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Şu an okumakta olduğunuz e-dergi, H2O’nun 36. sayısı.. Dile kolay, 3. 
yılını geride bırakıyor. İTÜNOVA TTO’nun ‘teknoloji transferi’ misyonuna 
da uygun bir şekilde, bilgiyi sanayii ile, kurumlar ile buluşturma 
yollarından biri olarak her ay yayınlanıyor. Bilginin paylaşımı adına 
önemli bir işi yerine getirmeye çalışan H2O ekibimizi tebrik ediyorum. 
Nice yıllarını bilgiyi çoğaltarak, paylaşarak, transfer ederek birlikte 
kutlamayı temenni ediyorum.

Evet, yeni yıl 2020 yılı itibariyle, İTÜNOVA TTO’da da bir bayrak değişimi 
gerçekleşti. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca, TTO’nun proje hacminin 
büyümesine ve ülkemizde gelişen teknoloji transferine büyük katkılarda 
bulunan sayın Dr. Ercan Çitil’den bayrağı devraldım. Gerek TTO 
bünyesindeki yetkin ekibin gerek İTÜ’nün saygın akademisyenlerinin 
potansiyelini göz önüne alarak 2020’ye hedef büyüterek girdik. Toplam 
proje hacmimizi 1 Milyar TL’nin üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Başta 
iddialı bir hedef gibi gözükse de, üniversitemizdeki uluslararası bilgi 
birikimi ve sanayimizin global arenada liderliği kovalayan gücünü, 
azmini, vizyonunu göz önüne aldığımızda bu hedefin çok daha üstünü 
birlikte gerçekleştirebileceğimize inandığımızı söyleyebilirim.

Yeni dönemde, teknoloji transferinde sanayi ile akademisyenlerin katma 
değer üretme noktasında daha fazla aktif rol alacağız. Bu doğrultuda; siz 
akademisyenlerimizle, firma ve kurumlarımızla birçok projeyi hayata 
geçirmede istekli, 7/24 iletişime açık ve çözüm odaklı hizmet vermeye 
açık ve hazır olduğumuzu belirtir, gerçekleştireceğimiz projeleri de bu 
e-dergide paylaşmak üzere dileklerimi iletirim.

Nice katma değerli projelere!
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Hedef 1 Milyar TL

‘Bilgi’yi sanayi ile buluşturma ve ticarileştirme hedefiyle önemli çalışmalara imza atan 
İTÜNOVA TTO’da Ekrem Özcan, Genel Müdürlük görevini Dr. Ercan Çitil’den devraldı. 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoloji transfer ara 
yüzü olarak hizmet vermek amacıyla Ocak 2014 yılında 
kurulan İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi bugüne kadar 

572 akademisyenle gerçekleştirdiği 720 projede toplam-

da 215 Milyon TL’lik proje hacmine ulaşarak Ar-Ge ve 
inovasyonun merkezinde yer almayı başardı.   

İTÜNOVA TTO’daki yeni süreçle ilgili görevi devralan 
Özcan şunları söyledi; “Geçtiğimiz 6 yıl boyunca Sayın 
Dr. Ercan Çitil, İTÜNOVA TTO’nun proje hacminin 
büyümesine ve ülkemizde gelişen teknoloji transfer-
ine büyük katkılarda bulunarak öncülük etti. Biz de 
devraldığımız bayrakla 2020’ye hedef büyüterek 
girdik. Toplam hacmimizi 1 Milyar TL’nin üzerine 
çıkartmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde teknoloji 
transferinde sanayi ile akademisyenlerin katma değer 

üretme noktasında daha fazla aktif rol alacağız.” 
ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan 
Ekrem Özcan; mezuniyet sonrası Aselsan'da, Tem-

sa’da ve Turkcell'de görevler almıştır. İTÜ Otomotiv 
Teknolojileri Ar-Ge Merkezi (OTAM) Genel Müdürü ve 
TOSB İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü görev-

lerini de yürütmekte olan Özcan’ın girişimci 
geliştirme, pazarlama stratejileri ve işletme üzerine 
yayınlanmış 5 kitabı bulunmaktadır. 

HEDEF 1 MİLYAR TL
İTÜNOVA TTO’DA BAYRAK DEĞİŞİMİ : 

Ekrem Özcan
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Geliştirilen Yapay Zeka Meme Kanserini Doktorlardan

Daha Başarılı Tespit Etti
Ünlü teknoloji devi Google’ın sağlık araştırmaları birimi Google Health ve İngiltere’de yer 
alan Imperial College’ın ortaklaşa çalışmayla geliştirdiği bir yapay zeka programı, meme 
kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti. Program, altı doktor tarafından 29 bin 

kadının mamografi filmleri temel alınarak hazırlandı.

Sonuçları uluslararası bilim dergisi Nature’da yayımla-

nan araştırmaya göre, geliştirilen yazılım ve algorit-

ma, filmleri iki doktorun birden incelemesi kadar iyi ve 
başarılı sonuçlar ortaya çıkardı. Yapay zeka, mamogra-

fi filmlerini bir radyoloğun okuduğu vakaların yüzde 
2,7’sinde kanserin atlandığını tespit ederken, vaka-

ların yüzde 1,2’sinde ise meme kanseri teşhisi konu-

lan kadınların aslında hasta olmadıkları belirlendi. 
Projede mamografi filmlerini birkaç saniyede değer-
lendirebilen programla, meme kanserinde doğru 
teşhis oranının artırılıp her durumda son kararı vere-

cek olan radyologların yükünün azlatılabilmesi 

amaçlanıyor. Program sayesinde radyologlar daha 
hızlı ve doğru kararlar alabilecekler. Meme kanseri, 
kadınlarda kalp hastalıklarından sonra ikinci büyük 
ölüm nedeni. Fakat erken teşhis ve etkin tedavi 
sonucu büyük oranda hastalık atlatılarak, tam tedavi 
ve yüzde yüz sağlıkla taburcu olma sağlanabiliyor. 
Hastalık sonrası sağ kalım süresi uzatılabiliyor. 
Araştırmayı paylaşan ekip sadece ABD ve İngiltere’de 
her yıl toplam 42 milyondan fazla mamografi ince-

lendiğin dikkat çekerek bu denli yüksek bir inceleme 
sürecinin hızlı ve sağlıklı işlemesi için programın 
büyük katkı sunacağı belirtildi.
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Elif Güngör Reis Sacide Kasapoğlu

ARKİM Firması’nda çalışmalarını sürdüren Elif Güngör 
Reis “Yumurta Kabuğundan Doğal Antibakteriyel Eldesi 
Yöntemi”yle geliştirdiği gıda koruyucuyla ürünlerin raf 
ömrünü uzatıp, hijyen konusunda da ciddi katkılar 
sağlarken İTÜNOVA TTO ile yollarının kesişmesiyle 
hikayesinin farklı bir yöne evrildiğini belirtiyor. Bugün 

hali hazırda ABD Ofisi bulunan ve Asya Pasifik’te 7 
ülkeye ihracat gerçekleştiren bir markaya dönüşen 
ARKİM’in hikayesini ve bu süreçlere İTÜNOVA TTO’nun 
katkılarını Elif Güngör Reis ve İTÜNOVA TTO FSMH Yöne-

timi ve Ticarileştirme Kıdemli Uzmanı ve Patent Vekili 
Sacide Kasapoğlu H2O’ya anlattı. Keyifli okumalar!

Merhabalar Elif Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
E.G.R: İsmim Elif Güngör Reis. 2007 İTÜ Petrol ve Doğal-
gaz Mühendisliği mezunuyum. Benim klişe bir hikayem 
var aslında. İşsiz kalmamla birlikte gıda katkı maddeleri 
alım satım işine başladım. Sonrasında yüksek lisansa 
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 
devam ettim. 2011 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın açmış olduğu Tekno Girişim Sermaye 
Desteği Programı’na başvurdum. “Yumurta Kabuğundan 
Doğal Antibakteriyel Eldesi Projesi”yle ilk ticari 
girişimime adım attım. Sonrasında 2013 yılında TÜBİTAK 
TEYDEB girişimimi aldım ve en son 2014 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği İTÜ Çekirdek 
Programı’yla 50 Bin TL’lik “Monitise” Özel Ödülü’nü alarak 

İTÜNOVA TTO ve ARKİM’den
Asya Pasifik Bölgesi’ne Ticarileştirme Başarısı!

Günümüzde pek çok ürün raf ömrünün uzatılması için paketlenirken bu işlemler yoğun 
kimyasallar içeren ve kanserojen etkiye neden olan gıda koruyucularıyla sağlanmakta. 
İnsanlığın bugününü ve geleceğini DNA bozulumları ile tehdit eden bu ürünlerin yerine 
alternatif arayışı hızla devam etmekteyken sektöre değen Türk bir kadın girişimci eli 

büyük bir heyecan yarattı. 
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İTÜNOVA TTO ile birlikte çalışmalarımıza başladık. 
Arkim’in doğuşundan ve kuruluş amacından bah-

sedebilir misiniz?
E.G.R: Ülkemizde her yıl ortalama 11 Milyon Dolar kadar 
gıda katkı maddelerinin ve koruyucularının ithalatı söz 
konusu. Bunların %80’i Çin’den ithal ediliyor. Kalan 
%20’lik kısım ise Avrupa ülkelerinden getiriliyor. Yani 
ülkemizde hiçbir şekilde yerli bir gıda koruyucusu üretimi 
söz konusu değil. Bu gıda koruyucularının özellikle 
sodyum benzoat, potasyum sorbat, natamisin gibi 
sayabileceğimiz çeşitlerin tamamının zararlı yan etkileri 
mevcut. Toksik etkisi yani genleri değiştirerek DNA bozu-

lumuna neden oluyor ve doğmamış neslin dahi DNA’sının 
hasarlanmasına neden oluyor. Dolayısıyla 2011 yılında 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Tekno Girişim 
Projesi’ne başvuruda bulunurken hedefimiz aslında yerli 
bir marka yaratmaktı. ARKİM çatısı altında şu an Arca 
1100 ve ev kullanıcıları ve küçük üreticiler SUDAYU 
markasıyla en büyük hedefimiz insanların aslında bu 
kimyasal içeren gıda koruyucularına muhtaç olmadığını 
gösterebilmekti. 
Gıda koruyucuları ile ilgili tüketiciler nelere dikkat etmeli?
E.G.R: Aslında gıda koruyucuları her yıl FDA tarafından 
Avrupa Gıda Kodeksi tarafından sürekli kısıtlanıyor. 
Örneğin sodyum benzoatın FDA tarafından belirlenen 
güvenli limitinin tam üç katını kullanıyoruz şu an. Uzak-

doğu’da bu altı kata kadar çıkmış durumda. Aslında gıda 
koruyucusuz gıdalar mümkün fakat üreticilerin bir lojistik 
problemi, bir raf ömrü problemi ve ticari kaygıları olduğu 
için maalesef kullanılmak zorundaymış gibi bir algı oluş-

makta. Gıda koruyucuları çok dikkatli kullanılmalı, müm-

künse hiç kullanılmamalı. Çünkü uzun vadede toksik 
etkiye neden oluyor ve bizden sonraki neslin dahi DNA 
bozulumuna neden oluyor. 
ARKİM olarak neleri başardınız?
E.G.R: Özellikle son bir yıldır Singapur başta olmak üzere, 
Asya Bölgesi’ne ciddi anlamda bir ihracatımız başlamak-

ta. Singapur dışında Myanmar, Vietnam, Endonezya, 
Malezya gibi ülkelerde de satış ofisimiz bulunmakta ve 
İTÜNOVA TTO desteğiyle Singapur Sanayi Bakanlığına 
bağlı IPI biriminin desteğiyle oraya ihracat çalışmalarımız 
devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ABD Ofisi’mizi açtık. 
Şimdi o bölgede satış faaliyetleri için gerekli alt yapı 
çalışmalarına devam ediyoruz. 
Yurt dışı çalışmalarınız ne şekilde devam ediyor?
E.G.R: ABD’de yer alan dünyanın en büyük yoğurt firma-

larından Chobani Firması’nın 4650 firma arasından 
yaptığı seçimle 6 start-up ile birlikte 15 günlüğüne New 
York’ta özel bir eğitime katıldık. Bu eğitim sonrasında da 
ABD’nin Deleware Eyaleti’nde bir şube açmaya karar 

verdik. Şu an orada da ticarileştirme faaliyetlerimiz 
devam ediyor. 
İTÜNOVA TTO çalışmalarınızda ne şekilde destek sağladı?
E.G.R: İTÜNOVA TTO ile ilk tanıştığımızda ben dönemin 
Genel Müdürü Ercan Bey’den şunu rica etmiştim: “Benim 
bir çalışmam var fakat patent yazma konusunda çok 
becerikli değilim. Lütfen bana destek olun. Bu ürün bir 
dünya markası olacak.” Ve Ercan Bey, gerçekten o ilk 
günkü inancıyla ilk defa bize TRIADIC patent konusunda 
koşulsuz destek sağladı. Sonrasında projemiz Singapur 
Sanayi Bakanlığı’na bağlı IPI Birimi ile paylaşıldı. Çok kısa 
bir süre sonra IPI’dan bize bir çağrı geldi. Dediler ki: 
“Singapur’da bir firma ürününüz ile ilgileniyor. Ürününüzü 
7 farklı ülkede satmak için bir talep var. Ama Singapur’a 
gelmeniz gerekiyor.” İTÜNOVA TTO koşulsuz bir şekilde 
verdiği destekle, iki uzmanıyla birlikte Singapur’a uçuş 
gerçekleştirdik ve bir haftalık yoğun bir tempoyla ticar-
ileştirme faaliyetlerinde bulunduk ve döndükten bir ay 
sonra Uzakdoğu’ya ilk ihracatımızı yaptık İTÜNOVA TTO 
sayesinde. Sonrasında 7 ülkeyi kapsayan, belirli bir kotası 
olan ve tüm satış ofisleriyle diyalog kurabildiğimiz bir 
ziyaret daha gerçekleştirdik Uzakdoğu’ya ve 
distribütörlük anlaşması imzaladık. 
2018 yılı Eylül Ayı’nda düzenlenen Türk Patent Kuru-

mu’nun düzenlemiş olduğu ISIF Patent Fuarı’na katıldık. 
Bu fuarda WIPO tarafından İTÜNOVA TTO ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz patent çalışmaları “En İyi Akademik 
Proje Ödülü”ne layık görüldü. Bu destekten dolayı da 
oldukça mutluyuz. Son olarak İTÜNOVA TTO’ya 
destekleri için çok teşekkür ediyorum.

İTÜNOVA TTO Olarak ARKİM Hikayesi’ne nasıl 
katkılar sağladık? Patent ve ticarileştirme konu-

larında ne şekilde çalışmalar gerçekleştiriyoruz?
S.K: ARKİM’in hikayesine katkımız aslında patent 
başvurusu desteği ile başladı. Öncelikle Türkiye’de 
olmak üzere ABD, Japonya ve Avrupa’da patent baş-

vurularını gerçekleştirdik. Şu an Türkiye ve Japonya 
Patent tescilimiz çıkmış durumda. ABD ve Avrupa 
için ise süreçlerimiz devam ediyor.
Patent portföyüne aldığımız buluşları eş zamanlı olarak 
ticarileştirme portföyüne alıyoruz ve bu buluşların ticari 
bir değere dönüşmesi için farklı çalışmalar gerçekleştiriy-

oruz. Üye olduğumuz dünya genelinde farklı plat-

Uzman Görüşü:
İTÜNOVA TTO FSMH Yönetimi ve Ticarileştirme 
Kıdemli Uzmanı, Patent Vekili Sacide Kasapoğlu
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formlar var, farklı veri tabanları var. Buralara hem 
teknolojilerimizi giriyoruz hem de burada aranan 
ihtiyaç duyulan teknolojileri sürekli biçimde takip 
ediyoruz. 
Arkim için ticarileştirme süreci nasıl başladı?
S.K: Singapur’da ticaret bakanlığı tarafından 
kurulmuş bir fikri haklar aracı kurumu var. Bu 
kuruma da bizim bir üyeliğimiz söz konusu. Kurum 
tarafından Asya Pasifik Bölgesi’ne böyle bir tekno-

loji arayışının olduğunu fark ettik geçtiğimiz sene. 
Bu arayışı fark ettikten sonra kurumla iletişime 
geçip elimizde böyle bir teknolojinin olduğunu ve 
onların ihtiyaçlarına çözüm sunabileceğimizi 
düşündüğümüzü ilettik. Bu kapsamda da Elif 
Hanım ile birlikte Singapur’a bir ziyaret 
gerçekleştirdik. Orada çeşitli firmaları ziyaret 
ettik. Ürünümüzü detaylı bir şekilde anlatma 
bulduk. Bu ziyaretin meyvesi olarak ilk kez 2018 
yılının son çeyreğinde Singapur’a ihracatımızı 
gerçekleştirdik. 2019 yılında Singapur’da bir 
distribütör ile anlaşıldı. Distribütör Asya Pasifik 
Bölgesi’nde 7 ayrı ülkede satış ofisi var. Dolayısıy-

la şu an yedi ayrı ülkede ürünümüz pazara çıkmaya 
hazır durumda. Müşteri talepleri toplanıyor. Aynı 
zamanda Singapur’da aktif bir şekilde birden fazla 
firmada ürün kullanılmaya başlandı. 

Bu projede sizce önemli olan noktalar nelerdir?
S.K: Elif Hanım’ın örneği bizim için aslında bizim 
için çok önemli bir başarı hikayesi. Teknoloji trans-

feri ofisi olarak hedeflediğimiz şey bir şekilde 
teknolojilerimizi bir ticari değere dönüyor olması. 
Ama aynı zamanda Türkiye’den çıkan bir kadın 
girişimcinin Türkiye’den çok uzakta Asya Pasifik 
Pazarı’nda kendisine müşteri buluyor olması çok 
değerli bir şey. Aynı zamanda teknoloji transfer 
ofisleri olarak bizler için ciddi anlamda umut vaat 
eden bir gelişme. Aynı zamanda sosyal sorumluluk 
projesi olarak da görüyoruz biz bunu. Çünkü gıda 
koruyucusu olarak kullanılan kimyasallar ciddi 
anlamda yan etkilere sahip ve çocukluk çağınızdan 
itibaren ömür boyunca bu kimyasallara maruz 
kalıyorsunuz. Bu kimyasallar yerine doğal bir 
ürünün kullanılıyor olması aslında toplumsal 
anlamda ciddi bir soruna çözüm getiren bir yak-

laşım. Dolayısıyla bu çalışma bizim için çok büyük 
bir önem arz ediyor.



Teleskop, Her Gün Bir Yüzme Havuzu Dolusu Buzla Soğutuluyor
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En Ayrıntılı Görüntüleri Çekildi
Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüleri dev bir teleskop sayesinde elde 
edildi. ABD'nin Hawaii Adası'na bağlı Maui Adası'ndaki bir yanardağın zirvesine 
yerleştirilen Inouye teleskobu, 30 kilometre çözünürlüğe sahip. Çekilen fotoğraflarda 
Güneş'in yüzeyinde, her biri Fransa'nın yüzölçümü büyüklüğünde, 6.000 derece 

sıcaklığa sahip altın renkli tanecikler görünüyor.

Dev Teleskopla Güneş'in Şimdiye Kadarki

Sıcaklığın yüksek olduğu bölgeler parlar 
görünürken, daha düşük sıcaklıktaki alt bölgeler 
komşu taneciklerle gölgeli bir sınır oluşturuyor. 
Bilim insanları bu ayrıntılı görüntülerin, Güneş'in 
davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve faaliyet 
döngüsünün daha doğru tahmin edilmesine yardımcı 

olacağını söylüyor. ABD Ulusal Güneş Rasathane-

si'ne ait teleskop Haleakala yanardağının zirvesinde 
3.000 kilometre yükseklikte konumlandırıldı. 
Yapımına 2003'te başlanan ve 344 milyon dolara 
mal olan teleskop, dört metrelik çapıyla dünyanın en 
büyük aynasına sahip.

Sıcaklığın yüksek olduğu bölgeler parlar 
görünürken, daha düşük sıcaklıktaki alt bölgeler 
komşu taneciklerle gölgeli bir sınır oluşturuyor. 
Bilim insanları bu ayrıntılı görüntülerin, Güneş'in 
davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve faaliyet 
döngüsünün daha doğru tahmin edilmesine yardımcı 

olacağını söylüyor. ABD Ulusal Güneş Rasathane-

si'ne ait teleskop Haleakala yanardağının zirvesinde 
3.000 kilometre yükseklikte konumlandırıldı. 
Yapımına 2003'te başlanan ve 344 milyon dolara 
mal olan teleskop, dört metrelik çapıyla dünyanın en 
büyük aynasına sahip.
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Çin’de birkaç hafta içerisinde yüzlerce kişiyi etkileyen ve en az dört kişinin ölümüne yol 
açan hastalık virüsünün, insandan insana bulaşabildiği açıklanması vatandaşlarda şok 
etkisi yarattı. Çinli yetkililer, Wuhan kentinden başlayarak ülkenin önemli nüfuslarını 

barındıran kentlerine yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Çin’de Ortaya Çıkan ve Kitleleri Korkutan Yeni Virüs
“İnsandan İnsana Bulaşıyor”

Yapılan çalışmalar neticesinde Koronavirüs olarak 
adlandırılan ve bir tür zatürreye yol açan virüs, son 
910 kişinin ölümüne neden oldu. Yapılan resmi 
açıklamalarda şu ana kadar 40 bini aşkın kişinin salgı-
na yakalandığı 3800 kişide ise tam iyileşme görüldüğü 
ifade ediliyor. Ancak viral hastalık uzmanları sayının 
daha da artabileceğine dair uyarılarda bulunuyorlar. 
Hastalığı yenen kişilerin bağışıklık kazanmadığı ve 
nüksedebileceği de bir diğer önemli uyarı olarak dikkat 
çekiyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong 
kentinde iki kişinin virüsü başka hastalardan 
kaptığının tespit edildiğini açıkladı. Bu durumla birlikte 
daha önce virüsün sadece hayvandan insana bulaştığı 
düşüncesi çürütülmüş oldu. Hastalık ilk olarak geçen 

yıl Aralık ayında, 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan 
kentinde ortaya çıkmıştı. Virüs daha sonra dünya 
geneline yayılarak çok geniş coğrafyaları tehdit 
etmeye başladı. Çin dışındaki ilk ölümlü vaka bir Uzak 
Asya ülkesi olan Filipinler’de görüldü. Çin’de yetkililer 
alt düzeydeki görevlilere, virüsün kontrol alına 
alınması için ciddi çaba gösterildiğini ve olayın boyut-

larını saklamaya kalkışmamaları uyarısında bulundu. 
Devlet Başkanı Şi Jinping, halkın sağlığına öncelik 
verilmesi gerektiğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü’de 
dünya genelinde acil durum koduyla ülkeleri Corona 
Virüsü’ne karşı temkinli olmaları konusunda uyarıyor. 
Hali hazırda pek çok ülke Çin ile karşılık olarak hava 
yolu ulaşımına kapılarını kapatmış durumda.



Çin’de Ortaya Çıkan Yeni Virüs Hakkında Neler Biliniyor?

Alınan Önlemler Neler?
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Hastalardan alınan örneklerin test laboratuvarınlarda 
incelenmesi sonucu Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık 
Örgütü, enfeksiyonun koronavirüs olduğu sonucuna 
ulaştı. Koronavirüsler, daha büyük bir virüs ailesi türü, 
ancak bu sonuncu türle birlikte sadece 7’si insanlara 
bulaşabiliyor. Bir koronavirüsün yol açtığı şiddetli akut 
solunum yolu sendromu (SARS), Çin’de 2002 yılında 
salgından etkilenen 8 bin 98 kişiden 774’ünün 
ölümüne yol açtı. Koronavirüsler orta derece soğuk 
algınlığından, ölüme varacak semptomlara yol açabili-
yor. Bu yeni virüs, ikisinin ortasında bir yerde duruyor. 
Edinburgh Üniversitesi’nden Profesör Mark Wool-
house, “Yeni bir koronavirüs bulduğumuzda, bulguların 
ne olduğunu görmek isteriz. Bu virüs daha çok soğuk 
algınlığı benzeri bulgulara yol açıyor ve bu da endişe 

• Virüsün bulaştığı kişiler, yayılma riskini en aza 
indirmek için 14 günlük kuluçka süresi göz önüne 
alınarak her ihtimale karşı karantinada tutuluyor.
• Hastalığın tespiti için, pek çok ülkede havaalanlarına 
ve tren garlarına yolcuların vücut ısını ölçecek tarama 
cihazları konuldu.
• Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı da ilaçlama 
yapılması için geçici olarak kapatıldı.
• Çin’in Wuhan kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
• ABD ve pek çok Asya ülkesi, Wuhan’dan seyahat eden 
yolcuların sağlık taramasından geçirilmesi için önlemler 
aldı ve Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapındaki hastanel-
eri daha büyük bir salgına karşı uyardı.

verici” diyor. Nottingham Üniversitesi’nden Profesör 
Jonathan Ball, “Geçmişteki salgınları düşünecek olur-
sak, eğer bu yeni bir koronavirüs ise bir hayvan 
barınağından kaynaklanmış olmalı” diyor. Mevcut 
vakalar, Wuhan’daki Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan 
Pazarı ile ilişkilendiriliyor. Resmi makamlarda biyolojik 
silah iddialarını yalanlayarak virüsün kaynağını Güney 
Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı olarak belirttiler. 
SARS, misk kedisinden insana bulaşmıştı. 2012’de 
ortaya çıktığından beri, 2 bin 494 hastadan 858’inin 
ölümüne yol açan Orta Doğu Solunum Sendromu 
(MERS) ise insanlara çöl devesinden bulaştı.Uzmanlar, 
hastalığın Çin’de ortaya çıkmasına, nüfusun çokluğu 
ve yoğunluğu ile virüsleri taşıyan hayvanlarla insan-

ların yakın temasının neden olduğunu söylüyor.

• Ülkemiz ve ABD başta olmak üzere pek çok ülke 
Çin’den gerçekleşecek olan hava yolu seyahatlerini bir 
süreliğine askıya aldı.



Firma olarak bireysel uzmanlar, hekimler, Ortak 

Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ve büyük kurumsal 
markalara yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan 
TürkGüven Kurucu Ortağı Alp Timurhan Çevik, “Şirket 
olarak iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin daha etkin 
bir şekilde yürütülerek iş kazalarının azaltılması için 

Türkiye’de başta inşaat ve madencilik sektörleri olmak 
üzere binlerce çalışan iş kazası geçiriyor veya işle ilgili 
sağlık sorunları yaşıyor. Yaşanan bu kazalar topluma, 
firmalara ve özellikle de çalışanlara büyük maliyetler 
getiriyor. Ülkemizde ölümlü iş kazalarında dünyadaki en 
yüksek oranlardan birisine sahip. İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Meclisi (İSİG) raporuna göre, 2019’da en az 
bin 736 işçi iş kazaları nedeniyle hayatını kaybetti. 
Türkiye’nin bu yarasına teknoloji ile bir fayda sağlamak 
için yola çıkan girişimci Alp Timurhan Çevik, iş sağlığı ve 
güvenliği süreçlerinin yönetimi için kurumsal çözümler 
üreten TürkGüven firmasını hayata geçirdi.

çalışmalar yapıyoruz. Kullanılabilirliğin ön planda 
olduğu, sürekli yenilikler getirdiğimiz, yalnızca Türki-
ye mevzuatıyla sınırlı kalmayan aynı zamanda dünya-

daki iyi uygulamaların dahil edildiği, farklı profildeki 
kullanıcılara hitap eden ‘Perfektive’ isimli bir ana 
ürünümüz var” bilgisini paylaştı.

Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi 
(IBYS) ve e-reçete sistemi ile tümüyle entegre olan 
yazılım içerisine sürekli olarak iş sağlığı ve güvenliği 
alanında karar desteği sağlayacak yenilikler üzerinde 
çalıştıklarını aktaran Çevik, çalışanların eklem ve 

omurga rahatsızlıklarına sebep olan masa başı çalış-

ma pozisyonlarının olumsuz etkilerini en aza 
indirmek için, bir takım egzersiz hareketlerinin yer 
aldığı bir yazılım geliştirdiklerini belirtti. Çalışanların 
sağlıklı bir şekilde işlerine devam etmelerini 
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Hedef Sağlıklı Bir Şekilde İşe Devam

Alp Timurhan Çevik

Ülkemizde her yıl binlerce çalışan iş kazası geçiriyor veya işle ilgili sağlık sorunları yaşıyor. 
Türkiye’nin bu yarasına teknoloji ile fayda sağlamak için yola çıkan İTÜ ARI Teknokent 
firmalarından Türk Güven, masa başı çalışma pozisyonlarının olumsuz etkilerini en aza 
indirmek için bir yazılım geliştirmekte. Türk Güven’in hayata geçirdiği PerShare 
uygulamasıyla da zaman ve bilgi kaybının önüne geçerek, bununla ilgili maliyetleri 
neredeyse tümüyle ortadan kaldırıyor. Çalışmalarıyla dikkat çeken Türk Güven firması Yeni 

Şafak Gazetesi’nden Arzu Kurum’a konuk oldu. Bizde bu keyifli haberi sizler için derledik.

İşte Kazanç
İş’te Güvenlik

Arzu Kurum-Yeni Şafak
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amaçladıklarını işaret eden Çevik, “Yazılım kullanıcının 
bilgisayarına yüklendikten sonra egzersiz saatleri 
geldiğinde otomatik aktive oluyor ve kullanıcıyı egzer-
siz hareketleri ile yönlendiriyor. Uygulama 8 dilde ve 
13 farklı seste sunuluyor” diye konuştu. İş sağlığı ve 
güvenliğinin özellikle 2012’de yayınlanan 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile büyük önem kazan-

dığına dikkat çeken Çevik, “Kanun, tüm işyerlerini ve 
tüm çalışanları kapsadığı gibi İş Sağlığı ve Güvenliği 
profesyonellerinin sayısı da bugün 120 bini aştı. 
Dolayısıyla, sürekli gelişen ve yenilenen bir sektör 
olarak zorlukları var” dedi. Firmaların bu alanda tekno-

lojik yatırım yapma isteğinin az olduğunu keydeden 
Çevik, “Firmaları yatırım yapmaya ikna edebilmek için 
önceliğimizi müşteriyi anlamaya verdik” diye konuştu. 
PerShare isimli bir uygulama daha geliştirdiklerini 
bildiren Çevik, çalışanların, işlerini etkileyen karar ve 
faaliyetlere hızlı, güvenli bir şekilde dahil olmalarını 

amaçladıklarını aktardı. Çevik, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “PerShare ile zaman ve bilgi kaybının önüne 
geçerek bunlarla ilgili maliyetleri neredeyse tümüyle 
ortadan kaldırıyoruz. Uygulamanın sağladığı diğer bir 
kolaylık ise bürokratik zaman kaybını ortadan kaldır-
ması. Çalışanlar doğrudan işyeri hekiminden randevu 
alabiliyor, izin taleplerini ve sağlık raporlarını yahut 
diğer farklı belgeleri gerekli birimlere gönderebiliyor.”

7 kişilik bir ekiple, şu an 10 ülkeye hizmet verdiklerini 
kaydeden Çevik, “Aralarında A101, ETİ, LC Waikiki ve 
Philip Morris’in de yer aldığı çok farklı sektörlerden 200’ü 
aşkın markayla çalışıyoruz. Bu markaların sistem 
içerisinde yönettikleri çalışan sayısı da 600 bini aşıyor. 

Böylelikle 600 bini aşkın kişiye temas ediyoruz. 2019’u 2 
milyon TL ciro ile kapatıyoruz” açıklamasında bulundu. Bu 
yıl hizmet verdikleri ülke sayısını 30’a çıkartmayı plan-

ladıklarını anlatan Timurhan Çevik, 2020’de 5-8 milyon 
lira aralığında ciro yapmayı hedeflediklerini söyledi.

7 Kişilik Ekiple 10 Ülkeye Hizmet
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Deloitte Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri listesinde bu yılda gelenek 
bozulmadı ve İTÜ ARI Teknokent firmalarımızdan Hitit, Inveon, Kron, Mobven, PayCore 

ve Pixery yer aldı.

Deloitte  Listesinde
İTÜ ARI Teknokent Firmalarımız

1994’de kurulan Hitit Bilgisayar Hizmetleri, sektörün 
hızla büyüyen oyuncularının en çetin ve karmaşık 
ihtiyaçlarını dahi karşılayabilecek düzeyde yeni nesil 
havayolu, havaalanı ve seyahat yazılım ürünleri ve 
servisleri sağlıyor. Müşterileriyle kurduğu yakın ilişkile-

riyle tanınan Hitit, ürünleri ve servisleri ile ilgili olduğu 
kadar, müşteri hizmetleri konusunda da mükemmel geri 
dönüşler alarak, bu geri dönüşleri daha da kaliteli ve 
başarılı hizmetlere dönüştürüyor. Rezervasyon sistem-

leri üzerinden geçen 55 milyondan fazla yolcu ile dünya 

havayolu PSS (Yolcu Servis Sistemi) endüstrisinde 
beşinci sırada bulunan Hitit, Avrupa’dan Asya’ya, 
Afrika’dan Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere uzanan 
müşteri portföyünü hızla çoğaltmaya ve çeşitlendirm-

eye devam ediyor.

Hitit Bilgisayar Hizmetleri



Inveon, 2006 yılından beri perakende ve tüketim ürün-

leri şirketlerine omnichannel ticaret odaklı altyapı 
çözümleri, mobil uygulamaları ve dijital büyüme 
hizmetleri sunuyor. Inveon üst üste üçüncü kez Deloitte 
Teknoloji Fast 50 listesinde yer aldı.

Kuruluşların dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmak için 
ihtiyaç duyulan altyapı, işletme ve güvenlik sorunlarına 
yenilikçi yaklaşımlar getiren Kron, tüm küresel pazarlarda 
ürün ve hizmetlerini ihtiyaç sahiplerine sunmaktadır. 
Müşterisine yakın olma, onu iyi anlama ve hizmetlerini 
zamanında sunabilme hedefleri doğrultusunda global 
dünyadaki lokasyonlarını artıran Kron şu anda İstanbul, 
New Jersey, Ankara, Dubai ve Islamabad’da yer alan 
kadroları ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Inveon

Kron

Mobven, kurumların ve kurumların müşterilerinin 
ihtiyaçlarını anlayan; kullanıcı deneyimi, teknoloji ve iş 
stratejisi uzmanlığı ile bu ihtiyaçlara yaratıcı çözümler 
sunan iş ortağıdır.

Mobven

PayCore, 2001 yılından bu yana finans kuruluşları, işlem-

ciler, telekom operatörleri, kişiselleştirme büroları, perak-

endeciler, terminal/kart satıcıları ve tüm dünyadaki 35 
ülkede 185’den fazla müşteriye yenilikçi uçtan uca 
ödeme çözümleri sunmaktadır.

PayCore

2014’de kurulan ve ilk olarak Funimate mobil uygula-

ması ile dünyaya adım atan Pixery Labs, Türkiye’deki 
en büyük yazılım ihracatçıları arasında yer alıyor. Funi-
mate uygulamasıyla kullanıcıların günlük hayatlarında 
eğlenceli filtrelerle animasyonlu videolar üretmelerini 
sağlayan şirket, dünyada 30 milyonu aşkın indirme 
sayısına ulaştı.

Pixery
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İTÜ ARI Teknokent’te

Teknokentli Firmalar Agito InsurTech
Partner HUB Etkinliğine Katıldı!

Agito’nun düzenlemiş olduğu Insur Tech Partner HUB 
etkinliğinde İTÜ ARI Teknokent firmalarından B2Metric AI, 
Ludens Robo Advisory ve Vivoo ile katıldı. Etkinlikte 
sunum yapan İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş 
Geliştirme Direktörümüz Arzu Eryılmaz: “Ne büyük 
mutluluk ki, Sigorta sektörünün liderleri İTÜ ARI 
Teknokent’le beraber masaya oturarak kendi 
sektörlerindeki girişimlerin oluşması, gelişmesi ve sigorta 
sektörüne doğrudan hizmet verir aşamaya gelmesi için 
güçlerini birleştirdi. 2020’de İTÜ Çekirdek’in odaklandığı 
ana konulardan biri sigorta teknolojileri olacak. Sigorta 
alanında İTÜ ARI Teknokent’le beraber SigorTek 
programını başlatan tüm Paydaşlara teşekkür ediyor, 
girişimcileri sigorta teknolojileri alanında proje üretmeye 
ve İTÜ Çekirdek’e başvurmaya davet ediyorum.”

Big Data ve AI

Teknokentli firmalar başarılarını ve tecrübelerini 
paylaştıkları Teknokentliler Anlatıyor serisinde bir araya 
geldi. Related Digital’in CTO’su Ozan Sağlam’ın sunumu ile 
AI ve Big Data’nın Kullanım Alanları başlıklı seminerde AI 
ve Big Data’nın kullanım alanları ile ilgili dünyadaki 
örnekleri hakkında konuşuldu. Yapay zeka ve Big Data’nın 
kullanım alanları hakkında bilgiler aktarılırken, 
ürünleştirme süreçleri değerlendirildi.

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

seminerleri sizler için derledik! 
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Japonya Heyeti İTÜ ARI
Teknokent’i Ziyaret Etti

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp 
Teknokent ekosistemini ve gelişmelerini aktardığı bir 
sunum ile Japon heyete bilgilendirmelerde bulundu. 
Teknokentli firmalardan; Algopoly, Elaa, Tazi ve Quantco 
ise geliştirdikleri teknolojileri hakkında Japon heyeti 
bilgilendirdiler.

Hizmet İhracatçıları
Birliği Semineri

Teknekentli firmalar Hizmet İhracatçıları Birliği (HİP) 
Faaliyetleri ve Ticaret Bakanlığı Destekleri 
Semineri’nde bir araya geldi. HİB-Yazılım ve Bilişim 
Hizmetleri Komite Üyesi Gönül Kamalı’nın sunumu ile 
ICT sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ihracat 
konusunda yapılan faaliyetler ve verilen destekler 
konusunda bilgilendirildi.
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İTÜ ARI Teknokent ve sigorta sektörünün önde gelen kurumlarından Agito, Aksigorta, 
Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Sigorta Cini ve Vakıf 

Emeklilik güçlerini birleştirerek, İTÜ Çekirdek InsurTech Programı’nı hayata geçiriyor.

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Tekno-

kent öncülüğünde, sigorta sektörünün önde gelen kuru-

luşları Agito, Aksigorta, Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, 
Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Sigorta Cini ve Vakıf Emeklilik 
güçlerini birleştirdi ve İTÜ Çekirdek InsurTech 
Programı’nı hayata geçirmek için harekete geçti. 
Programın detayları 15 Ocak 2019, Çarşamba günü İTÜ 
ARI Teknokent’te gerçekleşen etkinlikle duyuruldu. 
Program kapsamında sunulan pek çok desteğin yanı sıra, 
girişimlerin sektöre erişimi sağlanacak ve başarılı olan 
girişimlere 1 milyon TL ödül cansuyu olarak verilecek. İş 
birliğiyle ilgili konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca, “Ülkemizin bu değerli kurumları, üniversitelerin 
girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te 
yer alan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi’nde 
başlatılan InsurTech Programı ile girişimcilere destek 
olarak, kendi sektörlerinin geleceğine yön verecek. 
Böylelikle İTÜ Çekirdek, sigorta sektörünün de inovasyon 
merkezi olacak” dedi. Etkinlikte konuşan İTÜ ARI Tekno-

kent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, “İTÜ Çekirdek 
InsurTech Programı’nda yeni InsurTech çözümleri ürete-

cek girişimleri geliştirmek, bu alanda sektörel bir 
ekosistem oluşturmak, girişimlerin ticarileşmesi ve 
global başarı hikayeleri oluşturmalarını sağlamak adına, 
ülkemizin sigorta sektöründeki dev isimlerini bir araya 
getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye belirtti.

Başvuruları Başladı
İTÜ Çekirdek Insurtech Programı
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İTÜ ARI Teknokent Hakkında

Etkinlikte konuşan İTÜ Çekirdek Program Danışmanı ve 
Mentoru Okan Utkueri şunları söyledi; "Sigorta sektörü, 
birey ve kurumların yaşam döngüsünün tüm kritik 
anlarına dokunan, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. 
Dolayısıyla, son dönemde öne çıkan teknolojiler, sigor-
ta sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Aynı zamanda, 

Sektörün dev kuruluşları etkinlik kapsamında sektör 
manifestosunu da açıkladı. 

İşte o manifesto:
�  Sigorta sektörü olarak hayatın her alanına dokunan yeni 
teknolojileri süreçlerimize dâhil etmeliyiz. IoT, mobilite, 
blockchain, yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu gibi 
pek çok teknolojinin sigorta sektörüne entegre hale gelme-

si gerekiyor. 
�  Biz; sektörümüzü daha ileri götürmek için elimizi taşın 
altına koyarak inovasyonu ve erken aşama girişimcileri 
desteklemek üzere yola çıktık. 
�  İTÜ Çekirdek InsurTech Programı’nda hayatın her alanına 
dokunan teknoloji girişimcilerine çağrı açarak, mentorluk 
ve eğitim verecek, toplantılar ve seminerler düzenleyecek, 
sektörle girişimcileri bir araya getireceğiz. 
�  Bu kapsamda sigorta sektörünün ihtiyaçlarına dair farkın-

dalık yaratılması, yeni InsurTech çözümlerinin oluşması, bu 
çözümlerin kazanan iş modeline dönüşmesi, yeni iş birlikleri 
ile sektörün gelişmesi, ülkeye katma değer sağlanması ve 
global başarı hikayelerinin çıkmasını hedefliyoruz. 

içinde olduğumuz dijitalleşme sürecinde sektörün 
üzerinde yoğunlaştığı ve çözüm arayışında olduğu 
birçok problem noktası var. Sigorta sektörü ve girişim-

ciler için çok önemli fırsatlar sunan bu programın, 
sektörümüzün geleceği adına atılmış büyük bir adım 
olduğunu düşünüyorum."

“Birlikte İleriye” düsturu ile bünyesindeki 300’den fazla 
teknoloji firması, 7 binden fazla çalışanı ve yılda 600’ü 
aşkın kapsamlı Ar-Ge projesi üreten yapısıyla Türkiye’nin 
teknoloji alanındaki rekabet gücünü küresel ölçekte 
artıran İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’nin girişimcilik ve 
inovasyon üssüdür. İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde faali-
yetlerini yürüten İTÜ ARI Teknokent; 10 binasında 148’i 
patentli toplamda 3.000 başarılı Ar-Ge projesine imza 

atarak ülke ekonomisi için değer üretmeye devam etme-

ktedir. İTÜ ARI Teknokent; üniversitelerin girişimcilik 
kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ 
Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, Türkiye’nin ilk 
“scale-up” ileri aşama girişimcilik merkezi İTÜ MAGNET ve 
teknoloji firmalarını global pazarlara açan Innogate 
Uluslararası Hızlandırma Programı ile dünyanın en önemli 
teknoloji merkezlerinden biri konumundadır.

�  Agito, Aksigorta, Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, Güneş 
Sigorta, HDI Sigorta, Sigorta Cini ve Vakıf Emeklilik olarak 
sektörümüzü ileriye taşıyacak girişimleri, girişimcilik 
kuluçka merkezleri sıralamasında dünyada ilk 5’te yer alan 
İTÜ Çekirdek’e davet ediyor ve tüm gücümüzle 
destekleyeceğimize söz veriyoruz. 
�  Bu vesileyle ülkemizdeki farklı sektörlerdeki bizler gibi 
kendi alanlarının başarılı olan kurumlara da bu dayanış-

mayla örnek olmayı hedefliyoruz. 
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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 ocak ayında çeşitli gelişmelere sahne oldu.

Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

İTÜ Çekirdek Girişimleri
CES2020 Fuarında
İTÜ Çekirdek girişimcilerinden Smart Mimic, Vivoo, 
Compocket, Sensemore ve KODECO Las Vegas’ta 
düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından 
biri olan CES2020’de yer aldı. Ürünlerini katılımcılarla 
paylaşma fırsatı bulan ekiplerimiz katılımcılardan büyük 
ilgi gördü.

watchX ve Solidworks’den
Tasarım Etkinliği

argeX, watchX ürünü ile kullanıcılarını sadece kodlama 
öğrenmeye teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda 3 
boyutlu endüstriyel tasarım ve eklemeli imalat konularını 
öğrenmelerini teşvik edici özelliklere sahip. Bu yenilikçi 
yönüyle Dassault Systemes bünyesindeki Solidworks 
ekibinin dikkatini çekmeyi balaran argeX, Solidworks ile 
ortaklaşa düzenledikleri bir tasarım etkinliğine imza attılar. 
Bu tasarım etkinliği bünyesinde katılım sağlayan kişilere 
55 adet ücretsiz lisans dağıtımı imkanı sağlandı. 
Solidworks, her yıl düzenlenen 3DEXPERIENCE WORLD ve 
bu yıl Nashville/USA’da düzenlenecek olan dünya 
etkinliğine İsveç ve Amerika’nın yanında ilk defa 
Türkiye’den argeX firmasını Keynote konuşmacısı olarak 
davet etti.
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Webrazzi Ödülleri 2019’da,
Yılın Girişim Hızlandırıcısı
İTÜ Çekirdek Oldu!

İTÜ Çekirdek kullanıcı oylarıyla sonuçları belirlenen 
Webrazzi Ödülleri 2019’da “Yılın Girişim Hızlandırıcısı” 
seçildi. İTÜ Çekirdek 2019 yılında aldığı bu ödülle 2015 
yılından bu yana 5 yıldır ödülü kazanan kuluçka merkezi 
olarak önemli bir başarıya imza attı. 

Lisa Al, 400 Bin Dolar
Yatırım Aldı

2016 yılı Big Bang TOP20 girişimleri arasında yer alan 
Lisa AI, 400 bin dolar yatırım aldı! Geliştirdikleri makina 
öğrenmesi algoritmalarıyla Instagram’da hangi 
fotoğrafın daha fazla beğeni alacağını paylaşım 
yapmadan önce öngören mobil uygulama olan Lisa, Big 
Bang 2016 sahnesinde de İTÜ ARI Teknokent 
Konsorsiyumundan 100 bin TL yatırım ve Hande 
Enes’ten 300 bin TL yatırım almıştı.

Smart Mimic
Yeni Ürününü Tanıttı

İstanbul ve San Francisco da operasyonlarını devam 
ettiren ve taşınabilir güvenlik çözümleri sunan Türk 
şirketi Smart Mimic, 7-10 Ocak’ta Las Vegas’ta 
gerçekleşen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020 
de yeni ürününü tanıttı.

İTÜ Çekirdek Girişimlerimiz
Hello Tomorrow Turkey

Challenge 2019’da

İTÜ Çekirdek girişimlerinden Maxwell Innovation, 
SafeTech, Nanomik Biotechnology, Skysens ve Tuvis 
Hello Tomorrow Turkey Challenge 2019’da finalist olarak 
sunumlarını gerçekleştirdiler.
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Türkiye’nin inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent’in lider-
liğinde yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma 
Programı’nın 13. dönem başvuruları açıldı. 2014 yılından 
beri tüm Türkiye’den katılan ve programı tamamlayan 93 
teknoloji firmasından 59’u global pazara açılarak ihracat-

larını 4 kat artırmayı başardı. Innogate’in ülkemizin tekno-

loji ihracatına önemli bir katkı sunduğuna değinen İTÜ ARI 

Bugüne kadar katılımcısı olan 93 teknoloji firmasından 59’unun global pazara açıldığı 
Uluslararası Hızlandırma Programı Innogate’in yeni dönem başvuruları açıldı.

İthal Etme, İhraç Et

Innogate'in Yeni Dönemi Başlıyor
Firmaların İhracatını 4 Kat Artıran

Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, “Inno-

gate programımız ile ülkemizdeki tüm teknoloji firmaları-
na; uluslararası bağlantılarımıza erişim, global pazara 
açılma, iş modeli ve strateji geliştirme fırsatı sunuyoruz. 
Firmalara teknolojilerini ihraç ederek, ülke ekonomisine 
katkı sunmasını sağlıyoruz. Tüm teknoloji şirketlerini 
Innogate programımıza başvurmaya çağırıyoruz.” dedi.

Yeni döneminde ‘ithal etme, ihraç et’ mottosuyla yola 
çıkan Innogate’e global pazarda güçlenmek; müşteri, 
distribütör, iş ortağı veya insan kaynağı bulmak isteyen 
teknoloji şirketleri katılabiliyor. Innogate programına 
katılan firmalar yeni pazarda; satış, pazarlama, fiyatlama 
ve pazar analizi gibi konularda alanında uzman yerli 

yabancı 450 mentorun eğitim ve network desteğini 
alıyor. Ayrıca İTÜ ARI Teknokent’in San Francisco’daki 
ofisini kullanabilme imkânının yanı sıra danışmanlık, PR ve 
operasyonel desteklerden de faydalanabiliyor. Inno-

gate’in 13. dönem başvuruları 7 Şubat 2020’ye kadar 
innogate.org adresi üzerinden devam ediyor.

Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı Hakkında
2014 yılından bu yana gerçekleştirilen Innogate Uluslararası 
Hızlandırma Programı; yerli teknoloji firmalarına, uluslararası 
bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve strateji 
geliştirme fırsatlarını; eğitim, mentorluk, danışmanlık ve doğru 
kişi/kurumlara erişim desteklerini 360 derece bir programla 
sunuyor. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde, İstanbul Kalkınma 

Ajansı (İSTKA) desteğiyle yürütülen programa ABD’de 
müşteri, distribütör, iş ortağı veya partner bulmak isteyen 
teknoloji şirketleri katılabiliyor. Innogate programının Türkiye 
sürecinden toplamda 169 firma faydalandı ve bu firmalar 
arasından 93 firma ABD sürecine katıldı. 59 firma ise aktif 
olarak uluslararası faaliyetlerine devam ediyor.
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Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı ile globalleşen yerli teknoloji firmalarını 
mercek altına alan röportaj serisine hoş geldiniz! Bu röportaj serisinde, kendi sektöründe 
önemli oyuncular haline gelmiş teknoloji firmalarını yakından tanıyarak globalleşme 

süreçlerine tanık olacağız. 

Fineksus
İhracat Günlükleri:

Ahmet Bey merhaba, öncelikle sizi okuyucularımıza 
tanıtmak isteriz.
Ahmet Vefik Dinçer: Elektronik Mühendisliği eğitimimi 
tamamladıktan sonra en büyük hayalim ihracat yapacak 
bir organizasyona katılmak idi ve yolum kuruluş 
aşamasındaki Fineksus’a denk geldi. Yazılım ürün ihracatı 
hedefiyle kurulmakta olan bir şirkete dahil olmak 
hayallerimi süslediği için bu fırsata balıklama daldım. 
Geçen yıllar içerisinde yazılım geliştirme uzmanlığı, saha 
danışmanlığı, yazılım geliştirme takım yöneticiliği, yurt 
dışı proje yönetimi, ürün yönetimi gibi alanlarda çalışma 
fırsatım oldu. Yazılım süreçleri ve bunların ürünleşme 
süreçleri ile desteklenmesi konusunda epeyce bir mesafe 
ve tecrübe edindikten sonra yönetim kademesine geçiş 
yaptım ve daha tecrübe edilmesi gereken bir çok nokta 
kaldığı gerçeğiyle yüzleştim. Bu esnada Galatasaray 
Üniversitesinde MBA yapıp geleceğe hazırlanmaya 
devam ettim. Geleceğe hazırlık hiç bitmeyen bir süreç ve 
son 6 senedir CEO pozisyonunda şirketimdeki 
arkadaşlarım ile beraber küresel bir firma olmak için 
hazırlıklarımızı aksiyonlarımızla birleştirip hem öğren-

meye hem de uygulamaya devam ediyoruz.

Fineksus’un faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?

Ahmet Vefik Dinçer: Finansal kurumların kendi araların-

da ve bu kurumların iş yaptığı firmalar ile tek bir dil 
oluşturarak iletişim kurmasını sağlayan SWIFT alt yapıları 
ve bunlar etrafındaki ihtiyaçları karşılayacak ürünleri 
geliştiriyoruz. Dünya ölçeğinde bütün finansal kurumların 
ihtiyacı olan bu çözümler keskin standartlar ile geliştir-
ilmeli ve kesinlikle iş yapanların süreçlerine hız katmalı ki 
bir değer oluşturabilsinler. Her sene değişen, küresel 
ekonominin yeni ihtiyaçlarına göre gelişen bu sistemler 
günümüz dünyasının finans alt yapısının bel kemiği diye-

biliriz. Bu noktada SWIFT ile de iş birliğimiz bulunmakta, 
Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika’nın bir kısmında da 
SWIFT iş ortağı olarak hizmet vermekteyiz.
Innogate ile ABD’ye açıldığınız ürün/hizmet neydi?
Ahmet Vefik Dinçer: Kara paranın önlenmesi konusunda 
yapay zekanın kullanımı bizim ABD’deki deneme 
alanımızdı. Kara paranın önlenmesinde 4 farklı ürünümüz 
var. Her birinde farklı noktalarda yapay zeka veya makine 
öğrenimi kullanıyoruz. ABD’de Analyzer ürünümüz ile 
pazarı çalıştık. Bu ürün ile finansal kurumların müşterileri 
hareketlerinin profillenmesi üzerindeki çalışmalarımıza 

Ahmet Vefik Dinçer

İhracat Günlükleri serisinin ilk 
konuğu kara paraya karşı geliştird-

ikleri yapay zekâ teknolojileri ile 
global pazarda fark yaratan Innogate 
firması Fineksus! Fineksus’un Genel 
Müdürü Ahmet Vefik Dinçer merak 
edilenleri globale açılmak isteyenler 
için yanıtladı.
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odaklanmıştık. Elbette birçok analitik firması bu alana 
girmek istemiş ama biz çalışmalarımız esnasında bu 
firmaların sadece olaya istatistik olarak baktığı ve iş 
tanımı hakimiyeti olmadığından nasıl bir yanlış yolda 
ilerlediklerini görüp küresel pazar beklentilerini tekrar 
deneyimlemiş olduk. ABD çıkarmamız sonrası 
kazançlarımızı yazmaya başlasak sanırım sayfalar 
yetmez ama özetle bildiğimiz en büyük pazardaki 
gerçek ihtiyaç analizi ve de pazara erişim dinamiklerini 
yerinde deneyimlemek diyebiliriz.
Rakamlarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Ahmet Vefik Dinçer: İstanbul, Doha ve Dubai’de toplam 
50 kişilik bir kadroyuz ve ihracatçılar birliği üyesi bir 
kurum olarak sıralamaya girdiğimizi mutlulukla belirt-

mek isterim. Rakamlar pozitif olsa da biraz sıkıcı olabilir, 
bu noktada sizi kanalımıza yönlendirmek istiyorum. 
Peki, Fineksus’un gelecek hedefleri neler?
Ahmet Vefik Dinçer: Gelecek hedefimiz bütün ekibimiz 
için çok net. Dünya’nın tamamına hizmet veren, ürün 
satan bir firma olmak istiyoruz. Haritada her yerde biz 
Fineksus ürünü görmek istiyoruz. Kurumsal ürün 
geliştiren bir firma için çok zorlu bir hedef ama 
amacımız ve her attığımız adım bunun için. Ayrıca bu 
geleceğe yürürken de yaptığı işten zevk alan, topluma 
katkı sağlayan bir ekip olarak kalmak da önceliğimiz.
Innogate süreci nasıldı? Neler yaşandı bu süreçte?
Ahmet Vefik Dinçer: Özellikle İstanbul ayağı oldukça 
yoğundu diyebilirim. Yoğunluğu negatif bir kelime 
olarak kullanmıyorum, programa katılan insanlarla 
geliştirdiğimiz ilişkiler anlamında, biriktirdiğimiz 
tecrübe anlamında bir yoğunluk vardı. Sahaya çıkmadan 
önce yapılan güzel bir hazırlığın yerini sanırım hiçbir 
şey tutamaz. Elbette bu hazırlığa zihnen ve iş planı 
olarak da odaklanarak gelmiş olmak lazım yoksa bu 
kadar emeğe yazık olur. İlk seçme sürecinden uçağa 
binene kadar Innogate ekibi bizden de daha odaklıydı. 

Biz onların odaklanma seviyesini ABD’ye inince yaka-

ladık. Amerika’daki sunumlarımız kurulan iletişim kanal-
ları ve bu esnada da İTÜ ARI Teknokent ekibinin sağlam 
hazırlığı bize kısa sürede hız kattı ve göz açıp kapayınca 
kadar belki de 1 senede uğraşıp yapamayacağımız 
etkinlikleri yapmamıza katkı sağladı.
Innogate ile ABD’de ulaşmak istediğiniz hedeflerinize 
ulaştınız mı?
Ahmet Vefik Dinçer: Yüzde yüz ulaşamadık elbette 
ama ulaşmak için kat edeceğimiz yolları ve yönlerimizi 
tayin ettik dememde bir mahsur görmüyorum. Hedefe 
ulaşamamak da elbette ne hedeflediğiniz ile ilgili. 
Giderken 1 ayın sonunda oraya yerleşip kar eden bir 
şirket hedefiniz varsa zaten hiç ulaşamazsınız ama yine 
de sıkı hedefler koymak lazım ki motivasyon ve odak-

lanma sağlansın. Biz bu motivasyon için biraz çıtayı 
yüksek koymuştuk. Bu sayede de aslında programa 
girmeden önce aklımıza gelmeyen noktalarda bile 
ilerleme sağladık.

Innogate’i 5 kelime ile nitelendirmenizi istesek hangi 

kelimeleri seçerdiniz?
Ahmet Vefik Dinçer:
• Küresellik  • Başarı  • Birliktelik  • Aksiyon  • Yüzleşme 
ABD’ye açılacak firmalara ne tavsiye edersiniz?
Ahmet Vefik Dinçer: Hemen Innogate’e kayıt olsunlar! 
Bu elbette zorunluluk değil ama bence kesinlikle 
faydasını görürler. İhracat yapmak, küresel olmak, 
başka bir kültüre açılmak kesinlikle bulunduğunuz 
şehir neresi olursa olsun oradan yapılacak iş değil. 
Hareket etmek ve görmek lazım, görgü çok önemli. 
Tanımadığınız bir dünyanın parçası olamazsınız, 
parçası olmadığınız bir dünyada söz sahibi olamazsınız. 
Plan yapmanın yanına aksiyonu ve hareket ederek 
kültürleri tanımayı katarak ancak bu işler başarılabilir. 
ABD’ye açılmakta temelde bunlar olmadan olacak 
konular değil diye düşünüyorum.
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Bir gün global bir marka olmak her yerli girişimin hayali desek, yanılmış olmayız. Günümüz 
iş dünyasındaki rekabet ortamında şirketlerin kendilerini farklı kılması gerekiyor. 
Rekabet ortamında var olabilmek ise şirketlerin gücünden ve networkünden geçiyor. 
Globalleşen dünyada girişimi öne çıkaracak birçok fırsat var. Dünya ekonomisi 

bütünleşiyor, kâr marjı yüksek pazarlarda satışlar artıyor.

İşten Bile Değil
Küresel Pazara Yelken Açmak

Globalleşme hedefiyle yola çıkan girişim-

lerin globale açılma yolunda belirlemeleri 
gereken amaçlar, iş hedefleri, hedef 
pazar, hedef pazara sunmak istedikleri 
ürün ve hizmet için oluşturacakları 
stratejiler karmaşık bir hâl alabiliyor. Glob-

alleşme sürecinde girişimler için en 
önemli süreç globalleşmek için çıktıkları 
yolda yanlarında doğru yol arkadaşının 
olması. Globalleşme beraberinde birçok 
fırsatı da beraberinde getiriyor. Üretim 

faaliyetlerinin dünya ölçeğine duyurulması, dağıtım ve tüke-

tim olanaklarının yaygınlaşması olanaklı hâle geliyor. Glob-

alleşen firmanın ticaret hacmi büyürken yabancı sermaye 
yatırımları artış gösteriyor. Globalleşmenin etkisiyle girişimler 
bilinirliklerini artırma fırsatı yakalıyor. Globalleşmenin fırsat-

larının yanında riskleri de var tabii; çevresel belirsizlikler, 
adapte olma sorunları ve pazarı tanımamak bu riskler arasın-

da yer alıyor. Değişen çevre koşullarına ve kitleye adapte 
olmanın zor ve maliyetli olmasının yanında, global hayatın 
getirdiği belirsizlikler girişimi negatif yönde etkileyebiliyor.

Geleneksel yöntemlerle bir pazarın demografik özel-
liklerini bilmek için o pazarı derinlemesine araştırmak 
gerekiyor. Bugün küresel etkenler hayatımıza öyle bir 
işledi ki, ulaşılabilirlik uçsuz bucaksız bir hâle büründü ve 
gereksiz maliyetler ortadan kalktı. Uluslararası 
Hızlandırma Programı Innogate, tam da bu noktada 
şirketlerin koçluğunu üstleniyor.  Bilinmeyen pazar ve 
müşteri dinamiklerini araştırıyor ve geniş ölçekli destek 
sağlıyor. Innogate, Türkiye ve ABD’den alanında uzman 

mentorlarla çalışırken, markaların networküne de büyük 
katkı sunuyor; ayrıca teknoloji firmalarına uluslararası 
pazara açılma konusunda verdiği eğitim ile pazar bilin-

mezliğini ortadan kaldırarak riskleri en aza indiriyor.  
Innogate’e katılan firmalar büyük bir sinerji içerisinde 
birbirini destekliyor. Uluslararası Hızlandırma Programı 
Innogate ürünü satışa hazır olan girişimlerin global iş 
yapış biçimlerini öğrenmeleri, uluslararası pazarda satış 
yapmaları ve iş ortaklıkları kurmalarını da katkı sağlıyor.

Innogate’in ilk aşaması olan Growth Modelling ile firma-

lar Türkiye’de 5 haftalık bir sürece tabii oluyorlar. 
Firmalar, ABD pazarına giriş taktikleri olan; ürün-pazar 
uyumu, strateji ve rekabet analizi, iş modeli geliştirme, 
satış süreci modelleme, müşteri deneyimi tasarlama ve 
etkili sunum hazırlama taktiklerine hâkim oluyorlar. 
Bunun yanı sıra, Türkiye ve ABD’den profesyonel eğit-

men ve mentor desteği, B2B görüşmeler, birebir men-

torluk hizmetleri, strateji ve KPI belirleme, yeni pazarda 
satışa başlama, pazarlama taktikleri uygulama ve lead 

generation desteği alıyorlar. Firmalar programın Ameri-
ka ayağında ise San Francisco ve New York’ta; ABD 
pazarına hızlı giriş, networking ve keşif programlarına 
tabii oluyorlar. Sektörlerine özel seçilen growth part-

ner’lar ile ABD’de büyüme ve gelişme sürecini 
yürütüyorlar. Müşteri, partner ve distribütör adayları ile 
ilişki geliştirme sürecine dahil oluyorlar. Innogate 
programında uygulamalar aylarca zaman alacak bir 
süreyi kısaltarak, hızlı aksiyon almayı ve stratejiyi otur-
tmayı vaat ediyor.

Global Pazarın Zorluklarıyla Mücadelede Destekçiniz “Innogate”

Globalde Yolunuzu Aydınlatacak Işık Innogate Size Ne Sağlar?
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Kendiniz tanıtır mısınız?
A.Ş: Merhabalar Ben Ayşegül Şensoy, XYZ Teknoloji 
İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürüyüm. 
Ekip çalışmasının size göre iş hayatındaki önemi 
nedir?
A.Ş: Ekip çalışması hem küçük ölçekli hem büyük 
ölçekli fark etmeksizin tüm firmalar için oldukça 
önemli bir kavram. Çok büyük bir firmada da iyi bir 

ekibin çok ciddi bir fark yarattığına şahit olabiliyor-

sunuz. Ama bizim gibi start-up’lar için ekip şirketin 
kaderini belirliyor diyebilirim. 
Yapamayacağım artık deyip bırakma noktasına 
geldiniz mi?
A.Ş: Bir buçuk senelik bir firmayız. Henüz oralara 
gelmedik. Ama yönetim kademesindeki herkes uzun 
yıllardır tecrübeli. Tabii hepimizin hayatında, önceki iş 

Anlatıyor

İTÜ Magnetliler
İTÜ Magnet bünyesinde bulunan pek çok girişimci firma ile ülkemizin teknolojik 
dönüşüm ve katma değeri yüksek ürün ihraç etme hedeflerine katkı sağlıyor. Bu 
hedefe emin adımlarla yürüyen İTÜ Magnet firmalarından XYZ Teknoloji ise Bilgisayar 
Teknolojileri ve İletişim Sektöründe hizmet veriyor. Şirket çalışmalarına …. Devam 
ederken XYZ Teknoloji’nin İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Ayşegül Şensoy 
XYZ’yi hakkında merak edilenlere cevap verdi ve aynı zamanda girişimcilere de 

tavsiyelerde bulundu.

Ayşegül Şensoy: Sıradan yorumlara çok kulak asmasınlar. İnandıkları konularda inat 
etsinler, devam etsinler. Birde tabii hepimizin duyduğu ve söylediği gibi ürününe aşık 

olmasınlar!deniyorsa biz başarılıyız demektir.
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deneyimlerinde böyle dediğimiz anlar oldu. Şimdi 
bunlar yaşanmasın diye çaba gösteriyoruz. 
Sizin için 3 kelime ile İTÜ Magnet nedir?
A.Ş: İTÜ Magnet kendi komünitesini yaratan, 
ekosisteme çok ciddi faydası olan ve enerjisi 
çok yüksek bir yer olarak tanımlayabilirim.
İTÜ Magnetli olmanın size sağladığı faydalar 
nedir?
A.Ş: Burada çok farklı fikirlerden, farklı disiplin-

lerden birçok genç pırıl pırıl arkadaşla beraberiz. 
Çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Hem iş anlamın-

da hem sohbet anlamında olaylara başka başka 

pencerelerden bakıyorlar. O yüzden çok 
faydasını görüyoruz diyebilirim.
Girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?
A.Ş: Sıradan yorumlara çok kulak asmasınlar. 
İnandıkları konularda inat etsinler, devam 
etsinler. Birde tabii hepimizin duyduğu ve 
söylediği gibi ürününe aşık olmasınlar!
Sizin için başarının tanımı nedir?
A.Ş: Benim için başarı: irade, inanç ve çok çalış-

maktan geliyor. Tabi birde paydaşlara saydı da 
çok önemli.
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İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul Öğretmen Akademileri uygulamalarına 
destek oluyor. Teknoloji Akademisi ve Yapay Zekâ Atölyesi gibi eğitim programları 

ile öğretmenlerin donanımlarını artırılması hedefleniyor.

İstanbul Öğretmen Akademileri kapsamında düzen-

lenen ve toplamda 20 hafta sürmesi beklenen semin-

er dizisinin yedincisinde İTÜ Bilgisayar ve Bilişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşen Cebiroğlu 
Eryiğit öğretmenlerle buluşan ilk isim oldu. Doç. Dr. 
Hatice Köse ise Yapay Zeka Farkındalık Seminer 
Dizisi kapsamında 26 Mart 2020 Perşembe günü 
“İnsan-Robot Etkileşiminde Yapay Zeka” başlıklı 
konuşması ile öğretmenlerle bir araya gelecek. İstan-

bul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Salonunda 
düzenlenen seminerde Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit, 
yapay zekânın en önemli konularından biri olan doğal 

dil işlemeyi anlattı. Seminerde, yapay zekânın en 
zorlu alanı olan doğal dil işlemeyle ilgili olarak 
insan-bilgisayar, bilgisayar-bilgisayar, bilgisayar-in-

san iletişimi üzerine konulara değinen Dr. Eryiğit, 
günümüz teknolojilerinin gelişebilmesi için doğal dil 
işleme konusunun kilit bir önem taşıdığını vurguladı. 
Alandaki çalışmaların genellikle İngilizce üzerine 
olması, bu alanda Türkçe üzerine de çalışmalar yapıl-
ması gerekliliğine değinen Eryiğit, yapılacak her 
çalışmanın teknolojiyi üreten, katma değerli bir 
ürüne dönüştüren Türkiye için önemli bir adım 
olacağını ifade etti.

İTÜ’den Tam Destek
İstanbul Öğretmen Akademilerine
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Doğal Dil İşleme Temelleri ve Türkçede Doğal Dil İşleme Projeleri
Öncelikle, doğal dil işlemenin temelleri, doğal dil 
işleme nedir, doğal dil işlemede kullanılan etiketler, 
doğal dil işleme evreleri, görevleri, Türkçe doğal dil 
işlemenin farklılıkları üzerinde duran Eryiğit, "Doğal 
dil işleme, bilgisayarların insanların kullandığı dilleri 
anlamasını ve işlemesini sağlayan bir teknolojidir. Şu 
an yapılan araştırmaların yüzde doksanı İngilizce 
üzerine yapılmaktadır." dedi. Türkçe doğal dil işleme 
örnek projeleri, Türkçe doğal dil işleme yazılım zinciri, 

çeviri, diyalog sistemleri, bilgi çıkarımı sistemleri, 
duygu analizi konularını açıklığa kavuşturan Eryiğit, 
"Doğal dil işleme, bir yapay zekâ sistemi aracılığı ile 
insanın bilgisayarla/insanın insanla iletişimini 
kurmaya/artırmaya çalışmak demek. Dolayısıyla bilgi-
sayar bilimlerinin tam ortasında ve paydaş olan bir 
disiplin. Türkçenin bu konudaki tüm kazanımlarını 
Dünya dillerine bir imkân olarak sunmak amacını 
taşıyoruz." şeklinde konuştu.

Seminerler Dizisi, Atölyeler ve Ürünler
Yapay Zekâ Atölyesi, geçen eğitim öğretim yılında öğret-

menlerimize yapay zekâ konusunda farkındalık oluştur-
mak, alandaki ilgili öğretmenlerle toplantı ve çalıştaylar 
düzenleyerek öğretmen ve öğrenci eğitimleri üzerine 
gerekli kararları almak ve ilgililere sunmak, üniversiteler-
le iş birliği yapmak, pilot eğitimler düzenlemek amacıyla 
kuruldu. Atölye kapsamında 2019-2020 Eğitim Öğretim 
Yılında birçok farkındalık semineri, atölye, webinar ve 
eğitim planlandı. Şimdiye kadar 500 yönetici, öğretmen, 
veli ve öğrencimizin katıldığı etkinliklerin yıl sonuna 

kadar 2 bini aşması bekleniyor.2020 yılında Blockchain 
ve IoT, Veri Analitiği Atölyeleri, Veri Okuryazarlığı Semin-

er Dizisi, Öğrenciler için Yapay Zekâ Farkındalık Seminer 
Dizisi, Boeing ve Bilim Kahramanları Derneği ile Uzay ve 
Havacılık Eğitimi etkinliklerini de planlıyor. Tüm bu 
kazanımlar çerçevesinde yapılacak Yapay Zekâ Çalıştayı 
için önemli bir zemin hazırlanıyor. Ardından da Yapay 
Zekâ Öğretmen Eğitimi Programı ile tüm Türkiye'nin 
hizmetine sunulacak bir çerçeve programın yazılması 
hedefleniyor.
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MimED 2019 Öğrenci Proje Yarışması’nın kolokyum ve 
ödül töreni, 10 Aralık 2019 Salı günü İTÜ Taşkışla 109 
numaralı salonda gerçekleştirildi. 63 üniversiteden 
toplam 800 projenin katıldığı, 35 üniversiteden toplam 
219 projenin ise dijital ön elemeyi geçip jüri değer-
lendirmesine geçtiği MimED 2019'da 7 farklı üniversit-

enin öğrencilerine toplam 20 ödül verildi. İTÜ Mimarlık 
Fakültesi öğrencilerinden; Birinci Yıl Kategorisi’nde Sena 
Onur ‘Başarı Ödülü’, İkinci Yıl Kategorisi’nde Sümeyye 
İşbilir – Aleyna Gebiç – Zeynep Tahmaz ‘Teşvik Ödülü’, 
Üçüncü Yıl Kategorisi’nde Arda Coşan ‘Teşvik Ödülü’ 
alırken, Bilal Savcı ‘Jüri Özel Ödülü’, Alperen Temur ‘Jüri 

Özel Ödülü’, Dilara Karademir ‘Jüri Özel Ödülü’, Dördüncü 
Yıl Kategorisi’nde ise Taha Erdem Öztürk ‘Jüri Özel 
Ödülü’ni aldı. İTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. 
Dr. Ahsen Özsoy ve Doç. Dr. Funda Uz tarafından 
gerçekleştirilen organizasyonun koordinatörlüğünü İTÜ 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü araştırma görevlileri 
Erenalp Büyüktopcu, Çağdaş Kaya, İpek Avanoğlu ve 
Merve Kılıçbay, raportörlüğünü ise Bahar Gökçen 
Kumsar, Buse Özçelik, Elif Öz Yılmaz, Oya Yeşim 
Armağan ve Meriç Altıntaş üstlendi. İTÜ Taşkışla 203 
koridorunda açılan sergide, final aşamasına kalan projel-
er 10 Ocak 2020 Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Mimarlık Eğitimi Derneği (MimED) 2019 tarafından verilen Mimarlık Öğrencileri 
Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 18. si düzenlenen MimED 2019 Öğrenci Proje 

Yarışması’nda İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri dağıtılan 20 ödülden 8’ini aldı.

Öğrencilerimize 8 Ödül
MimED 2019 Ödülleri’nde
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Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programı Kapsamında 
yürütülecek olan Immigrants Digital Education Application of Languages (I.D.E.A.L 
- Göçmenler için Dil Öğrenme Uygulaması) isimli projenin açılış toplantısı 13 Ocak 

2020 tarihinde Üniversitemizin ev sahipliğinde yapıldı.

İTÜ’de Yapıldı
I.D.E.A.L. Projesi Açılış Toplantısı

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür 
Merkezinde gerçekleşen toplantıya, Kadıköy Kaymakamı 
Dr. Mustafa Özarslan, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Alper Ünal, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan 
ile Yunanistan, Norveç ve İspanya'dan gelen konuklar 
katıldı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan İTÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal, İTÜ’de akademik 
çalışmalarla birlikte topluma hizmet eden sosyal projel-
ere önem verilerek destek olunduğunu ifade etti. 
I.D.E.A.L. projesinin göçmenlerin problemlerine çözüm 
oluşturması açısından çok önemli ve gerekli olduğunu 
belirten Ünal, “Bu çalışma sayesinde göçmenlerin dil 

problemlerine bir nebze de olsa çözüm oluşturmak için 
bir araya gelindi. İTÜ olarak bu projenin bilgisayar tekno-

lojileri ve yazılım tarafına destek sağlayacağız. Türkiye 
başta olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerindeki 
göçmenlerin yaşamını daha da kolaylaştıracağını umuy-

oruz.” dedi. Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordi-
natörlüğünde yürütülecek olan Erasmus+ Avrupa Birliği 
K201 Stratejik Ortaklık Programı olan I.D.E.A.L. Projesi ile 
göçmen öğrencilerin dil yeterliliklerinin artırılması için 
mobil uygulama tasarımı üzerine çalışmalar yapılması 
planlanıyor. 28 ay sürmesi öngörülen program, sosyal 
inovasyon odaklı bir proje olarak öne çıkıyor.
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Eatron firmasının destekleriyle, İTÜ Yapay Zeka ve 
Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin orga-

nizasyonunda İTÜ ARI 4 Binası’nda gerçekleşen “BLG 
561E Deep Learning Final Yarışması - Trafik Nesnel-
eri Tespiti” isimli yarışmada öğrencilerden otonom 
araçlarda insansız sürüşün araç tarafından 
gerçekleştirilmesi amacıyla araç üstünden elde 
edilen görüntülerin derin öğrenme teknikleri ile 
anlamlandırılmasının ilk aşaması olan trafik nesneler-

inin tespit edilmesi istendi. Öğrenciler, sektörden ve 

akademiden ‘deep learning’ alanında uzmanlar 
karşısında proje sunumlarını yaptı. Trafik objelerini 
en doğru ve en hızlı şekilde tespit eden 9 takım 
arasından birinciliği Anıl Öztürk, Mustafa Burak 
Günel, Onur Gürışık, Sertaç İkizoğlu elde etti. 
Yarışmada, Gamze Akyol, Abdullah Cihan Ak, Ali Eren 
Çelik, Alperen Kantarcı’nın oluşturduğu takım ikinci 
olurken, Mustafa Bünyamin Sağan, Alparslan Özen, 
Seyed Erfan Seyed Roghani, Omar Shadeed’in 
oluşturduğu proje takımı üçüncü oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde verilen Deep 
Learning “Derin Öğrenme” (BLG 561E) dersi heyecan verici bir proje yarışması ile 
sonuçlandı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen proje yarışmasının birincisi İTÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri Anıl Öztürk (Bilgisayar Müh.), Mustafa 
Burak Günel (Uçak ve Uzay Müh.), Onur Gürışık (Kontrol Müh.) ve Sertaç İkizoğlu 

(Bilgisayar Müh.) oldu.

Dersi Projeleri Yarıştı
“Derin Öğrenme”
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Derse Yoğun İlgi

Dereceye Girenler Eatron Firması Tarafından Ödüllendirildi

Yüksek lisans düzeyinde bu dönem ikinci 
kez açılan ders, Bilgisayar ve Bilişim 
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gözde Ünal ile Uçak 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendis-

liği Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. 
Üyesi Nazım Kemal Üre tarafından verildi. 
Bu sene oluşturulan iki ayrı sınıfta toplam 
83 öğrenci ders aldı. Yoğun talep gören 
derste, derin öğrenme konusunun başlıca 
problemleri, kullanım alanları ve teknikleri 
detaylı bir şekilde işlendi ve çeşitli uygu-

lamalar yapıldı. Derin öğrenme derslerinde 

Yarışmanın ödüllerini kazananlara Eatron 
Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Can 
Kurtuluş, Prof. Dr. Gözde Ünal ve Dr. Öğr. 
Üyesi Nazım Kemal Üre takdim etti. Eatron 
firması bu proje kapsamında, İstanbul’da 
trafik görüntülerinin elde edilmesi ve 
öğrenme teknikleri ile işlenmeye hazırlan-
masını sağladı. Firmanın bu projeye zaman 
ve kaynak ayırması, önemli bir etiketli veri 
kümesi sağlaması sayesinde proje ders 
haline getirilerek hayata geçti. Yarışmada 
ilk üçe giren öğrencilerimize Eatron 
tarafından para ödülü verilmesi yarışmaya 
ayrı bir heyecan kattı.

öğrenciler, makine tekniklerini dersin akademisyenleri 
tarafından sağlanan trafik nesneleri tespiti programına 
uyguladılar. Öğrenciler araştırmaya ve güncel problem-

lere çözüm üretmeye yöneltildi. Bu dersle birlikte öğren-

ciler hem makine öğrenmesi hem de derin öğrenme 
hakkında bilgi sahibi oldu.
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Türkiye’nin mühendislik ve mimarlık tarihinde öncü rolü 
olan İTÜ, ilkleriyle kurumsal hayata da yön vermeye 
devam ediyor. Üniversitenin idari kadrosunun kişisel, 
yönetsel ve mesleki alanlardaki bilgi, beceri ve iletişim 
ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen İTÜ Kurumsal 

Akademi’nin 1. Yıl Toplantısı İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreterin 
katılımıyla düzenlendi. Etkinlik İTÜ Kurumsal 
Akademi’nin 1. yaşı için hazırlanan video ve eğitmen-per-
sonel geribildirim röportajlarının gösterimi ile başladı.

İTÜ’nün stratejik planları doğrultusunda ülkemizdeki 
kamu kurumları arasında ilk defa hayata geçirilen idari 
personelimize yönelik İTÜ Kurumsal Akademi Projesi 
ilk yılını doldurdu. Bir yıl boyunca 52 gönüllü eğitmen 
ile düzenlenen eğitim sayısı 141’e ulaştı. Kişisel, 
yönetsel ve mesleki alanlarda düzenlenen eğitimle-

rden 856 personel yararlandı. Alanında uzman eğit-

menlerle toplamda 4949 katılımcının buluştuğunu 
aktaran İTÜ Kurumsal Akademi Proje Koordinatörü ve 

İTÜ Genel Sekreter Yardımcısı Aylin Elbay konuşmasın-

da İTÜ KA hakkında “İTÜ idari kadrosunun güçlü, verim-

li ve mutlu bir ekip olarak ilerlemesi için geliştirildi. 
Aidiyet, değer ve motivasyon kaynaklarından kurgu-

landı. Yeni bilgilere ulaşacağımız, kendimizi güncel-
leyeceğimiz, paylaşacağımız, biz olunca ne kadar güçlü 
olacağımızı hissedeceğimiz ve İTÜ ailesinin değerli bir 
parçası olduğunuzu bileceğiniz bir alan oluşturuyor.” 
sözlerine yer verdi. Kurumsal Akademi’nin personele 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kurumsal Akademi (İTÜ KA), kuruluşunun birinci yılını 
16 Ocak’ta Süleyman Demirel Kültür Merkezimizde yapılan törenle kutladı.

1. Yılı’nı Kutladı
İTÜ Kurumsal Akademi 
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yönelik gelecek hedeflerine de vurgu yapan Elbay, 
“Sizlere iş hayatınızla ilgili hedeflerinizi şekillendi-
rirken yol göstermek üzere kariyer ekseni çalışması 
yapacağız. İş tanımlarınıza uygun çalışma alanlarınızla 

İTÜ Kurumsal Akademi 1. Yıl 
Toplantısı’ndan konuşan İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Üniversitemiz-

in sahip olduğu eşsiz birikimi ve geleneği 
daha da ileriye taşımanın heyecanıyla 
yürüttüğümüz çalışmanın başarılı 
sonuçlarını hem kısa hem uzun vadede 
göreceğimize inanıyor; İTÜ Kurumsal 
Akademi’nin değerli ekip üyeleri ile bu 
hedef için büyük bir özveriyle çalışan 
akademik ve idari personelimiz ile kurum 
dışı gönüllü eğitmenlerimize şükranlarımı 
sunuyorum. İyi ki varsınız.” diye belirtti.

ilgili uygulamalı eğitimler planlayacağız. Ve tabi sosyal 
ve kültürel etkinliklerin de ihmal etmeyeceğiz. Sağlık 
Bakanlığından onaylı İlk Yardım Eğitimi, Desen, Ritim 
ve Dans Atölyeleri sizin için geliyor.” dedi.

İTÜ KA’nın 1. yaş etkinliğine özel olarak konuk olan 
Psikolog Dr. Ozanser Uğurlu, mutluluk performansı 
üzerine seminer verdi. Duygularımız ve bilişsel psiko-

loji üzerine verdiği seminer boyunca katılımcıları hare-

kete geçiren Uğurlu, toplantıya katılan personel ve 
konuklara keyifli ve hareketli anlarla değerli bilgiler 
aktardı. Toplantı, akademik ve idari personel ile konuk-

ların katıldığı kokteyl ve müzik dinletisi ile sona erdi.

İTÜ Kurumsal Akademi Hakkında
Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda belir-
lenen stratejik ve kalite yönetim politikalarımız sürekli 
iyileştirilerek geliştirilebilir iş süreçleri ile verimliliği arttır-
mayı hedeflemektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde 
ise, planlı bir insan kaynakları yönetimi oldukça önemlidir. 
Günümüzde insan kaynakları yönetimi; insan faktörünün 
önemine odaklanarak çalışanlarının ihtiyaçlarına, eğitimine, 

gelişimine ve motivasyonuna değer veren bir yaklaşım 
sergilemektedir. Üniversitemizin bu yaklaşımının sonucu 
olarak kurulan İTÜ Kurumsal Akademi; en alt kademeden 
başlayarak üst yönetici düzeyine kadar tüm çalışanları için, 
idari işleyişin etkinliğini artırmak üzere kişisel, yönetsel ve 
mesleki alanlardaki bilgi, beceri ve gelişim ihtiyaçlarına 
cevap verecek eğitim ve gelişim programları hazırlamaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Karaca
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