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H2O E-Dergisi’nin üçüncü yaşını kutladığı 37. Sayısı’nda 2020 yılı Şubat 
Ayı’na ait güncel gelişmelerden oluşan içerikleriyle karşınızdayız. 

Bu sayımızda kapağımıza oldukça önemli bir gelişmeyi taşıdık. 
Cumhurbaşkanlığı Himayesi’nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
uhdesinde gerçekleştirilen 24 kişilik 4. Ulusal Antarktika Bilim Ekibi’nde 
İTÜ’lü akademisyenlerimiz de yer alıyor. Beyaz kıtada yapılan 
araştırmalar sırasında toplanan numuneleri getirerek İTÜ’nün donanımlı 
laboratuvarlarında inceleyecek olan akademisyenlerimiz elde edilen 
bulgularla yürütülen çeşitli bilimsel araştırma projelerinin sonuçlarına 
ışık tutacak. Bu kutsal görevde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarımızı 
tebrik ediyorum.

İTÜNOVA TTO vizyon ve misyonlarına uygun olarak gerçekleştirdiği 
eğitimlerle ekosistemin gelişimine katkı sağlıyor. Bu kapsamda 
geçtiğimiz ay iki kıymetli eğitimi ve eğitimciyi ekosistem aktörleriyle 
buluşturan kurumumuz karşılaştığı ilgiden de oldukça memnun. Bu 
eğitim serilerinin devam edeceğini ve bilginin sanayi ile 
buluşturulmasına katkı sağlayacağını belirtmek isterim.

Innogate Bölümü’nde geçtiğimiz aylarda başlayan İhracat Günlükleri 
serisi devam ediyor. Başarısını Innogate ile yurtdışına taşıyan 
firmalardan AKTEK bu ay sayfalarımızda yer alacak. Buna ek İTÜ 
Çekirdek Bölümü’nde ise 2019 yılında yaşananlara göz atabileceğiniz 
keyifli bir inceleme yazısı yer alıyor. 

İTÜ ARI Teknokent Bölümü’nde Türkiye’nin kalkınması için sektör 
öncülerinin bir arada çalışacağı Teknoloji ile Üretelim Platformu 
hakkında detaylı bilgiler ve OO-Kuma’nın yatırım başarısına ilişkin 
haberimiz de karşınızda olacak.

H2O E-Dergisi’nin tüm bunların yanı sıra İTÜ Ar-Ge ekosistemine dair 
birçok konu ve güncel teknolojik gelişmeleri içeren haberlerle karşınızda 
olacaktır. 

Gelecek sayılarda görüşmek üzere;
Keyifli okumalar dilerim!
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Eğitim Serisi Yoğun Katılımla Gerçekleşti!
Satışta Başarıya Götüren 3 Adım

İTÜNOVA TTO’nun düzenlediği Satışta Başarıya Götüren 3 Adım Eğitim Serisi’nin ilki 
olan “Güven Yarat Eğitimi” girişimcilik ve kobi ekosisteminden pek çok katılımla İTÜ ARI 

Teknokent Konferans Salonu’nda 18 Şubat 2020’de düzenlendi.

Katılımcılara modern pazarlama dünyasının yaşadığı 
dönüşüme ayak uydurmayı ve satış süreçlerinde başarıya 
ulaşmayı öğretmeyi hedefleyen eğitimde, satış süreci üç 
adımda ele alınacak: Güven Yarat, Müzakere Yap, Satışı 
Kapat! Serinin ilk halkasını oluşturan Güven Yarat Eğitimi’nde 
katılımcılar güvenin kartlarını ve güvenin kaynaklarını öğre-
nirken, iş süreçlerinde doğru bir güvenin sağlayacağı artıları 
ve mali kazanç dönüşümüne etkisini tartıştılar. Yaratılan 
güvenin satış esnasında ve satış sonrası hizmet süreçlerinde 
desteklenmesi gerektiğini belirten Yıldırım, satış sürecinin 
başarıya ulaşmış müşteriye dönüştürülmesinde yeni metot-
ların geliştirildiğini aktardı. Eskiden mağazada satışçılardan 
bilgi alan tüketicilerin yerini internette ön Pazar araştırması 

yapmış bilinçli müşterilerin aldığını belirten Yıldırım, 
günümüzde satış süreçlerinin olmazsa olmaz unsurlarından 
birinin tüketici merkezli diyalog olduğunu belirterek sağlıklı 
süreçler geliştirmedeki önemlerinden bahsetti. İnteraktif 
biçimde işlenen eğitimde katılımcılar mini oyunlarla ve 
testlerle güven skor puanlarını test etme imkânı buldular. 
Yaklaşık 14 yıllık tecrübesiyle pek çok kurum ve kuruluşa 
eğitimler veren Kayhan Yıldırım’ın verdiği eğitimin ikinci 
halkası Müzakere Yap Eğitimi 13 Mart 2020 Cuma Günü 
gerçekleştirilecek. Serinin son halkası Satışı Kapat Eğitimi ise 
2 Nisan 2020 Perşembe günü katılımcılarıyla buluşacak.

Kayhan Yıldım
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N11.com kurucu marka müdürü Ömürden Sezgin’in 
verdiği eğitimde katılımcılar 11 adımda markalaşmanın 
yollarını öğrenirken, doğru brief hazırlama, doğru hedef 
kitle analizi, pazar ölçümleme, ajans ilişkileri ve kampan-
ya süreçleri hakkında pek çok dinamik hakkında edindiler. 
Türkiye’ye gelecek, markayla gelecek misyonuyla 
çalışmalarını sürdüren Sezgin, kampanya süreçlerinde 
ekip motivasyonunun ve aidiyet duygusunun oldukça 
önemli olduğunu belirtirken, sektör eğiliminin dijital 
pazarlama özelinde dünyada mobile yöneldiğini ancak 
etkilerini Türkiye’nin birazcık geriden takip ettiğini belir-
tirken, yakın gelecekte mobil aplikasyonların markaya 
sadık müşteri ölçümlemesinde önemli bir rol oynaya-
cağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

11 Adımda Markalaşmanın Dinamikleri Paylaşıldı!
Markanı Baştan Yarat Eğitimiyle

İTÜNOVA TTO 2020 yılı eğitim takviminde yeni içerikleriyle fark yaratmaya devam 
ediyor! 28 Şubat 2020 tarihinde İTÜ ARI 3 Binası Konferans Salonu’nda katılımcılarıyla 

buluşan “Markanı Baştan Yarat Eğitimi” yoğun katılımla kitlesiyle ses getirdi.

Ömürden Sezgin
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Yapılan yeni bir araştırmaya göre, modern insanın atalarının Afrika’daki Zambezi 
Nehri’nin güneyinde yer alan Botsvana topraklarından çıkıp diğer bölgelere yayılmış 

olabileceğini belirtiyor.

Günümüzde tuzlalarla kaplı olan bölge, 200 bin yıl 
önce göl ve bataklıkların bulunduğu aktarılırken 
bu durumun modern insanın atası “Homo sapi-
ens”ler için elverişli bir ortam yarattığı 
düşünülmesine sebep oluyor. 70 bin yıl boyunca 
bu alanda yaşayan insanların, iklim değişikliği ve 
yağmurların yer değiştirmesi ile oluşan yeşil 
koridorlar üzerinden Afrika’nın diğer bölgelerine 
dağıldığı tahmin ediliyor. Avustralya’daki Garvan 
Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nden genetik bilimci 
Profesör Vanessa Hayes araştırma ile ilgili olarak, 
“Modern insanın 200 bin yıl önce Afrika’da 
görüldüğü bir süredir bilinen bir gerçekti. Bu duru-
mun ortaya çıkışı bize ilk atalarımızın dünyaya 
dağılmaya başladığı nokta ile ilgili işaretler 
verirken konu tartışmalar ise uzun zamandır 
devam ediyor” diyerek görüş belirtti. Nature 
dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 70 bin 
yıl boyunca bu bölgede yaşayan modern insanın 

Ancak Hayes’in bugün güney Afrika bölgesinde yaşayan 
1217 kişiden aldığı ve anneden çocuğa geçen mitokon-
drial DNA örneklerinden yola çıkarak vardığı sonuçlar 
bazı uzmanlar tarafından şüpheyle karşılanıyor. 
Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nden Profesör Chris 
Stringer, Homo sapienslerin evriminin karmaşık bir süreç 
içerdiğini ve tek başına mitokondrial DNA ile insanın 
kökeninin tespit edilemeyeceğini söylüyor. Stringer, 
“İnsan genomunun sadece küçük bir parçasına, bir tek 
bölgeye, tek tip taş alete veya bir tek ‘kritik’ fosile odaklı 
diğer birçok araştırma gibi, burada da mozaik kökenimizi 
bütün karmaşıklığıyla ortaya koymak mümkün değil” 
diyor. Stringer ayrıca babadan geçen Y kromozomları 

incelendiğinde, baba tarafından atalarımızın batı 
Afrika’ya dayandığına dair verilerin bulunduğunu, insan 
genomuna bir bütün olarak bakıldığında ise ilk insanların 
Afrika’nın doğusundan göç ettiğinin tespit edildiğini 
söylüyor. “Bu ve benzeri veriler aslında kökenimizin 
Afrika’nın farklı bölgelerinden atalarımıza dayalı bir 
bileşim olduğunu, ayrıca bir de kıta dışındaki insan 
gruplarıyla ırk karışımı olduğunu gösteriyor” diyor.Fos-
illere dayanan diğer araştırmalarda modern insanın 
anayurdu doğu Afrika olarak tespit edilmişti. Ayrıca, 
insanların evriminin Afrika kıtasının çeşitli noktalarında 
eşzamanlı olarak gerçekleştiği ve birden fazla bölgeden 
yayılmış olabileceğine dair teoriler de var.

‘Botsvana’dan Yayıldı’
Modern İnsanın Ataları

‘Modern insanın evrimi karmaşık bir süreç’

ataları, ilk göç dalgasında kuzeydoğuya, ikinci dalgada 
ise güneybatıya doğru göç etmiş, nüfusun üçte biri ise 
aynı bölgede kalmıştı. Genetik verilerle birlikte jeolojik 

ve iklim simülasyonlarını kullanan araştırmacılar, 200 
bin yıl önce Afrika’nın nasıl bir ortama sahip olduğunu 
ortaya koymaya çalıştı.
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Araba Büyüklüğünde
Kaplumbağa Fosili Bulundu

Güney Amerika’da yaklaşık 7 milyon yıl öncesine kadar yaşadığı tahmin edilen araba 
büyüklüğündeki kaplumbağa fosili bilim insanları tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

İlk olarak 13 milyon önce yaşamaya başladığı 
düşünülen ‘stupendemys geographicus’ türüne ait 
fosiller, Kolombiya’nın Tatacoa Çölü ile Venezue-
la’nın Urumaco bölgesinde bulundu. Bu türe ait ilk 
fosiller 1970’li yıllarda bulunmuştu, ancak 4 metre 
uzunluğunda olduğu tahmin edilen hayvana dair çok 
sayıda mesele gizemini korumaya devam ediyor. Bir 

araba büyüklüğünde ve ağırlığında olduğu düşünülen 
bu türün Güney Amerika’da Amazon ve Orinoco 
nehirleri oluşmadan önce yaşadığı tahmin ediliyor. 
Bu türün erkeklerinde kabuklarının iki yanında da bir 
boynuz olduğu düşünülüyor. Fosillerde bulunan derin 
yaralardan ötürü bu boynuzların rakiplerle yapılan 
kavgalarda kullanıldığı tahmin ediliyor.



TÜRKİYE’NİN kalkınmasına destek olma amacıyla kuru-
lan “Teknoloji ile Üretelim” platformunun tanıtım 
toplantısı, FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan 
Abdula, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, İTÜ ARI Tek-
nokent Genel Müdürü Doç Dr. Deniz Tunçalp’ın katılımı 
ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun 
ev sahipliğinde 25 Şubat Salı günü Zorlu Center 
Raffles Hotel’de yapıldı. FutureBright Group’un Türki-
ye’de teknoloji kullanımı eğilimi konusunda 
gerçekleştirdiği araştırma sonucunda toplumun tekno-
loji ile üretmek yerine teknolojiyi tükettiği ortaya çıktı. 
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Türk insanı 
teknolojik araçları eğitime, tasarıma ve dijital tabanlı 
üretime entegre etmekte zayıf kalıyor. Bununla birlik-
te Türkiye’de bireyler, teknoloji ile üretim konusundaki 

bilgi yetersizliğinden dolayı teknolojiyi üretim alanın-
da verimli kullanamıyor. Bu veriler ışığında, Türkiye’nin 
kalkınması için teknoloji ile üretmenin önemine inanan 
öncü kuruluşlar, ülkemizde katma değerli üretimi 
arttırmak ve toplumsal refahı desteklemek üzere 
“Teknoloji ile Üretelim” platformunu kurdu. Türkiye’de 
teknolojiyle üretimi hedefleyen platform; çocuklara, 
öğrencilere ve girişimcilere; teknolojik dünyayı 
tanımaları ve katma değerli üretim alanında rekabet 
üstünlüğü elde edebilmeleri için gerekli donanımı 
kazandıracak. Platform, TEGV’in 71 öğrenim biriminde 
7-13 yaş arasındaki 50.000 çocuğa 1 yıl boyunca 
kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor. Ayrıca çocuklar 
sağlanan mobil eğitim platformu sayesinde diledikleri 
yerden eğitime katılabilecek.

10

Lenovo’nun girişimiyle FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ ARI 
Teknokent, Başarsoft başta olmak üzere hepsi alanlarında öncü olan kuruluşlar bir araya 
gelerek “Teknoloji ile Üretelim” platformunu kurdu.  Platform, Türkiye’de teknolojiyi sadece 
tüketen değil, üreten bir toplum yetiştirme hedefini gerçekleştirecek altyapının kurulması 

yönünde çalışmalar yürütecek. 

Platformu'nda Sektör Öncüleri Türkiye’nin
Kalkınması İçin Çalışacak

"Teknoloji İle Üretelim”
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Teknoloji ile Üretelim Platformu, İTÜ ARI Teknokent içerisinde 
girişimcilere yönelik “Yazılım Teknolojileri Eğitim Merkezi” de 
kuracak. Platform ayrıca meslek liseleri ve üniversite öğrencil-

Açılışta araştırma ile ilgili sonuçları paylaşan 
FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan 
Abdula, “Türkiye temsili 1802 kişi ile 
yaptığımız araştırma, toplumumuzun teknolo-
jiyi eğlence amaçlı kullandığını gösteriyor. 
Çocuklarımız elbette eğlenerek teknoloji 
dünyasına dahil olsunlar, ancak teknoloji 
kullanımının salt eğlenceye yönelik olmasını 
istemiyoruz.  Araştırmamız eğlence ile 
başlayan bu yolculuğun, ülkemizde teknolojik 
üretime dönüşmediğini gösteriyor. Araştırma 
sonuçlarına göre anne babaların sadece %15’i 
kodlamayı duymuş, 100 çocuğumuzdan 
sadece ikisi kodlamayla ilgili bir şeyler dene-
miş. Çocuklarımız deney yapsınlar, kodlasınlar 
ve kendilerini daha net ifade edebilmek için 

“Teknoloji ile Üretelim” platformunun tanıtım 
toplantısında konuşan Lenovo Türkiye Genel Müdürü 
Emre Hantaloğlu, girişimin amacı hakkında şunları 
söyledi: “Türkiye’nin yüksek ve sürdürülebilir bir 
büyüme sağlaması ve gelişmiş ülkeler ile arasındaki 
farkı kapatabilmesi için teknolojinin eğitime entegre 
edilmesi önem taşımaktadır.  Bu nedenle Lenovo 
olarak kuruluşuna öncülük ettiğimiz platformun 
amacı, Türk toplumunun teknolojiyi tüketen tarafta 
değil, teknoloji ile üreten tarafta olmasını sağlamak-
tır. Bugün itibariyle harekete geçirdiğimiz sürdürüle-
bilir “Teknoloji İle Üretelim” platformu, FutureBright 
Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ 
ARI Teknokent, Başarsoft, Arena Bilgisayar, Artım 
Bilişim, Index Grup, Koyuncu Elektronik, Penta Bilgisa-
yar ve Techdata Bilgisayar Sistemleri gibi alanlarında 

öncü kuruluşların buluştuğu markalar üstü topyekûn bir 
girişimdir. Platform olarak teknolojiyi kullanarak üretim 
amacımıza yönelik yol haritamızı belirleyip çalışma-
larımıza başladık.  Teknoloji ile üretime geçebilmek ve 
dijital teknolojileri etkili bir şekilde kullanmak için temel 
koşul, ilgili herkesin gerekli dijital yeteneklere sahip 
olmasıdır. Dijital teknoloji yetenekleri kazanmadan ve 
bu teknolojilerin potansiyeli anlaşılmadan teknoloji ile 
üretmeye yönelik bir vizyon oluşturulması mümkün 
değildir.  Platform olarak hedefimiz, teknolojiyi 
üretirken kullanabilen, mesleğine entegre edebilen, 
teknolojik gelişmelere açık ve gelişmeleri takip eden 
bireyler yetiştirmektir. Türkiye’de teknoloji ile üretimi 
sağlayacak ortak paydada buluşmak üzere tüm özel ve 
kamu kuruluşlarına, bu platforma katılmaları yönünde 
çağrıda bulunuyoruz.”   

Akan Abdula: “Çocukların teknoloji yolculuğuna kılavuzluk yapmak istiyoruz”

Emre Hantaloğlu: “Teknoloji ile üretmeye ışık tutuyoruz”

erine; etkin ve üretken bilgisayar kullanımı, 3 boyutlu yazıcı 
eğitimi, ileri kodlama ve mesleki yazılım eğitimi, sosyal medya 
yönetimi ve web tasarım eğitimi olanağı sağlayacak.  

teknoloji ile üretsinler istiyoruz. İşte çocuklarımızın bu 
teknoloji yolculuğunda, platform olarak onlara kılavuzluk 
yapma arzusundayız” dedi. Platformun çocuklara yönelik 
eğitim çalışmalarında önemli rol üstlenen Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı, 
tanıtım toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında 
şunları söyledi: “Lenovo ile yollarımız 2019 yılında kesişti. 
2019 yılında Lenovo’nun desteği ile Ergani ve Gümüşpala 
Öğrenim Birimlerimizde Tasarım ve Beceri Atölyelerini 
açtık. 2020’de ise Lenovo, Bilişim Eğitim Programımızı 
sahiplendi. Böylece Lenovo’nun TEGV’e katkıları ile, çocuk-

larımız teknoloji ve bilişim ile ilgili becerilerini geliştiriyor. 
Bugün açıklanan “Teknoloji ile Üretelim” platformunun bir 
parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” İTÜ ARI 
Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise 
konuşmasında “İTÜ ARI Teknokent olarak Türkiye’de 
teknoloji üretilmesi için gösterdiğimiz çabaları bu platfor-
mun da bir paydaşı olarak destekliyoruz. İTÜ ARI Tekno-
kent’in çatısı altında, gençlerimizin oyun geliştirmeden 
yapay zekaya pek çok farklı alanda becerilerinin artacağı-
na ve bu platformun birkaç yıl içerisinde önemli çıktıları 
olacağına inanıyoruz” dedi. 
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Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak yatırım 
fonlarının kurulumu ve yönetimi hizmeti veren KT 
Portföy Yönetimi A.Ş., teknoloji odaklı şirketlere erken 
aşama yatırım gerçekleştirmek amacıyla kurulan 
Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile tekno-
lojiye odaklanan markalara yatırım yapmaya devam 
ediyor. Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 
İTÜ ARI Teknokent firmalarından ve 3 Boyutlu Yazıcı 
ve sarf malzemeleri üreten OOKUMA‘ya ve yapay 
görme temelli kalite kontrol ürünleri üreten Visiomex 
ve yatırım yaptı. Yatırımlar ile ilgili değerleme veya 
yatırım miktarı ile ilgili herhangi bir bilgi henüz açıklan-
madı. Arda Kocaman ve Gökhan Gönültaş tarafından 
kurulan OOKUMA; 3 boyutlu yazıcı teknolojileri için 
dünya pazarına hizmet eden yüksek kaliteli, güvenilir 
ve geniş ürün yelpazesine sahip makina, malzeme ve 
yazılım üretiyor. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde 

araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdüren OOKUMA, 
geliştirdiği çözümleri kullanıcılarına, kendine ait 
üretim tesisinde seri üretim yaparak ulaştırıyor. 
OOKUMA sektöründe ana oyuncu olmayı hedefleyerek 
kullanıcılarının 3 Boyutlu yazıcı teknolojilerindeki tüm 
ihtiyaçları karşılayan tek adres olmak adına yatırımları-
na ara vermeden devam etmeyi de hedefliyor.

Yatırım Aldı
OO-Kuma

İTÜ ARI Teknokent firmalarımızdan OO-Kuma, Teknogirişim 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan yatırım aldı.
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İTÜ ARI Teknokent’te

7 Şubat Yeni Nesil Deneyim
Oyunlaştırma Semineri

Oyunlaştırma Uzmanı, Ercan Altuğ Yılmaz’ın 
sunumuyla “Yeni Nesil Deneyim Oyunlaştırma” 
seminerinde Teknokentliler bir araya geldi. 7 Şubat 
günü düzenlenen Seminerde, oyun tasarım 
tekniklerini dijital uygulama deneyimine entegre 
etmeyi öğrenmek üzerine bilgiler aktarıldı.

ABD Başkonsolosu
İTÜ ARI Teknokent’i Ziyaret Etti

ABD Başkonsolosu Daria L. Darnell ve beraberindeki 
heyet 12 Şubat tarihinde İTÜ ARI Teknokent’i ziyaret 
ederek İTÜ ARI Teknokent ve girişimcilik ekosistemi 
hakkında detaylı bilgi aldı.

Muhtasar SGK Birleşmesi
ve İşçi Özlük Dosyası

İTÜ ARI Teknokent firmalarına özel 19 Şubat’ta 
Muhtasar SGK Birleşmesi ve İşçi Özlük Dosyası 
semineri düzenlendi. Seminerde katılımcılar süreç 
hakkında kapsamlı bilgileri işin uzmanlarından 
öğrenme imkanı buldu.

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

seminerleri sizler için derledik! 
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Girişimcilik ruhunun tavan yaptığı bir yılı daha geri bırakırken, 2019 yılının İTÜ Çekirdek 
dilinde istatistikleri de ortaya çıktı.

Neler Oldu?
İtü Çekirdek’in 2019’unda

1199 Girişimciye Destek Olduk!
2019 yılında İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka 
Merkezi’nde 1.199 girişimci ve 568 girişime destek veril-
di. Bu girişimcilerin yaş ortalaması 30 oldu. %83’ü 
erkekler, %17’si ise kadınlardan oluşan girişimler arasın-
da en baskın yaş grubu %70 oranla 23-35 yaş aralığıydı.

Girişim Alanları
Yazılımın eğitim müfredatına girmeye başladığı günümüz 
koşullarında girişimcilik faaliyetleri de yazılım alanında 
yoğunlaşıyor. Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasın-
da yazılım kökenli firmaların ilk 10 sıranın önemli bir 
bölümünü oluşturduğunu düşündüğümüzde bu istatistik 
daha da anlamlı hale geliyor. 2019 yılında İTÜ Çekirdek 
girişimlerinin %71’i yazılım çözümlerinden, %29’u ise 
donanım çözümlerinden oluşurken, 53 farklı girişimimiz 
bir yıl içerisinde 268 prototip geliştirdi.
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Girişimcinin Rengi Yok
2019 yılında kayda değer biçimde artış gösteren bir 
diğer istatistik ise yurt dışından gelen başvuru sayılarıy-

142 Farklı Üniversiteden Girişimci
Bu dönemde; İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi girişim-
lerin mezun olduğu üniversitelerin başında geldi. 
Bölümler göz önüne alındığında Bilgisayar Mühendisliği 

dı. 30 farklı ülkeden girişimin başvurusunu alındı.

%15,6’lık oranla en çok başvuru kabul ettiğimiz bölüm 
olurken; İşletme, Endüstri Mühendisliği ve Makine 
Mühendisliği %6’lık oranla yüksek oranda başvuru kabul 
ettiğimiz diğer bölümlerdi.

Girişimlerin İstihdam Sayıları Artıyor
Faaliyetlerine İTÜ Çekirdek bünyesinde devam eden 
2019 yılı girişimlerin istihdam sayısı bu yıl için 1000 
kişilik barajı geçerek 1059 kişiye ulaştı. 2019 yılı 
girişimcilerimizin bir yıl içerisindeki toplam cirosu 27 
milyon TL, toplam değerlemesi ise 57 milyon TL olarak 
gerçekleşti.

İTÜ Çekirdek Mentorlarıyla Güzel
İTÜ Çekirdek’in gönüllü destekçileri ve gerçek kahra-
manları mentorlar, 2019 yılında da girişimcilerin yanın-
da olmaya devam etti. Bir yıl boyunca 4874 mentorluk 
görüşmesi gerçekleşirken, mentorların girişimcilerle 
geçirdiği süre 2858 saat oldu. Yıl boyunca İTÜ Çekirdek 
bünyesinde 293 etkinlik gerçekleştirerek, ekosistemin 
bir araya gelmesi sağlandı.
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Öncelikleri değişmekle birlikte hangi 
sektörde faaliyet gösterdiğinizin önemi 
olmaksızın iş sürecinin takibi ve ölçümü 
bir şirketin sürdürülebilir bir faaliyet 
yürütmesi için görmezden gelemeyeceği 
bir değişim sürecini kaçınılmaz kılıyor. 
Dijitalleşmenin artması dijital ortamdaki 
verilerin de artması anlamına geliyor ki, 
her alanda olduğu gibi yoğunluğun ve 
ilginin artması değerli olan verilerin 
korunmasına yönelik güvenlik açıklarını 
da beraberinde getiriyor.

Sigortacılık Sektöründe Yeni Kavramlar:

Insurtech
Teknolojinin gelişimindeki hız, geleceğimizi değiştirmenin de ötesinde günlük hayattaki 
alışkanlıklarımıza her an etki edecek düzeyde seyrediyor. Üretimin ve hizmet 
faaliyetlerinin giderek otomatikleşmesi ve hızlanması ise, iş dünyasında dijitalleşme 

süreçlerini zorunlu hale getiriyor.

Teknolojinin Fintech gibi iş dünyasına kazandırdığı 
yeni terimlerden biri de InsurTech. Sigortacılık faali-
yetlerinin teknolojinin sağladığı yeteneklerden yarar-
lanarak geliştirilmesi anlamını taşıyan InsurTech 
kavramını giyilebilir teknolojilerin yardımıyla bir 
insanın karşılaşabileceği sağlık sorunlarının takip edil-
erek risklerin azaltılması ile örneklendirebiliriz. 
Böylece bir riskle karşılaştıktan sonra alınacak aksiy-

onları belirlemek yerine riskin oluşma ihtimali 
düşürülerek hem sigortacı hem de tüketici için bir 
kazan kazan ilişkisi yaratılmış oluyor. Otonom araç 
teknolojisinde olduğu gibi yeni teknolojilerin riskleri 
azaltarak kayıpların yaşanma sıklığını azaltmasının 
yanında, sistemin çökmesi sonucu yaşanabilecek bir 
kazada kaybın çok büyük olabileceği gerçeğinin de 
göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Sigorta Sektöründe “InsurTech” Dönemi

Sigorta sektörünün çözüm bulmaya çalıştığı en önemli 
konulardan biri tüketicisine özel ürünler geliştirmek. 
Tüketicilerden toplanan verinin anlamlandırılması tam 
olarak bu sebeple büyük önem taşıyor, zira tüketiciler 
ihtiyacı olmayan bir ürüne gereksiz olarak nitelendire-
ceği bir bütçe ayırmak istemediğinden satın alma 

kararını verdiği aşamada ihtiyaçlarına hitap edilmesi 
gerekiyor. InsurTech kavramını sigorta firmaları 
açısından daha anlamlı hale getirecek olan da tüketi-
cilerin ihtiyaçlarını anlama ve kişiye özel ürünler 
üretme noktasında teknoloji yardımıyla üretilen sigor-
ta çözümleri olacaktır.

InsurTech’in Geleceğinde Neler Var?

İTÜ Çekirdek’te gerçekleştirilen lansman toplantısıyla 
hayata geçen InsurTech Programı ile sigorta 
sektörünün devleri İTÜ Çekirdek girişimcilerinin sigor-
ta alanında üretecekleri ürün ve hizmetlere destek 
vermek amacıyla bir araya geldi. Agito, Aksigorta, 

Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, Güneş Sigorta, HDI 
Sigorta, Sigorta Cini ve Vakıf Emeklilik’in bir araya 
geldiği güç birliği ile girişimlerin sektöre erişimi 
sağlanırken, başarılı olan girişimlere de 1 milyon TL 
ödül can suyu olarak verilecek.

Sektörün 9 Başarılı Şirketi, InsurTech Programı ile İTÜ Çekirdek Çatısı Altında Buluştu
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2020’de 
Çalışılmak İstenen Şirketler

Yaşamımızın büyük bir bölümünü edindiğimiz mesleği icra ederken hayatımızı 
kazanmaya çalışarak geçiriyoruz. Mutlu olmamızı etkileyen en büyük faktörlerden birisi 
de yaptığımız işi sevmek ve onu tutkuyla yapmak. Her gün defalarca saatimize bakarak 
yalnızca mesaiyi doldurduğumuz bir işte çalışmak hiç kimse için ideal bir senaryo değil. 
İşimizi sevip sevmememiz ise o işte başarılı olmak için sahip olmamız gereken yeteneğin 

yanı sıra çalıştığımız ortama uyum sağlamaktan da geçiyor.

Yakın zamana kadar dünyada en çok çalışılmak istenen 
şirketler, fazla sayıda çalışana sahip, birden çok ülkede 
faaliyet gösteren firmalar olarak sıralanırken, 
günümüzde çalışma yaşına gelen neslin hayattan 
beklentilerine paralel olarak çalışmak istediği şirket profi-
li de değişim gösteriyor. Y jenerasyonu ya da Millennials 

1- HubSpot
2- Bain Company
3- DocuSign
4- In-N-Out Burger
5- Sammons Financial Group

İşte Glassdoor tarafından yayınlanan, 2020’de Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok çalışılmak istenen şirketler listesi:

olarak adlandırılan kuşak ile Z kuşağının çalışma ortamın-
dan beklentilerinin değişmesiyle birlikte dünyanın en çok 
çalışılmak istenen firmaları listesinde, piyasa değeri en 
yüksek olan şirketlerden ziyade, çalışanlarının kişisel 
gelişimlerini önceliklendiren ve onlara özgür çalışma 
alanları sunan şirketler ön plana çıkıyor.

6- Lawrence Livermore National Laboratory
7- Intuitive Surgical
8- Ultimate Software
9- VIPKid
10- Soutwest Airlines
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Siber Güvenlik Kavramının
Teknolojideki değişimin ve gelişimin hızının artması konusuna sık sık değinirken, ister 
yeni kurulmuş bir girişim ister nesiller boyu ayakta kalmış köklü bir kurum olsun tüm 
şirketlerin, yapıların ve bireysel olarak çalışanların hayatlarını devam ettirebilmek için 

değişen koşullara uyum sağlamaları gerektiğini görüyoruz.

Hayatımıza Girmesi

Yeni teknolojilerle ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin 
hayatımızda yarattığı değişikliklerin temelinde 
mevcut ekonomik sistemin desteklenmesinin 
yattığını söylemek yanlış olmaz. Sistemin sürdürüle-
bilmesi için ise üretimin maliyetinin düşürülmesi ve 
kârlılığın artırılması amaçlanarak insanın tüketim 
alışkanlıkları incelemeye alınıyor. Tüketim alışkan-
lıklarımızın ve deneyimlerimizin dijital ortama 
aktarılabilmesini sağlayan giyilebilir teknolojiler, akıllı 
mobil cihazlar, ekranlar aracılığıyla veriler toplanıp, 
direkt tüketicinin talep ettiği ürün ve hizmetler 

geliştirilebiliyor ya da mevcut ürün ve hizmetlerin 
pazarlama stratejileri amaca uygun olarak yenilene-
biliyor. Tüm bu verilerin işlenmesiyle ortaya daha kârlı 
ve güçlü şirketler çıkıyor. Farkında olarak ya da 
olmadan yönlendirilen tüketim alışkanlıklarımızın 
yanında, tüketiciden toplanan verilerin güvenliği ve 
tüketicinin izni olmadan kullanılması gibi konular son 
birkaç yıldır özellikle gelişmiş pazarlarda tartışılmaya 
başlandı. Kişisel verilerin korunması ve kullanılmasına 
yönelik kanunlar hazırlanırken, bu kanunlara 
uymayanlar hakkında ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

Tüketicilerden dijital ortamlarda toplanan verilerin 
ticari amaçlarla kullanılması hukuk, pazarlama, 
yazılım, sigortacılık gibi birçok sektörü etkileyen bir 
uzmanlık alanını, “siber güvenlik” (cyber security) 
kavramını ortaya çıkardı. Şirketler dijital platform-
larında topladıkları kullanıcı verilerinin güvenliğini 
sağlamak için uzman personelin yanında bu yoğunluk-
ta veriyi belirlenen regülasyonlar doğrultusunda kate-
gorize eden ve koruyan yazılımlara ihtiyaç duyuyor. 

Yakın zamana kadar şirketlerin “Hack”lenmeye karşı 
korunmak için bulduğu çözüm bir “hacker” ile anlaşmak 
ve istihdam etmekti. Günümüzde bunun yerini siber 
güvenlik uzmanlarından oluşan ekipler alıyor. Bu alanda 
kendinizi geliştirmek için ilk yapmanız gereken araştır-
maya ve yazmaya başlamak. Siber güvenlik hâlâ bilin-
mezlerle dolu, size vazgeçilmez bir uzmanlık kazandıra-
cak az bilinen bir konu bulup, onun üzerine gitmek kend-
inizi geliştirmeniz için fırsat yaratmanızı sağlayabilir.

Yeni Bir Uzmanlık Alanı Doğdu
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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 şubat ayında çeşitli gelişmelere sahne oldu.

Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Crescive Games, Gaming
İstanbul 2020 Fuarında
Oyun, e-spor ve dijital eğlence fuarı Gaming İstanbul 
2020’de Adjust sponsorluğuyla mobil oyun alanında 
girişimcilerimizden Crescive Games ekibi de yer aldı. 
Bu yıl 100 bin oyuncu ve oyun severin ağırlandığı 
fuar alanında yer alan ekip, oyunlarını sergileyerek 
kullanıcılarıyla buluştu. Game Factory ekibinin de 
destekleriyle 4 günlük fuar oldukça aktif geçti.

iyilestir.com, Büyümeye
Devam Ediyor!

Anlık Şikayet Çözüm Platformu; İyileştir, 2020 Ocak 
ayında %40 büyüyerek 2020 hedeflerini gerçekleştirme 
yolunda emin adımlarla ilerliyor! Mevcut müşterilerinin 
büyük çoğunluğu Ankara’da olan girişim, maddi 
imkânlarını iyileştirdikten sonra 2020 Temmuz ayında 
Almanya ve Avustralya’da da görünür olabilmeyi planlıyor.

Vivoo, Kurulduğu Günden
Bugüne 30 binin Üzerinde
Gönderim Gerçekleştirdi

Kişiselleştirilmiş sağlık asistanı Vivoo, 10 bin kullanıcı 
sayısını aşmayı başardı. Bugüne kadar kullanıcılarına 30 
binin üzerinde ürün gönderimi yapan Vivoo, ülke 
genelinde 150’nin üzerinde partnere ulaşmış durumda.
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Murat Bey merhaba, sizi tanıyabilir miyiz?
M.T.: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Müh. 
Bölümünden 1998 yılında mezuniyeti sonrasında 
Yeditepe Üniversitesi MBA Yüksek lisansı ve Yeditepe 
Üniversitesi Örgütsel Davranış Doktora programına 
devam ettim. 1996 yılından bu yana Bilgi Teknolojileri 
sektöründe Bilgi Sistemleri Yöneticiliği, Bilgi Sistemleri 
Güvenlik Yöneticisi, İş Analistliği, Proje yöneticiliği, 
Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Yöneticiliği gibi 
rollerde görev aldım. 2013 yılından bugüne Türkiye’nin 
köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding iştiraki olan 
Aktek Bilgi İletişim Tek. Ve San A.Ş de Stratejik Planla-

Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı ile globalleşen teknoloji firmalarımızı 
mercek altına aldığımız İhracat Günlükleri röportaj serisi devam ediyor. Bu sayımızda 
Aktek Bilişim’in Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü Murat Tunçer sorularımızı 

yanıtladı, keyifli okumalar!

ma ve İş geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktayım.
Aktek Bilişim’in faaliyetlerinden bahsedebilir 
misiniz?
M.T.: Aktek, 2007 yılında AKKÖK Grubu şirketlerinin 
bilgi teknolojileri ihtiyacını karşılamak amacıyla kurul-
muş, ilerleyen yıllarda katma değerli bilgi birikimini 
ülkemiz ekonomisine sunarak önde gelen bir teknoloji 
firması haline gelmiştir. Aktek ekibi kendi alanlarında 
deneyimli, aynı zamanda disiplinler arası çalışmaya 
yatkın onlarca mühendis ve analistten oluşmakta. Hem 
teknik hem de kişisel gelişime yönelik eğitimler ile 
“Ekibimiz” sürekli gelişime inanmakta.

İhracat Günlükleri:

Aktek Bilişim



Murat Tunçer
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Innogate ile ABD’ye açıldığınız ürün/hizmet neydi?
M.T.: Innogate ile ABD’ye gittiğimiz ürünümüzün adı iSpecta – 
Smart Hospitality. Geleceğin akıllı hotel deneyimi. iSpecta 
sayesinde ziyaretçiler odalarındaki TV ve telefonları üzerinden 
loyalty puanlarıyla yemek, gezi, SPA vs. ısmarlayabiliyor, 
sistem sık gelen misafirlerin biriken fazla puanlarını nasıl 
harcayacakları problemine büyük oranda çözüm sağlıyor. Tabi 
ki, bir ödeme sisteminden çok daha fazlası; platform ziyaretçil-
er dışarıda iken odanın sıcaklığını telefondan ayarlayabilme-
sinden, sistemin onlara hotelin spor odasında antrenman 
yaparken sağlıklı bir “smoothie” tavsiye etmesine kadar bütün 
özellikleriyle “geleceğin hotel deneyimi” olarak tanımlayabilir-
iz. Aynı zamanda hotel yönetimi için de tüm sistemlerin 
birleştiği bir hub (Global IoT Hub), Oracle PMS ile birlikte 
çalışıyor ve en önemlisi de verimlilik ve sürdürülebilirlik için 
topladığı yapay zeka tabanlı ziyaretçi verisini rapor olarak 
sunuyor.
Rakamlarınız hakkında bilgi verir misiniz?
M.T.: iSpecta’da yaklaşık 15 yazılımcı, 1 ürün müdürü ve 1 
yazılım direktörü bulunuyor. 2019 senesi ihracat gelirimiz 
500.000 $. “2020’de Amerika’da şirketimizi San Francisco’da 
kuruyor olacağız ve çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz.”
Aktek Bilişim’in gelecek hedefleri neler?
M.T.: Gelecek artık burada. 2020 ile Amerika’da şirketimizi San 
Francisco’da kuruyor olacağız ve çalışmalarımızı hızla sürdüre-
ceğiz. Ürün ve hizmet odaklı olup Aktek’e, ana şirketimiz Akkök 
Holding’e ve ülkemize katma değer sağlamak istiyoruz.
Innogate süreci nasıldı? Neler yaşandı bu süreçte?
M.T.: Innogate süreci iyi planlanmış, deneyimli kişiler tarafın-
dan idare edilen başarılı bir süreçti. Bize çok katkısı olduğunu 
söyleyebiliriz. Bizim için bir harita, bir yol gösterici, kendimizi 
denediğimiz ve kullanmadığımız kaslarımızı çalıştırdığımız bir 
okuldu. MBA gibiydi aslında 3 aylık, hızlı, birçok bilgi ve 
danışman/profesyonel içeren, değerli bir deneyim. Sizinle aynı 

2019 yılında hizmetlerimizi 5 ana başlıkta ürünleştirdik:
• PRO l Lynk – Kurumsal Bilgi Sistemleri (ERP)
• CODE – Yazılım Geliştirme Departmanı
• A-Performans – Bütçe & Raporlama (BI) Sistem Yöne-
tim Hizmetleri Departmanı
• Admin – Sistem Yönetimi
• Arca – Ağ & Güvenlik
• Auto-can – Robotic Process Automation
Aktek, geleceğe yön verecek AR-GE ve iş geliştirme 
çalışmalarına odaklanmakta. San Francisco’da Amerika 
ofisini açmak ve dünyaya açılma planımızı 2020’de 
gerçekleştiriyor olmakla beraber, “FUTURE4U”, 
“SPARK”, “CIP” ve “Everest İnovasyon Odası” gibi 
kurumsal girişimler ile teknolojinin ve dijitalleşmenin 
hızını kurumsal yapıya taşımaya, entegre etmeye ve 
geliştirmeye devam etmekte.

hedefte olan diğer firmaların ve genç girişimlerin de olduğu bu 
karma aynı zamanda harika bir odak grubu oldu bizim için.
Innogate ile ABD’de ulaşmak istediğiniz hedeflerinize 
ulaştınız mı?
M.T.: İnce eleyip sık dokuyan bir firma olduğumuz için süreçler-
imiz hala devam ediyor. Fakat bu zaman süresinde stratejik 
kararlar alırken Innogate ile edindiğimiz bilgileri sık sık 
kullanıyoruz.
Sizin için 5 kelime ile Innogate?
1-Harita, 2-Deneyim, 3-Bilgi, 4-İlgi, 5- Profesyonellik.
ABD’ye açılacak firmalara ne tavsiye edersiniz?
M.T.: Sindirecekleri bir süreç öneriyoruz. A’dan Z’ye her türlü 
konuyu dikkat ile ele alıp, stratejik kararlar alırken konularda 
bilgisi olan kişilere ve firmalara danışmalarının önemli olacağını 
düşünüyoruz. Bütçelerini kuvvetli tutup, pazara girecekleri 
ürünün en iyi şekilde yapılmış olması ve ABD pazarlama strate-
jilerine ne kadar yakın olursa o kadar iyi olacağının üstüne 
basmak istiyoruz.
En çok zorlandığınız konu/konular neydi?
M.T.: Zorlanmaktan ziyade bu sürecin bizim için çok yararlı 
olduğunu söyleyebiliriz. Konudan bahsedersek; köklü ve 
kurumsal bir holding olduğumuz için işlerimiz her zaman yavaş 
ilerler. Bunun nedeni etraflıca düşünmek, konuyu iyice 
sindirmek ve en ufak detayına kadar profesyoneller ile ortak bir 
çalışma içerisinde inceleyip sonuçlandırmak. Mesela Ameri-
ka’daki vergilendirme süreçleri bizim çok uzak olduğumuz bir 
konuydu. Bu konuda ilgili yabancı firmalardan destek almak en 
doğru yoldu ve o şekilde ilerledik.
Bu zorluğu aştınız mı? Nasıl aştınız?
M.T.: Aşmaya devam ediyoruz. Konular hakkında profesyonel 
yetkiye sahip kişiler ile çalışabilmek bizim için büyük bir 
kazanım.
Innogate’e başvurmanız için sizi iten şey neydi?
M.T.: Aktek, vizyoner bir holdingin vizyoner teknoloji şirketi. 
Teknoloji müzik gibi evrensel. Bu konuda ilerlemek istiyorsanız 
dünyaya açılmanız şart. Bizim için en önemli itici güç bu.
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İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Purdue Üniversitesi 
Yer ve Gezegen Bilimleri Bölümü’nden bilim insanları, Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve “Lewis and Clark Fund for Exploration 
and Field Research in Astrobiology” tarafından destekle Mars’ın sırrını araştırmak 

için Salda Gölü’nde buluştu.

Türkiye’nin batısındaki göller bölgesinde yer alan 
Salda Gölü’nde bulunan yüksek magnezyum içerikli 
sulu karbonatlı kayaçların (hidromanyezit) son yıllar-
da uzay ve gezegen temelli yapılan çalışmalarla 
Mars’ta Jezero Krateri’nde bulunması, göldeki benzer 

koşulların bir zamanlar gezegende de hâkim olduğu 
fikrini doğurdu. Özellikle Salda Gölü’nde mikrobiyal 
katkılarla oluşan hidromanyezit içerikli stromato-
litlerin bulunması, kızıl gezegende yaşam barındıra-
cak alanların tespiti için önemli ipuçları içerebilir.

Mars’ın Sırrını Salda Gölü’nde Arıyor
İTÜ ve Purdue Üniversitesi
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Mars yüzeyinde 3.8 milyar yıl önce var olan eski bir 
gölün kalıntılarını içeren Jezero, Mars 2020 aracı için 
iniş yeri olarak seçildi. Mars 2020, NASA'nın Mars 
Keşif Programı'nın parçası olarak yapılan bir keşif aracı 
ve fırlatılma tarihi 17 Temmuz 2020. Bu aracın Jezero 
Krateri’ne inişi ise 18 Mart 2021'de olacak şekilde 
planlanmıştır. Aynı zamanda, Mars 2020 aracının 
görev süreci başarıyla tamamlandığında 2030’larda 
Dünya’ya ulaşması ve ilk Mars örneklerini getirmesi 
hedefleniyor. Purdue Üniversitesi Yer ve Gezegen 
Bilimleri Bölümü’nden Dr. Briony Horgan, doktora 
öğrencisi Bradley Garczynski ile İTÜ Jeoloji Mühendis-
liği Bölümü’nden Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı ve öğren-
cisi Araş. Gör. Yağmur Güneş ile birlikte devam eden 
TÜBİTAK ve İTÜ destekli projede, araştırmacılar Salda 
Gölü’ndeki özellikle mikrobiyal etkilerle oluşan orga-
no-sedimanter sulu magnezyum karbonat içerikli stro-
matolitlerin nasıl bir jeomikrobiyolojik dinamik içinde 
oluştuklarını ortaya koyarak, biyoiz barındıracak 
potansiyel alanları belirlemeyi hedefliyorlar. Diğer bir 
deyişle, Salda Gölü’nü model alarak Mars’ta geçmişte 
var olduğu düşünülen yaşamın Jezero Krateri’ndeki 
muhtemel biyoizlerini deşifre etmek planlanıyor. 

Sınırlı kaynaklarla Mars yüzeyinde robotik araçlarla 
doğru ve yeterli örnek toplamak oldukça zor ve zaman 
aldığı günümüzde araştırmacılar Salda Gölü’nden elde 
edecekleri bu veriler ile Mars 2020 aracının hangi 
jeolojik ortama gitmesi, olası biyoizlerin nerelerde 
olabileceği ve ne tür örnekleri elde etmesi gerektiği 
sorularına yanıt bulmak amaçlanıyor. Mars 2020 
aracının bilimsel yol haritasına katkı koymayı hede-
fleyen İTÜ ve Purdue Üniversitesi’nden araştırmacılar 
gölden elde edilen örneklerle 6 ay sürecek analiz 
çalışmalarına devam ediyorlar.

NASA’nın Mars’tan Getireceği Örnekleri Belirleyecek Araştırma
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve 
Uzaktan Algılama Uygulama Araştırma Merkezi (UHUZAM) 
yeryüzüne ilişkin iki ve üç boyutlu uydu görüntülerini; 
doğal afetlerden tarımsal ürünlerin gelişimine kadar birçok 
alanda kullanılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılıyor. 
Elazığ’ın Sivrice İlçesinde meydana gelen ve çevre illerden 
de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar 

yıkılırken bazılarının ise ağır hasar aldığı gözlemlendi. 
UHUZAM, depremin meydana getirdiği tahribatı uydudan 
görüntüleyerek ilgili birimlerle paylaştı. Elazığ’ın Sürsürü ve 
Mustafapaşa Mahallelerinde yıkılan binaların görüntüleri 
UHUZAM’ın sosyal medya hesabından da Türkçe ve 
İngilizce olarak paylaşıldı. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyeleri de bu görüntülerden yararlanıyor.

Merkezin sahip olduğu uydu yer istasyonu altyapısı ile 
2002 yılından bugüne farklı uydulardan farklı mekansal 
çözünürlüklerdeki veriler doğrudan indiriliyor ve arşiv-
leniyor. Böylelikle binaların, yolların, arazi örtüsünün 
veya şehir alanlarının farklı ölçeklerdeki haritalandırıl-

ması sağlanıyor. İklim ve çevresel problemlerden kaynak-
lanan değişikliklerin tespiti ve takibi için de önemli rol 
oynayan merkezimiz, 3 boyutlu yüzey modellemesi de 
yaparak orman yangını, deprem, heyelan gibi doğal 
afetlerin yarattığı tahribatı da gözler önüne seriyor.

İTÜ bünyesinde bulunan ve Türkiye’nin ilk uydu yer istasyonu olan UHUZAM, 
Elazığ Sivrice’de meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremin yarattığı 

tahribatı uydudan görüntüledi.

Uydudan Tarıyor
İTÜ UHUZAM, Elazığ’daki Deprem Bölgesini 

Doğal Afetlerde Kritik Rolü Var
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İTÜ’lüler Bitkileri
Teknolojiyle Tanıyor

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi içerisindeki biyolojik çeşitlilik veri tabanının 
hazırlanmasına ve kayıt altına alınmasına yönelik yapılan “QR (Quick Response) 

Kod Bitki Tanıma Sistemi” projesi hayata geçti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi 
içerisindeki biyolojik çeşitliliğin veri tabanının hazır-
lanmasına ve kayıt altına alınmasına yönelik yapılan 
proje tamamlandı. İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve 
İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 
ortaklaşa hazırlanan bitki sistemlerindeki QR (Quick 
Response – Çabuk Tepki) yazılımı İTÜ’nün kullandığı 
Mozaik İçerik Yönetim Sistemi ile entegre çalışıyor. 
Projenin amacı, kampüs sakinlerinin kampüsteki bitkil-
er hakkında detaylı bilgi edinmesini sağlamak, farkın-
dalık yaratmak ve merak uyandırmak olan projede 
“Yeşil Kampüs” bilginin odağı haline geliyor. “QR Kod 
Bitki Tanıma Sistemi” projesiyle ilk olarak 
kampüsümüzdeki endemik bitki türlerine ait bitkilerin 
genetik kaynakları oluşturuldu ve İTÜ Yeşil Kampüs 
web sitesine yönlenen QR kod sistemine kaydedildi. 
Yeşil Kampüs projemizin tüm süreçlerini yürüten 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tayfun Kındap bitkilerin 
QR kodla buluştuğu sistem için: “Üniversitemizin Yeşil 
Kampüs çalışmalarının görünür kılınması bizim için çok 
önemli. Aslında alt yapıyla ilgili çok geniş çaplı 
çalışmalar devamlı olarak yapılıyor ve iyileştiriliyor. 
Ancak işlerin niteliği gereği hedeflerimizin sonuçlarını 

ise belirli konularda görünür kılabiliyoruz. Mesela yeşil 
alan çalışmalarımız sadece İTÜ'lülerce değil, tüm 
İstanbullularca takdir görüyor. QR sistemimiz de ilkle-
rden. İTÜ Ayazağa Kampüsü biyoçeşitliliğiyle liter-
atüre girmiş bir bölge. Adeta bir laboratuvar. Bizler 
hem bu flora ve faunayı koruyor hem de QR kod 
sistemimizle kampüs sakinlerimizin bilgilenmesini 
sağlıyoruz." dedi.

Bu gibi yenilikçi projelerle İTÜ Yeşil Kampüs’ün daha 
da gelişeceğini belirten Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanı Sis Karaman Alkan, “Biz kampüsün içindeki 
endemik olduğunu bildiğimiz bitkilere bir künye hazır-
ladık. Bu bir web ara yüzü üzerinden çalışıyor. Ende-
mik bitkilerin önüne bir obje tasarladık. Objenin üze-
rinde bulunan QR kod, akıllı telefonlarınızdaki QR kod 
okuma uygulamasıyla taratıldığında doğrudan web 
sitesine yönleniyor. O web sitesinden bitki hakkında 
bilgi ediniyorsunuz. Sadece adı değil; nasıl yetiştiği, 
özelliklerinin ne olduğu, ne işe yaradığı ve kampüsün 

neresinde bulunduğu gibi bilgileri de elde edebiliyor-
sunuz.” dedi. Uygulamanın şu an sadece Ayazağa 
Kampüsü için yapıldığını ve ilerleyen zamanlarda tüm 
kampüslerimize uygulanacağını aktardı. Alkan, “İlk 
pilot uygulamayı sayısı az olması sebebiyle 
Ayazağa’daki 60 kadar endemik bitki üzerinde 
gerçekleştirdik. Diğer tüm bitkilere de bu QR kodları 
ekleyeceğiz. Ayrıca, kampüsümüzdeki heykellere de 
bilgi panolarını yerleştirdik ve QR kodlarını ekledikçe 
heykeller ve sanat yapılarıyla ilgili bilgiler de elde 
edilebilecek.” dedi.

60’a Yakın Endemik Bitki Hakkında Bilgi Elde Etmek Mümkün
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İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Berlin Teknik Üniversitesi ve 
Bükreş Politeknik Üniversitesi öğretim üyeleri Avrupa Birliği Erasmus+ Programı 
Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) tarafından 
destekli yeni nesil insansız hava aracı (İHA) teknolojileri hakkında bilgi vermeyi 

amaçlayan projede buluştu.

Teknolojilerine Erişilebilirlik
Havacılıkta İnsansız Hava Aracı

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yük-
seköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında 
desteklenen projenin Almanya, Romanya ve Türki-
ye’den 4 akademik ortağıyla yeni nesil insansız hava 
aracı teknolojilerinin sektördeki mühendislere, 
konuyla ilgili amatörlere ve üniversitelerde okuyan 
lisans seviyesindeki öğrencilere bilgi sunmayı, bu 
konuda yazılı ve görsel materyal hazırlamayı 
amaçlıyor. İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim 
Üyesi İsmail Bayezit koordinatörlüğünde yürütülen 

“Yeni Nesil İnsansız Hava Aracı Sistemlerinde 
Kullanılan Yeni Teknolojilerin Kavranılmasına Yönelik 
Modern Eğitim-Öğretim Müfredatı Oluşturulması” 
isimli projede İTÜ ekibi “İHA Sistem Modellemesi ve 
Otonom Kontrolünün Anlatımıyla İHA’lar Üzerine 
Genel Literatür Anlatımı”, “İHA Hareketlerinin 
Kestirimi ve Hata-Toleranslı Kontrolü” ve “Kolaboratif 
Birlikte Uçuş Algoritmalarının Geliştirilmesi” konu-
larında sabit kanatlı ve döner kanatlı otonom sistem-
ler üzerine içerik çalışmalarını sürdürüyor.



Uluslararası araştırmalarda akademik çalışmaların lisans 
öğrencileri ve ilgili alanlarda çalışan uzmanlar için 
çıktılarının faydalı olacağını belirten Dr. Öğretim Üyesi 
İsmail Bayezit, “Yurtdışı ve yurtiçindeki akademik ortak-
larımızla insansız hava araçlarına yönelik pek çok uluslar-
arası araştırmaların yapıldığını, özellikle havacılık, uzay, 
mekatronik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği alan-
larında insansız hava sistemlerinin yoğunluklu olarak 
kullanıldığını bilmekteydik. Fakat karşılıklı görüşmelerim-

iz neticesinde özellikle lisans seviyesinde mühendislik 
öğrencileri tarafından konunun daha kapsamlı algılan-
masına yönelik akademik içerikli yazılı ya da görsel eser-
lerin bulunmadığı kanaatiyle hazırlanan bu proje 
kapsamında Türkiye, Almanya ve Romanya’da bulunan 
Havacılık alanında çalışan insansız hava araçları 
konusunda saygın kurumlardaki ortaklarımızla birlikte biz 
de İTÜ MoDel Tabanlı Tasarım ve KontroL (İTÜ MoDeL) 
Laboratuvarı olarak yer alıyoruz.” dedi.

Uluslararası Çok Disiplinli Araştırmaların Lisans Öğrencileri İçin Faydaları

Proje kapsamında oluşturulan içeriklerin “UCK 468E 
Guidance, Navigation and Control” dersinin içeriğine 
İHA Teknolojileri başlığı altında eklenen bölümüyle 
öğrencilerin bilgi seviyelerini ölçen testler yaparak, 
dönem başı ve dönem sonunda başarılı değerlendirm-
eler yapıldı. Önümüzdeki dönemlerde projenin çıktıları 
ışığında ilgili tüm içeriklerin birleştirip son hallerinin 
sunulduğu ayrı bir ders içeriği oluşturulması ve ders 
programlarına dahil edilmesi planlanmaktadır. Bu 
kapsamda pilot çalışma olarak Yunus Emre Enstitüsü 
TABIP Projesi himayelerinde İTÜ ve Erciyes Üniversi-
tesi katkılarıyla 9 ülkeden 15 yabancı öğrencinin 
katılımıyla “Havacılık Teknolojileri” yaz okulu 2019’un 
temmuz ayında gerçekleşti. Avrupa Birliği Erasmus+ 
Programı Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik 
Ortaklıklar Projesi “Yeni Nesil İnsansız Hava Aracı 
Sistemlerinde Kullanılan Yeni Teknolojilerin Kavranıl-
masına Yönelik Modern Eğitim-Öğretim Müfredatı 
Oluşturulması” Projesinde gelinen üçüncü çeyrekte 
2020’nin Mart ayında paydaş üniversitelerin 
katılımcılarını Üniversitemizde ve düzenlenecek teknik 
gezilerle ülkemizde ağırlayacağız.

İHA Teknolojileri Dersi Programlara Giriyor
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Her yıl sayısız aday öğrenciyi Ayazağa Yerleşkesi’nde 
buluşturarak İTÜ olanaklarını ve eğitim kültürünü keşfet-
melerini sağlayan İTÜ Tanıtım Günleri’ne bu sene de 
öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Türkiye’nin çeşitli liselerin-
den 6000’e yakın öğrenci, İTÜ’lü öğretim üyeleri ve 
öğrencilerle tanışma fırsatı buldu. İTÜ Aday Öğrenci 
Tanıtım Ofisinin kapısının aday öğrencilerimize her 
zaman açık olduğunu hatırlatan İTÜ Aday Öğrenci 
Tanıtım Ofisi Tanıtım Koordinatörü Tekstil Mühendisliği 
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İpek Yalçın Eniş şunları aktardı: 
“İTÜ Tanıtım Günlerinde üniversitemizi ziyaret eden 10, 
11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, üniversi-
temiz ve bölümlerine dair tüm merak ettiklerini akademi-
syenlerimizle birebir etkileşimde bulunarak öğrenme 

fırsatı yakaladı. İTÜ’de sosyal yaşamı ve İTÜ’lü olmanın 
ayrıcalıklarını keşfetmek isteyen aday öğrenciler, İTÜ’de 
girişimcilik ekosistemi, Erasmus imkanları, yurt ve burs 
olanakları hakkındaki sorularına cevap buldular. Bu yıl bir 
yenilik olarak, YKS’ye hazırlanan aday öğrencilerimiz için 
#HEDEFITU defterleri hazırladık. Bu motivasyon defteri 
ile aday öğrencilerimizin zorlu sınav hazırlığı sürecinde 
hedeflerine odaklanmalarını sağlayacak ve çalışma 
performanslarını ölçmelerine yardımcı olacak renkli bir yol 
haritası sunmak istedik. Tanıtım Günlerini kaçıran tüm 
aday öğrencilerimizi yaz döneminde gerçekleşecek olan 
İTÜ Tanıtım ve Tercih Günlerine bekliyoruz.” 
Tanıtım Günlerine katılamayıp #HEDEFITU diyenlerle 
birlikte #NEDENITU başlıklarına bir göz atalım:

#HEDEFITU ile
İTÜ’nün geleneksel hâle gelen etkinliklerinden İTÜ Tanıtım Günleri, bu yıl 13-14 
Şubat’ta Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) 
gerçekleşti. İTÜ Tanıtım Günleri’ne Türkiye’nin farklı illerindeki seçkin okullardan 
yoğun katılım gösteren aday öğrenciler #HEDEFITU mottosu ile kariyer 

planlamalarına yön verdiler.

Bambaşka Bir Gelecek

Bilimsel araştırmaya, deneyselliğe ve teknoloji 
geliştirmeye odaklı bir üniversite olarak, 400’ü aşkın 
Ar-Ge Laboratuvarı ile hem lisans ve lisansüstü öğrencil-

erimizin mesleki gelişimlerine elverişli ortam ve olanak 
sağlıyor, hem de sektörel iş birlikleri ve araştırmacıların 
çalışmaları için kullanılıyor.

400+ Ar-Ge Laboratuvarı

Araştırma üniversitesi İTÜ, Yüksek Öğretim Kurulu 
tarafından Eylül 2017 tarihinde Araştırma Üniversitesi 

unvanına değer görüldü. Araştırma üniversitesinin en 
önemli belirleyici unsuru üniversite-sanayi iş birliğini 

15+ Araştırma Merkezi
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araştırma merkezlerimizde yapılan çalışmalar üzerinden 
yürütmekteyiz. Su ve atık su uygulamalarından havacılık 
ve savunma teknolojilerine, teknolojik tarım uygulama-
larından şehircilik uygulamalarına, bilim, mühendislik, 
teknoloji ve sanat dallarında kadın-erkek fırsat eşitliği, 
girişimcilik, afet yönetimi, uydu haberleşmesi, biyote-
knoloji ve kutup araştırmaları gibi geniş yelpazede 
araştırmalar yapan 15’in üzerinde araştırma merkezi ile 
İTÜ’lüler bilginin peşinde koşmaktadır.

İTÜ, dünyadaki en fazla akreditasyona sahip olan 
üniversite özelliğini taşımaktadır. ABET (Accreditation 
Board for Engineering and Technology) akredita-
syonuna sahip 25 programı ile Üniversitemiz, ABD’deki 
en önemli üniversiteler ile eşdeğer eğitim verdiği 
kanıtını üstün başarıyla sürdürmektedir. İTÜ Mimarlık 
Bölümü NAAB (The National Architectural Accrediting 
Board) tarafından verilen akreditasyon sayesinde 
Türkiye’deki ilk mimarlık akreditasyonuna sahip olan 
bölümdür. NAAB “Substantial Equivalency” belgesi, 
ABD mimarlık lisans ve mimarlık yüksek lisans program-
larına eşdeğer olduğu anlamı taşır.
Birleşmiş Milletler'in uzmanlaşmış bir ajansı olan ve 

uluslararası deniz taşımacılığında emniyet, güvenlik ve 
çevre performansı için küresel standart belirleme 
makamı IMO (International Maritime Organization) 
akreditasyonu ile İTÜ Deniz Bilimlerinde okuyan öğren-
cilerimiz uluslararası denkliğe sahip eğitim programına 
tabiidir. IFLA ((International Federation of Landscape 
Architects) akreditasyonu Türkiye’de ilk ve tek İTÜ 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne verilmesiyle ön plana çıkar. 
15 yıl önce kurulan ve ilk günden beri Peyzaj Mimarlığı 
alanında öncü bir rol oynamayı ve uluslararası standar-
tlarda yüksek kaliteli eğitim vermeyi misyon edinen 
Peyzaj Mimarlığı Bölümümüz, Uluslararası Peyzaj 
Mimarları Federasyonu tarafından tam akreditedir.

Akreditasyonlarla ABET’ten 25 Mühendislik Programı, NAAB, IMO ve IFLA

Hayata geçirildiği günden itibaren her geçen gün 
eklenen yeni fikirlerle zenginleşen Yeşil Kampüs Proje-
si, İstanbul Teknik Üniversitesi’ni doğal yaşamın korun-
duğu, sürdürülebilir peyzaj anlayışının hakim olduğu, 
bisiklet ve yaya öncelikli, engelsiz bir kampüs haline 
getiriyor. Kampüs içerisinde minimum karbon salınımını 

hedefleyen ve bisikletli ulaşım anlayışını benimseyen 
İTÜ, bu sene, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusun-
da küresel farkındalık yaratan bir platform olan Green-
Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında tüm dünyadaki 780 
üniversite içerisinde 54. sırada yer alarak Türkiye’nin 
en yeşil kampüsüyle ilk 100’e giren tek üniversite oldu.

GreenMetric Sıralamalarına Göre Türkiye’nin En Yeşil Kampüsü: #ITUYesilKampus

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, İstanbul’un iş ve ticaret merkezi 
olarak önemli rolü olan Maslak bölgesinde, 650 bin 
metrekaresi orman olmak üzere toplam 1 milyon 600 bin 
metrekarelik alanı kaplayan ana yerleşkeyi oluşturuyor. 
Bilgisayar ve Bilişim, Elektrik-Elektronik, Fen-Edebiyat, 
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri, İnşaat, Kimya-Metalurji, 
Maden ile Uçak ve Uzay Bilimleri Fakülteleri ile 5 enstitü 

burada bulunuyor. Tarihi şehir kampüslerinden Gümüş-
suyu’nda Makine ile Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı 
Fakülteleri bulunurken Maçka’da İşletme Fakültesi, 
Yabancı Diller Yüksekokulu ve Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı ve Taşkışla’da Mimarlık Fakültesi yer 
alıyor. Anadolu Yakası’ndaki kampüs Tuzla’da ise Denizci-
lik Fakültesi bulunuyor.

İstanbul’da 5 Yerleşke: Ayazağa, Gümüşsuyu, Maçka, Taşkışla ve Tuzla

Geleceği değiştirmeye hazırlanan farklı ölçeklerdeki 
teknoloji firmalarının ve girişimcilerin, dünya teknolo-
jilerini geliştirdikleri ve dünya pazarına açıldıkları 
bölge olan İTÜ ARI Teknokent, 300 Ar-Ge firması, 600 
eş zamanlı projesi, 3 bin başarılı projesi 51 milyon 
dolar Ar-Ge ihracatı ile Ayazağa Yerleşkesinde 
geleceğin girişimcilerine kapısını açmaktadır.

İTÜ ARI Teknokent Bünyesinde
300 Ar-Ge Firması
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T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü 
(KARE) koordinesinde gerçekleşecek olan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti 
Antarktika’ya ulaştı! 24 kişilik bilim heyetini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank ve bilim insanlarının aileleri İstanbul Havalimanı’ndan uğurlamıştı.

4.’sü düzenlenen bilim seferinde Türkiye'nin kutup 
çalışmaları, TÜBİTAK bünyesinde kurulan Kutup Araştır-
maları Enstitüsü koordinasyonunda devam edecek. 
Sefer boyunca farklı kurumlardan toplam 24 katılımcı 
bu yıl ilk kez "beyaz kıta"da çalışmalar yapacak. İkinci 
Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE-II) ve Üçüncü Ulusal 
Antarktika Bilim Seferi (TAE-III), Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup 
Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (İTÜ PolRec)’in koordi-
nasyonunda 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilmiş-
ti. Bu yıl ise Türkiye'nin kutup çalışmaları, TÜBİTAK 

Marmara Araştırma Merkezi (MAM) çatısı altında kurulan 
Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda 
yapılacak. KARE'nin müdürlüğünü, Türkiye’nin kıtaya 
daha önce düzenlediği seferlere liderlik de eden İTÜ 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy üstleniyor. Türk 
Antarktika Bilim Seferleri Koordinatörü ve TÜBİTAK 
MAM KARE Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy ve İTÜ mezunu 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
akademisyenlerimiz Doç. Dr. Hakan Yavaşoğlu, Arş. Gör. 
Işıl Nur Güraslan, Arş. Gör. Atilla Yılmaz, Arş. Gör. Kaptan 
Özgün Oktar’ın da içerisinde bulunduğu sefer ekibini 
Antarktika’ya kadar yalnız bırakmayacak.

İTÜ’lü bilim insanları Doç. Dr. Hakan Yavaşoğlu, Arş. Gör. 
Işıl Nur Güraslan, Arş. Gör. Atilla Yılmaz, Arş. Gör. Kaptan 
Özgün Oktar, kıta deneyimleriyle 4. Ulusal Antarktika 
Bilim Seferi’nde önemli görevler üstlenecek. 4. Ulusal 

Antarktika Bilim Ekibi 15 bin kilometrelik zorlu yolcu-
luğun ardından beyaz kıtaya ulaştı. 1 ay bölgede kala-
cak 15 proje üzerinde çalışma yapacak 24 kişilik ekipte 
İTÜ’lü bilim insanları Doç. Dr. Hakan Yavaşoğlu, Arş. Gör. 

Antarktika’ya Ulaştı!
Türk Bilim İnsanları

Antarktika Kayaçlarının Evrimi İTÜ Laboratuvarlarında İncelenecek
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Volkanik ve Platonik Kayaçlar Üzerine Projeler Yürütülüyor

Işıl Nur Güraslan, Arş. Gör. Atilla 
Yılmaz, Arş. Gör. Kaptan Özgün Oktar 
kıta deneyimleriyle önemli görevler 
üstlenecek. Bilim insanlarımızın 
Antarktika’dan getirecekleri numunel-
er ise İTÜ’nün donanımlı laboratuvar-
larında incelenecek. İTÜ mensubu 
bilim insanlarından Arş. Gör. Atilla 
Yılmaz, Çevre Zabiti Arş. Gör. Kaptan 
Özgün Oktar sefer lider yardımcısı ve 
lojistik sorumlusu, Doç. Dr. Hakan 
Yavaşoğlu sefer lider yardımcılığı 
yanında, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mahmut 
Oğuz Selbesoğlu’nun yürütücüsü 

olduğu “Establishing Global Navigation Satellite 
System (GNSS) Station on Horseshoe Island in Antarc-
tica” başlıklı TÜBİTAK projesine katkı sunuyor. Antark-
tika’da Türk Bilim ekibi tarafından çalışılacak 15 
projeden biri ise İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendis-

liği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şafak Altunkaynak 
tarafından yürütülmekte olan “King George Adası (KB 
Antarktika) magmatizmasının kökeni ve zamanı: Meo-
zoik-Senozoik Magmatik Yay Evrimine Yaklaşımlar” 
başlıklı TÜBİTAK projesi.

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Şafak Altunkaynak’ın projesi kapsamında araştırmacı 
Işıl N. Güraslan Antarktika’da Henryk Arctowski Pollon-
ya Üssü ev sahipliğinde jeolojik saha çalışmalarını 
gerçekleştirecek. Saha çalışmaları sırasında King 
George adasında (Güney Shetland Adaları, B. Antarkti-
ka) bulunan volkanik ve plütonik kayaçlar üzerinde 
jeolojik incelemeler yapılacak, buzullardan arınmış 
bölgelerden kayaç örnekleri alınacak. Bu örnekler, farklı 
analizlere tabi tutularak İstanbul Teknik Üniversite-
si’nde incelenecek. Elde edilen veriler ile kayaçların 
kökeni ve oluşum koşulları araştırılacak. Ortaya çıkacak 
bulgular, King George Adası ve B. Antarktika'nın jeolo-
jik geçmişi hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı 
olacak ve Türkiye’nin kutup araştırmaları konusunda 
ilerlemesini sağlayacak bilimsel yayınlar üretilecek. 

Prof. Dr. Şafak Altunkaynak, 3. Ulusal Antarktika Bilim 
Seferi kapsamında Bulgaristan'ın St. Kliment Ohridski 
Üssünde çalışmalar yapmıştı. Antarktika’daki ilk 
çalışmasını 2018 yılında Antarktika Yarımadası'nın 
doğusundaki James Ross Adası'nda yürütmüştü. Kıta-
daki Çekya üssünde yaklaşık 3 ay kalan ve 
volkanizmanın kökenini, zamanlamasını, bölge 
tektoniğiyle ilişkisini araştıran Altunkaynak, 2. Ulusal 
Antarktika Bilim Seferi kapsamında yer bilimleri alanın-
da ilk makalesi yayımlanmıştı. 4. Ulusal Antarktika Bilim 
Seferi, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi (MAM) ve müdürlüğünü öğretim 
üyemiz Doç. Dr. Burcu Özsoy’un üstlendiği Kutup 
Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde 
gerçekleştiriliyor.
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Prof. Dr. Atilla Bir’e İTÜ’den
Fahri Doktora Beratı

Emekli İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Bir’e bilim ve teknoloji tarihine yaptığı 
katkılar nedeniyle İTÜ tarafından “Fahri Doktor” unvanı verildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından klasik 
dönem İslam bilim ve teknoloji eserlerinin çağdaş 
yorumu, günümüz bilim hayatına ve gelecek kuşaklara 
kazandırılmasındaki katkıları nedeniyle Fuat Sezgin 
Hizmet Özel Ödülü’ne değer görülen, yaptığı çalışma-
larla hem ülkemize hem de üniversitelere önemli eserl-
er bırakan emekli İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla 
Bir’e “Fahri Doktora Beratı” düzenlenen törenle takdim 
edildi. Fahri Doktora Töreni İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 
Süleyman Demirel Kültür Merkezi Senato Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Törene Atilla Bir’in ailesi, İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mahmut Ak ile bilim dünyasından çok sayıda 
davetli katıldı. Tören, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarı öğretim üyeleri Doç. Dr. Ali Tüfekçi ve Dr. Öğr. 
Üyesi Serkan Mesut Halili tarafından icra edilen müzik 

dinletisi ile başladı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
İTÜ tarihi yazma konusunda Prof. Dr. Atilla Bir ile teşr-
ik-i mesai harcadığını ve çok iyi eser ortaya koyduk-
larını söyledi. 250. yılını kutlamaya doğru ilerleyen 
Teknik Üniversite’nin 64. fahri doktora unvanı tevcih 
töreni için bir araya geldiklerini ifade eden Karaca, 
onursal doktora geleneğinin tarihine vurgu yaptı. Prof. 
Dr. Karaca konuşmasında şu ifadeleri kullandı, “Zikret-
tiğim her iki sayı da Türkiye’de ve Dünya’da çok az 
üniversitede telaffuz edilebilecek sayılar, Üniversi-
temizin derin köklerine işaret ediyor. İTÜ’de ilk fahri 
doktora unvanı 1949’da Karl von Terzaghi’ye takdim 
edilmişti. Yıllar içerisinde çok değerli şahıslara senato-
muzca bu unvan layık görüldü. Bir kurumun fahri 
doktora unvanını tevcih etmesi karşılıklı bir yol sunuy-
or. Fahri doktora aynı anda iki tarafa da açılan bir kapı 

Prof. Dr. Mehmet Karaca Prof. Dr. Atilla Bir
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gibi. Bir yandan kurum varlığını bu unvanların tevcihi-
yle tanımlıyor, kurumun kültürünün üzerine yeni taşlar 
koyuyor. Öte yandan toplumda belirli yönleriyle öne 
çıkan bir şahsiyetle aranızda bağ kuruyor, toplumun 
takdirini tescilliyor, tasdik ediyor. Bu açıdan 
baktığımızda 38 yıl boyunca Teknik Üniversite çatısı 
altında Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kontrol ve 
Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı’nda sayısız öğrenci-
ye ufuk açan Atilla Bir hocamızı bugün burada birincil 
olarak bilim ve teknoloji tarihçisi kimliğiyle ağırlıyoruz. 
Kendisi kasıtlı olarak yok sayılan bir bilim tarihi külli-
yatının batı tarihinin içine girmesini sağladı. Kendisine 
çok yakın zamanda cumhurbaşkanımız tarafından 
TÜBA Fuat Sezgin Ödül’ü de takdim edildi.”

Prof. Dr. Atilla Bir: “35 yıl mühendis yetiştirdim;
şimdi ise bilim tarihçisi yetiştiriyorum.”

Prof. Dr. Atilla Bir törende yaptığı konuşmasında şunları 
söyledi, “Bugün benim en mutlu günüm diyebilirim. 
Benim bilim tarihçisi olmamda en çok emeği geçen kişi 
Prof. Dr. Kazım Çeçen hocamdır. Prof. Dr. Kazım Çeçen 
tarafından kurulan Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Enstitüsü’nde 1975 tarihinden itibaren görev aldım. Bu 
enstitünün 1981 ve 1986 yıllarında tertiplediği I. ve II. 
Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kon-
grelerinin bilim kurullarında bulundum. Kazım Çeçen 
hocamın: ‘Biz mühendisler en iyi bilim tarihçileriyizdir. 
Çünkü bilimin lisanı matematik ve mantıktır. Bu konuda 
mühendisler çok şanslıdır.’ sözü beni heyecanlandırdı 

ve bana güven verdi.” dedi. Bilim tarihi konusunda 
yaptığı çalışmaların hemen hemen hepsini bir komi-
syonla yürüttüğünü farklı uzmanlarla çalışmak gerekiy-
or diyen Atilla Bir, eserlerini oluştururken izlediği 
yöntemleri aktardı. Konuşmasında, Benu Musa’nın 
‘Kitab al Hiyal’ adlı eserinden bahseden Atilla Bir, Prof. 
Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun kendisini İstanbul 
Üniversitesi’ne bilim tarihi üzerine dersler vermesi için 
davet etmesinin hayatında önemli bir dönüm noktası 
olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Atilla Bir: “35 yıl mühendis 
yetiştirdim. Şimdi ise bilim tarihçisi yetiştiriyorum ne 
mutlu bana!” diyerek sözlerini noktaladı.
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