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Ercan Çitil
İTÜNOVA TTO Genel Müdürü

Yeni bir yıl, yeniliklerle 
dolu bir sayı
İ lkini 2014 yılı temmuz ayında yayımladığımız e-dergimizin 4. sayısında tekrar 

buluşmaktan ötürü çok mutluyuz. Bu sayımız ile birlikte; kendimizle ilgili 
haberler vermenin yanında teknoloji transferi, girişimcilik, İnovasyon, Ar-Ge vb. 
konularında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri ve başarılı örnekleri paylaşmaya 
başlıyoruz. 

İTÜNOVA TTO olarak geçen sürede ekosistemimizin büyümesine katkı sunarken 
kendimiz de güçlenmeye çalıştık. Üniversite-Sanayi işbirliği proje sayımız 170’i 
aştı. Bu projelerdeki toplam bütçe rakamımız ise 40.000.000 TL’yi geçti. Bu da 
faaliyete geçtiğimiz 2013 yılından beri 3yıllık bir sürede ulaşılmış önemli bir artışı 
gösteriyor.  Sadece 2015 yılında Ulusal ve Uluslararası fon bulunmasında 
verdiğimiz destek sayısı 23’ü buldu ki bunlardan 2 tanesi H2020 Programı 
kapsamında İTÜNOVA TTO olarak kendimizin ortak olarak yaptığı başvurulardır. 

Fikri Sınai Mülkiyet hakları çalışmalarımız kapsamında, 8 adedi uluslararası 
patent niteliğinde süreci tamamlanmış toplam 31 patent başvurusu olmak üzere 
toplam 39 buluş ifşamız var. Buluşların ticarileştirilmesi sürecinde de önemli yol 
aldığımız ve sonuna yaklaştığımız buluşlarımız var.  

İTÜ ARI Teknokent’le birlikte yürüttüğümüz İTÜ Çekirdek ve ITU Gate Girişimcilik 
programlarımızın başarısı 2015 yılında Kuluçka merkezlerinin performanslarını 
değerlendiren bağımsız bir kuruluş olan ve dünya çapında kabul gören UBI Global 
tarafından tescillendi.  İTÜ Çekirdek Avrupa’daki kuluçka merkezleri arasında 8. 
dünyada 18. Sırada yer aldı.

İTÜNOVA TTO, TÜBİTAK 1601 programı kapsamında açılan ‘1512 Teknogirişim 
Sermaye Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı’ kapsamında 
BİGG Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş olarak desteklenmeye hak kazandı. 
İTÜ Çekirdek BİGG programı kapsamında ilk dönem çalışmaları tamamlanmış ve 
adaylar TÜBİTAK’a gönderilmiştir.  

Bu veriler ışığında gelecek için hedeflerimiz daha da büyüdü demek yanlış olmaz. 
Sayıların yanında kaliteyi arttırmak, ülkemizdeki üniversite-sanayi işbirliği başarı 
hikayelerini çoğaltmak, Avrupa ve dünyadaki en başarılı girişimcilik ve İnovasyon 
ekosistemlerinden biri olmaya devam etmek…. 

Birlikte başarmak sloganımız eşliğinde herkese şimdiden mutlu ve başarılı bir 
yeni yıl diliyoruz. 

Saygılarımızla,

Başlarken
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250. yılına doğru yol alan, dünyanın en eski teknik 
üniversitelerinden biri ve  ülkemizin ilk teknik 

üniversitesidir.

İTÜNOVA TTO
İTÜ'de geliştirilen 
akademik çalışmaları ve 
yeni teknolojileri sanayi ile 
buluşturmayı 
hedeflemektedir.

İTÜ GATE
Türkiye'deki yenilikçi 
firmaların uluslararası 
pazarlara açılmasını 
sağlamak için destekler 
sunan bir organizasyondur.

İTÜ ÇEKİRDEK
Erken aşama girişimlerine 
destek sağlamak amacıyla 
kurulmuş, kâr amacı 
gütmeyen bir kuluçka 
merkezidir.

İTÜ ARI TEKNOKENT
Türkiye'nin teknoloji birikimini 
güçlendirmek için kurulmuş, 
208 teknoloji şirketi ve 2000'i 
aşkın projesi ile girişimciliğin 
odağında yer almaktadır.

İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi 
Artı Medya

Adres
İTÜNOVA Teknoloji A.Ş 
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 
3 Binası, Giriş Kat, No: L-103, 34469 
Maslak, İstanbul Tel: 0212 285 0320 
www.itunovatto.com.tr

DOSYALAR

HABERLER

38 2015'İN EN İYİLERİ
21. yüzyılın ilk 15’liğini bitirken dünya uzay 
keşiflerinde, teknolojide, salgınlarla 
mücadelede neler yaptı?
44 GDO’LU ÜRÜNLERE MUHTAÇ MIYIZ? 
Dünyada serbestçe dolaşan ürünler olsa 
da, GDO’lu konusunda tartışmalar 
sürüyor. 
46 TEMİZ ENERJİ İNCELİYOR
Kağıt kadar ince güneş panelleriyle 1.3 
milyar insana elektrik sağlanabilecek
47 AKILLI KIYAFETLER 
Gelecekte kıyafetler şıklık ya da soğuktan 
korumadan daha fazlasını yapabilir
48 E=MC2’NİN HİKAYESİ
Evreni etkileyen formül Einstein’ın eşsiz 
düşünme şekli sayesinde ortaya çıktı
50 YENİ NESİL GÜVENLİK
Yeni nesil güvenlik yazılımları suçluları 
davranışlarından tanıyabiliyor.
52 3D BASKI TÜRLERİ KURTARIYOR
Artık tükenen türleri kurtarmak için 
54 ROBOTLAR VE YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜ
Robotlar işlerimizi aldıktan sonra tüketim 
kültürü neye evrilecek?
56 BAŞARISIZLIK BAŞARMANIN YARISIDIR
Başarıya ulaşan birçok kişi, 
başarısızlığında da tadına bakarak 
tecrübe kazanmıştı.
58 UBER KÜRESEL İŞ AĞINI NASIL KURDU?
"Uber iş modelini nasıl küresel çapta işe 
yarar hale getirdi?

İ Ç İ N D E K İ L E R
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirleyen Deloitte Teknoloji Fast50 
Türkiye Programı’nın 2015 yılı sonuçları açıklandı. Programın birincisi İTÜ ARI Teknokent’ten 

Cardtek şirketi Cardtek Payment Processing Services oldu.

Deloitte Teknoloji Fast50 
Türkiye 2015 listesinde yer 
alan firmalar dört yılda 

ortalama yüzde 396 büyüme 
kaydettiler. Birinciliği elde eden 
Cardtek Payment Processing 
Services ise dört yılda sağladığı 
yüzde 5515’lik büyüme ile rekor 
niteliğinde bir başarıya imza attı.

Deloitte Teknoloji Fast50 özel 

kategori ödüllerinden ‘Big Star’ ise 
bir diğer İTÜ ARI Teknokentli 
Innova’nın oldu. Bir önceki mali yıla 
göre 50 Milyon Euro’dan fazla gelir 
elde etmiş büyük firmalara verilen 
Big Star ödülüne layık görülen 
Innova, 1999’dan bu yana 1000’den 
fazla çalışana istihdam sağlıyor. 

İlk 50’ye giren diğer Teknokentli 
firmalar ise şöyle: Sigortacılık 

çözümleri sunan Agito, iş 
yazılımları geliştiren Formalis, 
Görüntü işleme ve belge arşivleme 
üzerine çalışan Kod-A, Medya 
içerik ve tasarım alanında faaliyet 
gösteren PixelPlus, Bankacılık 
üzerine gelişmiş yazılım ve 
sistemler üreten Softtech ve Borsa 
verileri ile finansal işlemler için 
yazılım çözümleri geliştiren 
Tradesoft.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İTÜ ARI Teknokent, üniversite-sanayi işbirliği 
ekseninde girişimciliğe yönelik öncü nitelik taşıyan, stratejik bir ortaklığa 
imza attı. İSO bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye’nin en çok başvuru alan 
kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’in ana paydaşlarından biri oldu. 

Stratejik işbirliği sayesinde yaratıcı fikirlere sahip olan genç girişimciler ile 
alanında başarılı ve deneyimli sanayiciler düzenli olarak buluşturulacak. İki 
taraf arasındaki sinerjinin Türkiye girişimcilik ekosistemine büyük katkıları 
olacağı şüphesiz. İSO ve İTÜ ARI Teknokent bu proje ile girişimcilerin 
engebeler ile dolu başarı yoluna, deneyimli sanayicilerden oluşan bir 
antrenörler takımı ile fener tutacak.

TÜRKİYE’NİN EN 
HIZLISI CARDTEK

İSO VE TEKNOKENT GİRİŞİMCİLERE 
‘SANAYİCİ ANTRENÖR’ BULACAK

ÜNİVERSİTE-SANAYİ 
İŞBİRLİĞİNE ÖRNEK MODEL

İTÜ ARI Teknokent, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürlüğü 
tarafından oluşturulan 
Teknoloj Geliştirme 
Bölgeleri sıralamasının 
2014 yılı Performans 
Endeks Sonuçları’nda bir 
sıra yükselerek ikinci 
olmayı başardı.

ARI Teknokent TGB 
Zirvesi’nde ikinci oldu

Yapı malzemeleri alanında 
çalışan Ticem, binalarda 
kullanılan çimento esaslı 
kompozit malzemelerin 
üretiminde nano tanecikler 
ile mikro boşlukları 
doldurarak daha dayanıklı, 
ucuz ve hızlı üretilebilen 
bir yapı malzemesi 
keşfetti. Ürün ülkemizde ve 
ABD’de kullanılmaya 
başlandı.

Nanoteknoloji ürünü 
yeni çimento
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Intel, Türkiye’nin ilk Kreatif Ar-Ge 
Merkezi unvanını taşıyan 
Nesnelerin İnterneti laboratuvarında 
Serebral Palsi tedavisinde 
kullanılacak yeni bir yöntem ve 
buluşa ev sahipliği yaptı. 
Uluslararası ödüllü endüstriyel 
tasarımcı Deniz Karaşahin 
tarafından tasarlanan ve 3B baskı 

teknolojisi ile kişiye özel üretilebilen 
‘Akıllı Alçı’, Intel imzalı Edison 
platformu ile çalışıyor.  
Alçının kullanıldığı bölge sürekli 
hava ile temas ediyor. Bu sayede 
cilt nefes alıyor, geleneksel tedavi 
yönteminde görülen kaşıntı ve kötü 
kokular oluşmuyor. Akıllı Alçı 
kullananlar yıkanabilme ve denize 

girme imkanına da kavuşuyor. 
Edison platformunun sağladığı 
teknoloji sayesinde hastanın 
durumunu takip etmek, uyarmak ve 
değişimlere göre süreçleri anlamak 
da mümkün oluyor. Bu ölçümleme 
özelliklerinin Serebral Palsi yani 
beyin felci hastaları için gerçek bir 
umut ışığı olması bekleniyor.

Valensas’ın iBeacon vericisi Veacon, 
uygulamayı mobil cihazında bulunduran 
kişiler menziline girdiğinde onlarla etkileşime 
girerek yeni bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor.
Veacon sistemi, mobil yazılım geliştirme kiti, 
yönetim portalı ve sensörlerden oluşuyor. 
Sinyal alıcı ve verici olarak geliştirilen 
sensörlerin tasarımı, teknolojinin geliştirildiği 
yer İTÜ ARI Teknokent’in simgelerinden 
esinlenerek petek şeklinde tasarlandı.
Veacon, Akbank ve Türk Hava Yolları gibi 
önemli firmaların müşterilerine hizmet 
vererek cep telefonundan başka bir araç 
kullanmayı gerektirmeksizin kullanıcı 
deneyimini zengileştiriyor ve sunulan anlık 
özel fırsatlarla memnuniyeti artırıyor.

Bellum Mühendislik’in nanoteknoloji ürünü 
N1-SIRTLAN, para-aramid balistik fiberler ile 
Newtonyen olmayan kesme kuvveti kalınlaşması yapan 
özel hazırlanmış bir sıvının senkronize çalışmasından 
oluşan bir kompozit zırh. Kullanılan sıvı, buluş niteliği 
taşıyor. İçerdiği eşsiz mekanizmalar sayesinde 
normalde sıvı haldeyken, kuvvet geldiğinde katılaşarak 
mermiyi durduruyor. Klasik zırhların gelen mermiyi 
kaba güç kullanarak durdurmaya yönelik mantığından 
arınmış ve sahip olduğu kinetik enerjiyi hızlıca dağıtma 
yöntemini kullanıyor. Benzersiz çalışma sistemi 
sayesinde, hem bir sıvının üstün kuvvet dağıtma 
özelliğine hem de bir katının sertliğine ve mukavemetine 
aynı anda sahip olmayı başarıyor.

ARI 6 – Enerji Teknokenti’nde faaliyet gösteren 
Elecreate, geliştirdiği CP-Light Kablosuz Otomasyon 
Sistemi ile aydınlatma verimliliğini artırıyor ve yüzde 
75 enerji tasarrufu sağlıyor. CP Light Sistemi, önceden 
tasarlanmış otomatik senaryoya göre kontrol ediliyor 
ve bu senaryo; hareket kontrolü, varlık kontrolü, 
zaman ayarlı kontrol, ışık seviyesi kontrolü, gün ışığı 
kompanzasyonu, bakım dimlemesi ve manuel kontrol 
gibi sensör ve seçeneklerle belirleniyor. İstenirse 
kullanıcılara web’den kontrol imkanı da tanınıyor.

İTÜ ARI Teknokent, 2015-2016 öğretim yılından 
başlamak üzere, her bir öğretim yılı için lisans 
mezuniyet aşamasındaki son sınıf İTÜ öğrencilerine 
yönelik yepyeni bir yarışma başlatıyor. Kazanan ilk üç 
projeye sırasıyla 20 bin, 10 bin ve 5 bin TL ödül 
verilecekken, girişimcilik potansiyeli yüksek bulunan 
projeler, İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki başka 
destekleme mekanizmalarına ve imkanlarına davet 
edilecekler. Sonuçlar İTÜ Ayazağa yerleşkesinde 
düzenlenecek bir ödül töreni ile duyurulacak.

KAŞINDIRMAYAN VE SUYA GİREBİLEN AKILLI ALÇI

BEACON TEKNOLOJİSİNE 
ESTETİK YAKLAŞIM: VEACON

KURŞUN GEÇİRMEZ 
SIVI ZIRH

DOĞRU YERDE 
DOĞRU ZAMANDA

BİTİRME TASARIM
PROJESİ ÖDÜLLERİ 2016

 İTÜ ARI Teknokent’ten 
esinlenilerek petek 
şeklinde tasarlandı



10  |  H2O Dergi H2O Dergi | 11

HABERLER

ITU ARI TEKNOKENT

Mobil ödemeler konusunda 
yenilikçi çözümler sunan İTÜ ARI 
Teknokent firmalarından Cardtek, 
Polonya merkezli MasterCard 
Payment Transaction Services 
(Trevica) firmasına HCEXpert 
ürünü ile hizmet vereceğini ABD’de 
gerçekleştirdiği lansmanıyla 
duyurdu. Bulut tabanlı bir mobil 
ödeme plarformu olan HCExpert, 
MasterCard Payment Transaction 
Services firmasının bankacılık 
müşterilerine, akıllı telefonlar 
üzerinden gerçekleştirecekleri 
HCE tabanlı NFC ödemeleri için 
daha güvenli ve kolay bir mobil 
ödeme hizmeti sunabilmesine 
olanak sağlayacak. Cardtek, 
teknolojisini beş ülkedeki 
ofislerinden 26 ülkeye ihraç ediyor. 
2010 yılında New York ofisini açan 
Cardtek, 60’a yakın iş ortağıyla beş 
kıtada hizmet veriyor. 

CARDTEK 
NEW YORK’TAN 
SELAMLIYOR

Yapay görme teknolojileri ve 
görüntü işleme alanında 
çalışan Vistek, geliştirdiği 
cam bardak kalite kontrol 
sistemi projesi ile 24 saat 
boyunca 20 farklı üretim 
hattından, hat başına 
dakikada ortalama 180 cam 
bardak üretebilen bir tesiste 
kalite kontrol işlevinin 
otomasyonunu başarı ile 
gerçekleştirebiliyor.

CAM ÜRETİMİNDE 
HATAYA YER YOK

Cardtek KOSGEB ve 
İTÜ ARI Teknokent 
desteğiyle büyüyor

TÜBİTAK 1512 programı desteği ile 2013 
yılında İTÜ Arı Teknokent bünyesinde 
kurulan Nanokomp, gerçekleştirdiği 
Ar-Ge çalışmaları kapsamında ilk kez 
silika-fenolik esaslı ön emdirilmiş 
dokumalar geliştirilerek, ürün gamına 
ekledi.
Günümüzde, roket/füze sistemlerinde 
motor gövdesi, alev tüpü ve lüle 
parçaları için kompozit yalıtım 
malzemesi üretiminde kullanılan silika-
fenolik prepregler, stratejik kullanım 
alanlarına bağlı olarak ithalatı özel 
izinler altında gerçekleştirilebilen kritik 
malzemeler olarak biliniyor.  

NANOKOMP’TAN 
FÜZE VE ROKET 
SİSTEMLERİ İÇİN 
ÖZEL MALZEME

İstanbul’un alanındaki ilk oluşumu olan ITÜ Teknokent, 
yurt genelinde hayata geçirdiği başarılı çalışmaların 
ardından yönünü yurt dışına çevirdi. 

Bünyesindeki şirketlerin geliştirdikleri ürün ve 
hizmetlerle yurtdışına açılabilmeleri için ABD San 
Francisco’da iki şube açan İTÜ Teknokent, şubeleşme 

atağını Avrupa ve Ortadoğu’ya yönelik çalışmalarla 
devam ettirmeyi amaçlıyor. 

208 şirket, 6 bin çalışana ulaşan ve 150 milyon dolar 
ihracat yapan bir yapıya dönüşen İTÜ ARI Teknokent, 
yeni şirketlere yer açabilmek adına mevcut şirketlerin 
alanlarını küçültme yoluna gitti. Özellikle büyük alana 
sahip telekom şirketleri yeni şirketlere yer açmak için 
alanlarının yarısını boşaltmayı kabul etti.  Böylece şirket 
sayısı artacak. Elbette İTÜ Çekirdek için de genişleme 
çalışmaları devam ediyor. 

SIRADA DUBAI VE BERLIN 
VAR
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ÜSİMP tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve 
İTÜNOVA TTO'nun da düzenleme kurulu içerisinde yer 
aldığı ÜSİMP Patent Fuarı, Harbiye Askeri Müzesi’nde 
gerçekleştirildi. Sektör temsilcileri ve yatırımcıların 
yoğun ilgi gösterdiği, 17 Teknoloji Transfer Ofisi'nin 
katıldığı fuara İTÜNOVA TTO da 10 buluşu ile katıldı. 
Fuarda Üniversite Teknoloji Transfer Ofisleri kendi 
bünyelerinde ya da destekleriyle akademisyen ve 
mühendisler tarafından geliştirilen patentli 
teknolojilerini, katılımcılar ve iş dünyası temsilcileri için 
sergiledi. 

Fuarın temel amacı aynı zamanda Türkiye’nin bilim ve 
teknoloji alanındaki fikri mülkiyeti anlamına gelen 
patentleri, teknolojilerden gerçek ekonomi koşullarında 
faydalanıp onları ticarileştirecek sanayicilerle bir araya 
getirip yeni bir sinerji oluşturmaktı. Bu anlamda patent 
sergilerinin yanı sıra Türkiye’den ve yurt dışından gelen 
fikri mülkiyet alanında masanın farklı taraflarında 
bulunan birçok konuşmacı da gelişmeler ve yaşanan 
zorluklar üzerine konuşmalar yaptı.
İÜSİMP Patent Fuarı’na patent şirketleri de standlarıyla 
destek verdi.

Üniversiteler bünyesindeki çalışmalarla hayata geçirilen 
patentler, patent fuarında sanayici ve iş adamlarının 

karşısına çıktı. 

İTÜ BULUŞLARI YATIRIMCILARLA BULUŞTU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)  tarafından, 
inovasyonun önemini anlatmak ve inovatif çalışmaları 
desteklemek amacıyla 2013 yılından beri düzenlenen 
“Türkiye İnovasyon Haftası” 3-5 Aralık tarihlerinde 
İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye İnovasyon Fuarı’nda, İTÜ, 7 markası ve çeşitli 
konulardaki 14 proje ile birlikte yerini aldı. İTÜ standına 

ilgi büyüktü. Fuarda, standımızı ziyaret eden Ekonomi 
Bakanı Mustafa Elitaş, İTÜ projeleri hakkında detaylı bilgi 
aldı. 

Girişimcilik ve inovasyon kültürünü ülkemiz geneline 
yayma vizyonu doğrultusunda hareket eden İTÜ, İTÜ ARI 
Teknokent ve İTÜNOVA TTO olarak Türkiye İnovasyon 
Haftası kapsamında katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

TÜRKİYE İNOVASYON FUARI’NDA 14 PROJEYLE 
BİRLİKTE YER ALDIK

Petrol, doğalgaz, kömür gibi fosile dayalı enerji 
kaynakları, hem artan dünya nüfusunun ihtiyacını 
karşılamıyor, hem de hızla tükeniyor. Gelişmeyi 
sürdürülebilir kılmak ve daha iyi bir hayat için, dünyayı 
fosile dayalı enerji kaynaklarına, Türkiye’yi de enerjide 
yurt dışına bağımlı olmaktan kurtarmak gerekiyor. 

Tükenmeyen çevre dostu yenilenebilir enerji 
kaynakları, günümüzde modern teknolojinin stratejik 
rekabet alanını oluşturuyor. İTÜ Makine Mühendisliği 
Fakültesi öğretim üyesi Dr. Levent Kırkayak 
liderliğinde, İTÜNOVA TTO’nun ortağı olduğu ilk AB 
destekli uluslararası Ar-Ge projesiyle, denizdeki gelgit 
ve dalga enerjisinden elektrik üretmek üzere, mıknatıs 
özelliği taşıyan yeni malzemeler kullanılarak 
jeneratörler geliştiriliyor

DENİZDEN ELEKTRİK 
ÜRETECEK YENİ NESİL 
JENERATÖRLER
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Yalın Üretim, şirketleri kargaşa içerisinde yönetmekle 
uğraşmaktan ve gereksiz maliyetlere katlanmak zorunda 
kalmaktan kurtarıyor. İTÜNOVA TTO bünyesinde TÜBİTAK 
TEYDEB desteğiyle yürütülen, “şirketlere özel web tabanlı 
performans takip yazılımı projesi”, şirketlere yalın üretimin 
yolunu açıyor. 

İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. Ufuk Cebeci’nin danışmanlığında, 
üniversite–sanayi işbirliği ile hayata geçirilen Ar-Ge 
projesi, yöneticilere şirketleri için öncelikli temel 
performans göstergelerini, internet üzerinden gerçek 
zamanlı takip edebilme olanağı sağlayarak yeni ve daha 
verimli yönetim modellerini geliştirip hayata geçirebilme 
imkanı sağlamayı hedefliyor.

SANAYİDE YALIN 
PERFORMANS Ekim - Kasım - Aralık ayları 

boyunca birçok önemli etkinlik 
düzenlendi. Teknoloji Transfer 
Ofisimiz tarafından düzenlenen 
etkinlikler özellikle fikri - sinai 
mülkiyet ve sunulan destekler 
üzerine yoğunlaştı. Bu anlamda 
birçok uzman isim etkinliklerimizde 
katılımcılarla buluştu. 
Etkinliklerimizden bazıları şu 
şekildeydi;
 
25 Kasım günü TÜBİTAK TEYDEB 
Destekleri Proje Yazım, Yürütme ve 
Raporlama Eğitimi gerçekleşti. İTÜ 
bünyesinde çalışan araştırmacılara 

başvuru süreci hakkında daha fazla 
bilgi sağlayabilmek ve başarı 
yüzdelerini arttırabilmek adına 
düzenlenen panelde 
akademisyenlerin süreçlerle ilgili 
soruları yanıtlandı. TÜBİTAK ve 
İTÜNOVA TTO ortaklığıyla 
düzenlenen H2020 Bilgi Günü'nde 
ise H2020 Çerçeve Programı 
kapsamında açılacak çağrılar 
incelendi.

7 Ekim 2015 tarihinde Ulusal ve 
Uluslararası Arenada Patenti 
Korumak "Türkiye & ABD 
Perspektifi" eğitimi yapıldı. 

1 Aralık 2015 tarihinde ise Linkedin 
ile B2B Social Selling Semineri 
Gökhan Yamaç’ın sunumuyla 
gerçekleşti. Dünyada ve Türkiye’de 
LinkedIn, Satışın Evrimi, LinkedIn ile 
B2B Social Selling, Dünyadan ve 
Türkiye’den Başarı Hikayeleri gibi 
birçok konuda ayrıntılı bilgiler 
verildi.

8 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen 
Adım Adım Patentleme etkinliğinde 
marka hakları ve ticari patentler 
konusunda katılımcıları 
bilgilendirdiler.

ETKİNLİKLERİMİZ HIZ KESMİYOR
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2004 senesinde kurulan LA, küçük 
ve büyük işletmelere tedarik zinciri 
yönetimi çözümleri sunan 
uluslararası bir teknoloji şirketidir. 
LA, şirketlerin maliyetlerini optimize 
etmesini, kârlılıklarını arttırmasını ve 
hızlı değer yaratımını sağlayan 

uzman çözümler sunmaktadır. LA, 
günümüzde çözümlerini uluslararası 
iş ortağı ağı sayesinde Türkiye, Doğu 
Avrupa, Ortadoğu, Güney Afrika 
pazarlarındaki şirketlere 
sunmaktadır. LA’nın depo yönetimi 
çözümleri birçok sektördeki 
şirketlere fonksiyonalliğin yanı sıra 
hızlı yatırım geri dönüşü, 
operasyonel esneklik ve çeviklik 
kazandırmaktadır.

İTÜ GATE’in 3. dönem firmaları belli oldu. ABD pazarına yönelik 
strateji ve pazarlama eğitimleri alacak olan firmalar, ayrıca 

Chicago ve Silikon Vadisi’nde yatırımcılar ve şirketlerle birebir 
görüşme fırsatı bulacaklar

ALOTECH
2007 yılında kurulan ve 2012 
yılından itibaren bulut çözümleri 
üzerinde odaklanan AloTech, 
müşterilerine çağrı merkezi 
hizmeti sunmak isteyen 
işletmelere tüm çağrı merkezi 
fonksiyonlarını internet üzerinden 

hizmet olarak sunan bir teknoloji 
firmasıdır.
Alotech geleneksel teknolojilerin 
aksine donanım, yazılım, sunucu 
gibi yatırım maliyetleri ve bakım, 
onarım, lisanslama ve yükseltme 
gibi işletme gereksinimleri 
olmayan bulut hizmetleriyle çağrı 
merkezlerine esneklik, maliyet 

avantajı, yönetim ve kullanım 
kolaylığı kazandırmayı hedefliyor.
AloTech ulusal Ar-Ge 
kapsamında TÜBİTAK 
ve KOSGEB tarafından 
destekleniyor.

İTÜ GATE 3.DÖNEM
FİRMALARI

BARN teknoloji 2014 yılında mobil 
sektörüne yazılım geliştirmek üzere 
kurulmuştur.
Barn teknoloji geliştirmiş olduğu 
10xZone ürünü ile gıda sektöründe 
yer alan küçük ölçekli firmaların 

müşterilerine yönelik olarak sadakat 
ve ödül programları düzenlemekte 
ve bu sayede müşteri bağlılığını 
artırmaktadır. 2015 yılından bu yana 
pazarda yer olan 10xZone 
McDonalds, D&R, Lavazza Coffee 
Shops, Genpa gibi firmalarla 
çalışmıştır.

BARN Teknoloji

LA SOFTWARE 
GROUP

ULUSLARARASI
HIZLANDIRMA
PROGRAMI

Ahmet Ünver
• İTÜ Bilgisayar Mühendisliği

Cenk Soyak
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği
• Koç Üniversitesi Executive 
MBA

Çağdaş Yıldız
• İTÜ Endüstri Mühendisliği
• Concordia University MBA 
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Obase 1995 yılında kurulmuş, 
perakende ve analtik çözümler 
üzerine uzmanlaşmış bir şirkettir. 
Detailer 2010 yılında sektöre 
sunulmuştur. Detailer, karar ve 
aksiyon alma hız ve tutarlılığını 
artıracak bir perakende analitiği 
çözümünü pazara sunmak üzere 
geliştirilmiştir.

Detailer, hazır veri transformasyon 
motoru , kullanmaya hazır KPI, 
nesne, rapor ve karneler ile kısa 
sürede implemente edilip, 
çalışacak bir ürün olarak 
tasarlanmıştır. 

Detailer perakendecilerin stok 
fazlasını azaltmakta ve satış, 
müşteri sayısı, müşteri sürekliliği, 
işgücü verimliliğini artırmaktadır.

UrbanStat, Nilgün Çelik ve Anıl Çelik 
tarafından, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve Girişim 
Fabrikası’nın desteğiyle 2014 yılında 
faaliyete başlamıştır.
Kuruluşundan bu yana sigorta, 
gayrimenkul ve mekansal analitik   
sektörlerinde büyük kurumların 

maliyetlerini düşürmek için yoğun 
olarak çalışmaktadır. 

UrbanStat platformu sigorta 
şirketlerinin doğal afetleri makine 
öğrenmesi algoritmaları kullanarak 
daha hızlı ve iyi bir şekilde analiz 
etmelerine olanak sağlamış ve 
maliyetlerde %20’ye varan 
iyileştirmeleri mümkün kılmıştır.

ODC, 2005’ten bu yana geliştirdiği 
son teknoloji ürünlerle iş çözümleri 
ve bilişim alanlarında müşterilere 
operasyonel kolaylık sağlayan 
servisler, yenilikçi ürünler, katma 
değerli hizmetler sunuyor. Genel 
Müdürlüğü İstanbul’da olup Ankara, 
İzmir ve Dubai’de de ofisleri 

bulunmaktadır. Birçok sektörde, 
2000+ yerli ve global müşterileri 
(bankacılık, sigorta, kamu, telekom 
ve perakende gibi) bulunmaktadır.

ODC’nin müşterilere SMS/MMS, 
sosyal medya, WhatsApp gibi 
platformlar üzerinden ulaşmaya 
olanak sağlayan SmartMessage adlı 
bir ürünü bulunmaktadır.

Monument Labs, görsel ve video 
yönetimini bir fotoğraf çekmek kadar 
basitleştirmeyi amaçlayan bir 
girişimdir. 2016’da Las Vegas’da 
gerçekleştirilecek dünyanın en 
prestijli tüketici elektroniği fuarı 
CES’e kabul edilen girişimlerden biri 
olarak ilk ürününü bu etkinlikte 

sergileyecektir.
Monument, resim ve videoların tek 
bir yerde depolanarak otomatik 
organize edilmesini sağlayan bir 
akılllı depolama ürünüdür. 
Kullanıcılara kişisel bulut alanı 
oluşturarak fotoğraf ve video 
depolamak için ödenen aylık üyelik 
ücretlerini ortadan kaldırıp mutlak 
özgürlük sağlar.

OBASEURBANSTAT

ODC İŞ ÇÖZÜMLERİMONUMENT

Anıl Çelik
• Yildız Teknik Üniversitesi
BSc. Şehir ve Bölge Planlama
• ITU-Dortmund Research 
Assistant

Ercan Erciyes
• Rochester Institute of Technology 
MsC, Mühendislik Yönetimi
• Yeditepe Üniversitesi BsC, 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Bülent Dal
• İTÜ Matematik Mühendisiliği  
• İTÜ Sistem Analizi Yüksek Lisans
• İTÜ İşletme Yönetimi Yüksek 
Lisans • İstanbul Üniversitesi 
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği 
Doktora

Oğuz Küçükbarak
• Bilgi Üniversitesi MBA 
• Gazi Üniversitesi Endüstri Müh. 

Tuna Vehaplar Kartal
• İTÜ Executive MBA
• Marmara Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler 
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1992 yılında İstanbul’da kurulan 
SFS, Sigorta Sektörü için yazılım 
geliştirme, danışmanlık ve bilişim 
hizmetleri sağlamaktadır.
SFS, sigorta sektörünün tüm 
oyuncuları için sigorta şirketleri, 
aracı kurumları sigorta broker’ları, 

sigorta acenteleri ve bankalar için 
çözümler üretmektedir. “Hayat, 
Hayat Dışı, Sağlık, Kredi ve İhracat 
Kredi ve İslami Sigortacılık” 
branşlarında uçtan uca temel 
çözümler sunmaktadır. SFS EBRM, 
CRM, EBPM, SOA ve bulut tabanlı 
altyapı ve servisleri sayesinde 
esnek, kolay yönetilebilir ve özel 
çözümler sunarak müşterilerine 
katma değer sağlamaktadır.

Wordego, internet reklamcıları ve 
web yayıncılarının gerçek zamanlı 
hedeflenmiş dijital reklam alışverişi 
yapabilmelerini sağlayan bir online 
reklam ağıdır.
Wordego web yayıncılarına, site ve 
uygulamalarında ziyaretçilerini 
hedefleyen reklamlar 

yayınlamalarını ve gerçek zamanlı 
açık artırma sistemiyle maksimum 
reklam kazancı elde etmelerini 
sağlar. 

2012 yılda kurulan Wordego, 
halihazırda 300’ü aşkın internet 
reklamcısına,
9 global reklam networküne ve 4200 
web yayıncısına hizmet vermektedir.

SFS 
DANIŞMANLIK

WORDEGO

Gültekin Günal
• ODTÜ Matematik
• ODTÜ Bilgisyar Mühendisliği 
Yüksek Lisans

Okran Erol
• Galatasaray Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği
• Kadir Has Üniversitesi Finans 
Bankacılık Doktora
• Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Üniversitesi MBA 
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girişim katıldı
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yeniden şarj edilebilir pil geliştiren Enwair ve yol 
bilgilerini toplayarak sürücüler ve kendi kendine 
seyredebilen araçlar için analiz eden IUGO ise ayrı ayrı 
100 bin TL’lik ödüllerin sahibi olmaya hak kazandılar. 
Bulut ödüllerini ise Vivosens ve IUGO ekiplerinin yanı 
sıra, sürücü değerlendirme sistemi geliştiren Marvin ve 
giyilebilir cihazlarda yeni bir devrim hedefleyen Pao 
paylaştı.

Dereceye Giren İlk 4 Girişim 
Vivosens her yerde medikal testler yapmayı mümkün 
kılan taşınabilir ölçüm cihazı geliştiriyor.

İleri teknolojili yöntemlerle tarım endüstrisi için tohum 
üreten TRD Biotek, ucuz ve patolejik yönden problemsiz 
sarımsak üretim materyali elde ediyor.

Çağımızın pil sorununu çözen Enwair, yüksek kapasiteli 
yeniden şarj edilebilir batarya geliştiriyor.

IUGO, altyapıdan ve araçtan gelen verilerin buluta 
aktarılması ile yol bilgilerini sürücüye anlık destek ve 
sürüş raporları veren bir sistem geliştiriyor.

Kazananlar

İTÜ Çekirdek BIG BANG 2015’te toplam 1.2 milyon TL’lik 
ödül ve 1.5 milyon TL değerinde bulut bilişim altyapısı, 
İTÜ Çekirdek paydaşı kurum ve kuruluşlar tarafından 
20 ekip arasında paylaştırıldı. Her bir paydaşın 
desteklediği projeye kendi karar verip sırayla açıkladığı 
etkinlikte gruplar arasında çekişmeli bir yarış yaşandı. 
Gecenin sonunda en yüksek ödül miktarının sahibi 
taşınabilir medikal test cihazları projesi ile Vivosens 
oldu. 260 bin TL’lik ödül kazanan Vivosens’in aldığı 
tutarın 150 bin TL’lik kısmı kazandığı ‘İstanbul Sanayi 
Odası – Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü’nden geldi. 

En yüksek ödülü toplayan Vivosens’i 130 bin TL 
değerindeki ödül ile ileri teknolojili yöntemlerle tarım 
endüstrisi için tohum üreten TRD Biotek ekibi izledi. 
Çağımızın pil sorununu çözen, yüksek kapasiteli

İTÜ Çekirdek girişimlerinin büyük 
ödüller için yarıştığı Türkiye’nin en 
büyük girişimcilik etkinliklerinden 
Big Bang 2015 sonuçlandı.

Bu sene “Geleceği Kaçırma” 
temasıyla düzenlenen İTÜ Çekirdek 
Big Bang 2015’te dereceye giren İTÜ 
Çekirdek girişimleri belli oldu. 
Türkiye’nin önde gelen girişimcilik 
destek programlarından İTÜ 
Çekirdek’in, kimyadan elektroniğe, 
bilişimden biyogenetiğe kadar farklı 
sektörlerdeki ticarileştirilebilir 

projeleri ödüllendirdiği İTÜ Çekirdek 
Big Bang 2015’in finali 14 Kasım 
Cumartesi günü İTÜ Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nin 
salonlarını ve bahçesini tıka basa 
dolduran yaklaşık 1500 kişinin 
katılımıyla düzenlendi. Serdar 
Kuzuloğlu’nun moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen etkinliği internet 
üzerinden de yaklaşık 12.000 kişi 
izledi. Toplam 3900 başvurunun 
arasından yarı finale kadar yükselen 
68 gruptan yalnızca 20 tanesi 
adlarını finalistler arasına yazdırdı.

EN İYİLERİN YARIŞI BIG BANG 2015

ÇEYREK FİNALDE BEŞ GÜN 
İÇERİSİNDE 193 SUNUM YAPILDI

Yarı finalin ardından jürinin 68 
girişim arasından seçerek Big Bang 
2015 sahnesine çıkmaya hak 
kazandırdığı birbirinden heyecan 
verici projelerin sahibi 20 finalist 
grup şöyle sıralandı: ACLteslim, 
Synesis Marine, REPG, Enigma, 
Enwair, Halber Mekatronik, IPTV, 
Iugo, Cytokey, Marvin, Maxwell, 
Pandora, PAO, TRD Biotek, Unibble, 
Ustamdan, Pass Control, Geen, 
GreenCoat ve Vivosense. 

Finalistler
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Halk Oylaması
Oy kullanan takipçilerin daha kolay 
seçim yapabilmeleri için bu yıl ilk kez 
Big Bang yolundaki İTÜ Çekirdek 
girişimlerinden 10 saniyede kendilerini 
anlatmaları istendi. Big Bang finali 
öncesinde gönderilen 5000’e yakın oy 
ile ilk tur ve ikinci turun kazananları 
belli oldu; ilk turun kazananı 730 oy ile 
Eye Track olurken, ikinci turun 
kazananı ise 738 oy toplamayı 
başaran PartyMag oldu.

Türkiye İçin Katma Değer
Türkiye için büyük katma değer 
sağlayacak dünya çapında teknoloji 
markaları oluşturmak amacıyla 
hareket ettiklerini belirten İTÜ ARI 
Teknokent Genel Müdürü Kenan 
Çolpan, bu yıl büyük bir final 
heyecanına sahne olan İTÜ Çekirdek 
Big Bang 2015’in yakaladığı başarıdan 
büyük memnuniyet duyduklarını ifade 
etti. Çolpan, “Ülkemizin hemen her 
yerinden çok sayıda başarılı projeyi 
görmenin mutluluğunu yaşadık. İş ve 
teknoloji dünyasından gelen bağımsız 
jüri üyelerimiz pek çok güzel proje 
arasında tercih yaparken çok 
zorlandı. İTÜ Çekirdek’in başarısının 
önümüzdeki yıllarda katlanarak 
artacağına inancımız tam. Gelecek yıl 
daha da fazla projeyi, daha da 
kuvvetli bir biçimde destekleyebilmek 
için, tüm kurum, kuruluş ve 
yatırımcıları İTÜ Çekirdek paydaşı 
olmaya ve desteklenecek projeleri 
bizimle birlikte seçmeye davet 
ediyorum” dedi.

500 Startups Pandora’ya 
Yatırım Yaptı
Big Bang 2015’te dereceye giremese de 
kazanan bir girişim oldu. San Francisco’dan 
başlayarak dünyanın birçok noktasına yayılan 
girişimcilik hareketi 500 Startups, Big Bang 
2015’te AR Pandora’ya 50 bin dolar yatırım 
yaptığını açıkladı. 500 Startups Pandora ile 
birlikte Türkiye’deki yedinci yatırımını 
gerçekleştirmiş oldu. AR Pandora ile 500 
Startups İstanbul bölgesel fonu, Aralık 2015 
itibariyle yatırım anlaşmasını tamamlamaya 
karar verdiler.

Projeleri Destekleyenler
İstanbul Sanayi Odası, Big Bang ödül 
havuzuna 300 bin TL değerinde eğitim ve 
hızlandırma desteğinin yanı sıra 200 bin TL de 
para ödülü ile katkı sağladı. Otomotiv 
İhracatçıları Birliği açtığı ‘Otomotiv 
Teknolojileri’ kategorisi ile 250 bin TL ödül 
dağıttı. Elginkan Vakfı 100 bin TL ödül ile 
desteğini sürdürürken, İTÜ ARI Teknokent ise 
200 bin TL ödülün yanı sıra, 5 gruba kapalı 
ofis ve yarı finale kalan 68 gruba da açık ofis 
imkanı sağlayacağını duyurdu.

İTÜ ÇEKİRDEK GİRİŞİMİ AR 
PANDORA’YA 50 BİN DOLAR 

YATIRIM YAPILDI

500 Startups, 
dünyanın dört bir 
yanından 800’ü 
aşkın girişime 
yatırım yaptı
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İTÜ Çekirdek, dünyadaki lider 
üniversitelerin girişimcilik kuluçka 
merkezlerini karşılaştıran ve sıralayan 
uluslararası UBI Global endeksi tarafından 
Avrupa’nın en iyi sekizinci, dünyanın ise en 
iyi 18. kuluçka merkezi seçildi. Endekse üst 
sıralarında yer alan İTÜ Çekirdek, 
Avrupa’dan 117, dünyadan 220 kuluçka 
merkezinin bağımsız uzmanlarca 
değerlendirilmesi sonucunda Türkiye’den 
endekse girmeye hak kazanan ilk kuluçka 
merkezi oldu.

Başarıyı değerlendiren İTÜ ARI Teknokent 
Genel Müdürü Kenan Çolpan, “İTÜ 
Çekirdek’in UBI Global tarafından hem 

Avrupa’nın hem de dünyanın en iyi kuluçka 
merkezlerinden gösterilmesi, doğru yola 
olduğumuzun en güzel kanıtı.” dedi.

UBI Global değerlendirmesi ilginç veriler 
içeriyor. Başvuruda bulunan kuluçka 
merkezlerinde önde gelen sektör yüzde 35 
oranında bilişim olarak dikkat çekiyor. En 
başarılı kuluçka merkezlerden çıkan 
girişimlerin ‘hayatta kalma’ oranı, 
ortalama kuluçka merkezlerinden 
çıkanlara kıyasla yüzde 20 daha fazla. En 
başarılı kuluçka merkezleri, girişimlerin en 
az yüzde 81’ine kaynak sağlayabiliyor. 
Ortalama kuluçka merkezlerde ise bu oran 
yalnızca yüzde 48 seviyesinde.

İTÜ ÇEKİRDEK DÜNYA SIRALAMASINDA!

 İTÜ Çekirdek 
girişimcilere üç yılda 
7 milyon TL’yi aşkın 

katkı sağladı

7
milyon
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Bilişim Teknolojileri Zirvesi 
(BTZ) ünlüler, teknoloji 
severler, profesyoneller ve 
öğrenciler ile bir araya geldi, 
iki gün boyunca girişimcilik ve 
teknoloji tartışıldı. 

TEKNOLOJİYİ KULLAN
ÇIĞIR AÇ!

Her yıl yaklaşık 700 kişinin 
katılımıyla düzenlenen, 30 binin 
üzerinde kişinin internet üzerinden 
takip ettiği Bilişim Teknolojileri 
Zirvesi (BTZ) gerçekleşti. İTÜ İşletme 
Mühendisliği Kulübü tarafından bu 
yıl sekizinci kez düzenlenen 
etkinlikte sanatçılar, siyasetçiler, iş 
adamları, akademisyenler, 
girişimciler ve yatırımcılar ile enine 
boyuna bilişim teknolojileri ve sosyal 
medya konuşuldu. 

28 kategoride sosyal 
medya ödülleri dağıtıldı
Törende Bireysel Blog, Dizi, En Popüler 
Kullanıcı, Gazeteci, Haber Kaynağı, İçerik 
Platformu, Kurumsal Blog, Marka, Medya, 
Mizah, Mobil Uygulama, Müzik Erkek, 
Müzik Grubu, Müzik Kadın, Erkek Oyuncu, 
Kadın Oyuncu, Politikacı, Radyo, Resmi 
Kurum, Sanat, Sivil Toplum, Spor Kulübü, 
Spor Programı, Sporcu, TV Kanalı, TV 
Programı, Yazar ve YouTube 
kategorilerinde toplam 28 ödül verildi.

Oylamaya toplamda 600 bin kişi katılırken 
tt 114 ülkeden oy kullanıldığı açıklandı. 
%75’lik bir oran da 18-28 yaş aralığından 
gelirken %58’i ise kadındı. 

İşletme 
Mühendisliği Kulübü 

Sosyal Medya 
Ödülleri
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İstanbul 4. Bölgesel Engelsiz 
Üniversiteler Birim 
Koordinatörleri İTÜ ev 

sahipliğinde bir araya geldi. 24 
Kasım 2015 Salı günü Gümüşsuyu 
Yerleşkesi, Evrensel Tasarım 
Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda 
üniversitelerin engelsiz olma 
yolunda yaptıkları çalışmalar, 
projeleri ve hedefleri konuşuldu

İTÜ Engelli Öğrenci Danışma Birimi 
koordinatörlüğünde gerçekleşen 
toplantıya İstanbul’daki kamu ve 
vakıf üniversitelerinden temsilciler 

katıldı. 12 Mayıs 2016’da Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi’nde 
gerçekleşecek “10. Engelsiz 
Üniversiteler Çalıştayı” öncesinde 
İstanbul’da yıl içinde yapılacak ortak 
çalışmalar konusunda getirilecek 
tekliflerin konuşulduğu toplantıda, 
üniversitelerin erişilebilirlik 
çalışmaları üzerinde duruldu.  

Toplantı Tekstil Tasarımı ve 
Teknolojileri Fakültesi Prof. Dr. 
Nevin Çiğdem Gürsoy’un Evrensel 
Tekstil Tasarım Merkezi’nin tanıtım 
sunumu ile başladı. Geçtiğimiz 

aylarda hizmete açılan İTÜ Evrensel 
Tekstil Merkezi hakkında bilgiler 
veren Gürsoy, merkezde yapılacak 
çalışmalardan ve merkezin açılış 
amacından bahsetti. 

Toplantıda üniversitelerde engelli 
bireyler için yapılan ve yapılacak 
çalışmalar, maddi sorunlar, iç ve dış 
mekânlardaki erişilebilirlik 
düzeyleri, tarihi binaların doku 
problemi, kampüs içindeki ortak 
kullanım alanlarında yaşanan 
sorunlar ve bu sorunlara getirilen 
öneriler konuşuldu.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE 
BİRİMLERİ İTÜ’DEYDİ

İstanbul 4. Bölgesel 
Engelsiz 
Üniversiteler Birim 
Koordinatörleri

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 
(TMDK) Topluluğu, Bülent Ecevit 
Üniversitesinin davetlisi olarak 11 
Aralık Cuma akşamı Sezai Karakoç 
Kültür Merkezinde bir konser verdi. 
Topluluk, sanat müziği ve halk 
müziği eserlerinden oluşan 
repertuvarları ile izleyenlere 
unutulmaz bir gece yaşattı.

Şef Prof. Cihangir Terzi 
yönetimindeki topluluğun konserini 
Vali Ali Kaban, Belediye Başkanı 
Muharrem Akdemir, Cumhuriyet 

Başsavcısı Necip Topuz, Bölge İdare 
Mahkemesi Başkanı Neşe Kurt, 
Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, 
Jandarma Komutanı Halûk Selvi, 
Emniyet Müdürü Osman Ak, BEÜ 
Senatosu üyeleri, akademik ve idari 
personel, öğrenciler ve Zonguldaklı 
müzikseverler izledi.  

İTÜ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU 
TÜRKÜLER İLE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

İTÜ, bu yıl beşincisi düzenlenen 
İstanbul Kadın Bayrak Futbolu 
Turnuvasına ev sahipliği yaptı.  
Robert Bobcast, Yeditepe Eagles, 
Yıldız Stallions ve İTÜ Hornets 
Bayrak Futbolu Kadın Takımları 
arasında gerçekleşen turnuvanın 
sonunda kupayı kaldıran taraf 
İTÜ Hornets oldu. Turnuvanın 
final maçı 12 Aralık Cumartesi 
günü İTÜ Ayazağa Stadyumu’nda 
oynandı. İTÜ Hornets ile Yeditepe 
Eagles’ın karşı karşıya geldiği 
maçtan İTÜ Hornets 27-24 galip 
ayrıldı.

İTÜ Hornets Kadınlar 
Takımı Şampiyon Oldu!
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Üstün Zekalı Çocukların 
Eğitimine İTÜ Desteği
“Geleceğimiz İçin Üstün 
Zekâlıların Geleceği” projesi, 
Tüm Üstün Zekâlılar Derneği 
(TÜZDER) ile İTÜ, YTÜ ve İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.
 Avrupa Yakası'ndaki 4-14 yaş 
arası üstün zekâlı ve sıra dışı 
yeteneklere sahip 200 seçilmiş 
çocuk, düşünme boyutlarını ve 

sosyal ilişkilerini geliştirecek 
olan Türkiye'nin ilk patentli 
gelişim atölyesinde 4 ay boyunca 
ücretsiz eğitim görme hakkı 
kazanacak.

Atölye çalışmalarında 3D bilim, 
görsel sanatlar, sıra dışı 
düşünme, robotik, biyoteknoloji, 
uzay ve gök bilimi, hayal atölyesi 
ve zekâ oyunları atölyesi 
eğitimleri verilecek. 

ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIN 
EĞİTİMİNE İTÜ DESTEĞİ
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Üyelerinin büyük bir çoğunluğunu 
İTÜ öğrencilerinin oluşturduğu İTÜ 
Sci-X takımı, dünyanın en Önemli 
şirketlerinden biri olan SpaceX şirketinin 
düzenlemiş olduğu “SpaceX Hyperloop 
Pod Competition”da ilk elemeyi 
geçerek, yaptıkları “Pod” (kapsül tren) 
tasarımını sunmak için 2016’nın Ocak 
ayında Amerika’da Texas A&M (TAMU) 
Üniversitesi’nde düzenlenecek olan 
“Design Weekend” aşamasına davet edildi.

Hyperloop nedir?
Hyperloop, düşük basınçlı tüp içerisinde 

hareket edecek olan yüksek hızlı tren 
konseptidir. Bu konsept, 2013 yılında 
SpaceX şirketinin kurucusu ve Tesla 
Motors ile PayPal şirketlerinin kurucu 
ortağı Elon Musk tarafından tanıtıldı.
Hyperloop Pod Competition, uzay ve 
havacılık şirketi SpaceXtt tarafından 15 
Haziran 2015’de başlatılan ve 16 ülkeden 
216’sı üniversite takımı olmak üzere 318 
takımın katıldığı pod (kapsül tren) 
tasarlama yarışmasıdır. SpaceX şirketi bu 
yarışmada takımlara teknik destek 
sağlayarak Hyperloop konseptini hayata 
geçirmeyi amaçlamakta.

İTÜ SCI-X TAKIMI, HYPERLOOP POD 
TASARIM YARIŞMASINA KATILDI

Hyperloop için henüz 
üretilmiş bir konsept 

bulunmuyor.
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PLÜTON’DAN SEVGİLERLE
NEW HORIZONS

Yeni Ufuklar bundan 10 yıl önce, Plüton’u elimizdeki hatları belli olmayan 
fotoğrafından tanıdığımız zamanlarda fırlatıldı. İnsan yapımı en hızlı ve en 
kapsamlı araç setine sahip uzay aracı olma unvanına sahip Yeni Ufuklar, 
Plüton’un gelmiş geçmiş en net fotoğraflarını ve yüzeyindeki kalp 
şeklindeki bölgeyi Dünya’ya gösterdi. Keşif robotu Plüton’un atmosferini 
ve bileşimini incelemeye devam ederek, bilim insanlarına Güneş 
Sistemi’nin nasıl oluştuğuna dair ipuçları verecek.

DÜNYANIN EN HIZLI 
HELİKOPTERİ
SIKORSKY S-97 RAIDER

Dünyanın en hızlı helikopteri S-97 Raider, 
Sikorsky tarafından ABD ordusu için 
tasarlandı. 444 KM/s en yüksek hızı ile 
geleneksel helikopterlerden neredeyse iki 
kat daha hızlı, daha sessiz ve daha 
yükseğe tırmanabiliyor.

UZAY VE HAVACILIK

SIKI KOVALAMACA
ROSETTA
Tarihte ilk kez insan yapımı bir 
araç bir kuyruklu yıldıza iniş yaptı. 
2004 yılında Avrupa Uzay Ajansı 
tarafından fırlatılan Rosetta isimli 
uzay aracı ve iniş modülü Philae, 
10 yılda 6,5 milyar KM yol kat 
ederek, 67P/Churyumov-
Gerasimenko kuyruklu yıldızına 
vardı. 67P’nin yüzeyinden seken 
Rosetta, kuyruklu yıldızın karanlık 
bölümüne iniş yaptı. Onunla 
birlikte seyahat eden Phiae, 
indikleri yer yüzünden güneş 
panelleriyle kendini şarj edemedi. 
Ebedi uykusuna dalmadan önce, 
kuyruklu yıldızın iç-dış yapısına 
ve organik moleküllerine dair 
verileri Dünya’ya göndermeyi 
başardı. Rosetta ise kuyruklu 
yıldız Güneş’e doğru giderken, 
67P’nin donmuş gazlarının 
ısınarak uzaya dağıldığını tespit 
ederek, Güneş Sistemi’nin 
tarihine dair önemli ipuçları verdi.

67P'nin karanlık bölümüne seken 
Phiea güneş panelleriyle kendini 
şarj edemedi

KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU

s 45
Star Wars Battlefront s 45

GoPro HERO4 BLACK

s 43
Ebola Aşısı

s 44
Windows 10

s 45
HTC VIVE

EN İYİLERİ
Bir yıl daha acısıyla tatlısıyla geride kaldı. Bizlere 

kalan ise anılar ve başarılar oldu. İşte 2015’ten 
hatırlayacağımız ‘en’ler…
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KÜRESEL ISINMA İLE 
SAVAŞAN PİRİNÇ
SUBIBA2

Dünya nüfusunun yarısından fazlası 
sıklıkla pirinç tüketiyor. Fakat 
çeltiklerin bir dezavantajı var; 
gezegenimizdeki toplam metan 
salınımının yüzde 17’sini üretiyor. 
Pasific Nortwest Ulusal 
Laboratuvarı’ndan biyokimyager 
Christer Jansson, 10 yıl süren 
çalışmalarının sonucunda neredeyse 
hiç metan salınımı gerçekleştirmeyen 
genetiği değiştirilmiş pirinç SUBIBA2’yi 
oluşturdu. Jansson ve ekibi, tek bir 
arpa genini pirince yerleştirmenin, 
bitkinin fotosentez sürecini yeniden 
düzenlemesine sebep olduğunu fark 
etti; metan üreten bakteriyi beslemek 
için köküne karbon göndermek yerine, 
bunu direkt yapraklarına gönderiyor. 
Bu da nişasta seviyesinin ve ürünün 
kalitesinin artmasını sağlıyor. 
Jansson’a göre bu bir ‘kazan-kazan’ 
durumu. Yeni pirinç, Çin’de 
gerçekleştirilen tarla testlerinde de iyi 
iş çıkardı. SUBIBA2’nin ne zaman 
raflara çıkacağını Jansson dahil kimse 
bilmiyor fakat metan salınımının 
küresel ısınmaya etkisi göz önünde 
bulundurulduğunda, mümkün olan en 
kısa zamanda çıkması gerekiyor.

YILMAYAN ROBOT
ISIR

Pierre and Marie Curie 
Üniversitesi mühendisleri, iki 
dakikada sakatlıkların üstesinden 
gelebilen bir robot geliştirdi. 
Intelligent Trial and Error isimli 
algoritma, robotun yeni 
davranışlar keşfetmesini sağlıyor. 
Eğer bir bacağını kaybederse, 
onsuz da hareket etmeyi 
öğrenebiliyor.

EN İNCE GİYİLEBİLİR CİHAZ
BIOSTAMP

Giyilebilir cihazlar her zaman kullanışlı 
olmayabiliyorlar. BioStamp ise alışılmışın 
dışında bir alternatif öneriyor: Geçici 
dövme gibi vücuda yapıştırılan elektronik 
bir cihaz. İnce sensörler ve devreler 
vücut ısısı, hareket, kas faaliyeti, kalp 
ritmi ve ultraviyole ışığa maruz kalma 
seviyesi gibi biyometrik değerleri ölçüyor. 
Cihaz topladığı bu verileri Bluetooth 
aracılığıyla kullanıcısının ya da direkt 
doktorunun akıllı telefonuna gönderiyor. 
BioStamp’a tansiyon ölçme ve ter analiz 
etme yetenekleri de eklenecek.

SON 30 YILIN İLK 
ANTİBİYOTİĞİ
TEIXOBACTIN 

Teixobactin, diğer antibiyotiklere karşı 
direnç gösteren ve tüberküloza sebep 
olan Mycobacterium tuberculosis 
bakterisine karşı savaşıyor. Antibiyotik 
bakterideki iki hedefe saldırarak, onu 
öldürmekle kalmıyor, bağışıklık inşa 
etmesini de engelliyor. 

DÜNYANIN EN SAF 
LAZERİ
BEYAZ LAZER

Lazerler dünün yeniliği fakat daha 
önce hiçbiri doğal beyaz ışık 
yansıtmayı başaramamıştı. 
Arizona Eyalet Üniversitesi 
araştırmacılarının oluşturduğu 
nanoölçek yarı iletken, kırmızı, 
yeşil ve mavi ışıkları bir araya 
getirerek, görülebilir beyaz bir ışık 
ortaya çıkarıyor. Lazerler 
günümüzde bir hayli yaygın olan 
LED’lerden daha parlak ve enerji 
tüketimi açısından verimli 
olduklarından, bir gün evlerimize 
girebilirler.

MÜHENDİSLİK sağlIK
Pirinç çeltikleri dünyadaki metan salınımının 
yüzde 17'sinden sorumlu

Rekor hızla geliştirilen Ebola aşısı, büyük bir 
salgının yayılmasını engelledi

EBOLA AŞISI
VSV-EBOV

Normalde bir aşının klinik 
testlerinin tamamlanması altı ile 10 
yıl arası sürüyor. Ebola aşısınınki 
ise yalnızca 10 ay sürdü. Kuzey 
Afrika salgını 2014 ağustosunda 
küresel sağlık krizi ilan edildikten 
sonra, Dünya Sağlık 
Organizasyonu (WHO) aşının 
geliştirilme sürecini hızlandırdı. 
Aşı, Ebola proteinlerinin başka bir 
virüse geçmesini sağlayarak, 
bağışlık sisteminin yanıt vermesini 
sağlayarak insanların gerçek 
hastalığı yaşamasını engelliyor. 
Zamanla yarışan uzmanlar, aşıyı 
‘halka stratejisi’ ile test etti. 100 
Ebola vakası yaşayan Gine’de 
önce sağlık personeli, sonra Ebola 
hastalarının çevresindeki 400 
yetişkini aşıladı. Bu iki gruptan hiç 
kimse Ebola’ya yakalanmadı. Üç 
hafta sonra yeni bir Ebola vakası 
yaşandı ve hastanın çevresindeki 
3500 kişi aşılandı. Yalnızca 16 
tanesi hastalığa yakalandı. Halka 
stratejisi sayesinde hasta ile 

etkileşime geçen herkes 
korumaya alınarak Ebola’nın 
yayılması engellendi. Aşının 
AR-GE sürecini yöneten WHO 
müdür yardımcılarından Marie-
Paule Kieny, stratejinin Ebola’yı 
biyolojik bir güvenlik duvarına 
hapsettiğini belirtiyor. VSV-EBOV, 
bilim insanlarının hayat kurtaran 
ilaçları hızla geliştirip 
uygulayabileceklerini ve 
salgınların küresel etkilerini 
önleyebileceklerini kanıtladı.

KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU
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SİZE AİT BİR CANLI YAYIN KANALI
PERISCOPE

Cebimizde taşıdığımız kameralar, amatörlerin kendilerini 
yepyeni yollarla kanıtlamalarını mümkün kıldı. Önce 
fotoğrafçılar, sonra YouTube yıldızları derken, şimdi de 
Periscope ile isteyen herkes canlı yayın yapabiliyor. Bir 
sosyal ağ olan Periscope, kullanıcılarına eylemlerden 
güzel bir manzaraya kadar istedikleri her şeyi canlı 
olarak diğerlerine sunma fırsatı sunuyor. Tek yapılması 

gereken bir tuşa basmak ve mobil cihazında Periscope 
uygulamasına sahip olan herkes canlı yayını 
izleyebiliyor. Profesyonel muhabirler, Periscope’u 
kullanarak Suriyeli mülteci krizinin karanlıkta kalan 
görülmeyenlerini dünyaya göstermeyi başardı. Öte 
yandan uygulamanın sunduğu özgürlük, gizlilik 
endişelerinin dillendirilmesine ve iş modelinin tehlikeye 
girmesine yol açtı. Örneğin Floyd Mayweather Jr. ile 
Manny Pacquiao arasında gerçekleşen yılın boks 
müsabakasının bazı Periscope kullanıcıları tarafından 
korsan olarak yayınlanması, Periscope markasının 
yasadışı yayıncılık ile de anılmasına da sebep oluyor.

GÖRME ENGELİNİ AŞAN 
UYGULAMA
BE MY EYES

Görme engelliler için akıllı telefon 
kameralarının pek kullanışlı olduğu 
söylenemezdi. Danimarklı Körler Derneği 
tarafından geliştirilen Be My Eyes 
uygulaması sayesinde gönüllüler, canlı 
video aracılığıyla anlık desteğe ihtiyaç 
duyan görme engellilere bulundukları 
çevre, bir yiyeceğin üzerindeki son 
kullanma tarihi veya bir sokak tabelasının 
anlamı gibi görsel bildirimleri onlara 
açıklayabiliyor.

EN KÜÇÜK 4K AKSİYON 
KAMERASI
GOPRO HERO4 BLACK

Dünyanın en popüler aksiyon kamerası 
artık 4K video kaydedebiliyor ve hâlâ bir 
Zippo boyutunda kalmayı başarıyor. 
Hero4 Black, saniyede 30 kare 4K video 
çekebilirken, HD kalitesinde saniyede 120 
kare yakalıyor. Kamera, HD kalitesinde 
detaylı yavaş çekim videolar çekebilecek 
kadar seri. GoPro Her04 Black, 2015’in 
en iyi filmlerinden The Martian’ın 
çekimlerinde de kullanıldı.

GALAKSİNİN EN BÜYÜK SAVAŞI
STAR WARS BATTLEFRONT

En sonunda Star Wars’un gerçekten iyi bir çoklu oyunculu 
yapımı olduğunu görmek güzel. Battlefront ile oyuncular, 
galaksinin dört bir yanında İmparatorluk ile İsyancılar 
arasında süren savaşlara katılabiliyor. 40 oyuncuya kadar 
limitli olan cephelerde, ışın kılıcından, ileri teknoloji 
silahlara ve efsanevi seri ile özleşleşmiş savaş uçaklarını 
kullanmak mümkün. Ayrıca Luke Skywalker, Darth Vader 
ve Han Solo gibi karakterleri de oynayabiliyorsunuz.

BEKLENEN SÜRÜM GELDİ
WINDOWS 10 

‘Kolay’ ve ‘işletim sistemi’ kelimelerinin aynı 
cümlede bir araya geldiği pek görülmemiştir. 
Windows 10 ise tam olarak bunu yapmaya 
çalışıyor. İşletim sistemi, güvenli ve hızlı girişler 
için yüz tarama ve parmak izi doğrulama 
teknolojilerini destekliyor. Onsuz yapamadığımız 
Başlat Menüsü geri geldi ve henüz Türkiye’de 
kullanılamasa da dijital asistan Cortana ile 
bilgisayarlarımızı sesli komutlar ile yönetmemizi 
sağlıyor. Bilgisayardan tabletlere ve telefonlara 
kadar tüm cihazlarda kullanılabilen Windows 10, 
tablet-dizüstü melezi cihazları hiç olmadığı kadar 
cazip kılıyor.

YAZILIM EĞLENCE
Periscope, herkese bir canlı yayın ağı 
sahibi olma şansı veriyor

Rift’in nihai sürümünün 2016’nın ilk 
çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor

SANAL DÜNYAYA İLK ADIM
HTC VIVE

Sanal gerçekliğin kullanıcısına etrafta dolaşma ve dünyayla 
etkileşime geçme fırsatı tanımayan uygulamaları pek de 
gerçekçi bir deneyim sunmuyor. HTC Vive bu deneyimi 
gerçeğe dönüştüren ilk sanal gerçeklik deneyimi unvanına 
sahip. Başlık kullanıcısının odadaki konumunu algılayarak, 
dolaşmasını ve dolaştıkça sanal dünyayı keşfedebilmesini 
sağlıyor. Kumandasıyla sanal dünyadaki objeler ile 
etkileşime geçilebiliyor. Vive, Valve tarafından geliştirilen 
SteamVR oyun dağıtım servisine bağlı. Yakın gelecekte Half-
Life ve Portal gibi ikonik yapımların sanal gerçeklik 
sürümlerinin Vive’da oynanabilir olması olası. Vive, sanal 
gerçekliğe yaklaşımı ve fiziksel yapısı ile Oculus Rift’in bir ön 
hazırlığı olarak görülebilir. Rift’in nihai sürümünün 2016’nın 
ilk çeyreğinde raflardaki yerini alması bekleniyor.

KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU
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GDO

Bazılarına göre genetiği değiştirilmiş organizmalar dünyada 
açlığı sona erdirmenin yegâne yolu, bazılarına göre ise tıpkı 
küresel ısınma gibi dönüşüm gerçekleşmeye başladığında geri 
dönüş için çok geç olabilir.

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA

MUHTAÇ MIYIZ?

İnsanlar gıda konusunda biyoteknolojiyle 
ilgilenmeye başlayalı çok uzun zaman 
oluyor. Çok eski çağlarda çeşitli 
mikroorganizmalar kullanılarak gıdaları 
mayalandırma yöntemi keşfedilmişti ve 
bu sayede yeni tür gıdalar ortaya çıktı. 
Bugün bile bu yöntemleri pek fazla 
değiştirmeden bazı temel gıdaları 
üretmeye devam ediyoruz. 

Elbette zaman ilerledikçe insanoğlu 
biyoteknoloji alanında da ilerlemeye 
devam etti ve pastörizasyon gibi 
yöntemleri keşfetti. 1980’lerin sonuna 
geldiğimizde ise gen alanındaki 
gelişmeler biyoteknolojiyi cezbetti ve işin 
içine mikroskoplu gen mühendisleri girdi. 

GDO ne anlama geliyor?
GDO, bir bitki ya da hayvanın gen 
anlamında müdahale edilerek farklı 
özelliklere kavuşturulması anlamına 
geliyor. Genetik müdahale bir genin 
yapısıyla oynamak yerine canlının gen 
haritasında farklılaştırma yapılarak 
sağlanıyor. Öyle ki bir domatesin gen 
haritasına, soğuğa daha dayanıklı başka 
bir bitkiden alınan bir gen ekleniyor ve 
böylece domates kendiliğinden daha 
dayanıklı hale geliyor.

Dünyada kabul gören 
GDO’lu ürünler

İlk GDO ürün olan Flavr Savr, 
bir domates türü olarak ABD’de 
üretilmişti. 1992’de denetim için 
sunulan domates, 1994 yılında 
FDA tarafından onaylandı ve 
aynı yıl ilk kez GDO’lu bir ürün 
pazarda satıldı. Domatesin 
modifiye edilmesinin sebebi ise 
yumuşayıp bozulmasını 
geciktirmekti. Böylece domates, 
kırmızı haliyle çok daha uzun 
süre raflarda kalabiliyordu.

Daha sonra dünyada mısır, 
soya fasulyesi, pamuk ve 
patatesin modifiye edilmiş 
versiyonları onay aldı ve bugün 
üretimine halen devam ediliyor.

20 yıl sonunda domatesin ilk onay 
verildiği günden farklı olması olası

Peki ya gelecek?

Tarım alanlarının daraldığı, iklim ve su problemleri 
yaşayan dünyamızda gıdanın geleceği bir soru işareti. 
Bu günümüzdeki durum. Önümüzdeki 30-40 yılda çok 
daha zor olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla nüfus hiç 

artmasa bile insanoğlunu gıda açısından zorlu şartlar 
bekliyor. Ancak nüfus artacak. Tahminlere göre 2050 
yılında dünyada bugünkünden 2 kat daha fazla insan 
yaşayacak. GDO ya da başka bir çözüm. Bir şekilde bu 
insanlara yiyecek üretmenin üretmenin bir yolunu 
bulmamız gerekiyor. 

Bir domatese, soğuğa dayanıklı başka bir 
bitkiden alınan gen veriliyor ve böylece domates 

soğuğa dayanıklı hale geliyor

Neden GDO’lu 
gıdalarla dünyada 
açlığı bitirmiyoruz?
Bir gerçek var ki GDO’lu 
ürünler konusunda tartışmalar 
bitmiş değil. En başta insan 
sağlığı açısından testlerin daha 
uzun sürmesi gerektiğini 
savunanlar var. Bu konuda çok 
uzun soluklu testler yapılmış 
olsa da bazı değişimlerin 
yaşanması birkaç nesil 
sürebiliyor.

İkinci konu insanların tercihi. 
Bunun için birçok ülke etiket 
sistemini kullanıyor. Ancak 
görünüş ve tat olarak 
birbirlerinden farklı olmadıkları 
için denetlemek oldukça zor.
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GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

BİZLER KADAR AKILLI 
KIYAFETLER UZAK DEĞİL

on zamanlarda sık 
duymaya başladığımız 
bir karşılaştırmadır; 
bugün sahip olduğumuz 

cep telefonları, Ay’a giden 
makinelerin bilgisayarlarından kat 
be kat daha güçlü. Ay’a kadar 
gitmeye de gerek yok. 10-15 yıl önce 
kullandığımız en güçlü bilgisayarlar, 
bugün kolumuza taktığımız akıllı 
saatler kadar işlem gücüne sahipti. 

Kısacası bilgisayarlar küçülüyor, 
maliyetleri azalıyor ve bu sayede biz 
onlardan daha fazla faydalanmaya 
başlıyoruz. Öyle ki artık avuç içine 
sığan bir cihaz sensörleri ve 
işlemcileriyle kendi kendine 
‘öğrenebiliyor’.

Ancak bu konuda önümüzde bazı 
engeller de yok değil. Cep telefonu ve 
kol saati, insan etkileşimi açısından 
sınırlı cihazlar. Gözlüklerimiz ve 
kıyafetlerimiz de akıllı olmalılar ki işi 
bir adım öteye taşıyabilelim. Bunu 
sağlamak için de akıllı materyallere 
ihtiyaç duyuyoruz. 

Neyse ki çok yakında onlara sahip 
olabileceğiz. MIT’de bir araştırmacı 
olan Marcelo Coelho’nun vizyonu buna 
çok iyi bir örnek. Coelho, çok yakında 
renk değiştirebilen, resmi moddan 
parti moduna geçebilen gömlekler 
üretebileceğimizi düşünüyor. Tıpkı 
ısıtmalı battaniyeler gibi ellerimizi 
ısıtan eldivenler, yazın serin tutan ve 
kışın su geçirmez hale dönüşen 

hırkalar gibi. 

Google da Project Jacquard ile 
şimdiden kumaşların içerisine 
dokunmatik arayüzler ve incecik 
bilgisayarlar yerleşetirmek için 
çalışıyor. Levi's ile birlikte hayata 
geçirilen ilk örnekler oldukça ikna 
edici.

Üstelik onlar da öğrenebilecek. Sahibi 
kalp krizi geçirdiğinde bunu anlayıp 
acil servise haber verebilecek.

Bunlara daha bir sürü akıl almaz şey 
eklenebilir. Şimdilik bizlere bilim kurgu 
gibi geliyor olsa da teknolojinin hızını 
küçümsemeyin. Bugünün ‘akıl almaz’ı 
beş yıl sonrasının ‘normal’i olabilir. 

Yeni nesil materyaller konusunda yapılan 
araştırmalar yakın tarihte kıyafetlerimiz 
bizim kadar akıllı olabileceğini gösteriyor

GÜNEŞ ENERJİSİ

KAĞIT İNCELİĞİNDEKİ 
FOTOVOLTAIK HÜCRELER

1,3 MİLYAR İNSANI 
AYDINLATABILIR

Bastırılmış güneş hücreleri alanında 
kaydevdilen gelişmeler, elektrik 
enerjisine sahip olmayan 1,3 milyar insanı 
aydınlatabilecek temiz ve yenilenebilir 
enerji imkanlarını mümkün kılıyor 

“10x10cm’lik bir hücre metre kare başına 

50 Watt’a kadar elektrik üretebiliyor”

ek ihtiyacı halihazırda yaygın 
şekilde kullanılan endüstriyel 
yazıcılar olan teknoloji, esnek ve 
taşınması kolay güneş 

hücrelerin üretilmesine dayanıyor. 
Kolay üretilebilirlik, kağıt inceliğindeki panelleri 
uzak kırsal bölgeler için ideal olmasını 
sağlayan özelliklerinden. Kaldı ki teknoloji de 
akıllı köyler vizyonunun mihenk taşlarından.

Mevcut güneş enerjisi teknolojisinde silikon 
paneller kullanılıyor ve bu paneller işlevsel 
olabilmek için büyük miktarda güneş ışığına 
ihtiyaç duyuyor. Bastırılmış güneş hücreleri ise 
perovskit minerali kullanılarak yapılıyor.

Bastırılmış fotovoltaik hücrelere ilgi ve 
araştırma bütçeleri artış gösteriyor. Panellerin 
enerji verimliliği yalnızca birkaç yılda yüzde 
3’ten yüzde 20 seviyesine çıkarıldı.

Akıllı köyler ve karşısındaki sorunlar
Kyung-In Synthetic’ten Scott Watkins, 
teknolojinin ‘çözüm üretme’ potansiyeline 
sahip olduğunu düşünüyor: “Bastırılmış güneş 
panelleri birçok Akıllı Köy programında çok iyi 
çalıştı. Hindistan’daki yoksul ve merkeze uzak 
topluluklarının bu teknolojiyle nasıl elektrik 
enerjisine kavuştuklarına bizzat şahit oldum.”

Hücreler neme karşı hassaslar ve nemli 
ortamlarda kolayca hasar görmeye meyilliler. 
Ekosistem sorunu aşmak için farklı 
materyaller ile denemeler yapıyor.

Smart Villages Initiative’in liderlerinden 
Bernie Jones, üretim sürecinin düşük 
maliyetlerle gerçekleştirilebildiğini fakat bu 
üretimi mümkün kılan cihazların maliyetli 
olduğunu belirtiyor. “Ulaştığımız girişimciler 
ucuz güneş hücresi şeritlerini üretmek için 
gereken yazıcılara yatırım yapacak güce sahip 
değil.”

T
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EVRENE BAKIŞ AÇIMIZI 
DEĞİŞTİREN FORMÜL: E=MC2

Albert Einstein ile özdeşleşen ve evrene bakış açımızı 
derinden etkileyen ‘izafiyet teorisi’, çok karmaşık 

matematik ve fizik hesaplarıyla değil özgür düşünce 
ve ‘Einstein stiliyle’ mümkün olmuş.

Einstein’ın bir kanıta bile ihtiyacı 
yoktu: Deneyin, göreceksiniz

’lerin başına kadar 
bilim dünyası enerjiyle 

çok yakından ilgilenmişti ancak 
madde pek az kişinin ilgisini 
çekiyordu. Yakın tarihin en önemli 
bilim insanlarından biri olan Albert 
Einstein ise 1900’lerin başında madde 
ve enerji arasındaki ilişkiyle çok 
yakından ilgileniyordu. Aslında sadece 
Einstein değildi. Bu konuyla ilgilenen 
ve teoriler üreten birçok bilim adamı 
vardı. Ancak o dönemin şartlarında 
böyle konular üzerinde çalışmak pek 
de kolay değildi. Zira 1900 yılında 
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi bir 
makineye sahip değillerdi.

Einstein’ın dehası
Einstein’ın okulda çok başarısız bir 
öğrenci olduğunu birçoğumuz 
biliyoruz. O çok başarısız bir öğrenci 
ve öğretmenlerine göre umutsuz bir 
vakaydı. Peki ortalama zekaya 
yaşıtlarının başarılı olduğu okulda bile 
başarılı olamayan bir insan nasıl oldu 
da bir ‘dahi’ oluverdi?

Elbette Einstein her zaman zeki bir 
insandı. Fakat onun düşünme ve 
çalışma biçimi diğer insanlara göre 
biraz farklıydı. Bu sebeple okulda 
herkes gibi davranmayı 
başaramıyordu. Zihninin kilitlerini 
kırmasına müsade edildiğinde ise 
evrenin sırlarını çözebilecek teorileri 
ortaya çıkarmayı başardı.

Yalnız başına oturduğunda Einstein, 
uzayda ışık hızında hareket eden bir 
insanın, elinde tuttuğu aynada kendini 
görüp göremeyeceği gibi ilginç sorular 
üzerine düşünüyordu. Işık hızında 
uçan bir insanın görüntüsü aynaya 
ulaşıp tekrar gözüne ulaşabilir miydi? 
Kendini göremezse ne görürdü? Bu 
tarz onun keşiflerinin ardında yatan 
asıl yeteneğiydi. Zira matematik 
formüllerini çözebilen başkaları da 
vardı. 

Einstein’ın bir kanıta bile 
ihtiyacı yoktu
E=mc2’nin hikayesi de böyle doğdu. 
Aslında o dönem birçok kişi ışık hızı, 
madde ve enerji arasında bir bağlantı 
olduğunu düşünüyordu. Bazıları 
Einstein’dan önce belli teoriler ortaya 
attı. Hatta Einstein’dan bir yıl önce, 
Fritz Hasenöhrl’un E = 3/8mc2  teorisi 
Annalen der Physik dergisinde 
yayınlanmıştı. Ancak buna sunacak 
sağlam bir kanıt olmadığı için kimse 
teorisi konusunda çok ısrarcı değildi. 
Einstein ise zihninde ilginç sorulara 
yanıt vererek ortaya bir fikir attı; ışık, 
her yerde aynı hızda hareket ediyor 
olmalıydı ve hiçbir şey ışıktan daha 
hızlı hareket edemezdi. Bu fikirler ise 
zihninde yeni ışıklar yanmasını sağladı 
ve ortaya meşhur teoremini attı; enerji, 
maddede sıkıştırılmış halde bulunuyor 
olmalıydı ve bunu hesaplamak için 

E=mc2 formülü kullanılabilirdi. 
Bir yıl sonra 1905’te Annalen der 

Physik dergisinde Einstein, üç sayfalık 
makalesinin son bölümünde bu teoriyi 
ortaya attı. Kendinden çok emindi ve 
ne uzun uzun keşif sürecini anlattı ne 
de bir kanıt sundu. Onu eleştirenlere 
ise ‘’öyle olmalı. Siz de deneyin, aynı 
sonucu göreceksiniz’’ demekle yetindi. 

Bu teori II. Dünya Savaşı yıllarında 
herkesin dikkatini çekti ve Amerikalılar 
atom bombasını yaratmak için bu 
teorinin verdiği fikri kullandılar. Yani bir 
maddenin çekirdeğini parçalayıp 
ortaya muazzam bir enerji çıkarmayı 
başardılar. 

Einstein’ın atom bombasına olan 
katkısı ve ilgisi sınırlı kaldı. 
Almanya’dan Amerika’ya kaçmak 
zorunda kalan Einstein, burada da 
savaştan uzak kalıp bilim adına 
çalışmaya devam etti. 

E=mc2 ile bugün bile işimiz bitmiş 
değil. Yeni kanıtlanan Higgs bozonu 
parçacığının enerjisi, Einstein’ın 
formülü sayesinde hesaplanabiliyor. 
Ayrıca Einstein’ın ışık hızına yaklaşan 
cisimlerin kütlesinin sonsuza 
ulaşacağı ve bu sebeple hiçbir şeyin 
ışıktan daha hızlı gidemeyeceği 
yönündeki teorileri de yeni yeni 
kanıtlanabiliyor. 
O, 1900’lerin başında bugünleri 
görebilecek kadar farklı düşünen bir 
insandı... 

1900
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GÜVENLİK

YENİ NESİL GÜVENLİK 
SUÇLU DAVRANIŞLARI 

ÜZERİNE UZMANLAŞIYOR
İnternet ortamında duvarları yükseltmek yerine daha 

akıllı güvenlik çözümleri bulmanın zamanı gelmedi mi?

İnsanoğlu, kendine ait olanı koruma içgüdüsüyle tarihte 
inanılmaz şeyler yapmış. Çinlilerin düşmanları yurdundan 
uzak tutmak için inşa ettiği Çin Seddi, bugünün şartlarında 
bile inşası çok zor bir yapı. Bizans Devleti'nin Haliç’e çektiği 
zincir ise gemileri uzun süre içeri sokmamayı başarmış. 
Aynı şekilde yakın tarihte Berlin’i ikiye ayıran duvar 
dünyanın en kritik sınırlarından birini koruyordu. 

Tüm bu engellerin ortak bir yanı var; hepsi bir şekilde aşıldı 
ve günümüzün en etkili koruma yöntemi olmadıkları bir 
gerçek. Artık hiçbir ülke korunmak için büyük duvarlar inşa 
etme gereği duymuyor, bunun yerine düşmanlarını 
istihbarat ile çökertmeyi hedefliyor. Günümüzde gözetleme 
kulelerinin yerini de uydular ve insansız hava araçları almış 
durumda.

Fiziksel güvenlik anlamında stratejiler bu denli 
değişirken, dijital güvenliğimizi korumak için 
ne yapıyoruz?

Çin Seddi’ni 
yükseltmenin 

anlamı kalmadı. 
Artık daha akıllı 

sistemler, masum 
bir kullanıcı ile bir 

suçluyu ayırt 
edebilmeli

Bu soruya verdiğimiz cevap aslında 
uzun yıllardır pek değişmedi. Söz 
konusu kişisel bilgiler ya da büyük 
kurumsal şirketlerin güvenliği olsun, 
online güvenlik konusunda şimdiye 
kadarki tek hedefimiz daha yüksek 
duvarlar örmek oldu. 

Ancak teknoloji hiçbir zaman olduğu 
yerde kalmıyor ve sürekli değişmeye 
devam ediyor. Elbette teknoloji 
değişirken siber korsanlar da yerinde 
durmuyor. Onlar da sistemleri 
kandırmanın, şifreleri kırmanın ve özel 
verilere ulaşmanın bir yolunu 
buluyorlar. Güvenlik şirketleri açıkları 
bulup yamasa da, tüm dünyada 
herkesin en son güvenlik önlemlerine 
sahip donanım ve yazılımları 
kullanmasını sağlamak imkansız bir 
görev. 

Şifreler de bir başka problem. Bu 
konuda yaşanmış o kadar çok olay var 
ki... Basit şifrelerle ilgili ne kadar uyarı 
yapılırsa yapılsın içimizden birileri 
halen ‘’123456’’ gibi şifreleri 
kullanmaya devam ediyor.

Tüm bunlar duvarlar ne kadar 
yüksek olursa olsun vazgeçmeden 
açık arayan sanal korsanların bir 
şekilde içeri sızabilmesi anlamına 
geliyor. Üstelik çoğu zaman düşmanın 
içeri girdiğini kimse farketmiyor, 
açıklar belki haftalarca kapatılamıyor.

Dolayısıyla artık Çin Seddi’ni 
yükseltmenin bir anlamı yok. Artık 
daha akıllı sistemler, masum bir 
kullanıcı ile bir suçluyu ayırt 
edebilmeli.

Neyseki dünya üzerinde bazı 
girişimler bu yaklaşımın, online 
güvenliğin geleceği anlamına geldiğini 
görmüş ve akıllı sistemler geliştirmeye 
başlamış.

BioCatch, o girişimlerden biri. 11.6 
milyon dolar yatırım alan girişim, 
geliştirdiği akıllı sistemle kullanıcıların 
kullanım alışkanlıklarını takip 
edebiliyor. Öyle ki ortalama klavye ve 
imleci oynatma hızını bile analiz 
edebiliyor. Dolayısıyla hesabınıza 
girmeye çalışan biri, sizden farklı 
davrandığında sistem daha fazla 
güvenlik tedbiri almaya başlıyor.

Sistemin avantajlarından biri de, bir 
siber korsan güvenlik duvarını aşıp 
içeriye sızsa bile bunu farkedebiliyor 
olması. Yani biri banka hesabınıza 
sızdıktan sonra bile aceleyle parayı 
dışarı aktarmaya çalışması şüpheli bir 
davranış olarak nitelendiriliyor ve 
SMS’e gönderilen şifre gibi ekstra 
güvenlik önlemleri uygulanabiliyor.

Elbette bu alanda çalışan tek şirket 
BioCatch değil. Bionym ve Trusteer da 
benzeri bir teknoloji üzerinde çalışıyor. 
Trusteer, IBM tarafından satın 
alınırken, Bionym ise 14 milyon dolarlık 
bir Seri A yatırımı almış. 

Tüm bunlar kullanıcılara ekstra bir 
iş yükü getirmeden, sanal zekâ ve 
makine öğrenmesi algoritmalarının 
gücüyle elde edilen gelişmeler. 
Dolayısıyla çok yakında suçluları 
tanıyan yazılımlar geliştiren milyar 
dolarlık girişimler dijital güvenliği 
sonsuza dek değiştirecek gibi 
görünüyor.
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3B BASKI

3B teknolojileri insanların hayvan nüfusunun 
düşüşünün bir diğer cephesinde daha mücadele 
vermesini mümkün kılıyor: Kaçak avlanma. 2011’den 
bu yana boynuzları için öldürülen siyah gergedanların 
sayısında yaşanan büyük artış çevrecileri derinden 
endişelendiriyor.

Seattle merkezli biyoteknoloji firması Pembient, 
gergedan boynuzunun organik açıdan birebir aynısını 
3B yazıcıdan çıkarılmasını sağlayan keratinleri 
biyomühendislik ile üretmeye çalışıyor. Bu sayede 3B 
bastırılmış gergedan boynuzları satışa sunulabilir ve 
daha fazla gergedan karaborsa pazar yüzünden 
yaşamlarından olmaz.

3B teknolojileri hayvan nüfuslarında büyük düşüşleri 
engellememizi sağlayabilecekken, aynı zamanda yaralı 
hayvanlara birebir yardım etme imkanı sunuyor. Bu 
araçlarla, hayvanlar alemine dair bilgimizi artırıp, 
geleceğine katkı sağlayabiliriz. Her ne kadar 
yaptıklarımızı telafi etmese de, bu bir özür olacaktır…

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi verilerine 
göre, günümüzde tehdit altında olan 
türlerin yüzde 99’unun bu durumda 
olmasının sebebi, doğal yaşam 
alanlarının tahribinden kaçak 
avlanmaya kadar çeşitlilik gösteren 
insan aktiviteleri. Böyle devam 
etmesi durumunda önümüzdeki 50 
yılda Dünya’daki canlıların yarısına 
kadarının nesli tükenme tehlikesine 
girecek. 

Çevreciler, akademisyenler ve 
devletler bu gidişe bir son vermeye 
çalışırken, 3 boyutlu teknolojiler de 
daha önce faydalanması mümkün 
olmayan bir dizi yeni aracı ‘iyiler’in 
kullanımına sunuyor.

Yeniden başlama şansı

3B tarama ve baskı teknolojileri, 
insanlar için protez alanına büyük 
katkı sağladı. Artık çok daha kısa 
sürelerde ve düşük maliyetli 
materyaller ile protezler 
üretebiliyoruz. Doktorlar artık 
dakikalar içerisinde protezin 3B 
modelinin taslağını hazırlayabiliyor 
ve saatler içinde kendisini 
yaratabiliyor. 3B baskı teknolojisi 
protez üretimini o kadar hızlandırdı 
ki, artık onları diğer türlere de 
uygulayabiliyoruz.

3B yazıcılar ile üretilen protezler 
kaplumbağalardan atlara kadar 
birçok hayvana yaşamlarına devam 
etme fırsatı sağlıyor.

Bir Kosta Rika Tukanı olan Grecia 

en güncel örneklerden. Yerel 
çocukların saldırısı sonucu 
gagasının üst bölümünü kaybeden 
kuş, oluşturulan kitle fonlama 
kampanyası ve Ewacorp, Elemtos 
3D, Publicidad Web ve Grupo SG 
isimli dört 3B baskı firmasının 
çabalarıyla yeni bir gagaya kavuştu. 

Profesyonel 3B tarayıcı 
kullanılarak koparılan gaganın 
modeli çıkarıldı. Bu model, 
Grecia’nın yeniden beslenmesini ve 
kendini temizlemesini mümkün kılan 
protez gaga için gerekli olan tüm 
geometrik verilerin elde edilmesini 
sağladı. Materyal türü ve protezin 
nasıl takılacağı kararlaştırıldıktan 
sonra, prosedür aynı yaralanmadan 
muzdarip tüm kuşlara uygulanmaya 
başlandı.

Dinozorlar nesil tükenmesinin poster türü olsa da 
Dünya onlardan sonra da birçok türü kaybetti. Bu sefer 
göktaşlarını, volkanik patlamaları veya buzul çağını 
suçlayamayız: Bu defa suçlu insan

3B TEKNOLOJİLERİ HAYVANLAR
ALEMİNİ KURTARIYOR

3B protezler 
kaplumbağalardan 
atlara kadar birçok 

hayvana yaşamlarına 
devam etme fırsatı 

sağlıyor

Kameralarla donatılmış drone’lar 
(insansız hava araçları) 3B 
teknolojilerinin sunduğu en işlevsel 
araçlardan biri haline geldi. Onlar 
sayesinde, doğal yaşamlarını 
rahatsız etmeden türler hakkında 
daha fazla bilgi toplayabiliyoruz.

Drone’lar uzaktan yönetildiği için, 
gidilmesi zor veya çok tehlikeli 
alanların çalışılmasını mümkün 
kılıyor. Yakalanan yüzlerce fotoğraf 
ile bölgelerin 3B modelleri ve sanal 
gerçeklik haritaları çıkarılabiliyor. Bu 
da araştırmacılara büyük bölgeleri 
kolayca çalışma ve onlara dair 
bilgileri dünyanın dört bir yanındaki 
diğer bilim insanlarıyla kolaylıkla 
paylaşma olanağı sunuyor.

Namibya Cumhuriyeti’nde doğal 
yaşam alanına sahip olan Dr. 
Friedrich Reinhard, kaçak avlanma 

yüzünden nesli tükenme tehlikesiyle 
karşı karşıya kalan siyah 
gergedanlarının nüfusunu artırma 
çalışmalarında drone’ları kullanıyor. 

Carnegie Science ise Carnegie 
Airborne Observatory-3 ile farklı bir 
yaklaşım sergiliyor. Uçaklara 
yerleştirilen haritalama sistemi, 
türünün nadir örneklerinden bir 
spektrometre ve 
lazer tarama 
araçları (LiDAR) 
sayesinde bilim 
insanlarına Amazon’daki 
ağaç çeşitliliği, Panama ve 
Madagaskar’daki karbon miktarı, 
Kolumbiya’daki doğal yaşamı, 
Hawaii’deki bitki çeşitliği ve Güney 
Afrika’daki alışılagelmişin dışındaki 
aslan davranışları üzerinde çalışma 
şansı tanıdı.

Drone’lar iş başına

Kaçak avlanmaya 
karşı teknoloji

“
“
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ROBOT İŞÇİLERROBOT İŞÇİLER

ROBOTLAR VE YENİ 
TÜKETİM KÜLTÜRÜ
Kimi sosyologların yaklaşımı, günümüz 
tüketim kültürünü modernleşmenin son 
aşaması olarak kabul ediyor. Kapitalizmin 
şekillendirdiği günümüz gerçekliğinde kitle 
tüketimi yaşamın ayrışmaz bir parçası 
olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşıma en büyük 
eleştiri ise yine sosyologlardan geliyor, 
Andre Gunder Frank’a göre modern tüketim 
kültürüyle eş anlamlı anılan modern toplum, 
en basit tabirle paraya tapıyor.

Uzmanlar toplumsal değişimin henüz 
sentez aşamasına ulaşmadığında hemfikir. 
Günümüzün rekabetçi çalışma ekonomisi 
insanların aslında ihtiyaç duymadıkları 
şeyleri satın almalarına olanak tanıyor. 
Toplumsal gerçeklik sentez aşamasına 
nasıl ve neden geçecek kesin değil fakat bir 
teori bunun robotların yaşamlarımızda daha 
fazla rol almalarıyla gerçekleşeceği 
görüşünde. Robotların insanlar için çalıştığı 
bir gelecekte, sırf beğendik diye altıncı çift 
ayakkabımızı satın alacak veya kendimizi iyi 
hissetmek için alışverişe çıkabilecek 
gelirlere sahip olamayabiliriz.

Robotlar işlerimizi aldıktan 
sonra, paranın önemini 

yitirdiği toplumda tüketim 
kültürü neye evrilecek?

Çalışma sonrası ekonomi 
Alışverişe çıkmak çoğu insan için son derece 
tatmin ve motive edici bir aktivite. ‘Çalışma 
sonrası ekonomi’ olarak adlandırılan bu 
gelecek teorisinde, süper bilgisayarlar ve 
robotlar üretim maliyetlerinde büyük düşüşler 
sağlasa dahi, orta sınıfın gelirlerinin gereksiz 
alışverişe yetmeyeceği öngörülüyor. Bu da 
‘tüketmek için tüketme’ alışkanlığından 
arınmış yeni bir alışveriş türünün ortaya 
çıkmasını zorunlu kılacak.

Yakala ve bırak
Modern insan gelişmiş avcı yeteneklerini en iyi 
saati, ayakkabıyı veya gömleği yakalamak için 
kullanıyor. Fırsat odaklı e-ticaret sitelerinin 
alanın standardı haline gelmesi ve alışverişin 
‘sürekli fırsat’ formuna bürünmesi bu sitelerin 
başarısı ile içgüdülerimiz arasındaki bir bağı 
ortaya koyuyor. Çalışma sonrası ekonominin 
alışverişinin, tıpkı balıkçılık sporu gibi yakala-
bırak bir anlayışa sahip olması mümkün. Belki 
de gelecekte de lüks eşyaları kovalayacağız 
fakat bu sefer onları satın almak yerine, 
kiralayacağız ya da giyip fotoğrafımızı 
çekeceğiz. Bu zamana kadar ödül konumunda 
olan ürünün yerini maceranın kendisi alacak. 
Kulağa saçma geliyor olabilir fakat ilk bakışta 
balıkçılık sporu da öyle. Gelgelelim spor 
inanılmaz keyifli. Halihazırda firmaların geri 
iade politikalarını sömüren ve sık sık aldıkları 
ürünleri değiştiren insanların varlığından da 
haberdarız. Siz değil, biz değil ama birileri…

Sosyal ağlar ve yeni gerçeklik
İnsanların Facebook ve Instagram gibi sosyal 
ağlarda yaşamlarından paylaştıkları kesitlere 
bakacak olursak, herkesin muhteşem 
hayatlara sahip ve hayattan memnun 
olduklarını varsayabiliriz. Fakat bu gerçeği 
yansıtmıyor. Sürekli çeşitli aktiviteler ve 
deneyimlerle etkileşime giren insanlar, bir 
süre sonra her güzel anı diğerleriyle 
paylaşmayı saplantı haline getiriyor. Daha 
şimdiden asıl ödülün tecrübenin kendisi mi 
yoksa diğerlerine aktarıldığı şekli mi olduğu 
konusunda kavram karmaşası yaşıyoruz.

“Ödül konumunda olan 
ürünün yerini maceranın 

kendisi alacak”

Kültürel panzehir
Fransız ekonomist Thomass Piketty, gelir 
uçurumunun asla kapanmayacağını düşünüyor ve 
yüzde 1’in elinde toplanan servetin dünya 
ekonomisinden dört kat daha hızlı büyüdüğüne işaret 
ediyor. Bunlar meritokratik idealler için endişe verici 
olsa da, Piketty’ye göre bunun kültürel bir panzehiri 
ortaya çıkacak.

Piketty’ye göre, eğer okulun kavgacı çocuğu bize 
basketbol oynamayı yasaklarsa, geriye kalan yüzde 
99’umuza iki şey yapmak kalacak. Lüks 
düşkünlüğümüzden vazgeçeceğiz ve maddi olmayan 
bir kültürün virtüözlerine dönüşeceğiz. Bu iki 
adaptasyon ile yalnızca ikinci makine devrimini sağ 
salim atlatmakla kalmayacağız, toplumsal değişime 
girerek türümüzü ileri götüreceğiz.
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GİRİŞİMCİLİK

BAŞARISIZLIK  
BAŞARMANIN YARISIDIR
Hata ve başarısızlık o kadar yaygın ki, en 
büyükler de dahil olmak üzere herkes onun 
tadına baktı. Önemli olan hatalardan ders 
almak ve yola devam etmek.

üyük başarılar söz konusu 
olduğunda etkileyici 
güzellemeler ve romantik 

hikayeler sık görülür. Elbette bu da işin 
bir parçasıdır ve başarılı insanlar 
modern dünyanın süper kahramanları 
gibi görünmeyi hak eder. Ancak bu 
durum dışarıdan bakan insanların bir 
göz yanılması yaşamasına da 
sebebiyet verebilir. Başarılı ve ünlü 
olmanın harika bir his olduğunu ve 
insanların kusursuz bir mutluluk 
dünyasında yaşadıklarını 
düşünebiliyorlar.

Başarıya giden yol ise bambaşka bir 
hikayedir. Birçok kişi başarıya 
ulaşamadan onlarca yıl çalışır, 
başarısızlıklar yaşar, hatalar yaşar, 
dibe vurur. Tüm bu yaşananlar, onları 
başaran insana dönüştüren tecrübeler 
bütünüdür. 

NASA’nın milyar 
dolarlık hataları
Milyarlarca dolar bütçeyle, 12 yılda 
hazırlanan Hubble teleskobu 
insanoğlunun uzak galaksileri 
görüntülemek için ürettiği en gelişmiş 
cihazdı. Ancak yörüngeye yerleştiği 
gün basit bir cep telefonu kadar bile 
net fotoğraflar çekemiyordu. NASA, 
kısa bir araştırmadan sonra Hubble’ın 
içindeki aynanın dünya ve uzaydaki 

genleşme faktörünün yanlış 
hesaplandığını tespit etti. Dolayısıyla 
dünyada düzgün çalışan aynanın şekli 
uzayın basınçsız ve yer çekimsiz 
ortamında değişiyordu. Alay konusu 
olmaları bir yana, halkın vergileriyle 
çalışan bir devlet kurumu olarak ciddi 
bir baskı altına girdiler. Ancak birkaç 
uzay görevi ve fazladan birkaç yüz 
milyon dolar harcayarak cihaza ikinci 
bir yansıtıcı ayna daha yerleştirip 
evrenin şimdiye kadar çekilmiş en iyi 
fotoğraflarına imza atmaya başladılar.

NASA’nın bir diğer hatası ise Mars 
iklimini takip etmek için tasarlanan 
uzay aracıydı ve bu kez hatadan geri 
dönmeleri de mümkün olmadı. 
Dünyadan çıkıp Mars gezegenine 
ulaşmayı başaran araç, birden tüm 
iletişimi kesti. Ardından yapılan 
araştırmalar gösterdi ki anlık olarak 
gezegene yakınlığı ölçen sistemin 
yazılımında NASA ekibi pound/saniye 
cinsinden hesap yaparken üretici 
Lockheed Martin newton/saniye ile 
hesap yapmıştı.

Michael Jordan gençlik yıllarında kısa boylu 
olduğu için okul takımına alınmamıştı

Pes etmeyenler
Başarısızlık sadece büyük hatalar 
neticesinde gerçekleşmiyor. Bazen de 
siz doğru yolda gidiyor olsanız bile 
size başarısız olduğunuzu söyleyenler 
çıkabiliyor. Eğer pes ederseniz, 
gerçekten de başarısız oluyorsunuz. 
Bir de pes etmeyip başaranlar var.

Bugünün alanının en büyük 
şirketlerinden biri olan Disney’in 

kurucusu Walt Disney, ilk film 
denemesinde müthiş başarısız olmuş 
ve o dönemin eleştirmenleri tarafından 
‘filmden hiç anlamadığı’ şeklinde 
eleştirilmiş. 

Belki de tarihin en başarılı kitap 
serilerinden biri olan Harry Potter’ın 
yazarı J.K. Rowling ise yeni boşanmış, 
çocuğunu tek başına büyütmeye 
çalışan parasız bir kadın iken Harry 
Potter’ı 12 yayınevine sunmuş ve red 

yanıtı almış. 13. yayınevi ise onu kabul 
etmiş ve bugün Harry Potter 
markasının değeri 15 milyar dolar 
civarında.

Benzer şekilde Stephen Hawking de 
ilk kitabıyla 30 yayınevinin kapısından 
geri çevirilmişti. Basketbol tarihinin 
gelmiş geçmiş en büyük 
oyuncularından Michael Jordan ise 
gençlik yıllarında kısa boylu olduğu 
için okul takımına alınmamıştı.

Einstein hatalı 
olduğunu düşünerek 
hata yaptı
Tarihin en önemli dehalarından Einstein 
da hatalar yapmıştı. Herkes gibi evrenin 
sonsuz ancak stabil ve sabit olduğuna 
inanan Einstein, geliştirdiği formüllerde 
uzayın genişlemeye devam ettiği 
sonucuna varınca hatalı olduğunu 
düşündü. Bu sebeple de kendini zoraki 
değişikliklere odakladı. Oysa bugün 
Einstein’ın hata yapmadığını biliyoruz; 
evren genişlemeye devam ediyor ve hızı 
sürekli artıyor. 

Tüm bunlar gösteriyor ki başarı bazı 
insanlara, bazı milletlere özgü bir şey 
değil. En başarılı insanlar, şirketler ve 
kurumlar da hata yapabiliyor. Ancak 
önemli olan ‘biz başaramayız’ 
düşüncesine kapılmamak ve hataların 
başarı yolunda birer öğretici adım 
olduğunu anlamamız gerekiyor. 
Bu yüzden asla pes etmeyin!
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Dünyanın en değerli özel girişimlerinden 
Uber, 58 ülkenin 300 şehrinde insanların 

ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyor 

UBER KÜRESEL İŞ AĞINI

NASIL KURDU?

Uber’i San Fransisko merkezli 
küçük bir girişimden küresel ulaşım 
pazarının liderliğine taşıyan şey 
özgün stratejisinden başka bir şey 
değilt. Uber teknoloji ile fiziksel işin 
ilginç bir karşımı. Uber’in kıdemli 
başkan yardımcılarından Emil 
Michael, böyle bir yapının başarılı 
olması için partnerliklerin kritik 
önem taşıdığını söylüyor.
Küçük girişimler, büyük şirketlerin 
karmaşık bağlarına sahip değildir. 
CEO Travis Kalanick’e göre, Uber’in 
senaryosunda büyük bir şirket 
kurmak bir medeniyet inşa etmeye 
benziyor.

• Ürün ve pazar
Bir yerden diğerine gitmek şehir insanının en 
sık ihtiyaç duyduğu ihtiyaçlarından biri. Bu da 
Uber’in sunduğu ürünün her şehirde bir 
ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Michael, “İşe 
yarayan basit bir ürününüz varsa, dünyanın 
dört bir yanından insanlar onu kullanacaktır. 
Bunu gördükten sonra, büyümenizi 
sınırlandıran tek şey diğer şehirlerde ne kadar 
hızlı faaliyete geçebildiğiniz ve kendinizi o 
topluluklara nasıl entegre ettiğinizdir.” diyor. 
Michael, Uber’in Suudi Arabistan’da, 
Nijerya’da ve Japonya’da işe yaradığını 
görünce, girişimin küresel bir potansiyele 
sahip olduğunu anlamış.

• Nasıl anlaşma yapılır
Partnerliklerin önemi hangi sektörde faaliyet 
gösterdiğinize göre değişir. Uber için tek 
başına teknoloji veya ulaştırma firması demek 
doğru değil. Bu da onun iş birliklerine ihtiyaç 
duymasına sebep oluyor. Firma büyük 
otomobil filolarıyla, otomobil üreticileriyle, 
kredi kurumlarıyla ve akaryakıt sağlayıcıları ile 
sıkı işbirlikleri kurmuş durumda. Facebook ve 
Google gibi devler ise tasarladıkları ürünlerde 
işbirliklerine daha az ihtiyaç duyuyor ve 
sunucu alanlarını artırarak büyüme şansına 
sahipler. Michael ise bir teknoloji girişiminin 
de büyümek, genişlemek ve potansiyel satın 
alma teklifleri yakalamak için işbirliklerine 
ihtiyaç duyduğu görüşünde.

• Uber taktiği
Uber, ikinci pazarı New York’a adım atmadan 
önce bir yıl boyunca  yalnızca boyunca San 
Fransisko’da faaliyet gösterdi. Üçüncü pazara 
açılmak için ise dokuz ay bekledi. Michael, bu 
stratejinin arkasında çoklu pazarda olabilecek 
en iyi Uber hizmetini sunabilme amacının 
yattığını belirtiyor. Benimsediği stratejinin işe 
yaradığını gören Uber, ABD’nin 10 şehrinde 
faaliyet göstermeye başladığında, ayrıca Dünya 
üzerindeki her kıtadan bir ülkeye de girmişti. İlk 
şehirler, Uber’e yabancı olduğu yerel pazarları 
tanıma ve kıtalarda eş zamanlı olarak 
genişleme fırsatı tanıdı.

• Çin’de iş yapmak
Uber’in en büyük başarılarından birisi, ABD’li 
teknoloji firmalarına karşı sergilediği katı 
tutumla tanınan Çin’de iş yapabilmesi. Michael, 
Çin’de faaliyet göstermek isteyen yabancı bir 
firmanın yerel Çinli insanlar ile çalışması 
gerektiğini belirtiyor. Yerel yöneticiler, Uber’in 
ülkenin ticaret kültürünü anlamasını ve devlet 
ile etkileşime geçebilmesini sağlayarak 
firmanın zoru başarmasını mümkün kılmış. 
Uber ayrıca Tencent ve Alibaba’nın ardından 
Çin’in en büyük üçüncü internet şirketi olan 
Baidu ile kapsamlı bir işbirliği yürütüyor. 
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“Uber ABD’nin 10 şehrinde faaliyet gösterirken,
her kıtadan bir ülkeye de giriş yapmıştı”




