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H2O E-Dergisi’nin 34. Sayısı, 2019 yılı Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen 
gelişmelerden oluşan içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

Bu ay da yine dergimiz birbirinden keyifli haberlerle dolu bir içerik sunuyor 
sizlere. Bu ay kapağımızda İTÜ’nün ve Türkiye girişimcilik ekosisteminin 
önemli enstrümanlarından Big Bang’i göreceksiniz. Big Bang bir gecede 
girişimcilere 52 milyon TL değerinde ayni ve nakdi ödül ile yatırım desteği 
sağlayarak ekosisteme sağladığı desteği sürdürdü. Bu güzel etkinlikte emeği 
olan herkesi tebrik ediyorum.

Dergimizde bir diğer güzel haber ise ARI Teknokent sayfalarında karşınızda 
olacak. ARI Teknokent Her yıl T. C. Bilim ve Sanayi Bakanlığı tarafından verilen 
Olgun Aşama TGB Ödülleri’nin 2018 sıralamasında 2. olarak Türkiye Ar-Ge 
ekonomisine sağladığı katkısını arttırarak devam ettirdi. Yine buna ek olarak 
İTÜ Çekirdek UBI Global tarafından açıklanan Dünya’nın en başarılı kuluçka 
merkezleri listesinde ikincilik koltuğunu 4 üniversite ile paylaşarak önemli bir 
başarıya imza attı. Başarılarda emeği geçenleri kutluyorum.

İTÜ Bölümü’nde KKTC Telsim Future Lab açılış etkinliğinden, İTÜ ile 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokole, İTÜ ARC Sektör 
Günleri etkinliğinden İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya Cibuti 
Cumhurbaşkanlığı tarafından Cibuti Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
yapılandırmasına katkı sağladığı için layık görüldüğü liyakat madalyasının 
verilmesine ilişkin haberlerin detaylarına erişebilirsiniz.

Son olarak İTÜNOVA TTO Bölümü’nde 30 Ekim – 1 Kasım tarihlerinde 
Safranbolu’da gerçekleşen Hidrotürk Projesi Çalıştayı’nın detaylarına, ÜSIMP 
Ulusal Patent Fuarı 2019 etkinliğinde ve İTÜ MEM-TEK 10. Yıl 
Sempozyumu’nda yaşananlara ve Türkiye’de depozito iade uygulamasına 
İTÜNOVA TTO’nun öncülük edeceği TÜDİS Projesi hakkında detaylı bilgilere 
erişebileceğiniz metinleri okuyabilirsiniz.

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

Keyifli okumalar dilerim!
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Türkiye Depozito İade Sistemi (TÜDİS) Projesi ile ulusal ölçekte depozito uygulanacak 
içecek ambalajlarının tüketicilerden alınması, depolanması, taşınması ve geri dönüşüm ya 
da geri kazanım süreçlerinin uygun şekilde tamamlanması ve bu süreçlerin Kamu-Özel 

Sektör İş Birliği (KÖİ) modeli ile yapılabilirliğinin araştırılması amaçlanıyor. 

Proje, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Tekno-

loji Transfer Ofisi (İTÜNOVA TTO) iş birliğince 
yürütülüyor. Yılsonuna kadar sürecek çalışmada İTÜNO-

VA TTO, Türkiye’ye uygun depozito iade sisteminin 
altyapısının tanımlanması, teknik, idari ve hukuki gereklil-
iklerin tespit edilmesi ve kamu özel sektör iş birliği finans 
modelinin uygunluğunun araştırılmasında öncülük 
edecek. Türkiye’de kurulacak ulusal depozito iade 
sistemine katkıda bulunacak iş birliğine dair ayrıntılar 28 
Ağustos Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilen ve 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 

Türkiye’de Depozito İade Uygulaması için

İTÜNOVA TTO Öncülük Edecek



7

Emin Birpınar ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan’ın da 
yer aldığı Proje Açılış Toplantısında kamuoyu ile 
paylaşıldı.  Toplantıda T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 
TÜDİS projesinin depozito iade sistemi kapsamında 
dünyada ve Türkiye'de ne tür çalışmaların 
yapıldığının görülmesi için başlatıldığını belirterek: 
“Zorunlu depozito uygulaması 2021'de başlayacak 
ve bu sayede birçok çevre problemini çözmüş 
olacağız.” dedi. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 
“Bizim hedefimiz atık miktarını mümkün olduğu 
kadar azaltmaktır. Şu anda her 10 cam şişeden 1’i, 
her 10 pet şişeden 3'ü ve 10 alüminyum içecek 
kutusundan ancak 5'i geri dönüşebiliyor. Gerisi de 
maalesef gelişi güzel doğaya atılıyor." ifadelerini 
kullandı.” İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak 
Alpkan ise İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 
kalkınma, üretim ve geri dönüşüme ciddi katkılar 
yapıldığını aktararak: "İTÜ’deki mühendislik bölümü 
sayısı dünya rekorudur. 29 mühendislik bölümümüz 
var sadece çevre mühendisliği bölümünde değil, 
birçok bölümümüzde çevre duyarlılığıyla ilgili 
projelerimiz ve çalışmalarımız var. Bu sayede hem 
kampüsün çevre yönetimi açısından hem de dünya-

daki araştırmalar, yayınlar ve dünyadaki küresel 
iklim değişliğine katkı açısından da birçok projemiz 
var." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Lütfihak Alpkan 
ayrıca kaynakların israfının çok büyük zararlara yol 
açmasının ardından sıfır atık, sıfır karbon emisyonu 
ve çevreye duyarlı sürdürülebilir projelerin, kamu 
ve özel sektörde önemli hale gelmeye başladığına 
vurgu yaptı. Toplantıda, Proje Koordinatörü, İTÜ Arı 
Teknokent bünyesinde yer alan İo Çevre Çözümleri 
Ar-Ge Ltd. Şti. kurucusu ve İstanbul Teknik Üniver-

sitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Erdem Görgün; projenin amacını, 
kapsamını, depozito iade sistemine dair ayrıntıları 
içeren bir teknik sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. 
Erdem Görgün depozito iade sisteminin dünya 
genelindeki başarı oranının %80’lere ulaştığını 
belirtti. Ülkemizde depozito iade sisteminin uygu-

lanması ile temiz hammadde elde edilerek döngü-

sel ekonomiye katkı sağlanacağından ve sistemin 
daha temiz bir çevrede yaşayabilme imkânı 
sunacağından bahsetti. Projenin KÖİ modeline 
uygunluğunun araştırılması konusunda Kamu 
Yönetimi & Finans Uzmanı Dr. Eyüp Vural Aydın ve 
Hukuk Uzmanı Dr. Çağdaş Evrim Ergün’ün destek 
vereceği öğrenildi.
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Açılış konuşmalarını Su Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa TUNCAY, İstanbul Teknik Üniver-

sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat AYDIN ve 
İTÜNOVA Genel Müdürü Dr. Ercan ÇİTİL'in 
gerçekleştirdiği çalıştayda, coğrafi bilgi sistemi 
tabanlı geliştirilen Hidroloji, Hidrodinamik, Hidrojeo-

lojik, Su Kalitesi ve Ekolojik modellerin kabiliyetleri 
ve arayüz tasarımları paylaşılacak olup değerli aka-

demisyenlerin ve katılımcıların görüşlerine sunuldu. 
Çalıştaya proje ekibinde yer alan akademisyenlerin 
yanı sıra, çeşitli üniversitelerde görev alan farklı 
branşlardaki öğretim üyeleri, Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteo-

Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi için Ülkemize Özgü Hidroloji, Su Kalitesi ve 
Ekolojisi Modelleme Araçlarının Geliştirilmesi Projesi Çalıştayı 30 Ekim - 1 Kasım 2019 

tarihleri arasında Karabük ili Safranbolu ilçesinde gerçekleştirildi!

Safranbolu’da Gerçekleştirildi!
HİDROTÜRK Projesi Çalıştayı
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roloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla 
Mücadele Genel Müdürlüğü ile Türkiye Su Enstitüsün-

den ilgili personel katılım sağladı. Çalıştayın ilk 
gününde; Hidroloji Modelinin yetenekleri ve arayüz 
tasarımları tanıtılırken bunlara ek olarak örnek bir 
uygulama üzerinden modelleme aşamaları 
kullanıcılara gösterildi. Hidroloji modelinin talep 
ettiği veri setleri, söz konusu veri setlerinin modele 
girilmesinde izlenecek yol, modelin ülkemize uygun-

luğu açısından yapılan kabuller, kullanılan yöntemler 
ve eksik veri tamamlamak amacıyla geliştirilmiş olan 
yardımcı araca ilişkin bilgiler Hidroloji Grubu Koordi-
natörü Doç. Dr. Okan Fıstıkoğlu tarafından 
katılımcılarla paylaşıldı. Doç. Dr. Fıstıkoğlu’nun ardın-

dan Prof. Dr. Lale Balas ve Dr. Öğr. Üyesi Kaan Cebe 
tarafından 1-2 ve 3 Boyutlu Hidrodinamik Modellerin 
kabiliyetleri ve arayüz tasarımları tanıtılarak örnek 
uygulamalar eşliğinde katılımcılara aktarıldı. 
Çalıştayın ikinci gününde; Hidrojeoloji Modeline 
ilişkin teorik bilgilendirme sunumları, Hidrojeoloji 
Grubu Üyesi Mohsen Mahmoody Vanolya tarafından 
gerçekleştirilirken model arayüzü tanıtımı  ve uygula-

ma örnekleri de sunum sırasında gerçekleştirildi. 
Vanolya’nın ardından geliştirilen Su Kalitesi ve Ekolo-

jisi Modeli çekirdek koduna ilişkin model kabiliyetleri 
ve kabullerinin tanıtıldığı teorik sunumlar Su Kalitesi 
ve Ekolojisi Grup Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ertürk 
tarafından gerçekleştirildi. Çalıştayın son gününde 
ise Su Kalitesi ve Ekolojisi Grubu üyesi Prof. Dr. 
Melike Gürel  Su Kalitesi ve Ekolojisi Modelinin arayüz 
tasarımı tanıtarak örnek bir uygulama gerçekleştirdi. 
Uygulamanın ardından Dr. Yasemin Ergüner ise 
HİDROTÜRK Modeline yardımcı araç olarak geliştirilen 
Habitat Uygunluk İndeksi ve yapay sinir ağları tabanlı 
Ekolojik Kalite Oranlarının hesaplanmasına ilişkin 
örnekleri katılımcılarla paylaştı. Çalıştay son olarak 
Yazılım Geliştirme ve Test Grup Koordinatörü Dr. 
Deniz Aydın’ın HİDROTÜRK modelinin Ulusal Su Bilgi 
Sistemi ile entegrasyonuna ilişkin bilgilendirme sunu-

muyla sona erdi.
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İş Birliği Yapacak
İTÜ ve ARMERKOM Akademik

Mazisi 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahri Hümayun’a dayanan 
iki köklü kurum Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi, geleceğin üstün elektronik korunma kabiliyetine sahip ve 
muhasım elektronik destek sistemlerine karşı yakalanma olasılığı düşük 
yeni nesil gürültü radarlarında ihtiyaç duyulan dalga formlarının 

geliştirilmesi yolunda iş birliği yapacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi İTÜNOVA A.Ş. ve Deniz Kuvvetleri Araştırma 
Merkez Komutanlığı (ARMERKOM) arasında imzala-

nan sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek 
projede, yeni nesil gürültü radarlarında kullanılacak 

dalga formlarının araştırılması, sentezleme algorit-

malarının geliştirilmesi ve gürültü radarı sinyal 
işleme tekniklerine çalışılacak ve ar-ge faaliyetleri 
ile ulusal savunma ve güvenlik alanlarına katkı 
sağlanacak.
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RTTP Rozetleri Takdim Edildi 

İTÜNOVA TTO
ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı 2019‘daydı 

İTÜNOVA TTO’nun üyeleri arasında yer aldığı Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu 
ÜSİMP tarafından geleneksel olarak düzenlenen ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve 
Üniversite Sanayi İşbirliği Kongresi 2019, 27-28 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Harbiye 

Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi’nde düzenlendi.

İTÜNOVA TTO ile birlikte Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon 
ekosisteminden çok sayıda teknokent kuruluşunun ve 
teknoloji transfer ofislerinini ve Ar-Ge ofislerinin bir araya 
geldiği fuarda iki gün boyunca ekosistem diyalogları 
güçlendirilirken aynı zamanda sergilenen patentlerle ilgili 
birçok B2B görüşme gerçekleştirilerek iş ortaklıkları kurul-
masına zemin hazırlandı. Fuarda; “Araştırma Sonuçlarının 

Ticarileştirilmesinde Büyük Ölçekli Şirketlerin Rolü”, 
“Uluslararası Örneklerde Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi”, 
“Yerleşik Sanayimizin Yeni ve Yerli Teknolojilere 
Yaklaşımı”, “Fikri Mülkiyet Temelli Akademik Girişimcilik”, 
“Türkiye’de Fikirden Ürüne Giden Süreçte Yeni Kurgu-

lar/Programlar/Destekler” ve “Yay Platformu Ön 
Sonuçların Değerlendirilmesi” isimli paneller düzenlendi.

ÜSİMP’in katkılarıyla Teknoloji Transfer Uzmanı 
mesleğinin uluslararası tanınırlık ve sertifikasyonu 
olan RTTP (Registered Technology Transfer Profes-

sional) Rozeti, gerçekleştirilen eğitimler ve çalışmalar-
dan sonra başarılı olan 6 teknoloji transfer uzmanına 

Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan tarafından takdim 
edilerek yakalarına takıldı. Bu yıl İTÜNOVA TTO 
personellerinden Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Müdür 
Yardımcısı Gülşah Cevahir de RTTP Rozeti almaya hak 
kazanan 6 kişiden birisi oldu.
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2019 Nobel Barış Ödülü, "barış ve uluslararası işbirliği 
yolunda harcadığı çabalardan dolayı" Etiyopya Başbakanı 
Abiy Ahmed Ali'ye verildi. Nobel Komitesi özellikle de 
Etiyopya'nın komşusu Eritre ile olan savaşı sonlandırmak 
için yürüttüğü çabaların, ödülün Abiy Ahmed Ali'ye layık 

görülmesinde önemli rol oynadığını aktardı. Yapılan 
açıklamada 2019 Barış Ödülü'nün aynı zamanda Etiy-

opya ve Doğu ve Kuzey Doğu Afrika bölgelerinde barış 
ve uzlaşma için uğraşan bütün tarafların da takdir 
edilmesi anlamına geldiği kaydedildi.

Bu doğrultuda çalışmalarını 
sürdüren Nobel komitesi 

barış, edebiyat, ekonomi, fizik, 
kimya ve tıp alanlarında ödüle 
layık görülen isimleri açıkladı. 
Ödül sahipleri ödüllerini 2019 
Aralık Ay'ında İsveç Kralı'nın 

elinden alacaklar.

Nobel Ödülleri
Sahiplerini Buldu

Dünyanın en saygın ödüllerinden birisi olan Nobel Ödülleri çeşitli kategorilerde 
önemli araştırmalar gerçekleştiren bilim insanlarına ve dünyanın ortak mirasına 

katkıda bulunan çeşitli insanlara veriliyor.

Nobel Barış Ödülü

2018 Nobel Edebiyat ödülü Polonyalı yazar Olga 
Tokarczuk'a, 2019 yılının ödülü ise Avusturyalı yazar 
Peter Handke'ye verildi. İki yazarın birden Nobel 
Edebiyat ödülü almasının sebebi geçen yıl ödül süre-

cinin bir cinsel saldırı skandalı nedeniyle ertelenmiş 
olması. 2018 Nobel Edebiyat ödülüne layık görülen 
Olga Tokarczuk geçen yıl İngiltere'de verilen prestijli 

bir diğer uluslararası edebiyat ödülü olan Man Book-

er'ı da kazanmıştı. 76 yaşındaki Avusturyalı oyun 
yazarı, romancı ve şair Peter Hanke'ye de 2019 yılı 
ödülünü veren Nobel Akademisi açıklamasında 
yazarın "insan deneyimini öznelliği ve çevresiyle, dili 
dahiyane bir şekilde kullanarak işleyen etkili eserler" 
kaleme aldığını kaydetti.

Nobel Edebiyat Ödülü
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2019 Nobel Ekonomi Ödülü'nü küresel yoksulluğu azaltıl-
masına yönelik katkılarından dolayı Abhijit Banerjee, Esther 
Duflo ve Michael Kremer kazandı. Ödül Komitesi'nden yapılan 
açıklamada, MIT'den Fransız asıllı Amerikalı ekonomist Esther 
Duflo ile aynı üniversiteden Hindistan asıllı Amerikalı ekono-

mist eşi Anbhijit Banarjee ve Harvard Üniversitesi'nde öğre-

tim üyesi olan Amerikalı kalkınma uzmanı Michael Kremer'in 
yoksulluğa ilişkin deneysel çalışmalarıyla bu ödüle layık 
görüldüğü belirtilirken Esther Duflo, bu ödülü kazanan ikinci 
kadın oldu. İlk ödülü 2009'da Elinor Osttom kazanmıştı. 46 
yaşındaki Duflo ayrıca, 50 yıllık Nobel Ekonomi ödülü tarihin-

de bu ödülü alan en genç kişi oldu.

Nobel Ekonomi Ödülü

2019 Nobel Fizik Ödülü'nü Kanadalı James Peebles ile 
İsviçreli Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı. 3 bilim 
insanının evrenle ilgili keşifleri "çığır açan" bulundu. İsveç'in 
başkenti Stockholm'de Nobel Akademisi'nden yapılan 
açıklamada, ödülün evrenin evrimiyle ilgili çalışmalar ve 
1995'te Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde uzak bir 
gezegenin keşfi nedeniyle verildiği belirtildi. 3 bilim insanı 
yaklaşık 900 bin dolarlık para ödülünü paylaşacak. Nobel 
Komitesi üyesi Ulf Danielsson, "Bu iki ödül de bize kainatta-

ki yerimizle ilgili varoluşsal bir şey söylüyor. Birincisi bilin-

meyen kökenimizin izini sürmek. Bu olağanüstü bir şey. 
Diğeri ise 'Yalnız mıyız?' 'Evrende başka bir yerde hayat var 
mı?" gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor" dedi. Princeton 
Üniversitesi'nden Prof. James Peebles, kainatın evrimi ve 
Dünya'nın kozmostaki yerinin anlaşılmasına dair katkıların-

dan dolayı ödüle layık bulundu. Cenevre Üniversitesi'nden 
Prof. Michel Mayor ve Cambridge Üniversitesi'nden Prof. 
Didier Queloz ise 50 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın yörünge-

sinde dönen "51 Pegasi b", adlı dev gaz kütlesinin keşfi 
nedeniyle ödüle değer bulundu.

Nobel Fizik Ödülü

Bu yılki Nobel Kimya Ödülü, 
lityum-iyon pilleri geliştirme 
alanındaki çalışmaları için üç bilim 
insanına, John B Goodenough, M 
Stanley Whittingham ve Akira 
Yoshino'ya verildi. 96 yaşındaki 
Prof. Goodenough, Nobel Ödülü'ne 
layık görülen en yaşlı bilim insanı 
oldu. Ödülü alan uzmanlar 9 milyon 
İsveç Kronu (5.2 milyon TL) para 
ödülünü de paylaşacak.

Nobel Kimya Ödülü

2019 Nobel Tıp Ödülü'nü, ABD'den William Kaelin ve 
Gregg Semenza ile İngiltere'den Peter Ratcliffe kazandı. 
Üç bilim insanı, kanser ve anemi hastalıklarına karşı 
mücadelede yeni stratejiler geliştirilmesi amacıyla, 
hücrelerin değişen oksijen seviyelerine nasıl yanıt 
verdiğini araştırmışlardı. Nobel Tıp Ödülü Jürisi; William 
Kaelin, Gregg Semenza ve Peter Ratcliffe'in çalışma-

larının, "oksijen seviyesinin hücre metabolizmasını ve 
fizyolojik fonksiyonu nasıl etkilediğine dair anlayışımızın 
temelini oluşturduğunu" belirtti. Üç bilim insanının 
çalışması, vücudumuzun oksijeni nasıl işlediği ve 
oksijene nasıl yanıt verdiği konusunda çığır açtı. Kaelin, 
Semenza ve Ratcliffe, 914 bin dolar para ödülünü 
paylaşacak.

Nobel Tıp Ödülü
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İTÜNOVA TTO’nun patentleme süreçlerine destek sağladığı MEM-TEK’in organize ettiği 
“6. MEM-TEK Uluslararası Membran Teknolojileri Sempozyumu” İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Sempozyumda, Türkiye’de arıtma ve atık su sistemlerinde yerli ve milli 
çözümler ön plana çıkarken, konuya ilişkin dünya örnekleri tartışıldı. Dr. Dinçer Topacık 
Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi’nde düzenlenen programda MEMTEK’in 

10 yılı da kutlandı.

Uluslararası Sempozyum
MEM-TEK’in 10. Yılında

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından Dr. Dinçer 
Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma 
Merkezi’nde MEMTEK 2019 Sempozyumu gerçekleştiril-
di. Sempozyumun ilk gününde İTÜ’de eğitim gören ve 
MEM-TEK görev alan 10 farklı ülkeden öğrenci Dünya’da 

yaşanan su sorunlarına ilişkin görüşlerini kendi ana 
dilleriyle katılımcılar ile paylaştı. Açılış konuşmalarını İTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Orman ve Su İşleri Eski 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve MEM-TEK Müdürü Prof. 
Dr. İsmail Koyuncu gerçekleştirdi.
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Ürünlerimiz yurt dışında kullanılıyor

Membran teknolojileri oldukça önemli bir hale geldi

Yerli çözümler ekonomiye katkı sağlıyor

Membran teknolojilerinin gelişimi ile ilgili bilgi veren 
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, iklim 
değişikliğinin önemli bir sorun olduğuna dikkati çekti. 
Rektör Prof. Dr. Karaca, “Modern dünyanın yerleşik 
düzeni sebebiyle membran teknolojileri ve bu proje 
oldukça önemli konuma geldi. Proje kamu ve sanayi 
desteği ile daha da büyüme potansiyeline sahip bir 

konumda.” dedi. MEM-TEK’in hikayesini en iyi bilenle-

rden biri olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. 
Karaca, “İTÜ, ilk ve enlerin üniversitesi olarak mem-

bran teknolojilerinde de ülkemiz adına bu konuya el 
attı. Şanımıza yakışır bir şekilde Rahmetli Prof. Dr. 
Dinçer Topacık Hocamızın adını bu merkezde yaşat-

maya gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Membran teknolojilerinin son 50 yılda teknolojiye 
paralel olarak gelişim gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. 
İsmail Koyuncu, İTÜ’de 2010 yılında başlanılan çalış-

mayla hayata geçen MEM-TEK Projesinin ülkemiz için 
önemli bir rol oynadığını vurguladı. Patentleme 
süreçlerinde sağlanan destek ve katkılardan dolayı 
İTÜNOVA TTO’ya teşekkür eden Prof. Dr. Koyuncu 

şunları söyledi: “İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kara-

ca’nın ve Devlet Planlama Teşkilatının kararlı tavrıyla 
dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’nun desteğiyle hayata geçen MEM-TEK’in 
amacı arıtma ve atık su sistemlerinde yerli ve milli 
çözümler geliştirmek, modeller üretmek ve insanlığa 
hizmet sunmak.”

Akademik anlamda bu alanlarda çalışan birisi olarak 
MEM-TEK’i ve faaliyetlerini yakından takip ettiğini 
belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bugüne kadar 150 
Ar-Ge projesi gibi ciddi bir rakama ulaşıldı. Daha da arta-

caktır. Bu projeler, arıtma ve atık su konusunda önemli ve 
ciddi işler yaparak, yerli ve milli çözümleriyle ekonomim-

ize katkı sağlıyor.” diye konuştu. Sempozyumda emeği 
geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Eroğlu sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Dünya’da 2,5 milyar insan temiz suya ve 
içme suyuna erişemiyor. Bunun yanı sıra iklim değişikliği 
de çok ciddi bir tehdit unsuru. Sıcaklık artarken yağış 
rejimleri değişiyor. Bazen 1 aylık yağışın 24 saat içinde 
toprağa düştüğünü görebiliyoruz. Bu küresel anlamda bir 
tehdit. Ülkemizde iklim değişikliğinden etkilenmemek 
için çeşitli önlemler alınmalı ve projeleri geliştirmeye 
devam edilmelidir.” Sempozyumda ayrıca ASKİ Genel 
Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Türkiye Yerel Yönetimler 
Kurul Üyesi Lütfi Akça ve Türkiye Bilim Akademisi 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’de birer konuşma 

gerçekleştirdi. Bu yıl uluslararası katılıma açıldı. 2 yılda 
bir yapılan sempozyumun bir önceki ayağı ulusal bir sevi-
yede icra edilmişti. Bugün ise 5 farklı ülkeden önemli 
konuşmacıların yer aldığı toplamda 87 sesli ve poster 
sunumlarının gerçekleştirileceği uluslararası bir sem-

pozyuma dönüştü. Sempozyumun son günü ise İTÜ 
Ayazağa Yerleşkesi Dr. Dinçer Topacık Ulusal Membran 
Teknolojileri Araştırma Merkezi’nde düzenlenen 
programda MEMTEK’in 10 yılı kutlandı. Türkiye'de Mem-

bran Teknolojilerinin Yolculuğu: MEM-TEK'in Rolü başlıklı 
panelde ele alındı. Prof.Dr. Bülent Keskinler moder-
atörlüğünü üstlendiği panele Prof. Dr. Lütfi Akça, Prof.Dr. 
How Yong NG, Prof. Dr. Volodymyr Tarabara, Prof. Dr. 
Halil Hasar, Dr. Ercan Çitil ve Yüksek Mühendis Uzi 
Sezer’in konuşmacı olarak katıldı. Sempozyum Dr. Dinçer 
Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi 
laboratuvarların gezisi ile son buldu. Sempozyumda 
İTÜNOVA TTO MEM-TEK’in çalışmalarına sağladığı 
katkılardan dolayı bir teşekkür plaketine layık görüldü.



Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerinde yürütülen projelerin sonunda ortaya 
konan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyuyla pay-
laşılması ve başarılı merkezlere ödül verilmesi 
amacıyla 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 

Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni yapıldı. İTÜ ARI Tek-
nokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ ARI Teknokent 
Genel Müdürü Doç.Dr. Deniz Tunçalp’e ödülü Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank takdim etti.

İTÜ ARI Teknokent’in küresel bir marka olduğu 
vurgulayan İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca 
“Teknik üniversiteyi diğerlerinden ayıran en önemli 

özellik, küresel başarılara ve ilklere imza atmış bir 
üniversite olmasıdır.” dedi. Dünyadaki lider üniver-
sitelerin kuluçka merkezlerini karşılaştıran uluslar-
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2018 Yılı Performans Endeksi sonuçları açıklandı. İTÜ ARI 
Teknokent “Olgun Aşama TGB Kategorisi İkincisi” oldu. "7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
ve Ar-Ge Merkezleri" ödülleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı 
törende sahiplerini buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'deki tüm 
teknokentlerin belirli kriterler doğrultusunda değerlendirildiği endekse göre, Olgun 
Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri birincisi ODTÜ Teknokent olurken, İTÜ ARI 

Teknokent ikinci sırada yer aldı.

İTÜ ARI Teknokent Küresel Bir Markadır

Olgun Aşama TGB Kategori İkincisi
İTÜ ARI  Teknokent
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arası UBI Global endeksine göre, İTÜ ARI Tekno-
kent’e bağlı Erken Aşama Kuluçka Merkezi olan İTÜ 
Çekirdek’in, yeni sıralamalarda ilk 5’te yer aldığını 
hatırlatan Prof. Dr. Karaca, şöyle devam etti: “İTÜ 
bu işin, araştırmanın ve girişimciliğin merkezinde 
bulunuyor. İTÜ, mezunları ve mensuplarıyla ARI 
Teknokent ile birlikte, 7 Tematik Teknokent‘in 
faaliyete geçmesiyle başarılarımız daha da artacak, 
proje portföyü ile öğrencilerimize ve mezunlarımıza 
iş hacmi sağlamış olacağız.” Ödül ile ilgili değer-
lendirmede bulunan İTÜ ARI Teknokent Genel 
Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise İTÜ ARI Tekno-
kent’in, girişimciliğin ve inovasyonun merkezi 
olmak adına oluşturduğu ekosistemin daha da 
güçlendiğini belirtti. Tunçalp “Bünyemizdeki 
300’den fazla Ar-Ge firması, 7.000’den fazla perso-

nel ve yılda 600’den fazla proje üreten yapımızla 
ülkemizin teknoloji alanındaki rekabet gücünü 
küresel ölçekte artırıyoruz. Dünyada ilk 5’te yer 
alan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka 
Merkezimizi her geçen gün daha da büyütüyoruz. 
Girişimlerimizin aldığı yatırım miktarı 83 milyon 
TL’yi aştı. Dünyaya açılacak yeni teknolojilerin 
gelişimine katkıda bulunarak, girişimcilik eko-
sisteminin çekim merkezi olan İTÜ MAGNET İleri 
Aşama Girişimcilik Merkezimizdeki firmalar bir yılda 
45 milyon TL’lik ciro elde etti. INNOGATE 
programımızla ise yerli teknoloji firmalarının 
başarısını global pazarlarda da sürdürmesini 
sağlıyoruz. İTÜ ARI Teknokent’in büyüme trendini 
devam ettirerek, daha iyi sonuçlara ulaştıracağız.” 
diye konuştu.

Bünyesindeki 300’den teknoloji firması, 7.000’den 
fazla personeli ve yılda 600’den fazla proje üreten 
yapısıyla Türkiye’nin teknoloji alanındaki rekabet 
gücünü küresel ölçekte artıran İTÜ ARI Teknokent, 
Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssüdür. İTÜ 
Ayazağa Kampüsü’nde faaliyetlerini yürüten İTÜ 
ARI Teknokent, 1 milyon 655 bin m2 büyüklüğünde 
bir arazide, 10 binasıyla bugüne kadar 148’i paten-
tli toplamda 2 bin 500’ün üzerinde başarılı Ar-Ge 
projesine imza atarak değer üretmiş ve ülke ekono-
misine katkı sağlamıştır. İTÜ ARI Teknokent; İTÜ 
Çekirdek, İTÜ Magnet ve Innogate markalarını 
geliştirmeye çalıştığı kadar, paydaşlarının da 
markalarına değer ve destek vererek; her zaman 
“Birlikte İleriye” gitmeyi amaçlamaktadır.

İTÜ ARI Teknokent Hakkında



Amerikan Üniversitesi’nde iletişim çalışmaları 
profesörü olan Aram Sinnreich, kısa bir süre önce 
Washington’daki Whole Foods Market’e alışverişe 
gitti ve cüzdanını evde bıraktığını fark etti. Kartı 
yoktu, parası yoktu ama endişelenmek için bir nedeni 
de yoktu. Zira iPhone’unu ödeme yapmak için cebind-
en çıkararak yüzünü kullandı. O gün geleceğe bir 
bakış attığını söyleyen Sinnreich’e göre biyometrik 
teknoloji, dijital yaşamımızın her alanına sızıyor. 
Gelişen teknolojilerle birlikte insanlar, akıllı telefon-

larını kullanarak ödeme yapabilmekteler, bedensel 
özelliklerini (yüz, ses, parmak izi, el geometrisi, iris 
ve retina) kullanarak ödeme yapabilmenin de bir adım 
gerisindeler… Yakın bir zamanda ise mağaza içi yüz 
tanıma makineleri sayesinde akıllı telefona bile 
ihtiyaç duyulmayacağı tahmin ediliyor. Sinnreich, 
Apple ve Amazon gibi önemli teknoloji şirketlerinin 
tüketicilerin bir mağazada rahatça dolaşarak bir kart 
veya araç olmaksızın ödeme yapabilecekleri günü 
sabırsızlıkla beklediklerini söylüyor.

18

Biyometrik Teknoloji
Silikon Vadisi’nin Mobil Ödemelerdeki Son Sınırı:

Biyometrik teknoloji alanında yapılan çalışmalar ve ortaya konan başarılı sonuçlar 
hayranlık uyandırıcı…  Yakın bir gelecekte biyometrik teknolojiyi dijital yaşamımızın her 
alanına sızdığını göreceğiz. Peki, bu teknolojinin hizmetine sunulan bedensel 

özelliklerimiz ne kadar güven altında?
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Biyometrik mobil cüzdanlar -yüzlerimiz, parmak izlerimiz 
veya retinamızı kullanan ödeme teknolojileri- halihazırda 
zaten mevcut.  Pazar araştırması şirketi IT Intelligence 
Markets’e göre, küresel mobil ödeme pazarının yüzde 
33’lük büyüme oranı kaydederek 2026’da 457 milyar 
dolara ulaşması bekleniyor. Mobil ödeme büyüdükçe 
biyometrik teknoloji de dijital yaşamımızda daha fazla 
yer buluyor. Ödemeler nakitten kredi kartlarına akıllı tele-

fonlara geçtikçe, finansal teknoloji şirketleri de biyo-
metrik hizmetlerini artırıyor. Hatta uzmanlar biyometriyi 
ödeme yöntemi olarak kullanmanın ileride oldukça 
popüler olacağını düşünüyor. Nitekim yapılan bir araştır-
ma mobil biyometrelerin 2023’de mağaza içi ve uzaktan 
mobil ödeme işlemlerinde 2 trilyon ABD doları bulacağını 
-bu yılki işlemlerde tahmin edilen 124 milyar dolardan 17 
kat daha fazla olacağını- öngörüyor.

Yüz tanıma teknolojisi günümüzde finansal 
hizmetlere de girmiş durumda. Örneğin Mastercard ve 
Visa insanların telefonlarından hesaplarına giriş 
yapmak için yüzlerini kullanmalarını gerektiren güven-
lik özelliklerine sahip. Apple’ın iPhone X’i, insanların 
telefonlarının kilidini açmak için “Yüz Kimliği” kullan-
malarını sağlıyor ve Samsung Galaxy S8 ve S8+ iris 
tarayıcısına sahip. Amazon’un Rekognition yüz tanıma 

servisi de hem nesneleri hem de insanları tanımlay-
abiliyor.  Üstelik yüz tanıma teknolojisiyle ilgili 
gelişmeler bu örneklerle sınırlı kalacağa benzemiyor. 
Zira Mordor Intelligence’a göre, 2018 ve 2024 arasın-
da yüz tanıma endüstrisinin 9 milyar dolara çıkacağı 
tahmin ediliyor. Hatta 2023’e kadar akıllı telefonların 
yüzde 80’inin yani 5 milyardan fazla cihazın biyometr-
ik donanıma sahip olacağı öngörülüyor.

Biyometrik teknolojideki bu hızlı büyüme beraberinde bir 
takım sorunları da getiriyor. Nitekim özel sektörün 
ABD’deki biyometrik bilgilerin toplanmasını ve 
kullanımını düzenleyen genel olarak uygulanabilir bir 
federal yasa bulunmuyor.  Bir kısım uzman da ticari 
amaçlar için kullanılan biyometrik teknolojiden endişe 
duyuyor. Bu endişenin arkasında ise 201’de, 5.6 milyon 

kişinin parmak izi verilerinin iki ayrı siber saldırıda çalın-
ması yatıyor. Her ne kadar Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki üç eyalet-Washington, Texas ve Illinois – 
biyometrik bilgi gizliliğini düzenleyen yasaları çıkarmış 
olsa da mevcut düzenleme eksikliği, biyometrik bilgilerin 
her birey için kalıcı ve benzersiz olması kimlik hırsızlığı 
için endişe yaratmaya devam edeceğe benziyor.

17 kat fazla olacak

Telefonlar, bu teknolojiye giriş yaptı

Federal yasa mevcut değil



TOSB (Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi) İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM (Otomotiv 
Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi) işbirliği-
yle faaliyetlerine başlayan Türkiye’nin ilk “Sürücüsüz 
Araç Test Parkuru” firmalar ve start-up’lar tarafından 
ilgi görmeye başladı.  Kısa sürede sürücüsüz ve elek-
trikli araç teknolojilerine yönelik birçok testin 
gerçekleştiği Sürücüsüz Araç Test Parkuru’nun ilk 

misafirlerinden birisi de elektrikli araçtan başka bir 
elektrikli araca kablosuz şekilde şarj imkân sağlayan 
yerli girişim Car4Future oldu. Aynı zamanda mobil 
uygulama üzerinden yakın çevredeki elektrikli araç 
sahiplerinin birbirleriyle iletişim kurmasının da önünü 
açan Car4Future, TOSB yerleşkesinde bulunan 
Sürücüsüz Araç Test Parkuru’nda ilk testlerini 
gerçekleştirdi. 
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Sürücüsüz ve elektrikli araçların ülkemizdeki test çalışmaları için, TOSB İnovasyon 
Merkezi ve İTÜ OTAM işbirliğiyle hayata geçirilen Sürücüsüz Araç Test Parkuru 
faaliyetlerine başladı. Otomotiv teknolojileri alanında Türkiye’nin yetkinliklerini artıracak 
olan parkurun ilk misafirlerinden birisi, elektrikli araçtan başka bir elektrikli araca 
kablosuz şarj imkân sağlayan yerli girişim Car4Future oldu. Aynı zamanda mobil 
uygulama üzerinden yakın çevredeki elektrikli araç sahiplerinin birbirleriyle iletişim 
kurmasının da önünü açan Car4Future, TOSB yerleşkesinde bulunan Sürücüsüz Araç 

Test Parkuru’nda ilk testlerini gerçekleştirdi. 

“Kablosuz Paylaşımlı Şarj” Teknolojisi, 
Sürücüsüz Araç Test Parkuru’nda!



Türkiye’nin otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayisiyle 
dünyaya örnek olan ülkelerden birisi olduğunu hatırla-
tan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, 
“Yerleşkemizde bulunan ve TOSB İnovasyon 
Merkezi’mizin ve İTÜ OTAM'ın koordinasyonuyla açılan 
sürücüsüz araçlar test parkuru için beklentimizin çok 
üzerinde geri dönüşler aldık. Türkiye’de yeni nesil 
araçlarla ilgili herhangi bir çalışma varsa bunun 
TOSB’da olması bizleri çok sevindirir. Çünkü, burayı 
sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda Ar-Ge ve 

inovasyon merkezi olarak da tanımlıyoruz. Bu kapsam-
da geleceğe yönelik girişimler için altyapı, enstitü, 
yatırımcı ve hatta fonların ilgi duyması noktasında 
elimizden gelen her şeyi yapmayı çalışıyoruz. Bugün de 
çok değerli bir yerli girişim yerleşkemizdeki testlerini 
gerçekleştirdi. Car4Future’ın geliştirdiği teknoloji 
otomotiv endüstrisi için büyük önem taşıyor. Nasıl 
bugün telefonların kablosuz bir şekilde şarj edilmesi 
yaygınlaştıysa, gelecekte de kablosuz araç şarj 
etmenin önemi büyük olacaktır” diye konuştu.

Sürücüsüz Araç Test Parkuru ile otonom araçlar 
üzerine çalışmalar yapan firmaların altyapı sıkıntısı 
yaşamalarının önüne geçtiklerine değinen İTÜ 
OTAM Genel Müdürü ve TOSB İnovasyon Merkezi 
Genel Koordinatörü Ekrem Özcan da, “Parkurumuz-
da 200 metre çift yönlü düz yol, 500 metre tek 
yönlü düz yol ve 3,8 km çevre yol olmak üzere 3 
parkurumuz bulunuyor. Son 1 ay içerisinde, 
içerisinde global markaların da bulunduğu 7 farklı 
firma ve kurum, hız sabitleyici, şerit tanıma, yaya ve 
levhaları tanıma, trafik ışıklarını algılama gibi çeşitli 
çalışmalarını parkurlarımızda yürütüyorlar. Parkur-
dan faydalanmak için İTÜ OTAM’a veya TOSB 

İnovasyon Merkezi’ne taleplerini iletmeleri yeterli. 
Çalışmanın şekli ve süresine göre planımıza dahil 
edip, internete de erişebilecekleri çalışma ofisiyle 
birlikte hizmeti sunuyoruz. Son olarak yerli bir 
start-up, çok dikkat çekici girişiminin testlerini 
parkurumuzda gerçekleştirdi. Bu da aslında imkan-
lar ortaya koyulduğu takdirde yerli girişimcilerimiz-
in otomotiv sektöründe ne kadar ileri gidebileceği-
nin bir göstergesi” dedi. Sürücüsüz Araç Test Parku-
ru, geçtiğimiz aylarda TOSB İnovasyon Merkezi  ve 
İTÜ OTAM  işbirliğinde devreye alınmıştı. Parkur, 
Gebze’de yer alan TOSB yerleşkesinde tüm kurum, 
kuruluş ve start-up’lara hizmet veriyor. 
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“Geleceğe yönelik girişimlere
birçok destek veriyoruz” 

“1 ayda 7 farklı firma test yaptı”



Otomotiv firmalarına yönelik test çözümleri sunan 
İTÜ OTAM 2019 yılının başında 2,5 milyon TL’lik 
yatırımla WLTP Emisyon Test Laboratuvarı’nı devr-
eye almasının hemen ardından, kurduğu artırılmış 

gerçeklik platformu sayesinde firmaların ofislerin-
den test laboratuvarlarına bağlanabilmesini sağla-
yarak, aldığı yeni projeler doğrultusunda çalışma-
larına hız vererek üçüncü vardiyaya da geçti. Son 
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İTÜ OTAM (İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme 
Merkezi), yaptığı teknoloji yatırımları doğrultusunda otomotiv firmalarının yurtdışında 
gerçekleştirdiği testleri de Türkiye’de gerçekleştirme başarısı yakalayarak büyümesini 
sürdürüyor. Bu kapsamda yeni projelerle birlikte çalışmalarına hız veren İTÜ OTAM, 
üçüncü vardiyaya geçti. Son olarak Mayıs ayında çift vardiya kararı alarak istihdam 
sayısını artıran merkez, üçüncü vardiyaya geçmesinin ardından çalışan sayısını 35 kişiye 
kadar çıkaracak. Ayrıca, geçtiğimiz yılın cirosunu 3. çeyrek itibariyle üç katının üzerine 

çıkaran İTÜ OTAM, 2019 yılı sonunda ise cirosunu beşe katlamayı hedefliyor. 

Üçüncü Vardiyaya Geçen İTÜ OTAM,
Cirosunu Beşe Katlayacak!
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olarak Mayıs ayında çift vardiya kararı alarak istih-
dam sayısını artıran merkez, üçüncü vardiyaya 
geçmesiyle birlikte çalışan sayısını 35 kişiye çıka-
racak. Ayrıca, geçtiğimiz yılın cirosunu 3. çeyrek 

itibariyle üç katının üzerine çıkaran İTÜ OTAM, 
2019 yılı sonunda ise cirosunu beşe katlamayı 
hedefliyor. Avrupa’daki test merkezleriyle aynı 
teknolojik altyapıya sahip olduklarını belirten İTÜ 
OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, “Müşteri odaklı 
yaklaşımımız ve hizmet anlayışımızla otomotiv 
firmaları için en iyi çözümü sunmaya özen gösteriy-
oruz. Büyümemizin altında; müşteri odaklı şirket 
anlayışını İTÜ OTAM’da tahsis etmemiz, teknolojiyi 
yakından takip edip merkezimize yansıtmamız ve 
dijital dönüşüm projelerini hızlıca hayata 
geçirmemiz yatıyor. Bu kapsamda, sene başından 
itibaren WLTP Emisyon Test Laboratuvarı ve 
artırılmış gerçeklik platformu gibi önemli atılımlar 
gerçekleştirdik. Böylece, ülkemizde faaliyet 
gösteren otomotiv firmalarının yurtdışında plan-
ladığı Ar-Ge ve test çalışmalarını Türkiye’de karşıla-
yarak söz konusu büyümemizi başarıyla sağladık. 
İTÜ OTAM’ın bu büyümesinde önemli katkıları bulu-
nan başta Ford Otosan ile Renault olmak üzere; 
Honda, Hyundai, AVL, BMC, Tümosan, FEV, OSD, 
TAYSAD, OİB ve diğer 100’e yakın iş ortağımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
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İTÜ ARI Teknokent’te

KVKK Semineri Düzenlendi!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu semineri, Avukat Özlem 
Sezgin’in sunumuyla İTÜ ARI Teknokent’te ilgilileri bir araya 
getirdi.  Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında veri 
sorumlularınca yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, uyum 
süreçleri kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin 
veri sorumluluklarının bilgilendirilmesi amaçlandığı seminerde;
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri 
işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri,
• Kurul tarafından verilmiş kararlar ve yayınlanan rehberler 
ışığında uyum sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar,
• Veri envanteri hazırlanırken ya da güncellerken dikkat edilecek 
hususlar, konularına değinildi.

Güney Kore Ticaret
Heyeti’nin Ziyareti! 

Kore Ticaret Ajansı ile birlikte organize edilen 
etkinlikte, Güney Kore’den gelen Ticaret Heyeti İTÜ 
ARI Teknokent ve faaliyetleri hakkında bilgi alıp İTÜ 
ARI Teknokentli firmalarla görüştü.

Geçtiğimiz iki ayda İTÜ ARI Teknokent’te  ziyaretleri, etkinlikleri, fuarları, workshopları ve 

seminerleri sizler için derledik! 

TET Proje Pazarı
(Smart Future World Expo)

İTÜ Çekirdek girişimcilerinden Fitchef, Waste Heros 
ve Meşk ile 30 – 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen TET 
Proje Pazarı’nda (Smart Future World Expo) İTÜ ARI 
Teknokent çatısı altında yer aldı.



Webrazzi Summit

Webrazzi Summit konferansında İTÜ Çekirdek 
girişimcilerinden image4io, Avokadio, Fabrikatör, 
Tekstilde Dijitalleşme ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri, 
PİN, 34con, Missafir, Moritoys, Pollective ve Ludens 
Roboadvisory ile İTÜ ARI Teknokent çatısı altında yer 
aldılar.

4. Ar-Ge ve İnovasyon
Zirvesi ve Sergisi

İTÜ ARI Teknokent olarak 4. Ar-Ge & İnovasyon 
Zirvesi’nde  İTÜ Çekirdek girişimcilerimizden 
İhracatYap, Hextech Green, Fark Endüstri, Fitchef, 
laser.com, Winergy ve Pla Move ile katılım gösterildi. 
Zirvede İTÜ ARI Teknokent standı pek çok 
katılımcının ilgisini üzerinde topladı.
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İTÜ Çekirdek, dünyadaki lider üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran 
ve sıralayan uluslararası UBI Global endeksine göre dünyada ilk 5’te yer aldı.

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI 
Teknokent’in Erken Aşama Kuluçka Merkezi İTÜ 
Çekirdek, dünyadaki lider üniversitelerin kuluçka 
merkezlerini karşılaştıran ve sıralayan uluslararası 
UBI Global endeksine göre üniversite kuluçka 
merkezleri sıralamasında ilk 5’te yer aldı. Katar 
Doha’da düzenlenen gecede en iyiler arasında Türki-
ye’yi temsil eden İTÜ Çekirdek’le birlikte ilk 5’te 
Kanada’dan The DMZ; İtalya’dan PoliHub; İngil-
tere’den The SETsquared ve Hollanda’dan YES!Delft 
vardı. UBI Global tarafından yapılan değer-

lendirmede; merkezlerin aldığı başvuru sayısı, 
mentor, destekçi ve eğitmen havuzu, girişimcilere 
verilen eğitim, başarılı girişimci sayısı, yaratılan 
istihdam, yatırım ve ciro gibi kriterler etkili oluyor. 
UBI Global sonuçlarını değerlendiren İTÜ ARI Tekno-

kent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ Çekirdek dünyanın lider 

üniversitelerinin kuluçka merkezleri ile kıyasıya 
yarışarak, ülkemiz adına bir kez daha çok önemli bir 
başarı elde etti. İTÜ Çekirdek’in büyük başarısında 
emeği geçen tüm girişimcilerimizi, mentorlarımızı, 
yatırımcılarımızı ve paydaşlarımızı kutluyorum. İTÜ 
Çekirdek’te dünyanın en önemli üniversitelerinde ve 
girişimcilik merkezlerinde kullanılan iş modeli ve 
içeriklerinin yerel koşul ve ihtiyaçlara uyum-

landırdığımız bize özel bir yöntemi kullanıyor ve 
bunu sürekli geliştiriyoruz. İTÜ Çekirdek’te girişim-

cilere açık ofis, mini MBA/girişimcilik eğitimi, teknik 
altyapı desteği, laboratuvar kullanım imkânı, labor-

atuvar sarf malzemeleri desteğinin yanı sıra 
aralarında alanında uzman iş dünyası ve aka-

demiden 300’ü aşkın gönüllü mentor desteği 
sağlıyoruz. Ayrıca, fikri mülkiyet haklarını koruy-

abilmeleri için, İTÜ’nün teknoloji transfer ofisi 
İTÜNOVA TTO ile birlikte Türkiye, Avrupa ve Ameri-

Dünyada İlk 5’te
İTÜ Çekirdek
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İTÜ Çekirdek girişimciler için en doğru adres!

İTÜ Çekirdek Hakkında

ka’da patent alabilmeleri için patentin niteliğine 
göre mali destek ve danışmanlık hizmetleri 
sağlıyoruz. Fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da 
hizmete dönüştürmek isteyen girişimciler için 
çalışan İTÜ Çekirdek’te bugüne kadar 500’ü aşkın 
girişim şirketleşti.” diye konuştu.

Prof. Dr. Karaca, “İTÜ Çekirdek’in Elginkan Vakfı, İstan-

bul Sanayi Odası, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhra-

catçıları Birliği (OİB), EnerjiSA, Anadolu Efes, Agito, 
Allianz, Anadolu Sigorta, PETKİM, 3M ve Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) de aralarında bulunduğu 
40’ı aşkın paydaşı bulunuyor. Türkiye’nin geleceğine 
katkı sunmak, yeni iş birliklerine olanak sunmak isteyen 
kurumsal şirket ve yatırımcıları İTÜ Çekirdek’e davet 
ediyoruz.” dedi. Kurulduğu 2012 yılından beri 30 bini 
aşkın başvuru alan, 2 bin 424 girişim ve 5 bin 432 

Teknolojik, yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif 
ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan 
tüm girişimciler ve start-uplar için en doğru adres olan 
İTÜ Çekirdek’e girişimciler; otomotiv, fintech, insurtech, 

“Türkiye’nin geleceğine 
katkı sunmak isteyenleri 
İTÜ Çekirdek’e bekliyoruz.”

girişimciyi destekleyen İTÜ Çekirdek ile girişimciler 83 
milyon TL’yi aşan yatırımla buluştu. Bu yıl Türkiye dışın-

da 30 farklı ülkeden ve Türkiye’de 63 farklı şehirden 
binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek’te girişimcilerin 
toplam değerlemesi ise 956 milyon TL’yi aştı.

sağlık ve IoT gibi teknoloji alanlarında başvuru yapabili-
yor. Yıl boyu başvuru alan İTÜ Çekirdek’e her yaştan 
girişimci, www.itucekirdek.com internet sitesi üzerin-

den başvurabiliyor.

Dünyadaki üniversite kuluçka merkezleri sıralamasında 
ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka 
Merkezi, fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete 
dönüştürmek isteyen girişimciler için çalışmaktadır. 
Kurulduğu 2012 yılından beri yüzlerce girişimin aldığı 
desteklerle başarılı olmasını ve şirketleşmesini sağlayan 
İTÜ Çekirdek, ülke genelinde 2 bin 424 girişime ve 5 bin 

432 girişimciye destek verdi. 83 milyon TL’yi aşkın 
yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerle-

mesi 956 milyon TL’yi aştı. Türkiye girişimcilik 
ekosistemini girişimlerin kalitesi, dünya piyasalarındaki 
başarısı ve başarılı girişim sayısı bakımından büyütmeyi 
hedefleyen İTÜ Çekirdek’in özel sektör ve kamu kurum-

larından pek çok paydaşı bulunuyor.

UBI Global Hakkında
İsveç merkezli araştırma kuruluşu UBI Global; kuluçka 
merkezlerini geliştirmeyi, en iyileri belirlemeyi ve araların-

da iş ağını geliştirmeyi hedefliyor. 90'dan fazla ülkede, 
1.000'den fazla üye organizasyon ağına sahip olan UBI 
Global; kuluçka programlarını karşılaştırma, kıyaslama ve 
onlara yönelik araştırma hizmeti sunuyor. Değer-
lendirmede kuluçka merkezinin aldığı başvuru sayısı, opera-

syonel bütçesi, mentor, destekçi ve eğitmen havuzu, 
girişimcilere verilen eğitim, mentorluk sayısı, merkezin 
çıkardığı başarılı girişimci sayısı, girişimcilerin yarattığı 
istihdam, aldıkları yatırım ve ciro vb. birçok kriter bulunuyor.
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Dünyanın girişimcilere en fazla kaynak sağlanan etkinliği ‘Big Bang Start-up Challenge’ 
bu yıl yeni bir rekora imza attı. Big Bang’te sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve 
fuayede yer alan bazı yarı finalist gruplar ile ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek 
girişimleriyle birlikte 52 milyon TL’lik ödül, nakit ve yatırıma ulaşılarak; bir önceki yıl 
dağıtılan kaynak ikiye katlandı.  52 milyon TL’nin yaklaşık 48 milyon TL’si yatırım olarak 
girişimcilerle buluşurken, 2019 Türkiye girişimcilik ekosisteminin ilk 3 çeyreğinde 
alınan yatırımın yarısının; yalnızca bir gecede dağıtılması da Big Bang’in gücünü 
gösterdi. Sahneye çıkan 20 finalist arasından en çok desteği alan ilk üç girişim Parxlab, 

Sensemore ve Earnado oldu.

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulan ve üniversi-
telerin girişimcilik kuluçka merkezleri sıralamasında 
dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek’in her yıl yeni 
girişimlerin en iyilerini belirlediği ‘Big Bang Start-up 
Challenge’da yeni bir rekora imza atıldı. Her yıl 
yüzlerce girişimin başvurduğu, bu yıl ilk kez Türkiye 
dışında 30 farklı ülkeden de başvuru alındığı İTÜ 

Çekirdek’in final etkinliği, 28 Kasım 2019 Perşembe 
günü Uniq İstanbul’da yoğun bir katılımla gerçekleşti. 
Bu yıl ‘scale-up’ mottosuyla yola çıkan Big Bang’te 
sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve fuayede 
yer alan bazı yarı finalist gruplar ile ikinci tur yatırım-

larını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte 52 
milyon TL’lik kaynağa ulaşıldı. 52 milyon TL’nin 

İkiye Katlandı!

İTÜ Çekirdek’ten Rekor:
Big Bang’te Girişimcilere Dağıtılan Kaynak
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yaklaşık 48 milyon TL’si yatırım olarak girişimcilerle 
buluşurken, 2019 Türkiye girişimcilik ekosisteminin 
ilk 3 çeyreğinde alınan yatırımın yarısının; yalnızca bir 
gecede dağıtılması da Big Bang’in gücünü gösterdi. 

TOP 20’de yer alan girişimler arasında aldıkları ödül, 
nakit ve yatırımla ilk üçte yer almaya hak kazanan 
girişimler; 4 milyon 225 bin TL ile Parxlab, 567 bin TL 
ile Sensemore ve 545 bin TL ile Earnado oldu.

Etkinlikte konuşan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır; “Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı olarak, Türkiye’de teknoloji ekosistemine, 
girişim ekosistemine, AR-GE ve inovasyona elimizden 
geldiğince destek olmaya gayret ediyoruz. Bugün Türki-
ye’de, 80’nin üzerinde Teknopark’ta, 5 binden fazla 
teknoloji geliştiren şirketimiz ve girişimimiz var. Özel 
sektörün AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 
500’ü aşmış durumda. 2018 yılı AR-GE ve yenilik istatis-

tiki verilerine göre, AR-GE’ye ayırdığımız payın bir önceki 
yıl olan 2017 ile karşılaştırdığımızda memnuniyetle 
artmış ve yüzde 1 barajını aşmış olduğunu görüyoruz. 

Hedefimiz ise bunu çok daha ileriye taşımak. Rakip ülkel-
erdeki gibi AR-GE’ye milli gelirden yüzde 3 ile yüzde 4 
arası pay ayırabilmeyi ümit ediyoruz. Bütün bunlar aslın-

da Türkiye’de büyük bir altyapının kurulduğunu gösteriy-

or. İTÜ ARI Teknokent gibi teknoparklarımız tabii bu süre-

cin öncüleri ve küresel düzeyde başarılı girişimci çıkarma 
iddiası taşıyorlar. Bizim de bütün hedefimiz, Cumhuriye-

timizi 100. yılına taşırken Türkiye’den küresel ölçekte 
unicornlar, milyar dolar değerini aşmış girişimler çıkar-
mak. Buradaki girişimlerimiz, destekçilerimiz ve 
yatırımcılarımızla bunu başararak, Türkiye’deki girişim 
ekosistemini daha ileri yaşayacağız” dedi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan 

Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır: 
“Bütün hedefimiz Türkiye’den 
küresel düzeyde milyon dolarları 
aşmış girişimler çıkarmak”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca: 
“İTÜ Çekirdek’te ülkemizdeki 
girişimcilik ekosistemini 
desteklemeyi ve başarılı iş 
fikirlerini doğru yatırımcılarla 
buluşturmayı sürdüreceğiz”
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Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ Çekirdek Erken Aşama 
Kuluçka Merkezimizi, erken aşamadaki girişimcileri 
desteklemek üzere 2012 yılında kurduk. Kurulmadan 
önce dünyadaki belli başlı merkezlerin özelliklerini 
ve Türkiye’deki uygulamaların iyileşme alanlarını 
inceleyerek yola çıktık. Yola çıkarken sahip olduğu-

muz vizyonu hayata geçirme başarımız sayesinde de 
hem Türkiye’de hem dünyada tanınan bir kuluçka 
merkezi haline gelmiş bulunuyoruz. İTÜ Çekirdek, 
uluslararası üniversite kuluçka merkezleri perfor-

mans sıralaması olan UBI Global verilerine göre; 

üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasın-

da dünyada ilk 5’te yer alıyor. İTÜ Çekirdek olarak 
kurulduğumuz yıldan beri 2 bini aşkın girişime ve 5 
bini aşkın girişimciye destek verdik. 83 milyon TL’yi 
aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam 
değerlemesi 956 milyon TL’yi, toplam cirosu ise 65 
milyon TL’yi aştı. Bu yıl Türkiye dışında 30 farklı 
ülkeden 80’i aşkın grup ve Türkiye’de 63 farklı 
şehirden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek’te ülke-

mizdeki girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve 
başarılı iş fikirlerini doğru yatırımcılarla buluşturmayı 
sürdüreceğiz” diye konuştu.

İTÜ ARI Teknokent olarak dünyada eşi benzeri 
olmayan bir ekosistem kurguladıklarını belirten İTÜ 
ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp 
şunları söyledi; “2019 start-up kavramının yanı sıra 
scale-up kavramını da sıkça duyduğumuz bir yıl oluyor. 
Girişimleri sadece başlatmak değil, scale-up aşaması-
na getirerek hızlı bir şekilde büyütmek, tüm dünyada 
ve Türkiye’de giderek önem kazanıyor. İTÜ ARI Tekno-

kent ve İTÜ Çekirdek olarak biz de scale-up kavramına 
odaklanarak, girişimcileri kendilerini büyütecek 
yatırım ve desteklerle bir araya getiriyoruz. Yeni pay-

daşlarımız ve büyüyen girişimcilik ekosistemi ile 
geçen yıl girişimcilere ulaştırdığımız kaynağı, bu yıl 
ikiye katlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vitesi 
büyüterek, Türkiye’ye ek 30 farklı ülkeden başvuru 
aldığımız bu yıl; yabancı girişimlere de kapımızı açtık. 
Big Bang’de yatırım ve hibe alan yabancı girişimler 
işlerini globalde büyütmek için bir ofislerini İstan-

bul’da, İTÜ ARI Teknokent’te açacak. Türkiye’nin dört 
bir yanından başvuran girişimciler ise İstanbul pazarı-
na ve ihtiyaç duydukları teknik uzmanlığa İTÜ Çekird-

ek desteği ile ulaşarak bulundukları illerden ülke ve 

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Tunçalp: “Geçen 
yıl girişimcilere ulaştırdığımız kaynağı ikiye katlamanın 
mutluluğunu yaşıyoruz”
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dünya pazarlarına doğru 
büyümelerine hızla devam 
edebilecekler. 2020 sektör 
dikeylerinde, önemli pay-

daşlıklar kurarak girişimcilere 
daha çok destek sağlaya-

cağımız bir yıl olacak.” Ev 
sahibi İTÜ ARI Teknokent, beş 
girişime İTÜ Çekirdek kapalı 
ofis ödülü, üç girişime ise 
Innogate ödülü verirken, diğer 
girişimlere ise İTÜ MAGNET ve 
açık ofis ödülleri verdiğini 
duyurdu. Etkinlikte ayrıca 
Elginkan Vakfı, İstanbul 
Sanayi Odası, Uludağ Otomo-

tiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) , EnerjiSA, Anadolu 
Efes, Agito, Allianz, Anadolu 
Sigorta, PETKİM, 3M ve Elektr-

ik Dağıtım Hizmetleri Derneği 
(ELDER) de geleceğin girişim-

lerine destek oldu.
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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 ekim-kasım aylarında çeşitli gelişmelere sahne 

oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Otomazone’dan
Yeni Yazılım Lansmanı
Big Bang 2018 finalistlerinden Otomazone, yeni 
yazılımının lansmanını endüstrinin öncü firmalarının 
katılımıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. 
Endüstrinin en büyük sorunlarından biri olan hızlı yedek 
parça tedariğinde yeni bir dönem başlatmayı amaçlayan 
Otomazone; premium hizmet, hızlı kargo, atıl stok 
yönetimi, birden fazla tedarikçiye aynı anda ulaşabilme 
gibi birçok yeniliği sektöre kazandırmayı amaçlıyor.

Pubinno, Yeni Ürünü
Smart Tap II’nin Lansmanını

Almanya’da Yaptı

Faaliyetlerine Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco 
eyaletinde devam eden ve amacı dünyaya kusursuz birayı 
sunmak olan teknoloji odaklı İTÜ Çekirdek girişimi Pubinno, 
yeni ürünü Smart Tap II’nin lansmanını 12-14 Kasım’da 
Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenen Braubeviale 
etkinliğinde yaptı. Pubinno,  draft beer sunumundaki 
problemlere odaklanırken, tüm ekosistem için uçtan uca ve 
yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.
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Toyi, Toyzz Shop
Mağazalarında
Satılmaya Başlandı

Çocukların yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirmek 
amacıyla kendi oyuncaklarını yapmaları için günlük 
hayatta kullanılan objelerle hazırlanan setler üreten Toyi, 
Türkiye’nin en büyük perakende oyuncak mağaza zinciri 
olan Toyzz Shop raflarında yerini aldı. Toyi, anlaşma 
çerçevesinde Toyzz Shop mağazalarından alınan her bir 
oyuncak seti için Koruncuk Vakfı’na yardım yaparak 
sosyal anlamda da bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Ecording,
#GeleceğeNefes Oldu!

Ecording, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı’nda 600 
öğrenci ile birlikte tohum topu yaparak #GelecegeNefes 
oldu! Ekip, İstanbul Kemerburgaz Ragıp Kutmangil İlkokulu 
öğrencileri ile bir araya geldiği etkinlikte, öğrencilerin de 
desteğiyle oldukça fazla sayıda tohum topu hazırladı.

İTÜ Çekirdek Girişimcileri
Alumni Day Etkinliğinde Buluştu

2011’den bu yana Türkiye’den teknoloji girişimleri 
çıkmasını sağlayan İTÜ Çekirdek ekibi olarak 
mezunlarımızla Alumni Day etkinliğimizde bir araya 
geldik. 

Yapay Zekâya Sahip
İlk Robo Danışman: Akıllı Param

Smart Advice Finansal Teknolojiler tarafından geliştirilen 
Akıllı Param, tüm yatırım fonlarından oluşan portföy 
önerilerinde bulunarak yatırım hizmetlerini herkes için 
erişilebilir hale getiriyor. İTÜ Teknokent’de derin öğrenme 
yönetimi ile geliştirilen Akıllı Param, her gün milyarlarca 
işlem yapıyor ve milyonlarca müşteri için yatırım 
fonlarından oluşan yatırım önerilerinde bulunurken, yapay 
zekâ sayesinde geliştirilen modelleri uygulayarak daha iyi 
getiriler elde edilmesine yardımcı oluyor. 
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Bu noktada ebeveynlere teknolojik çözümleriyle ebev-

eynlere destek olmaya çalışan Innogate firmalarından 
Invidyo, yapay zekâ temelli görüntü işleme teknolojileri 
kullanıyor. Invidyo, bebeğin ağladığı anları otomatik bulup 
kaydederken, Yüz tanıma teknolojisi sayesinde anne-ba-

ba evde yokken eve, bakıcı hariç yabancı biri gelirse alarm 
vererek ebeveynleri uyarıyor. Bebeğin yüzünü tanıyan 
ürün, güldüğü anları otomatik tespit edip, yüksek 
çözünürlüklü fotoğraflarını çekebilme yeteneğine de 
sahip. Geliştirdiği başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine 
çeken Invidyo ulusal basının önemli yayın organlarından 
Yeni Şafak Gazetesi’nde Arzu Kurum’un KOBİ köşesine 
konuk olurken bizde bu keyifli haberi sizler için derledik! 

Kadınları iş hayatında tutmak için verilen destekler tek 
başına yeterli olmuyor. Anneler çocuğunu bakıcıya teslim 
ederken korkuyor. Alandaki boşluğu fırsata dönüştürmek 
isteyen girişimci Özgür Deniz Önür, ailelerin evdeki çocuk-

larını kameralarla kolay takip edebilmesi için yapay zekâlı bir 
ürün geliştirdi. Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi Çalışması 
sonuçlarına göre, ülkemizde 31 milyon kadından sadece 9 
milyonu iş hayatında. Türkiye’de iş gücüne katılım oranında 
31 milyon 75 bin kadın potansiyeli bulunduğu ifade ediliyor. 
Bu veriler ışığında kadının alandaki faaliyetini fırsata 
dönüştürmek isteyen girişimci Özgür Deniz Önür, çalışan 
anne ve babaya kolaylık sağlamak için bir ürün geliştirdi.

Her anne babanın en hassas noktalarından biridir çocukları. Günümüzün modern 
dünyasında çalışma hayatını eşit yüklenen anne ve babalar doğum sonrası, maddi ve 
manevi kaygılarla çalışma hayatına devam edebilmeyi arzularken, bu noktada henüz 
dünyayı tanıma evresindeki yavrularını emanet edeceği bakıcıları bulmakta ve onlara 

güvenmekte bin bir zorlukla karşı karşıya kalıyorlar.

Sanal Dadı
Ebeveyne

Yeni Şafak - Arzu Kurum
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Yapay zeka temelli görüntü işleme teknolojileri kullanan 
Özgür Deniz Önür, Invidyo adını verdiği cihazla bebeğin 
ağladığı anları otomatik bulup kaydediyor. Yüz tanıma 
teknolojisi sayesinde anne-baba evde yokken eve, bakıcı 
hariç yabancı biri gelirse alarm veriyor. Bebeğin yüzünü 
tanıyan ürün güldüğü anları otomatik tespit edip, yüksek 
çözünürlüklü fotoğraflarını çekebiliyor. Cihaz, günün 
önemli anlarını içeren 2 dakikalık özetini de oluşturabiliy-

or. Hasta ve yaşlılara evde verilen bakım hizmetinin 
kalitesini de otomatik ölçebilen bu ürünün fiyatı 699 lira 
ve şu an dört binden fazla kişi tarafından kullanılıyor. 
Deniz Önür, ürünle anne-babaların çocuğun kendini nasıl 
hissettiğini, evde herhangi bir sorun olup olmadığını, 
görüntüleri izlemelerine gerek kalmadan otomatik tespit 
edebildiğini söylüyor. Invidyo’yu kurmadan önce ekip 
olarak televizyonlardan gelen verilerin arşivlenmesi ve 

otomatik sınıflandırılması üzerine çalıştıklarını anlatan 
Deniz Önür, daha sonra hem arkadaşlarının hem ekip 
üyelerinin çocukları olmaya başlayınca, kendileri için en 
değerli arşivin çocukların büyürken çektiği fotoğraf ve 
videoları olduğunu anladıklarını dile getiriyor.

“Bu konu üzerinde çalışırken ebeveynlerin en çok 
sıkıntı çektiği noktalardan birinin, hayattaki en değerli 
varlıklarını, çocuklarımızı, tanımadıkları bir bakıcıya 
emanet ederken yaşadıkları korku olduğunu gördük” 
diyen Deniz Önür, aynı şekilde bakıcıların da çoğu 
zaman, kendi hataları olmamasına rağmen çocukların 
başına gelen en ufak sorunda suçlanacaklarını 
bildikleri için hep tedirgin olduklarını ifade ediyor. Bu 
nedenle anne babaların evlerine kamera sistemleri 
kurduğunu, ancak yoğun çalışma temposunda 
görüntülere dönüp bakmak için zaman bulamadığını 
aktaran Deniz Önür, “İşte biz de tam olarak bu problemi 

İki Tarafta Tedirgindi
çözmek için bu ürünü geliştirdik. Amacımız, video 
görüntülerindeki önemli bölümleri otomatik tespit 
edip anne-babalara gün içinde neler olup bittiğini 2-3 
dakika içerisinde anlamalarını sağlayacak bir özet 
videosu sunmak” diyor. Cihazlarını çalışan anne ve 
babaların kullandığını belirten Deniz Önür, “Özellikle 
çocukları evde bakıcılara emanet eden beyaz yaka 
ebeveynler ürüne özel ilgi gösteriyor. Genelde evde 
bakıcı tutabilenler üst gelir grubundaki ailelerden 
oluşuyor. Hem Türkiye’de hem Avrupa ve Amerika’daki 
büyükşehirler bizim için ana müşteri kitlesinin bulun-

duğu yerler” ifadelerini kullanıyor.

Özgür Deniz Önür, şu an ürünlerinin Türkiye’de 
çeşitli mağazalarda satıldığını ifade ederek, yurt 
dışında ise, Kanada’da 60 mağazada, Amerika’da 
Amazon.com üzerinden online satışları olduğunu 
belirtiyor. Deniz Önür, kısa vadede hedeflerinin yer 
aldıkları noktaları arttırarak, Türkiye’de pazar lideri 
haline gelmek ve Innogate Uluslararası Hızlandırma 
Programı sayesinde Amerika’da da marka bilinir-

liklerini üst seviyelere taşımak olduğunu kaydediy-

or. Yakın zamanda Almanya’dan başlamak üzere 
Avrupa pazarına da açılmayı hedeflediklerini 
söyleyen Deniz Önür, “Daha sonraki aşamada ürün 
gamını büyüterek Amerika ve Avrupa pazarlarında 
Invidyo’yu yaşlı ve çocuk bakımı konusunda ilk akla 
gelen ürün haline getirmeyi planlıyoruz” diye 
konuşuyor.

Hedef Türkiye Pazarında Liderlik

Özgür Deniz Önür
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İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Cibuti Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 
yapılandırılmasına İTÜ’nün sağladığı katkı dolayısıyla Cibuti Cumhurbaşkanı 
tarafından “Liyakat Nişanı” ile ödüllendirildi. Liyakat Nişanı, 27 Haziran 1977 

Cibuti’nin bağımsızlık gününü ifade eden bir devlet ödülü olarak biliniyor.

Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Dr. Nabil 
Mohamed Ahmed, Cibuti Üniversitesi Rektörü Dr. Djama 
Mohamed Hassan ile birlikte İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca’yı 22 Ekim 2019 Salı günü ziyaret etti. Rektör Prof. 
Dr.  Karaca’ya Liyakat Nişanı Cibuti Yükseköğretim ve 
Araştırma Bakanı Dr. Nabil Mohamed Ahmed tarafından 
İTÜ Rektörlük Senato Odasında takdim edildi. Cibuti 
Üniversitesi mühendislik fakültesinde dersler veren İTÜ 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Bilgi 
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca’ya eşlik etti.

İTÜ ile Cibuti Üniversitesi arasında imzalanan “Eğitimde 
İkili İş Birliği Anlaşması”na göre üniversitemiz Cibuti 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin İnşaat Mühendis-

liği ve Elektrik Mühendisliği Bölümlerinin kuruluşunu 
üstlenmişti. İTÜ’nün başarılı akademisyenlerinin 
yetiştirdiği toplam 44 öğrenci 2018-2019 akademik yılı 
sonunda mezun olmuştu.

Cibuti'den Liyakat Nişanı

İTÜ’nün akademik birikimi Cibuti’de

Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya
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 Arasında Protokol
İTÜ ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) arasında İTÜ 
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde ortak 
bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla, MGM önderliğinde akademik ve teknik çalışmaları 

desteklemek amacıyla kurulacak irtibat ofisine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

İTÜ ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü iş birliği 
protokolüne İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Volkan 
Mutlu Coşkun imza attı. “Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümüne İrtibat 
Ofisi Kurulmasına İlişkin Protokol” ile; Meteoroloji 
Genel Müdürlüğünce kurulacak MGM irtibat ofisi ve 
görevlendirilecek Meteoroloji Uzmanları, Üniversiten-

in akademik personeline, öğrencilerine teknik ve 
bilimsel destek sağlayacak. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri 

Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümüne, Meteo-

roloji Genel Müdürlüğü tarafından irtibat ofisi kurul-
ması ve işletilmesi sırasında verilecek teknik destek 
ve eğitim faaliyetlerini kapsayan protokolün amacı, 
irtibat ofisi çalışma koşullarının belirlenmesi ve irtibat 
ofisi aracılığı ile ortak bilimsel çalışmalar ile eğitim, 
öğretim ve teknik iş birliğinin sağlanması ile taraflar 
arasında irtibat ofisi sayesinde yapılacak müşterek 
çalışma, görev ve iş birliği esaslarının belirlenmesi 
olarak yer aldı.



The Boundary Spanners Development Programme; 
yükseköğrenim personelinin sınır kapsamı (boundary span-

ning) rolüne ilişkin yetkinlik ve becerilerini geliştirmesine 
imkân sağlayarak üniversitelerle bölgesel, ulusal ve 
uluslararası iş paydaşları arasındaki bütünleşmeyi 
engelleyen bariyerleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Proje, 
Hollanda merkezli University Industry Innovation Network 
(UIIN) koordinatörlüğünde yürütülüyor. Proje, 2019 yılı 
Erasmus+ Bilgi Ortaklığı (Knowledge Alliance) İnovasyon 
ve İyi Uygulamaların Değişimi için iş birliği çağrısı 
kapsamında 195 başvuru arasından, zorlu ve kapsamlı 

Proje kapsamında, İTÜ GİNOVA dışında aşağıdaki kuruluşlar ortak olarak yer alıyor;
• University Industry Innovation Network BV (Proje Koordinatörü)
• Fachhochschule Munster
• Universidad de Malaga
• Association Europeenne d’Institutions de L’enseignement superieur
• Crazy Town Oy
• Momentum Marketing Services Limited
• Meath County Council
• Camara de Comercio E Industria Italiana Para Espana
• Institut Mines Telecom Business School

değerlendirme süreçlerinden geçerek desteklenen 33 
proje arasında yer alarak 773.838 Avro hibe almaya hak 
kazandı. Toplamda 36 ay sürecek olan projenin İTÜ 
GİNOVA tarafındaki araştırma ekibi Prof. Dr. Şebnem 
Burnaz, Dr. Zeynep Erden Bayazıt ve Dr. Alper Yurttaş’tan 
oluşuyor. Bölgesel, ekonomik ve sosyal kalkınmada 
yükseköğrenim kurumlarının katkısını artırmak hedefine 
bağlı olarak üniversiteleri güçlendirmeyi amaçlayan 
projede, Avrupa Komisyonu desteğiyle yapılan yıllar süren 
araştırmalar sonucunda oluşturulan “Üniversite - İş 
Dünyası İş Birliği Ekosistemi” modelinden ilham alınıyor.
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İTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi - İTÜ GİNOVA’nın ortakları arasında yer aldığı 
“The Boundary Spanners Development Programme” başlıklı proje Erasmus 

Programı + Bilgi Ortaklıkları tarafından kabul edildi.

 AB Projesine Uluslararası Destek
İTÜ GİNOVA'nın



Otuz yıldan bu yana gerçekleşen ve araştır-
ma ağırlıklı seçim kriterlerine sahip US World 
& News Report, 2020 yılı dünyanın en iyi 
üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Clarivate 
Analytics INcites’ın analizleriyle 13 
gösterge üzerinden belirlenen üniversitel-
erin öncelikli olarak araştırma performan-

slarına göre değerlendirildiği sıralamada; 
küresel puan, küresel araştırma itibarı, 
bölgesel araştırma itibarı, yayın, kitap, 
konferans, normalleştirilmiş atıf etkisi, ilk 
%10 içerisinde atıf alan yayın oranı, uluslar-
arası iş birliği, uluslararası iş birliğiyle 
yapılan yayın oranı, %1 içerisinde yüksek 
oranda atıf alan yayın sayısı, %1 içerisinde 
yüksek oranda atıf alan yayın oranı ve 
toplam atıf sayısı gibi ölçütler kullanıldı.

39

 Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında
İTÜ Alan Bazında

İTÜ, US News & World Report’un hazırladığı “Dünyanın En İyi Üniversiteleri’’ sıralamasında 
mühendislik, kimya, inşaat mühendisliği, çevre/ekoloji ve yer bilimleri alanlarında Türkiye 

birincisi oldu. İTÜ, Türkiye içinde genel sıralamada ise üçüncü sırada yer aldı.

81 ülkeden 1500 araştırma kurumunun küresel ve 
yerel itibarlarına göre değerlendirildiği sıralamada İTÜ, 
424. sırada yer alırken, 33.3 skoruyla, inşaat mühendis-

liği alanında eğitim veren Türk üniversiteleri arasında 
Türkiye’de 1., dünyada 94. oldu. Ayrıca, bu alanda ilk 
100’de yer alan tek Türk üniversitesi oldu.

İnşaat Mühendisliğinde Dünyada İlk 100’de!

Üniversitelerin yayınlarında uluslararası iş birliğini öne 
çıkaran, ortak makalelerinde uluslararası yazarların yer 
almasının önemli olduğu sıralamada İTÜ, mühendislik 

alanında 56.7 puanla 2020 yılı dünyanın en iyi üniver-
siteleri arasında 223. sırada yer alırken Türkiye’nin 
lider üniversitesi konumunu korudu.

Mühendislik Alanında Türkiye’nin Lideri İTÜ

İTÜ, Asya üniversiteleri arasında değerlemeye alınan 
590 üniversite arasında ise 62. sırada yer aldı. Dünya 
üniversiteleri sıralamasında kimya alanında 253., inşaat 
mühendisliği alanında 94., mühendislik alanında 223., 
çevre ve ekoloji alanında 383., yer bilimleri alanında 
242. olurken bu alanlarda Türkiye’de 1. sırada yer alarak 

tüm İTÜ’lülere büyük gurur yaşattı. İTÜ ayrıca dünyada 
malzeme bilimi alanında ise 354. ve bilgisayar 
mühendisliği alanında 236. sırada Türkiye’de ise bu 
alanlarda ikinci sırada yer aldı. Dünyada ilk 500’de yer 
alınan bir başka alan da 271. sırada yer alınan fizik 
branşı oldu.

Asya’da İlk 100’deki Yerini Korurken, Dünyada İlk 500’de!



Üniversite-sanayi iş birliğinde yürütülecek faaliyetlerin 
artırılması, yenilikçi ve katma değeri yüksek teknolojilerin 
yardımıyla, yerli sanayinin rekabeti ve verimliliğini artırıl-
ması amacıyla İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygula-

ma ve Araştırma Merkezimizde çalışmalar yürütülmekte. 
Bu çalışmalar kapsamında 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle 
İSTKA tarafından desteklenen “ITUARC - Yenilikçi Teknolo-

jilerin Akıllı Havacılık ve Uzay Uygulamaları Araştırma 
Merkezi” isimli proje başladı. Proje kapsamında 11 Kasım 
2019’da İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 

gerçekleşen Sektör-Akademi Günleri’nin ilkine üniversitel-
er ve sektörün öncü kuruluşlarının yanı sıra araştırma 
merkezleri, SAHA İstanbul bünyesindeki savunma, 
havacılık ve uzay alanlarında çalışmalar yürüten KOBİ ve 
sanayi firmaları ile birlikte araştırmacılar da katılım göster-
di. “Üretimde Değişim: Havacılık İçin Yenilikçi Teknolojilere 
Bakış”, “Havacılıkta Yeni Nesil ve İşlevsel Malzemeler: 
Ar-Ge’nin Ürüne Aktarımı” ve “Havacılıkta Paradigma 
Değişimi: Otonom Araçlar ve Akıllı Havacılık Uygulamaları” 
konularında panellerle etkinlik gün boyu devam etti.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte İTÜ Havacılık ve 
Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. İbrahim Özkol, “Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasın-

da yerimizi almak için ülkemizi tamamen bilgi ekonomisi 

haline getirmemiz, bunun için de bilgiyi üretecek, ürettiği 
bilgiyi teknolojiye dönüştürecek, bu teknolojiyi muhtelif 
alanlarda ürün ve hizmet üretimine aktaracak, ürün ve 
hizmetlerin kalite ve faydasını yenilikçi şekillerde ortaya 
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Sektör ve Akademi İTÜ’de Buluştu

Akıllı Havacılık ve Uzay Uygulamalarında

İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITUARC) tarafından 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteklediği “ITUARC-Yenilikçi Teknolojilerin Akıllı 
Havacılık ve Uzay Uygulamaları Araştırma Merkezi” isimli proje kapsamında 

Sektör-Akademi Günleri’nin ilki Ayazağa Yerleşkemizde gerçekleştirildi.

Yenilikçi Uygulamalarla Bilgi Ekonomisi İTÜ ve Paydaşlarıyla Büyüyor
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Yenilikçi Uygulamalarla Bilgi Ekonomisi İTÜ ve Paydaşlarıyla Büyüyor

koyacak, mesleği en iyi şekilde yapan 
nitelikli insan kaynağı yetiştirmemiz 
ve genç nüfusumuzu bu doğrultuda 
en iyi şekilde yönlendirmemiz gerek-

mektedir.” sözleriyle ifade ederken 
etkinlikle ilgili şu ifadelerde bulundu: 
“Üniversitede kurduğumuz bu 
ekosistemi, siz paydaşlarımızla ortak 
olarak büyütmeye, ortak çalışma 
kültürümüzü yaygınlaştırmaya, 
üniversitesiz sanayii olamayacağı 
gibi sanayisiz de üniversite olmaya-

cağını fark ederek ve sanayii iş 
birliklerini arttırarak, birlikte ortak 
değerlerimizi bu ülke ve geleceğimiz 
için üretmeye ve ürettiklerimizi de 

büyütmeye davet için, İstanbul Kalkınma Ajansının desteği 
ile ilkini düzenlediğimiz Sektör - Akademi Buluşmaları 
Günleri’ni başlattık. Umarım bu buluşmalarımız havacılık ve 

Etkinliğin ana temaları arasında bulunan Akıllı 
Havacılık, Yenilikçi Üretim ve Yenilikçi Malzeme 
Teknolojileri üzerine 3 ayrı konu başlığında üst düzey 
sektör ve üniversite temsilcileriyle paneller 
gerçekleştirildi. Açılışın ardından gerçekleşen ilk iki 
panel İTÜ ARC Nanomalzemeler ve İleri Kompozitler 
Araştırma Grubu Direktörü Doç. Dr. Hülya Cebeci’nin 
moderatörlüğünü yaptığı “Üretimde Değişim: 
Havacılık İçin Yenilikçi Teknolojilere Bakış” ve 
“Havacılıkta Yeni Nesil ve İşlevsel Malzemeler: 
Ar-Ge’nin Ürüne Aktarımı” başlıklarında gerçekleşti. 
Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, İTÜ'de 
düzenlenen Sektör-Akademi Günleri'nde yaptığı 
konuşmada, yerli tasarım ve üretim hava araçlarının 
sertifikasyon sürecine değinerek özellikle bu alanda 
ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının önemine 

dikkat çekti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün tarihçesine 
ve bugün geldiği nokta hakkında bilgi veren Kesici, Deneysel 
Havacılık kapsamında TİP sertifikası, Operasyonel Gereklil-
ikler, Sigorta, Hava Sahası Entegrasyonu ve Havacılık Eğitim-

lerinde Tanınan Okul Sertifikası konularına da değindi. Etkin-

liğin son oturumu otonom araçlar ve akıllı havacılık konuların-

da “Havacılıkta Paradigma Değişimi: Otonom Araçlar ve Akıllı 
Havacılık Uygulamaları” başlıklı panelde İTÜ ARC Kontrol ve 
Aviyonik Araştırma Grubu Direktörü Dr. Emre Koyuncu ve 
Proje Direktörü Dr. Ramazan Yeniçeri’nin moderatörlüğünde 
havacılık, uzay teknolojileri ve savunma sanayisinden firma-

ların katılımıyla gerçekleşti.

savunma alanında ülkemizin milli menfaatlerine ulaşmada 
kayda değer katkılardan biri, yine milli teknoloji seferber-
liğinde önemli mihenk taşlarından biri olur.”



Açılışa, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan 
Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türki-
ye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye 
Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 
Tolga Atakan, Sağlık Bakanı Ali Pilli, birçok milletvekili, 
bürokrat, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, BTHK 
Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, İTÜ Kuzey Kıbrıs 
Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, Türkiye Vodafone İcra 
Kurulu Başkanı Colman Deegan, Telsim Genel Müdürü 
Cenk Alper ve birçok iş insanı katıldı. İTÜ Kuzey Kıbrıs 
Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya ve Telsim Genel Müdürü 
Cenk Alper konuklara hoş geldin konuşması yaptıktan 
sonra açılış konuşmalarına geçildi. KKTC Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı konuşmasında İTÜ Kuzey Kıbrıs Telsim 
Future Lab’ın, tarihi çevre bilinciyle, Lefkoşa Surlariçi’nde 
bulunan İTÜ Kuzey Kıbrıs binasında hizmet verecek 
olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhur-

başkanı Akıncı, 0 ile 1 rakamlarının bir araya gelerek 
dijital devrime yol açacağını 1980’li yıllarda öğrencilik 
döneminde Amerikalı fütürist yazar Alvin Toffler’in 
kitaplarında okuduğunu anımsatarak, son 20 yılda dünya-

da yaşanan hızlı teknolojik ilerlemelere vurgu yaptı. 
Yıllardır süren izole edilmişlik ve ambargoların, KKTC’nin 
en büyük problemi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı 
Akıncı, bilim, bilişim, teknoloji ve kültür sanatla bu 
izolasyonların kırılabileceğini söyledi. “Burada üretilecek 
olan yepyeni ve insanlığın hizmetine sunulacak bir fikir; 
hangi milletten, din ve ideolojiden olursa olsun herkes 
tarafından kucaklanabilecektir. Dolayısıyla ben buradan 
çıkacak olan fikirlerin sadece bizim sınırlarımızla sınırlı 
kalmayacağını ve dünyaya açılan yeni bir pencere 
olacağını değerlendiriyorum.” diyen Cumhurbaşkanı, 
merkezin hayata geçmesinde emek gösterenleri tebrik 
ederek başarılar diledi.
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İTÜ Kuzey Kıbrıs Telsim Future Lab, İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi’nde açıldı. 
Vodafone'un Türkiye'den sonra KKTC’de kurduğu merkez, bir üniversite ile iş birliği ile 

hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi olma özelliği taşıyor.

Telsim Future Lab Açıldı
İTÜ Kuzey Kıbrıs



Türkiye İcra Kurulu Başkanı Colman Deegan, Türkçe 
yaptığı konuşmasında, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve 
Başbakanımıza, bugün bizleri onurlandırdıkları için, ayrıca 
teşekkür ediyorum. Sözlerime iş birliğimiz ve kıymetli 
destekleri için, Sayın Rektör’e ve tüm İTÜ yetkililerine, 
teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kuzey Kıbrıs’ta bir 
ilki gerçekleştirmekten ve adaya inovasyon getirmekten 
gurur duyuyoruz. Vodafone, IoT alanında bir dünya lideri. 
Adanın dijital dönüşümüne liderlik etmekten de onur 
duyuyoruz. İTÜ ise Türkiye’de 250 yıllık geçmişi ile birçok 
ilklere imza atmış, teknik eğitimin öncüsü, çok değerli bir 

Üniversitemiz. Bu iki büyük gücün Kıbrıs’taki birleşmesin-

den doğan İTÜ Kuzey Kıbrıs Telsim Future Lab’i hizmete 
açıyoruz. Future Lab, farklı sektörlere yönelik IoT çözüm-

lerimizi sergilediğimiz bir teknoloji merkezi. Kuzey 
Kıbrıs’ın “Teknoloji Üssü” olmasını hedefliyoruz. 
Amacımız, Kuzey Kıbrıs’ta akademik çevreler ve iş ortak-

larımızla birlikte, yeni nesil teknolojiler üreterek dünyaya 
ihraç etmek. İTÜ Kuzey Kıbrıs Telsim Future Lab hepimize 
hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Açılışın ardından konuklar, 
inovasyon merkezi olarak hizmet verecek İTÜ Kuzey 
Kıbrıs-Telsim Future Lab’ı ziyaret ederek bilgi aldı.

Teknolojinin merkezi olarak anılan 'İTÜ Kuzey Kıbrıs Telsim 
Future Lab'da Vodafone'un IoT ve 5G'de geliştirdiği en yeni 
çözümler sergilenecek ve işletmelere geleceğin teknolojile-

rini bizzat deneyimleme fırsatı sunulacak. Nesnelerin İnter-
neti (IoT) alanında Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi 
birikimini aktaracağı merkezde, işletmelerin dijitalleşmeye 

paralel olarak iş yapış şekillerini dönüştürebilmelerine ve 
yakalayacakları rekabet avantajıyla işlerini büyütebilmeler-
ine katkı sağlanması hedefleniyor. Vodafone'un Türki-
ye'den sonra KKTC’de kurduğu merkez, bir üniversite ile iş 
birliği ile hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi olma özelliği 
taşıyor.

BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, “İnovasyon son derece önemli ve Future Lab’ın 
çok önemli bir iş birliği olduğunu düşünüyorum. Üniversiteyle şirketlerin bir araya gelme-

si çok önemli, BTHK olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ülkemiz bir üniversite 
ülkesi dolayısıyla bilişim ve yazılım sektöründe katma değerli hizmetlere yapılan yatırım 

ve araştırmaların son derece önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.
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İTÜ Kuzey Kıbrıs Telsim Future Lab Nedir?
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