişimicilik ekosisteminin merkezi olarak konumlandırmak istedikleri İstanbul’da 
ağırlayan İTÜ Çekirdek pek çok başarı hikayesine sahipken uzun vadede etki alanını küresel 
anlamda kalıcı kılmak hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. 2019 yılının girişimciler için 
oldukça zor geçtiğini belirten İTÜ ARI Teknokent CEO’su Deniz Tunçalp girişimcilerin bu 
zorluğu fırsata çevireceklerine inanırken Capital Dergisi’nden Aslı Sözbilir’le görüşlerini 

paylaştı. Bizde H2O ekibi olarak bu keyifli söyleşiyi sizler için derledik!

Türkiye’nin girişimcilik üssü olmak hedefiyle İTÜ ARI 
Teknokent tarafından 7 yıl önce kurulan İTÜ Çekirdek, 
2019 itibariyle 12 ülkeden binlerce başvuru alıyor. 
Bugüne kadar 74 Milyon TL’yi aşkın yatırım yatırım alan 

İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 650 
Milyon TL’yi cirosu işe 65 Milyon TL’yi aştı. İTÜ ARI Tekno-
kent CEO’su Doç. Dr. Deniz Tunçalp 2019’un zor bir yıl 
olduğuna dikkat çekiyor ve girişimcilerin bu zorluğu fırsa-

İTÜ Çekirdek!

Zorluğu Fırsata Çevirmek İsteyen Girişimcilerin
Yanındaki Büyük Güç:
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ta çevirebileceğini söylüyor. İTÜ Çekirdek, iş fikrini hayata 
geçirmek için çalışmaya başlamış, ancak henüz müşteri 
kazanarak büyüme aşamasına geçmemiş girişimcileri 
desteklemek üzere 2012 yılında Türkiye’nin dünyaya 
açılan girişimcilik ve inovasyon üssü ve İTÜ’nün teknoloji 
geliştirme bölgesi olan İTÜ ARI Teknokent tarafından 
kuruldu. O tarih itibariyle dünyada pek çok örneği görülen 
önkuluçka merkezi, kuluçka merkezi, girişimcilik 
yarışması, hızlandırma programı, melek yatırımcı havuzu, 
prototip laboratuvarı gibi pek çok destek mekanizması 
Türkiye’de bulunmuyordu veya bulunan örnekler 
ekosistemdeki diğer bileşenlerle yakın bir işbirliği 
içerisinde değildi.   Bu nedenle ana motivasyon olarak, bir 
girişimcinin işini kurmak ve büyütmek için gerekli olan 
tüm kaynakları bir arada bulması motivasyonu ile kuruldu. 

Kurulduğu günden bu yana pek çok kurum ve kuruluşun 
destekleriyle geniş bir paydaş ağı oluşturan İTÜ Çekirdek, 
özel sektörün ve yatırımcıların, hibeler, yatırımlar ve men-
torluk aracılığı ile ekosisteme doğrudan katkı sağladıkları 
bir platform haline geldi.  İTÜ Çekirdek kurulmadan önce 
dünyadaki ve Türkiye’deki belli başlı uygulamaların analizi 
ve iyileştirilebilir alanlarının tespiti ile küresel bir en iyi 
uygulama haline gelmek vizyonuyla yola çıkmıştı. İlk 
yıllarında hızlı bir gelişme gösteren İTÜ Çekirdek, bugün 
itibarıyla uluslararası üniversite kuluçka merkezleri 
performans sıralamasında Dünya’nın en iyi üçüncü, Avru-
pa’nın da en iyi ikinci üniversite kuluçka merkezi olarak 
gösterilmekte, başta Türkiye olmak üzere 12 ülkeden, 
Türkiye’de 54 ilden her yıl binlerce başvuru alan bir küre-
sel girişimcilik merkezi haline gelmiş durumdadır. 

İTÜ Çekirdek kimler, hangi kurumlar, sponsorlar 
tarafından destekleniyor?
D.T: İTÜ Çekirdek’in bugün özel sektör ve kamu 
kurumlarından 40’ı aşkın paydaşı bulunuyor. Elgink-
an Vakfı, Otomotiv İhracatçıları Birliği, İstanbul 
Sanayi Odası, EnerjiSA, Anadolu Efes, Agito, Allianz, 
Anadolu Sigorta, PETKİM, 3M ve Ölçsan pay-
daşlarımız arasında yer alan bazı kurumlar. Bunun 
dışında 300’den fazla gönüllü mentor ve 200’den 
fazla melek yatırımcı periyodik olarak teke tek ve 
grup görüşmeleriyle girişimcilerle bir araya gelerek 
onları destekliyorlar.  
Bugüne dek hangi alanlarda kaç girişime, girişim-
ciye  destek verdiniz?
D.T: Kurulduğu 2012 yılından beri yüzlerce girişimin 
aldığı desteklerle başarılı olmasını ve şirketleşmesi-
ni sağlayan İTÜ Çekirdek olarak ülke genelinde 
1.797 girişime ve 4.233 girişimciye destek verdik.  
Sadece geçen yıl 10.000’i aşkın başvuru aldık ve 

624 girişime destek olduk. Başvurularımız 54 ayrı 
ilden gerçekleşti. Türkiye’ye ek olarak 12 farklı 
ülkeden de girişimciler İTÜ Çekirdek’e başvurdu.
Girişimlerin İTÜ Çekirdek’e başvurabilmeleri için 
temel ön şartlar nedir? Hangi tip girişimler sizden 
öncelikli kabul alıyor?
D.T: İTÜ Çekirdek’e başvuran girişimcilerden ticar-
ileşebilir bir fikri veya ürünü olması bekliyoruz. İTÜ 
Çekirdek yıl boyu başvuru alıyor. Girişimciler hay-
allerini hayata geçirmek için yarını beklemesin. 
Çalışmaya başlayıp, İTÜ Çekirdek’e başvursunlar ki 
biz onları paydaşlarımızla birlikte destek olabilelim. 
Başvurmak isteyen girişimciler, şirketleşmiş olsalar 
da olmasalar da www.itucekirdek.com  internet 
sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.
Şirketler için İTÜ Çekirdek’e kabul sürecini özetleye-
bilir misiniz? İlk aşamada hangi tip sorulara hazırlıklı 
olmalılar? İlk aşamayı nasıl geçebilirler?
D.T: Girşimciler, şirketleşme öncesinde de sonrasın-
da da başvurularını www.itucekirdek.com web 
sitemiz üzerinden yapıyor. Buradaki yaklaşık 40 
soruluk bir formu doldurmalarını rica ediyoruz. Soru-
lar arasında girişimin hizmet alanı, aşaması, hedef 
kitlesi gibi detaylara ek olarak, ekip üyeleri ile ilgili 
bilgileri de soruyoruz. Böylece girişimin ayaklarının 
yere basıp basmadığını analiz ediyor; iş fikri ile ilgili 
bugüne kadar ne çalışma yapıldığından, deneme 
açısından sahada neler yapıldığına hatta ekibin 
yetkinliğine kadar pek çok konularda bilgiler 
alıyoruz. Ekibin okullu veya tecrübe temelli de olsa, 
girişimin temel konusu ile ilgili bir uzmanlık 
taşımasına önem veriyoruz. Yazılımcı ortağı 
olmayan yazılım fikri, ekibinde biyoteknoloji uzmanı 
bulunmayan biyoteknoloji fikri ilk adımı geçemiyor. 

Doç. Dr. Deniz Tunçalp
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Tek kişilik ekipler de bu açıdan ciddi dezavantaj 
sahibi, zira tek kişilik girişimlerin başarıya ulaşması 
çok nadir mümkün oluyor. Bunun yerine farklı 
uzmanlıklar ve odak alanlarına sahip asgari 2-3 
ortağın oluşturduğu ekipler çok daha avantajlı. Son-
rasında başvuru formu kabul edilen girişimcileri bir 
jüriye çağırıp, iş fikirlerinin, ticari sır içermeyen 5 
dakikalık bir sunumunu yapmalarını istiyoruz. Bu 
toplantıda aynı zamanda formda verilen bilgi ve 
uzmanlıkların doğru olup olmadığı mümkün olduğu 
ölçülerde kontrol ediliyor. 
Ön jüri sürecini geçip kabul alan şirketleri ne gibi süreçler 
bekliyor? Kısaca adım adım özetleyebilir misiniz?
D.T: Bu aşamayı da geçen girişimciler, yatırımcıya 
hazırlık durumuna göre İTÜ Çekirdek Önkuluçka 
veya İTÜ Çekirdek Express programına alınıyor ve 
bir dizi mentorluk ve eğitim programına kayıt ediliy-
orlar. Yaklaşık 3 ay süren bu dönemde girişimciler 
pek çok kaynağa eşit şartlarda ulaşıyorlar. Bu 
süreçte de işini en hızlı ilerleten, kaynakları kulla-
narak en fazla öğrenen, müşterisiyle fikrini en fazla 
olgunlaştıran gruplar, başarıyla sürece devam etme 
hakkına sahip oluyor ve isterlerse yatırımcılarla 
tanıştırılmaya başlanıyor. Yatırımcılar ve hibe veren 
kurum ve kuruluşların değerlendirilmelerine göre de 
en fazla ilgi çeken gruplar, her yıl Kasım ayında 
düzenlediğimiz Big Bang Startup Challenge sahne-
sinde sunum yapmaya ve Big Bang fuayesinde 
stand açmaya hak kazanıyorlar. Big Bang’de bir 
yatırım veya hibe almaya hak kazanan gruplar da, 
takip eden bir yıl özel kuluçka programına alınıyor 
ve başarı düzeyine göre 3 ay – 6 ay – 1 yıl süreyle 
İTÜ ARI Teknokent’te ücretsiz ofis imkanlarından 
faydalanabiliyorlar.
İTÜ Çekirdek’te mentorlar nasıl seçiliyor ve 
süreçteki işlevleri ne oluyor? 
D.T: Online form üzerinden mentor adaylarımızın 
başvurularını aldıktan sonra, uzmanlıklarının men-
torluk için uygunluğu bağımsız bir mentor komitesi 
tarafından değerlendiriliyor, o alanda açığımız 
varsa kendisini “mentor oryantasyon” etkin-
liğimize davet ediyoruz. Devamında ise mentor – 
girişimci buluşması için kullandığımız platformu-
muz sayesinde, girişimci istediği alandaki mentoru 
sistemden kolayca buluyor ve görüşme ayarlay-
abiliyor. İTÜ Çekirdek’in 300’den fazla gönüllü 
mentoru bulunuyor; tamamen Türkiye’nin 
geleceğine destek olmak için sürece dahil olan 
insanlar bunlar. İTÜ Çekirdek girişimcilerinin 
başarısının arkasında onlar var.  

Yatırımcıları nasıl buluyorsunuz ve girişimcilerle 
nasıl buluşturuyorsunuz?
D.T: İTÜ Çekirdek’in artık Türkiye sınırlarını aşan 
ünü ve binlere varan ölçeği, yatırım yapmak isteyen 
melek yatırımcıların büyük bir kısmını bize yöneltiy-
or.  Türkiye’deki hemen hemen tüm melek 
yatırımcılar ve tüm melek yatırım ağlarıyla ortak 
çalışmalarımız bulunuyor. Bu sayede, yatırım arayan 
girişimcileri, melek yatırımcı, melek yatırım ağları ve 
risk sermayesi şirketlerinden oluşan yatırımcı 
gruplarıyla tanıştırıyor, projenin niteliğine göre ilgi 
duyabilecek sermaye sahipleri ve sanayicilerle bir 
araya getiriyoruz. Düzenlediğimiz özel sunum günü 
(demoday) organizasyonları ile yatırım bulmalarına 
destek veriyor, yatırım görüşmelerinde de yatırım 
şartlarını müzakere etmelerinde hukuk birimlerimiz 
ve kontrat deneyimi ile destek sağlıyoruz. Girişim-
cilerimizle tanışmak, yatırım yapmak, yatırım 
süreçleri hakkında bilgi almak isteyen herkesi bizim-
le iletişim kurmaya davet ediyoruz.
Bugüne dek projeleriniz toplam ne kadar yatırım aldı? 
En çok yatırım alan projeniz ne kadar yatırım aldı?
D.T: Bugüne kadar 74 milyon TL’yi aşkın yatırım alan 
İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 650 
milyon TL’yi, toplam cirosu ise 65 milyon TL’yi aştı.
Yurt dışındaki kuluçka merkezlerinden kuruluş 
aşamasında örnek aldıklarınız, temasta olduk-
larınız var mı? Kısaca nedenlerini anlatır mısınız?
D.T: İTÜ Çekirdek dünyanın ve Türkiye’nin belli başlı 
girişim programlarını başlangıçta inceleyerek 
başlamıştır ve bugün de onları incelemeye ve 
dersler çıkarmaya devam ediyor. Öncelikle dünya 
üniversite kuluçkaları sıralama programı üyesi 
olarak kendi tüm çıktılarımızı yabancı girişimlerle 
karşılaştırmalı olarak görüyor ve olası gelişme alan-
larını kolaylıkla tespit edip uygulayabiliyoruz.  
Bugün de ABD’nin ve Avrupa’nın en iyi 10 programı 
ile sürekli görüşme ve iş ilişkisi halindeyiz.
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İTÜ Çekirdek’e yabancı girişim kabul ediyor musunuz? 
Ediyorsanız onların kabul süreçleri farklı mı?
DT: Sadece geçtiğimiz yıl 12 farklı ülkeden girişim-
ciler İTÜ Çekirdek’e başvurdu. Üniversitelere bağlı 
kuluçka merkezleri sıralamasında dünyada ilk üçte 
gösterilen bir kurum olarak, başvuru süreçlerimizi 
ve eğitimlerimizi bu yıl İngilizce olarak da düzenle-
meye başladık. Bu yıl yazın önkuluçkaya giren 
gruplar İngilizce bir program alternatifini bulacaklar. 
Uygun bir pazarlama ile bölge ülkelerinden daha 
fazla girişimci grubun İTÜ Çekirdek’e başvuracağını 
öngörüyoruz.
Tecrübelerinize dayanarak sizin start up’larda ve 
girişimcilerde gördüğünüz temel ortak hatalar neler?
D.T: Uzun süre müşteri ile karşılaşmadan hayali bir 
müşteri için üretim/geliştirme yapmak bu hatalar-
dan ilki. Girişimlerinin avantajını sürdürebilmesi için 
bir rekabet avantajı biriktirmemek, müşterinin 
gerçekte önem vermediği soruları yanıtlamaya 
çalışmak, hayattan, müşterilerden, kötü deneyimle-
rden ders çıkarmamak ve öğrenmeye direnç göster-
mek yine bu hatalar arasında.

Bir start up’ın başarılı olabilmesi için sizce en temel 3 
nokta nedir? Girişimciler nelere dikkat etmeliler?
D.T: Günümüzde start-up’lar finansmandan yatırım bulma-
ya, maliyet artışından insan kaynağına erişime kadar çok 
sayı zorlukla mücadele etme durumunda kalabiliyor. Bu 
zorluklardan çıkmanın öncelikli yolu ise müşteri ihtiyaçları-
na odaklı ürünler geliştirmek ve işini müşteri ile birlikte 
büyütmek. Bu dönemde de müşterisine yakın duran, onun 
ihtiyaçlarını doğru tespit edip ürünlere dönüştüren girişim-
ler başarılı olacak. Sektörlerde daha önceden hâkim 
pozisyon yakalamış geleneksel üreticilerin zaten müşteri 
ihtiyaçlarını karşılamada bıraktıkları önemli boşluklar var. 
Sektörlerdeki büyük üreticiler zaten temel ihtiyaçların 
ötesinde belirli müşteri katmanlarına ait özelleşmiş 
ihtiyaçları karşılayamıyor. Dolayısıyla zorlu geçeceğini 
öngördüğünüz 2019, hâkim üreticilerin daha fazla sorun 
yaşadığı, piyasada pek çok ihtiyacın bu üreticilerde karşıla-
namaması sonucunda, girişimciler için pek çok yeni 
ihtiyacın, müşterinin ve fırsatın ortaya çıktığı bir sene 
olabilir. Girişimciler, sahip oldukları az ve değerli kaynakları 
doğru kullanarak, iyi planlama ve hızlı aksiyon alma kabili-
yetleri ile müşterilerin ihtiyaçlarını yakından ve doğru analiz 
ederek zorluğu fırsata çevirebilirler. 
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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

Drivee, Arıkovanı’nda
Kitlesel Fonlamaya Çıktı

Kaza anında zaman kazandırarak hayata tutunmanızı 
sağlayan Drivee SafeCall, Turkcell Arıkovanına fonlanmaya 
başlandı. 47 günde 130.000 TL’ye ulaşmayı hedefleyen 
girişime Arıkovanı‘nda destek olabilirsiniz.

Earnado Amerika ve
Kıbrıs’ta Satış Yaptı

Dijital pazarlama süreçlerini sanal ortamda  yeniden 
oluşturan girişim Earnado, Amerika’nın Miami bölgesinde 
bir seramik firmasının dijital pazarlamasını yapmaya 
başladı. Kıbrıs’ın en büyük emlak firmalarından biri ile de 
anlaşmaya varan girişim yurt dışında ilk satışlarını 
gerçekleştirdi.

Girişimciler Demoday Etkinliğinde
Yatırımcıların Karşısına Çıktı

Türkiye’nin önde gelen yatırımcı, melek yatırım ağları ve 
VC’lerin yer aldığı Demoday’de  11 İTÜ Çekirdek girişimi 
yatırımcıların karşısına çıktı.



21

Moritoys,
Satışa Başladı

“Doğru oyuncak her şeyi değiştirir” iddiasıyla ailelerle 
buluşan Moritoys, satışa başladı!  Girişim, her alanda 
gelişimi esas alarak hazırladığı oyun programıyla; 3-6 yaş 
grubu çocuğu olan ailelerin en büyük problemlerinden, “en 
iyi” oyuncağa ulaşma sorununu çözmeye odaklanıyor: Üye 
ol, uzmanların çocuğun için seçtiği iki oyuncak kapına 
gelsin; bir ay oynadıktan sonra yenileriyle değiştir. Her ay 
bir kitap da hediye!

Hextech Green’in Projesi
TÜBİTAK Tarafından Onaylandı

2018 BİG BANG TOP 20 girişimlerinden Hextech Green, 
çiftçi tipi sebze makinesi yetiştiren makinesi ile HTG – 
FARMER için TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç 
Destek Programı’na yaptığı “SEBZE FİDESİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNE 
SAHİP MAKİNE GELİŞTİRİLMESİ” adlı proje başvurusu 
TÜBİTAK tarafından onaylandı. 

Kodeco, L Sınıfı Elektirikli Otomobil Geliştirdi

İTÜ ARI Teknokent’in bünyesinde bulunan İTÜ Çekirdek girişimlerinden KODECO, L sınıfı elektrikli 
otomobil geliştirdi. KODECO‘nun pilot bölge uygulaması gerçekleştirdiği İTÜ ARI Teknokent’te, 
elektrikli araçlarından 10 tanesi paylaşımlı iş modeli ve cep telefonu uygulaması üzerinden kiralama 
sağlanarak, İTÜ ARI Teknokent binaları arasında kullanılabilecek.
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Öncelikle Shopi hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? 
T.Y: Shopi yeni nesil mağazacılığın mobil platfor-
mudur. Geliştirdiği bulut tabanlı yazılım uygulamasıy-
la, perakende sektöründeki mağazaların satış 
süreçleri çalışan performansı ve mağaza operasyon-
larını verimli bir şekilde yürütmesini sağlar.  

Perakende sektörüne nasıl bir verimlilik 
sağlanıyor? 
T.Y: Shopi, satış danışmanını merkeze alarak sunduğu 
çözümler ile mağaza içi verimliliği arttırmayı hedefler. 
Bu çözümler sonsuz reyon (endless aisle), mobil 
ödeme, müşteriye özel yaklaşım (clienteling), perfor-

İTÜ ARI Teknokent liderliğinde ve İSTKA desteğiyle yürütülen Innogate Uluslararası 
Hızlandırma Programı firmalarından Shopi; hızlı, kolay, akıllı alışverişin adresi. Innogate 
Uluslararası Hızlandırma Programı'na katılarak global pazarlara açılma konusunda önemli 
bir atılım gerçekleştiren Shopi, Londra ve Dubai'deki ofisleri ile daha çok müşterinin 
mağaza içi verimliliğini arttırmayı hedefliyor. Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettirmeyi 
başaran Shopi CEO’su Turgut Yazıcı Mall & Report Dergisi’ne konuk oldu. Biz de bu 

röportajı sizler için derledik!

Shopi
Hızlı, Kolay, Akıllı Alışverişin Adresi:
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mans yönetimi, iç iletişim, vardiya yönetimi, tedarik 
yönetimi, mal kabul, depodan anında destek, olarak 
sıralanabilir.
Shopi bu dijital dönüşümle mağazalara, çalışanlara 
ve tüketicilere nasıl kolaylıklar sunuyor? 
T.Y: Mağazalar Shopi uygulamasını kullanarak satış 
danışmanlarını güçlendirir, daha donanımlı satış 
danışmanları ile çalışma imkanı bulur ve mağaza 
çalışanlarının performans takibini şeffaf bir şekilde 
yapabilir. Satış danışmanı, tüm ürün yelpazesine ve 
envanter bilgilerine erişerek müşteriye daha iyi bir 
hizmet verme imkanı bulur, önceden topladığı datalar 
sayesinde müşterilerine akıllı önerilerde bulunabilir. 
Ayrıca müşterinin ödemesini aynı uygulama aracılığı 
ile tamamlamasına aracılık eder. Satış danışmanı, 
müşterinin istediği ürünün stokta bulunmaması 
halinde en uygun mağaza ya da depodan ürünü kolay-
ca tedarik edebilir, müşterinin istediği adrese gönder-
ebilir. Merkez ofis, satış danışmanının performansını 
ölçerken, satış danışmanı da kendi performansını 
günlük, haftalık ve yıllık olarak takip eder. Merkez ofis 
ve satış danışmanları arasında işbirliği ve iletişim 
sağlar. Shopi’nin sağladığı tüm bu olanaklar sonucun-
da da müşterilerinize daha hızlı, kolay, akıllı, kesintisiz 
bir alışveriş deneyimi yaşatırken bunu ölçülebilir hale 
getirebilirsiniz.
Shopi’yi Türkiye’de aktif olarak kullanan markalar 
var mı?
T.Y: Türkiye’de e-bebek 139 mağazasında Shopi 
çözümleri ile müşterilerine etkili bir alışveriş deneyimi 
yaşatıyor. Ayrıca Unifree, Kiğılı ve Tefal çözümlerimizi 

kullanan markalar arasında. Globalde ise Körfez Ülkel-
eri bölgesinde Dolce & Gabbana, mağaza çalışanlarını 
güçlendirmek için Shopi’nin çözümlerini seçti ve bu 
bölgedeki 11 mağazasında 90 satış görevlisi, Shopi 
perakende platformunun sunduğu avantajlardan 
yararlanabilir hale geldi.
Pazar payınızdan ve hedeflerinizden bahseder 
misiniz?
T.Y: Perakende sektöründe gelirin yaklaşık %90’ı 
fiziksel mağazacılıktan geliyor. Bu veri, fiziksel 
mağazacılığın önemini vurgularken, perakende sek-
töründe acil olarak satış danışmanını güçlendirerek 
mağaza verimliliğini arttıracak dijital çözümlere 
ihtiyaç duyulduğunun da bir göstergesi. Hem Türki-
ye’de hem de globalde mağaza içi dijital dönüşümün 
öncüsü olmak isteyen Shopi, kolay entegrasyon, 
sürdürülebilir ve kanıtlanmış konseptiyle her geçen 
gün büyüyerek hedefine doğru sağlam adımlarla 
ilerliyor. 

Turgut Yazıcı
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Öncelikle Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
Ö.G: Merhabalar. İsmim Ömer Görgülü Twin Bilim’in Kurucu 
Ortağı’yım. 2013’te üniversiteden mezun oldum. Matematik 
ve finans okudum. Ardından Young Guru Akademi (YGA)’de 
profesyonel olarak çalışmaya başladım. Orada yaklaşık 4 yıl 
profesyonel çalıştım sosyal sorumluluk projelerinde. Ardın-
dan da 2 yıl önce Twin Bilim’i 4 arkadaşla birlikte kurduk.

Ekip çalışmasının size göre iş hayatındaki önemi nedir?
Ö.G: Her ay ekipler arası birlikte başarma notumuzu 
ölçüyoruz. Bu notları yansıtıyoruz ve puanlıyoruz. 
Doğrudan geri bildirimler alarak o kültürü nasıl daha 
ileri götürebiliriz bunun üzerine çalışmaya devam 
ediyoruz. Bu çok önemli: tek başına başarı değil, 
birlikte başarma diyoruz. 

Çocuklar için hayal gücünü geliştirmeye yöne-
lik,eğlenceli ve öğretici  bir robotik kodlama sistemi 
geliştiren Twin Bilim ürünü Twin ile çocukların robot, 
otonom araba  gibi çağımızın güncel  ve son teknolo-
jileri ile haşır neşir olmasını sağlıyor. Twin modülünü 

geliştiren Twin Bilim’in Kurucu Ortağı Ömer Görgülü 
kalabalık bir ekiple çalışmanın avantajlarını ve İTÜ 
Magnet’in ekiplerine kattıklarını İTÜ Magnet mikro-
fonlarına anlattı. Bizler de Bu keyifli röportajı H2O 
okurları için derledik!

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 

Twin bu ay HO’ya konuk oldu!

Çocukların Hayal Gücünü 

Geliştiren Bilim Rehberi: Twin! Ömer Görgülü
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Yapamayacağım artık deyip bırakma noktasına 
geldiğiniz oldu mu?
Ö.G: Çok zorlandığımız, çok mücadele etmemizi 
gerektiren durumlar oldu ama ekip iyi olduğu zaman  
yani birbirinize güvendiğiniz arkadaşlarınızla 
çalışıyorsanız eğer bu noktaya gelmiyorsunuz. Ben 
bu noktaya gelmedim. Çünkü birinizin enerjisi 
düşüyor diğeri kaldırıyor. Karşınızdakinin enerjisi 
düştüğünde siz onu kaldırıyorsunuz, destek veriyor-
sunuz. Dolayısıyla böyle doğru bir ekibi bulursanız 
pes etme noktasına hiçbir zaman gelmiyorsunuz. 
Sonuna kadar devam ettirebiliyorsunuz.
Sizin için başarı nedir?
Ö.G: Bunu eski tecrübelere baktığımızda, hani nerede 
başarmış hissettim diye düşünürsek, aslında siz bir 
hayal kuruyorsunuz. Bir girişim olabilir bir proje 
olabilir. Sonra o hayalinizi projelendirip hayata geçiri-
yorsunuz. Hayata geçirme noktasında eğer 
kurduğunuz hayalin çok daha ötesinde bir şey ortaya 
çıktıysa sanırım orada gerçekten bir başarı ortaya 
çıkmış oluyor. 
Sizin için 3 kelime ile İTÜ Magnet
Ö.G: Burada bir sıcaklık ve samimiyet vardı. Yani çift 
kanatlı idi İTÜ Magnet. Bir tarafında sıcaklık, samimiyet 
ve ekip ruhu vardı. Ama diğer taraftanda çok iyi bir  
hızlandırıcı oldu bizim için. Ekosistemin en iyi kişileri yurt 
içinden ve yurt dışından geldiler burada konferanslar 
verdiler. Mentorlarımız burada bizlere destek oldu. 
Dolayısıyla çok iyi bir hızlandırma programı. Hem samim-
iyet hem de profesyonellik var burada. 
İTÜ Magnetli olmanın size sağladığı faydalar nelerdir?
Ö.G: İlk girişim kurduğunuzda  maddi anlamda da 
eliniz çok güçlü olmuyor. Dolayısıyla dışarıya bir yere 

gitmek, orada ofis tutmak, masrafları üstlenmek 
hepsi çok zor. Ama burada zaten sizin için hazırlan-
mış bir ortam var. Siz buraya direkt geliyorsunuz ve 
masanızda çalışmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu 
anlamda çok büyük avantajları var. İkincisi de burada 
diğer girişimlerle tanışıyorsunuz. Onlarla sohbet 
ederken tecrübelerini size aktarıyorlar ve sektörün 
en iyileri buraya geldiği için onlardan danışmanlık ve 
mentorluk alabiliyorsunuz. Özellikle küçük ekipler 
için bence çok iyi bir hızlandrıma yeri ve kalkış nok-
tası diyebilirim.
Sizin gibi girişimci olanlara ne tavsiyede bulunur-
sunuz?
Ö.G: Bu soruya aslında somut bir örnekle cevap-
landırabilirim. Bir girişimi başlattığınızda fikir üretm-
eye başlattığınızda şöyle bir tuzağa düşebiliyor-
sunuz; ya bu benim ürünüm, benim girişimim işte, bu 
fikri ben buldum diye. Böyle olunca da geri bildirim-
lere kapalı oluyorsunuz. Kendinize böyle bir duvar 
örüyorsunuz. Bundan iki yıl öncede üretimle ilgili 
kendi ürünlerimizin bir fikir-strateji aklıma geldi. 
Fakat kendimi o kadar kaptırmışım ki fikre etrafımda-
kileri dinlemedim ve çok hızlı gittim. Bu hızlı gitme-
min sonucunda aslında biz biraz vakit kaybettik ve 
bazı zorluklar yaşadık. Oradan aldığım en büyük ders 
bize mentorluk veren aslında bir çok insan var ve bu 
insanlar kendi tecrübeleriyle bazı geri bildirimlerde 
bulunuyorlar. Bunu düşünmek fikirleri bir elekten 
geçirmek lazım. Eğer ürüne ve ya fikrinize aşık olup o 
geri bildirimleri dikkate almazsanız o zaman 
maalesef duvaratosluyorsunuz. Bizim yaşadığımız 
böyle çok önemli bir toslama değildi ama çok güçlü 
bir öğreti çıkarmamıza vesile oldu.
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İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC), Kuzey Kutbu’na 
düzenlenen ilk bilimsel seferini gerçekleştirdi.

Türkiye’den bir grup bilim insanı, 11-26 Temmuz 2019 
tarihleri arasında İTÜ PolReC liderliğinde dünyada küresel 
iklim değişikliğinin en fazla etkilediği bölgelerden biri olan 
Kuzey Kutbu’na “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” için yolcu-
luk etti. Sefer sırasında; Arktik deniz buzu tipi gözlemleri 
ve analizi, deniz buzu yersel ölçümlerinin uzaktan algıla-
ma ile doğrulanması, Arktik denizcilik meteorolojisi, 

gökyüzü kalite araştırması, kalıcı organik kirletici örnekler-
inin alınması, mikro plastik miktarının araştırılması ve 
bio-ürünleştirme çalışmaları yapıldı. Ayrıca, 80 Kuzey 
noktasına ulaşıldı. Ekibin yurda dönüşüyle organize edilen 
tanıtım toplantısına; İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Arktik Bilim Seferi 
Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ve sefer ekibi katıldı. 

Arktik Bilimsel Seferi
İTÜ Liderliğinde İlk Türk 
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Karaca: “Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma umuduyla çalışıyoruz.”

Bali: “Bu sefer, bilime katkının yanında gençlerimiz için ilham verici bir başarı öyküsüdür.”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca seferle ilgili düzen-
lenen toplantıda şu açıklamalarda bulundu: “İstanbul 
Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi 
koordinasyonunda devam eden kutup araştırmaları, 
göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Ekibimizden ve pek 
çok farklı kurumdan araştırmacı, Arktik bölgede yaşanan 
iklim değişikliğini gözlemlemek ve bu değişimin ekosistem 
üzerindeki etkilerini incelemek üzere örneklemeler ve 
gözlemler yaptı. Türkiye’de hortum gibi uç hava olaylarının 
görülmesi, temiz su kaynaklarının ve tarım arazilerinin 
azalması, deniz suyu seviyesinin artmasıyla etkisini 
hissettiğimiz küresel iklim değişikliğinin ölçümlenmesi, 
geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. İTÜ’nün bilim-
sel altyapısı ve öncü misyonu ile iklim değişikliğinin etkile-
rini gözlemleyerek gelecek nesillere temiz bir dünya bırak-
ma umuduyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu araştırma-

ya katılan akademisyenlerimize başarılar diliyor, bilim 
dünyası için ışık olacak, gezegenimizin geleceğini kurtara-
cak bulgulara ulaşılmasını yürekten istiyorum.” 

Arktik seferlerin sponsorluğunu üstlenen İş Bankası adına 
konuşan, kurumun Genel Müdürü Adnan Bali: “İş Bankası, 
100 yıla yaklaşan tarihi boyunca faaliyetlerinde hep 
toplum yararını gözeten, gelecek nesillere yaşanabilir bir 
dünya bırakma misyonunu üstlenen, öncü ve rehber bir 
kurum… Arktik’e yapılan ilk Türk bilimsel seferinin bir 
parçası olmaktan, bu çapta bir bilimsel çalışmaya destek 

vermekten gurur duyuyoruz.”  Kuzey Kutbu, buzulların 
altında pek çok bilinmezliği barındıran, bu yönüyle de bilim 
dünyasının ilgisini çeken konular arasında olduğuna 
dikkat çeken Bali, “Elde edilen tüm bilgilerin, önümüzdeki 
dönemde bu alanda yapılacak akademik çalışmalara katkı 
sunacağına ve başarısının çarpan etkisi ile önümüzdeki 
yıllara yayılacağına inanıyorum.” dedi. 

Özsoy: “Sürdürülebilir gelecek için Arktik’teki araştırmalar büyük önem taşıyor.”
Bilim seferine liderlik yapan İTÜ Denizcilik Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama 
Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy ise Türk 
bayrağını Arktik’te dalgalandırma onuruna eriştikleri için 
duyduğu mutluluğu dile getirdi. Konuşmasında, bilim 
seferi sırasındaki gözlemlerini ve araştırma sonuçlarını 
paylaşan Özsoy, “Bu sefer, dünyanın sürdürülebilir bir 

geleceği olması adına çok önemliydi. Arktik’te yaptığımız 
birbirinden farklı üniversite, kurum ve kuruluşun dünya 
için büyük önem taşıyan bilimsel çalışmalarını Arktik 
bölgede icra ettik. Bu çalışmaları bilimsel yayınlar ile de 
taçlandırıp sürdürebilirliğini sağlayacağız. Türkiye’nin 
böyle bir adım atması için tam destek veren İş 
Bankası’na minnettarız.” diye konuştu. 
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Temel Bilimler Alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü
Prof. Dr. Ahmet Gül’e

İTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gül, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl verilen Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik 

Ödülleri kapsamında Bilim Ödülü’ne değer görüldü.

Prof. Dr. Ahmet Gül bilim ödülünü, kimya alanında metal 
kompleksleri ve özellikle ftalosiyanin kimyası konuların-
daki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları ile 

Temel Bilimler kategorisinde kazandı. Akademisyenimizin 
araştırmalarındaki çalışma alanlarını anorganik kimya ve 
koordinasyon kimyası oluşturuyor

TÜBİTAK Bilim Ödülleri ülkemizdeki tüm bilim insanları 
için bir noktada Kaf Dağının arkasındaki bir hedef 
olduğunu dile getiren, Prof. Dr. Ahmet Gül, “İTÜ Rektörü 
sayın Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın TÜBİTAK Bilim 
Ödülü’ne aday gösterilmem için ısrarı bende öncelikle 
emeğimin takdir edilmesi duygusu oluşturmuştur.” dedi. 

Bu adaylığın TÜBİTAK yönetimince ödül ile taçlandırıl-
masını “tarifi imkânsız bir mutluluk” olarak niteleyen Prof. 
Dr. Ahmet Gül, “1978 yılında doktora çalışmalarına 
başladığım tarihten itibaren kimyanın bilinenlerini öğren-
mek ve araştırmalarımla henüz bilinmeyenleri ortaya 
çıkarmak en büyük hedefim olmuştur.” diye konuştu.

“Kimyanın bilinenlerini öğrenmek ve araştırmalarımla henüz
bilinmeyenleri ortaya çıkarmak en büyük hedefim.”

Prof. Dr. Ahmet Gül



“Ödül, temel bilimlerin 
önemini hatırlatmak açısın-
dan gençlere yararlı 
olacak.”
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TÜBİTAK Bilim Ödülleri ülkemizdeki tüm bilim insanları 
için bir noktada Kaf Dağının arkasındaki bir hedef 
olduğunu dile getiren, Prof. Dr. Ahmet Gül, “İTÜ Rektörü 
sayın Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın TÜBİTAK Bilim 
Ödülü’ne aday gösterilmem için ısrarı bende öncelikle 
emeğimin takdir edilmesi duygusu oluşturmuştur.” dedi. 

Bu adaylığın TÜBİTAK yönetimince ödül ile taçlandırıl-
masını “tarifi imkânsız bir mutluluk” olarak niteleyen Prof. 
Dr. Ahmet Gül, “1978 yılında doktora çalışmalarına 
başladığım tarihten itibaren kimyanın bilinenlerini öğren-
mek ve araştırmalarımla henüz bilinmeyenleri ortaya 
çıkarmak en büyük hedefim olmuştur.” diye konuştu.

Araştırma alanı olarak seçtiği koordinasyon kimy-
asının, bir taraftan sayısına sınır konulamayan mily-
onlarca organik bileşiği, öte yandan sayısı neredeyse 
yüze yaklaşan elementi kapsadığı için insan ömrünün 
çok azını sonuçlandırma şansını elde ettiğini söyley-
en Prof. Dr. Ahmet Gül şu ifadeleri kullandı: “Çalışma-
larımda ağırlıklı olarak üzerinde durduğumuz konu; 
mavi ve yeşil renkleri ile öne çıkan ftalosiyanin türü 

bileşikler olmuştur. İlk keşfedildiklerinde renkleri 
dolayısıyla sadece pigment ve boyar madde olarak 
öne çıkan bu bileşik grubu günümüzde güneş pillerin-
den fotodinamik terapiye (PDT), fotokatalizörden 
kimyasal sensörlere çok geniş alanda uygulamalar 
bulmaktadır. Araştırmalarımızda bu farklı uygulamalar 
için uygun malzemelerin geliştirilmesi konusunda 
ciddi mesafeler alınmıştır.”

“Araştırmalarımızda ciddi mesafe kat ettik.”

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, bilimsel 
ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faali-
yetlerini destekliyor. Ödüller, kendilerini ve birikimlerini 
geliştiren, yeni çalışmalarıyla Türkiye’nin bilimsel 
sermayesini artıran yüksek potansiyelli bilim insanlarımı-

za veriliyor. Bilim insanları ve araştırmacıların yetiştirilm-
eleri, kendilerini geliştirmeleri için olanaklar sağlamak 
amacıyla verilen bu ödüller kapsamında bu yıl 4 TÜBİTAK 
Bilim Ödülü, 11 Teşvik Ödülü ve Fuat Sezgin Bilim Tarihi 
Ödülü verildi.

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri neden önemli?

1953 yılında Konya’da dünyaya gelen Prof. Dr. 
Ahmet Gül 1971’de Robert Koleji’nde lise öğrenimini 
tamamladı. Öğretim üyemiz 1976’da İstanbul 
Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Yüksek 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Akademik 
kariyerini devam ettiren Prof. Dr. Gül ilk unvanını 
1986 yılında İTÜ Kimya Bölümü Anorganik Kimya 
Anabilim Dalında yardımcı doçent sıfatıyla aldı. Aka-
demisyenimiz 1988’de doçentliğe, 1992 yılına ise 
profesörlüğe yükseldi. Temmuz 1989 - Eylül 1990 
ve Haziran – Eylül 1996 tarihlerinde Tübingen 
Üniversitesinde ve Haziran - Eylül 2006 RWTH 
Aachen (Almanya) Kimya Bölümlerinde doktora son-
rası araştırmacı olarak çalıştı. 2005 ile 2008 yılları 

arasında İTÜ Kimya Bölüm Başkanı olarak görev 
yaptı. Ocak 2019 itibariyle tamamı Science Citation 
Index’e giren dergilerde olmak üzere 161 yayınlan-
mış ve 2 yayına kabul edilmiş makalesi bulunuyor. 
Ayrıca kitap içerisinde bölüm olarak yayınlanmış 4 
makalesi yer alıyor. 2019 yılı başı itibariyle Science 
Citation Index’e giren dergilerde makalelerine 3797 
atıf yapıldı. Öğretim üyemizin makaleleri dışındaki 
makalelerde yapılan atıfların sayısı ise 2948. Prof. 
Dr. Ahmet Gül’ün başlıca çalışma alanları arasında 
Anorganik Kimya, Koordinasyon Kimyası, Makrosiklik 
Bileşikler Kimyası, Supramoleküler Kimya, Sıvı 
Kristaller, Ftalosiyaninler, Porfirazinler, İleri Malzem-
eler konuları yer alıyor.

Prof. Dr. Ahmet Gül kimdir?

Genç bilim insanlarına akademik hayatlarıyla ilgili tavsi-
yelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Gül, “Bir kimyacı olarak 
TÜBİTAK Bilim Ödülünü kazanmam inşallah genç 
arkadaşlarımıza temel bilimlerin önemini hatırlatmak 
açısından yararlı olacaktır.” dedi. Hangi alanda olursa 
olsun başarının, belli oranda kişisel yeteneğin yanında 
sabırla çalışmayı gerektirdiğini ifade eden Gül, “Genç 
bilim insanlarına hiçbir kuşkuya yer olmaksızın kendileri-
ni en iyi şekilde yetiştirme gayreti içerisinde olmalarını 
tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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İTÜ Matematik Mühendisliği öğrencileri Nemat Jahangirov, Hakan Turğay, Aytaç 
İmişçi’nin aralarında bulunduğu “Manually” takımı Facebook Developer Circle (DevC) 
İstanbul’un düzenlediği 2019 DevC Community Challenge için gerçekleştirilen Build 

Days birincisi oldu.

Yarışma kurallarında da geçen; oyun ve eğlence, 
verimlilik ve kullanışlılık ile sosyal fayda olmak üzere 
3 kategoride çalışmaların yapıldığı Build Days, 27-28 
Temmuz’da gerçekleşti. Küresel yarışma öncesi 
bölgesel elemelere hazırlık için gerçekleştirilen yerel 
etkinliğin ilk günü yeni teknolojiler konusunda 
eğitimlerle geçti. Öğrenciler, ikinci gün, bu teknolojil-
eri kullanarak global yarışma kuralları kapsamında 

proje geliştirdiler. İTÜ ekibi, günlük yaşamda 
kullanılan eşyaların kullanma kılavuzlarını artırılmış 
gerçekliğe aktararak sosyal fayda sağlama üzerine 
çalıştı. Jüri sunumlarının ardından birinci olan “Manu-
ally” ekibi, “Don’t Worry, Use Manually” sloganıyla 
gerçekleştirdikleri projelerini 20 Eylül'e kadar 
geliştirip küresel yarışmada verilecek büyük ödül için 
önce bölgesel sonra küresel yarışacak.

İTÜ’lüler
Facebook İçin Geliştiriyor

Dünyadaki tüm yazılım geliştirmecilere açık olan küresel Facebook yarışmasının İstanbul ayağını, 

Üniversitemizin takımı kazandı. 10 Temmuz - 20 Eylül arasında React360, Spark AR and HTML5 

Games teknolojilerini kullanarak projeler geliştirip küresel yarışmaya katılacak takımlar arasına 

giren İTÜ’lü ekip, çalışmasında Spark AR teknolojisini kullandı.

Artırılmış Gerçeklik ile Sosyal Fayda Sağlıyor
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İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans 
Programı-IMIAD ve program ortağı üniversiteler, Hochshule für Technik Stuttgart 
Üniversitesi’nde (Almanya) “bugün ve yakın gelecekte yaşam” temasıyla bir atölye 

çalışması gerçekleştirdi. 

İTÜ IMIAD
“Yaşam” Temalı Atölye için Stuttgart’ta

Her yıl, İTÜ IMIAD ve program ortağı 
tüm üniversitelerinden akademisyen 
ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen 
atölye, bu yıl Hochshule für Technik 
Stuttgart Üniversitesi ev sahipliğinde 
Almanya’da yapıldı. 12 gün süren 
atölyede, IMIAD öğrencileri Stutt-
gart’ta bulunan Institut für Auslands-
beziehungen- IFA Galerisi IMIAD Sergi-
si için çeşitli tasarımlar yaptı. 

Etkinlik boyunca, sergi tasarımı ve uygulaması üzer-
ine çalışan IMIAD Partner Üniversiteleri öğretim 
üyeleri yürütücülüğünde, yaklaşık 10’ar kişilik 6 
farklı öğrenci grubu, “bugün ve yakın gelecekte 
yaşam” temasına odaklandı. Değişen, dönüşen 
toplumsal yapıda konut tasarımı ve yaşam alanlarına 

yeni yaklaşımların sorgulandığı atölyelerde, yaşam 
teması, ‘Fairy Wishes’, ‘Global-Local’, ‘Manifesto (of 
Living)’, ‘Public-Private’, ‘Basic Needs’, ‘Extreme 
Living’ başlıkları altında işlere dönüştürüldü. Sergi, 8 
Eylül’e kadar Institut für Auslandsbeziehungen’da 
(Stuttgart-Almanya) ziyaretçilerini bekliyor.

“Yaşam” temalı tasarımlar sergiye dönüştü

Stuttgart çalıştayı programında, sergi için yapılan 
tasarımların yanı sıra ana temayı destekleyen 
konuşmacılar ve teknik geziler de yer aldı. Davetli 
konuşmacılar arasında performans mimarlığı 
konusunda çalışan Alex Schweder ve sergi tasarım-
ları üzerine uzmanlaşan BARarchitekten Berlin 

ofisinden kurucu Anje Buchholz da yer aldı. Teknik 
geziler çerçevesinde Bauhaus ikonu Weissenhof 
yerleşimi, yarışma ile elde edilen sergi mekânı: 
Stuttgart City Library, Killesberg yerleşim bölgesi ve 
Almanya’da bir yerleşim ve işletim modeli haline 
gelen BUGA bölgesi ziyaret edildi.

Davetli Konuşmacılarla Gerçekleşen Çalıştay ve Teknik Geziler

2001 yılında kurulan İTÜ İç Mimarlık Bölümü lisans eğitim ve 
öğretimindeki gelişimine paralel olarak bir Avrupa Birliği 
projesi kapsamında geliştirilen İç Mimari Tasarım Uluslar-
arası Yüksek Lisans Programı-IMIAD ortaklığına katılarak 
yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim vermeye 
başlamıştır. IMIAD program ortaklığı; Hochschule fürTech-
nik/Stuttgart-Almanya, Scuola Universiteria Professionale 
Della Svizzera/Lugano-İsviçre, The Centre for Environmen-
tal Planning and Technology University-CEPT, Ahmed-
abad-Hindistan ve İstanbul Teknik Üniversitesi/İstan-
bul-Türkiye arasında imzalanan sözleşme uyarınca taraf 
ülkelerin İç Mimarlık Bölümlerince ortaklaşa yürütülmektedir.

İTÜ İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı hakkında
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