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Ercan Çitil
İTÜNOVA TTO Genel Müdürü

Yeni bir yıl,
yeniliklerle dolu
bir sayı

Ba
şla

rke
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E-dergimizin 5. Sayısında yenilenen içerik ve formatıyla karşınızdayız. İTÜNOVA 

TTO olarak ülkemiz ve dünyadaki birtakım olumsuzluklara rağmen 2016 yılını 

başarıyla kapatmış olmanın verdiği özgüvenle 2017 yılına ve ileriye daha 

umutlu bakıyoruz. Bu sayıda da İTÜ’nün teknoloji transferi konusunda kurduğu 

arayüzü olarak yaptıklarımız hakkında sizleri bilgilendirmek ve ekosistemim-

izdeki teknoloji transferi, girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge vb. konularda başarılı 

örnekleri sizlerle paylaşmak amacımız. 

İTÜNOVA TTO olarak geçen yıl ilkleri yaşadığımız bir yıl oldu. Bir akademisyeni-

mizin yazılımını ABD’ye lisanslarken, 100. Patent başvurumuzu gerçekleştirdik. 

İlk ABD patentimiz tescillendi.  Faaliyete geçtiğimiz 2013 yılından beri 

yürüttüğümüz projelerin toplam bütçesi 100 milyon TL’yi geçerken, konsorsi-

yum oluşumu ve yazılım desteği verdiğimiz ulusal ve uluslararası proje sayısı 

150 ‘yi geçti. 

İTÜ ARI Teknokent’le birlikte yürüttüğümüz İTÜ Çekirdek ve ITU GATE Girişimci-

lik programlarımızın yanında İTÜNOVA TTO olarak, TÜBİTAK BİGG Programı 1. 

Aşama Uygulayıcı Kuruluş olarak girişimcilere desteğimiz devam ediyor. Türki-

ye’nin ilk ileri aşama girişimcilik merkezi İTÜ MAGNET’i açmanın da gururunu 

yaşıyoruz.  2016 yılında yine kendimiz için bir ilk olarak, dünyanın lider girişimci-

lik etkinliklerinden biri olmayı hedefleyen Big Bang | Start-Up Challenge 

kapsamında İTÜ ARI Teknokent’in Şirket/Girişimci/Girişimciler’e başlangıç 

aşamasında destek olmak amacıyla sağlamayı taahhüt ettiği mali destek 

programına İTÜNOVA TTO olarak katıldık. 

Hedeflerimiz büyüdü, ekibimiz de. Ülkemizdeki kamu-üniversite-sanayi başarı 

hikayelerini çoğaltmak, özgün bir model yaratarak dünyadaki en başarılı 

ekosistemlerden biri olmak için tüm gücümüze çalışmaya devam ediyoruz. Bu 

yolculukta bu çabaları sürdürülebilir kılmak için siz tüm paydaşlarımızın desteği-

ni arkamıza almak bizim için çok önemli ve değerli. E-dergimiz de bu birlikteliği 

sürdürmek için açtığımız kanallarımızdan birisi. 

Herkese şimdiden teşekkürler…

Saygılarımızla,



Sürdürülebilir ve Özgün 
Bir Su Stratejisi Modeli: HidroTürk
Türkiye’de su kalitesi ve ekolojik modellerin geliştirilmesi amacıyla ülkemize özgü bir model olarak 

geliştirilen Hidrotürk projesi, 26 Ocak 2017 Perşembe günü İTÜ Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. 

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Karaca, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Ali Fuat Aydın, İTÜ İnşaat 

Mühendisliği Bölümü 1980 yılı 

mezunu olan Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı Su Yönetimi Genel 

Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ve 

İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. 

Ercan Çitil’in de aralarında 

bulunduğu çok sayıda davetli 

toplantıya katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü ve 

İTÜNOVA TTO’nun geliştirdiği 

Hidrotürk temel olarak, su 

yönetimi konusunda karar verici 

bir araç olarak kullanılan 

hidrolojiden yararlanarak; 

ülkemizin içinde bulunduğu 

koşullarla uyumlu, uluslararası 

standartlara uygun, açık kaynak 

kodlu ve arayüzlü, havza veya alt 

havza ölçeğinde uygulanabilir 

nitelikte, kendine özgü su kalitesi 

veya ekoloji modüllerinden 

oluşan bir model oluşturulmasını 

hedefliyor. 

Hidrotürk kapsamında; proje 

modelin test edilmesi, 

yazılımların hazırlanması ve 

havza bazlı uygulanarak 

doğrulanması amaçlanıyor.

Projenin aşamaları; model 

oluşturmaya giriş, hidroloji – su 

kalitesi – ekoloji temel eğitimleri, 

mevcut durumda diğer ülkelerde 

kullanılan hidroloji ile su kalitesi 

ve ekolojik modellerin sınır 

şartlarının belirlenmesi, ülkemize 

özgü modeller oluşturulma, 

modüllerin entegrasyonu, havza 

bazında uygulanması, oluşturulan 

modelin ulusal bilgi sistemine 

entegrasyonu ve sol olarak model 

eğitimi olarak belirlendi.

Dr. Ercan Çitil
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Katılımcılara, gönderdiği telgrafla seslenen İTÜ 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 1971 yılı mezunumuz 

ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

mesajında, su kaynaklarının sürdürülebilir nitelikte 

olması için Türkiye’nin kendi hidrolojik, su kalitesi ve 

ekolojik modelleme  araçlarını geliştirmesi adına 

yapılan bu önemli toplantının amacına ulaşmasını 

diledi. Programın açılış konuşmasını yapan 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, oluşturulacak 

ulusal su stratejisinin gerçekleşebilmesi için ilk 

aşamanın hayâl etmekten geçtiğini belirtti. Her 

konuda olduğu gibi bu alanda da ortada bir hayâl 

yoksa projenin hayata geçmesinin mümkün 

olmadığını söyleyen Karaca, Hidrotürk’ün büyük 

sorumluluk gerektiren bir çalışma olduğunu ve bu 

sorumluluğun aynı zamanda bir motivasyon kaynağı 

olacağını belirtti.

Tanıtım toplantısına katılan konuklarımızdan Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. 

Dr. Cumali Kınacı ise dünyadaki su kaynaklarının sınırlı 

olmasına rağmen bu kaynaklara olan talebin sürekli 

arttığına dikkat çekerek başladığı konuşmasında, 

ülkemizde mevcut su kaynaklarının korunması ve en 

verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak özgün bir 

modele ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Türkiye’nin 

içinde bulunduğu şartları yansıtan ve temel işlevler 

açısından ülkemizin gereksinimlerini gözeten bir 

modellemenin kapasiteyi geliştireceğini belirten 

Kınacı görüşünü: “Sürdürülebilir su yönetimi için 

model olmazsa olmaz. Türkiye’ye daha önce gelen 

pazarlama modelleri olmasına rağmen, açık kodlu 

olmadıkları için bu modeller hiç kullanılamadı. Bu 

noktada daha fazla geliştirme yapmamız gerekiyor.” 

sözleriyle paylaştı. 

HidroTürk
Prof. Dr. Mehmet Karaca:
 “Sorumluluğumuz, motivasyonumuz olacak.”

Prof. Dr. Cumali Kınacı:
“Türkiye’nin şartlarını yansıtan, özgün bir modele ihtiyacımız var.”

Prof. Dr. Mehmet Karaca

Prof. Dr. Cumali Kınacı
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“Model, çevre sorunlarının çözülmesinde en 
uygun seçeneklerin belirlenmesinde zaman ve 
para tasarrufu, değişik senaryoların ve çevre 
risklerinin daha iyi analiz edilmesi, sistemde ve 
doğal süreçlerde işleyişin daha iyi anlaşılması, 
bu faktörlere göre gelecek senaryolarının 
kurulup yapılacak doğru öngörülerin ışığında, 
sürdürülebilir kalkınmada çeşitli planların 
yapılmasını sağlar.” 

Hidrotürk projesini yöneterek çalışmanın mutfağında 

yer alan kişilerden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali 

Fuat Aydın da projenin ülkemizdeki su kaynakları 

üzerine başlayan modelleme sürecinde bir dönüm 

noktası olduğunu belirterek çalışmanın taşıdığı 

büyük önemi katılımcılara aktardı. Aydın, 7 

üniversiteden 20’ye yakın uzmanın ortak bir hedefte 

buluşarak başlattığı Hidrotürk’te, en uygun su 

stratejisi modelini geliştirmek adına önce “Neden 

modele ihtiyacımız var?” sorusuyla işe başladıklarını 

söyledi. Modelleme çalışmalarında çevresel 

etkenlerin vereceği tepkinin yerinde tespitinin 

oldukça maliyetli ve uzun zaman gerektirdiğini 

hatırlatan Rektör Yardımcımız, hiçbir su ortamının 

laboratuvar ortamına birebir taşınmasının mümkün 

olamadığının da altını çizdi. Modellemenin bu sebeple 

öneminin daha da arttığını vurgulayan Aydın konuyla 

ilgili düşüncelerini: “Model, çevre sorunlarının 

çözülmesinde en uygun seçeneklerin 

belirlenmesinde zaman ve para tasarrufu, değişik 

senaryoların ve çevre risklerinin daha iyi analiz 

edilmesi, sistemde ve doğal süreçlerde işleyişin daha 

iyi anlaşılması, bu faktörlere göre gelecek 

senaryolarının kurulup yapılacak doğru öngörülerin 

ışığında, sürdürülebilir kalkınmada çeşitli planların 

yapılmasını sağlar.” sözleriyle belirtti.

Projenin taraflarından olan İTÜNOVA TTO Genel 

Müdürü ve Hidrotürk Proje Koordinatörü Dr. Ercan 

Çitil ise bu son derece önemli ve iddialı projede 

başarıya ulaşacaklarına inandığını söyleyerek ileri 

teknoloji ürünü araçlar sayesinde, bu konuda 

Türkiye’nin dünyayla arasındaki mesafeyi 

kapatacaklarına vurgu yaptı. Çitil ayrıca, 

Hidrotürk’ün 3 yıllık proje süresinden sonra da 

devam edebilecek bir çalışma olduğunu 

düşündüklerini ve bu süreçte her katkıya açık 

olduklarını sözlerine ekledi.

8



“Model, çevre sorunlarının çözülmesinde en 
uygun seçeneklerin belirlenmesinde zaman ve 
para tasarrufu, değişik senaryoların ve çevre 
risklerinin daha iyi analiz edilmesi, sistemde ve 
doğal süreçlerde işleyişin daha iyi anlaşılması, 
bu faktörlere göre gelecek senaryolarının 
kurulup yapılacak doğru öngörülerin ışığında, 
sürdürülebilir kalkınmada çeşitli planların 
yapılmasını sağlar.” 

Hidrotürk projesini yöneterek çalışmanın mutfağında 

yer alan kişilerden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali 

Fuat Aydın da projenin ülkemizdeki su kaynakları 

üzerine başlayan modelleme sürecinde bir dönüm 

noktası olduğunu belirterek çalışmanın taşıdığı 

büyük önemi katılımcılara aktardı. Aydın, 7 

üniversiteden 20’ye yakın uzmanın ortak bir hedefte 

buluşarak başlattığı Hidrotürk’te, en uygun su 

stratejisi modelini geliştirmek adına önce “Neden 

modele ihtiyacımız var?” sorusuyla işe başladıklarını 

söyledi. Modelleme çalışmalarında çevresel 

etkenlerin vereceği tepkinin yerinde tespitinin 

oldukça maliyetli ve uzun zaman gerektirdiğini 

hatırlatan Rektör Yardımcımız, hiçbir su ortamının 

laboratuvar ortamına birebir taşınmasının mümkün 

olamadığının da altını çizdi. Modellemenin bu sebeple 

öneminin daha da arttığını vurgulayan Aydın konuyla 

ilgili düşüncelerini: “Model, çevre sorunlarının 

çözülmesinde en uygun seçeneklerin 

belirlenmesinde zaman ve para tasarrufu, değişik 

senaryoların ve çevre risklerinin daha iyi analiz 

edilmesi, sistemde ve doğal süreçlerde işleyişin daha 

iyi anlaşılması, bu faktörlere göre gelecek 

senaryolarının kurulup yapılacak doğru öngörülerin 

ışığında, sürdürülebilir kalkınmada çeşitli planların 

yapılmasını sağlar.” sözleriyle belirtti.

Projenin taraflarından olan İTÜNOVA TTO Genel 

Müdürü ve Hidrotürk Proje Koordinatörü Dr. Ercan 

Çitil ise bu son derece önemli ve iddialı projede 

başarıya ulaşacaklarına inandığını söyleyerek ileri 

teknoloji ürünü araçlar sayesinde, bu konuda 

Türkiye’nin dünyayla arasındaki mesafeyi 

kapatacaklarına vurgu yaptı. Çitil ayrıca, 

Hidrotürk’ün 3 yıllık proje süresinden sonra da 

devam edebilecek bir çalışma olduğunu 

düşündüklerini ve bu süreçte her katkıya açık 

olduklarını sözlerine ekledi.

8

Yeni Nesil Yaklaşımlar
Hücresel Haberleşme Ağlarının Güvenliğinde

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 

akademisyenlerinden Doç. Dr. Güneş Karabulut Kurt, 

4G ve sonrası hücresel haberleşme ağları için yeni 

nesil bir güvenlik yaklaşımını hayata geçiriyor.

Mobil şebekede yapılan çalışmalar gün geçtikçe 

hızlanmakta ve kullanıcıların gereksinim duyduğu 

yüksek hızlı veri transferinin karşılanması için güncel 

haberleşme teknolojilerinin kullanılmasını 

sağlamaktadır. Günümüz haberleşme sistemlerinin 

gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşması ile 

artan kullanıcı sayısını ve yüksek veri hızlarına olan 

gereksinimi beraberinde getirmektedir. Kullanıcıların 

ve hizmet veren cihazların birbirleri arasında güvenli 

haberleşmenin sağlanması, hizmet kalitesini 

arttırmakla kalmayıp ileride çıkabilecek sorunların 

çözümünde yol gösterici bir nitelik taşıyacaktır.

2005 yılında çalışmalara başlanan dördüncü nesil 

mobil haberleşme sistemi olan 4G LTE, kendinden 

önceki standartlardan kullanmış olduğu teknoloji 

bakımında diğerlerinden üstün pek çok yanı 
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Cambridge 
   Enterprise In Turkey 

İTÜNOVA TTO’nun ev sahipliğinde 

Türkiye’nin önde gelen Üniversite- 

lerinin Teknoloji Transfer Ofislerin- 

den (TTO) 60 kişinin ve Cambridge 

Üniversitesi’nden gelen uzman bir 

heyetin katılımıyla 15-16 Mart 

2017 tarihlerinde İTÜ Ayazağa 

Yerleşkesi’ ’nde “Cambridge 

Enterprise in Turkey Workshop” u 

gerçekleştirildi.
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Daha önce İngiltere’de Cambridge Üniversitesinin ev 

sahipliğinde 15 günlük bir süreyle TTO’ları 

ağırlayarak başlayan ve Cambridge Üniversitesi 

tarafından gerçekleştirilen TTO’lar için mentorluk 

workshoplarının finali olarak düzenlenen etkinliğe 

katılım oldukça yüksek düzeyde oldu.

15 Mart Çarşamba günü başlayan etkinliğe ev 

sahipliği yapan İTÜNOVA TTO’nun Genel Müdürü Dr. 

Ercan Çitil yaptığı açılış konuşmasında; TTO’lar için 

olukça önemli olan bu etkinliğin çok faydalı sonuçlar 

doğuracağına inandığını belirtirken, bu tarz 

çalışmaların daha fazla olması gerektiğine inandığını 

ve bu sayede Türkiye’nin atılım içerisinde bulunduğu 

Ar-Ge ve inovasyon alanlarında daha ileri seviyelere 

ulaşabileceğini düşündüğü belirtti.

Cambridge Üniversitesi’nden gelen heyete de 

teşekkür eden Dr. Çitil; “Sizleri aramızda görmekten 

ve ağırlamaktan çok mutluyuz” dedi. Etkinlikte İTÜ 

ARI Teknokent adına konuşan Prof. Dr. Deniz Tunçalp 

İTÜ ARI Teknokent’ te girişimcilik ekosisteminin inşa 

edilişini ve yönetim süreçlerini anlatırken, İTÜNOVA 

TTO Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Yalçınoğlu 

İngiltere’deki çekirdek ve karışık fonlara ilişkin 

deneyimlerini, Sertaç Köksaldı ise Türkiye’deki IP 

yasaları hakkındaki bilgi birikimini katılımcılarla 

paylaştı.

Etkinliğin ikinci ve son günü TTO’ ların kendi 

eko-sistemlerini tanıtması ve mentorlarla birebir 

görüşmelerin ardından sona erdi.
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SEK günlük
 süt!

Son zamanlarda TV reklamlarında denk gelmiş 

olabilirsiniz: SEK, sütü zararlı mikroorganizmalardan 

ayırırken içerisindeki faydalı maddeleri koruyan yeni 

bir yöntem olan seramik filtrasyonla yeni nesil bir 

günlük süt üretti. Bu sütü farklı kılan yönü çok yüksek 

bir ısıl işleme tabi tutulmaması, bunun yerine seramik 

bir filtre sisteminin kullanılması. Bu sayede 

içerisindeki bakteri yükü ortadan kaldırılırken ısıya 

karşı oldukça hassas olan vitamin, mineral ve protein 

gibi içerikler de korunmuş oluyor. Böylece süt hem 

sağlıklı hem de sağıldığı andaki kadar besleyici 

kalabiliyor. SEK hayata geçirdiği bu yeni seramik 

filtrasyon teknolojili üretim sürecinin avantajlarını 

tescillemek için İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nün 

kapısını çaldı. TAT Gıda ile yapılan protokol ile de 

İTÜNOVA TTO sürece dahil oldu.

İTÜNOVA TTO onaylı, Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu'nun 
katkısıyla gerçekleştirilen projeyle 

Yeni nesil günlük süt ürününün besin değerleri, 

İTÜNOVA TTO ile TAT Gıda’nın yapmış olduğu 

protokol doğrultusunda İTÜ Gıda Mühendisliği 

Bölümü’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu 

yürütücülüğünde uluslararası akredite kurumlara 

gönderilerek analiz edildi.

Analiz sonucunda TAT Gıda’ya verilen rapor ile yeni 

nesil günlük süt ürününün İTÜNOVA TTO tarafından 

sunulan protein, vitamin ve mineral içeriği ile yüksek 

besin değerleri onaylandı ve yeni yöntemin 

avantajları ortaya konulmuş oldu.

Bu projede Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ve İTÜ Gıda 

Mühendisliği Bölümü tarafından sağlanan 

danışmanlık ve yürütücülük süreçlerinin ticari ve 

bürokratik prosedürlerini İTÜNOVA TTO üstlendi.

-Projenin detaylarından bahse- 

der misiniz?

D.B: SEK SÜT ile gerçekleştirdi- 

ğimiz proje kapsamında İTÜNOVA 

TTO ile birlikte yeni nesil günlük 

süt adı altında pazarlanan SEK 

SÜT’ ün yeni teknoloji ile üretmiş 

olduğu günlük sütün kıymetli 

besin öğelerini ve proteinlerini 

inceledik. B Vitamin grubu öğeleri 

açısından süt gerçekten çok 

zengin bir kaynaktır, gıdadır. Bu 

kapsamda özellikle B Gurubu 

vitaminleri ve diğer vitaminleri ile 

beraber, süt mineral içerikleriyle 

de kalsiyum, potasyum ve fosfor 

gibi mineral içerikleriyle de çok 

kıymetli bir gıda. Doğal olarak 

sütün bu kıymetli besin içeriğini 

inceledikten ve değerlendirdikten 

sonra da onayladık. Bu onayla 

birlikte SEK SÜT tarafından çeşitli 

mecralarda, sanal ortamlarda, TV 

reklamlarında kullanılmak üzere 

tarafımızdan da izin vermiş olduk.
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Bu projede kullanılan teknolojik 

altyapının benzerlerinden 

farklılıkları nelerdir?

D.B: Bu teknolojinin getirdiği en 

önemli özelliklerden biri üründe 

daha az ısıl işleme tabii tutulduğu 

için ve bir filtrasyonla diyelim 

bakterilerin yükünün azaltılması 

söz konusu olduğu için hem raf 

ömrü daha uzun süre olabiliyor 

hem de besin içerikleri de daha az 

zarar görmüş oluyor. Örneğin 

vitamin içeriği gibi, B Grubu 

vitaminler ışığa ve ısıya hassas 

vitaminler olabilir. Çünkü diğer 

sütlerde kıymetli, raf ömrü oda 

sıcaklığında bir sene olabiliyor. 

Bizim ihtiyacımız var o sütlere de. 

Yani çantanıza atıp çocuğu okula 

gönderiyorsunuz o süte de 

ihtiyaç var. Ben hiçbirine karşı 

değilim. Ama çiğ sütün sağlıksız 

olduğunu düşünüyorum. Çünkü 

çiğ süt tüketimi ile açıkçası gıda 

güvenliği açısından izlenebilir- 

liğin sağlanmadığı endişesi var 

bende. Gıda güvenliğinin en 

temel bileşenlerinden bir tanesi 

ileriye ve geriye dönük olarak o 

ürünün izlenebilirliğidir. Bir başka 

ifade ile süt için örneğin; hangi 

ahırdan, hangi inekten gelmiş 

olduğunu bile bilmek zorundayız. 

Çeşitli hayvan hastalıkları 

zoonozlar dediğimiz ki bunların 

içerisinde tüberküloz da vardır, 

şarbon hastalığı da vardır, 

bunların içerisinde bizleri hasta 

edecek patojen dediğimiz 

hastalık yapıcı mikroorganizmalar 

da vardır. Bunların yükü inanılmaz 

derece de önemlidir. Bulaşması 

söz konusu mudur? Değil midir? 

Çok canlı bir ürün böyle ki 

sağımından itibaren sizin 

sofranıza gelene kadar soğuk 

koşullarda saklanmak zorundadır. 

Eğer UHT gibi ultra yüksek 

sıcaklık gibi bir proses 

uygulanmıyorsa kesinlikle bu 

koşulların sağlanması gerekmek- 

tedir. UHT sütlerde ise hayır 

gerekli değil oda sıcaklığında 

saklanabilir çünkü sterilizasyon 

dediğimiz bir işleme tabi 

tutulduğu için bakteri yükünü yok 

ediyor. Dolayısıyla oda 

sıcaklığında saklanabiliyor. Ama 

sağımdan itibaren fabrikaya 

gelene kadar sütler zaten 

soğukta gelmek zorunda. 

-İTÜNOVA TTO projelerinizin 

ticarileşmesinde size ne gibi 

katkılar sağladı?

D.B: Araştırma kapasitemizin 

genişlemesiyle ve donanımın 

daha da yükselmesiyle aslında 

üniversitemizin sanayi ile olan 

işbirliklerin gelişmesi son derece 

mutluluk verici. Bu kapsamda 

İTÜNOVA TTO yapılanması da 

bizim bu sanayi ile işbirliği 

kapsamında yapacağımız 

projelere de gerçekten çok büyük 

kolaylık sağladı ve teşvik etti. 

Ayrıca profesyoneller tarafından 

yönetilmiş olması bir 

akademisyen olarak benim 

çalışmalarımı çok kolaylaştırdı. 

Samimiyetle ifade ediyorum 

güven verdi ve bu işbirliklerini 

geliştirme yönünde bana olanak 

sağladı. 

Gıda güvenliğinin en temel bileşenlerinden bir tanesi 
ileriye ve geriye dönük olarak o ürünün izlenebilirliğidir.

Prof. Dr. Dilerk Boyacıoğlu
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Çok değişkenli sayısal değerlendirme yöntemi ile İstanbul meydanlarının mekânsal 
niteliklerini ve karakteristik özelliklerini 7 faktör ile tanımlanıyor ve bu 7 faktörü 

toplamda 38 gösterge ile ölçülüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü akademisyenlerinden 
Doç. Dr. Fatih Terzi, geliştirdiği ‘çok değişkenli sayısal değerlendirme yöntemi‘ ile 

İstanbul meydanlarının mekânsal niteliklerini ve karakteristik özelliklerini 7 faktör ile 
tanımlıyor ve bu 7 faktörü toplamda 38 gösterge ile ölçüyor.

AlanlarıŞEHİR MERKEZİNDE
    YENİ MEYDAN

Meydanlar kentlerin karakteristik açık alanlarıdır ve 

insanların bir araya gelerek kentsel yaşam 

aktivitelerini gerçekleştirdiği, canlı, erişilebilirliği 

yüksek, sıra dışı mekânsal karakterleri ve mimari 

tasarım ögeleri olan alanlardır. Bu çerçevede, bir 

meydanın diğer kentsel açık alanlardan ve işlevlerden 

farklı olarak belirli mekânsal niteliklerinin ve 

karakteristik özelliklerinin bulunması, o meydanın 

özgünlüğüne ve çekiciliğine katkı sunmaktadır.

Meydanlar, geçmişten gelen kent mirasının 

günümüzde yansımalarını gördüğümüz ve 

toplulukların sosyo-kültürel motiflerini yansıtan en 

önemli kamusal alanlardır. Antik dönemlerden bu 

yana insanların karşılıklı etkileşimde bulunduğu ve 

kentsel yaşam aktivitelerini gerçekleştirdiği 

meydanlar, sıra dışı mekânsal karakterleri ve mimari 

tasarım unsurları ile tarih boyunca kentsel ve 

sosyo-kültürel dokunun yansımalarını içermiştir. 

Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan ve pek çok 

medeniyete ev sahipliği yapmış olan İstanbul, 

mimarlık ve sanat tarihi açısından benzersiz 

özelliklere sahip meydanları ile tüm dünya kentleri 

arasında büyük bir potansiyele sahiptir. İstanbul’un 

sahip olduğu bu benzersiz kültürel miras değerlerinin 

uygun uygulama araçlarıyla (restorasyon, 

rehabilitasyon, yeniden canlandırma vb.) ve titizlikle 

yapılacak çalışmalarla kente kazandırılması, sahip 

olduğu potansiyel değeri en üst düzeye taşıması 

açısından son derece önemli ve gereklidir.

Doç. Dr. Fatih Terzi

14



Çok değişkenli sayısal değerlendirme yöntemi ile İstanbul meydanlarının mekânsal 
niteliklerini ve karakteristik özelliklerini 7 faktör ile tanımlanıyor ve bu 7 faktörü 

toplamda 38 gösterge ile ölçülüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü akademisyenlerinden 
Doç. Dr. Fatih Terzi, geliştirdiği ‘çok değişkenli sayısal değerlendirme yöntemi‘ ile 

İstanbul meydanlarının mekânsal niteliklerini ve karakteristik özelliklerini 7 faktör ile 
tanımlıyor ve bu 7 faktörü toplamda 38 gösterge ile ölçüyor.

AlanlarıŞEHİR MERKEZİNDE
    YENİ MEYDAN

Meydanlar kentlerin karakteristik açık alanlarıdır ve 

insanların bir araya gelerek kentsel yaşam 

aktivitelerini gerçekleştirdiği, canlı, erişilebilirliği 

yüksek, sıra dışı mekânsal karakterleri ve mimari 

tasarım ögeleri olan alanlardır. Bu çerçevede, bir 

meydanın diğer kentsel açık alanlardan ve işlevlerden 

farklı olarak belirli mekânsal niteliklerinin ve 

karakteristik özelliklerinin bulunması, o meydanın 

özgünlüğüne ve çekiciliğine katkı sunmaktadır.

Meydanlar, geçmişten gelen kent mirasının 

günümüzde yansımalarını gördüğümüz ve 

toplulukların sosyo-kültürel motiflerini yansıtan en 

önemli kamusal alanlardır. Antik dönemlerden bu 

yana insanların karşılıklı etkileşimde bulunduğu ve 

kentsel yaşam aktivitelerini gerçekleştirdiği 

meydanlar, sıra dışı mekânsal karakterleri ve mimari 

tasarım unsurları ile tarih boyunca kentsel ve 

sosyo-kültürel dokunun yansımalarını içermiştir. 

Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan ve pek çok 

medeniyete ev sahipliği yapmış olan İstanbul, 

mimarlık ve sanat tarihi açısından benzersiz 

özelliklere sahip meydanları ile tüm dünya kentleri 

arasında büyük bir potansiyele sahiptir. İstanbul’un 

sahip olduğu bu benzersiz kültürel miras değerlerinin 

uygun uygulama araçlarıyla (restorasyon, 

rehabilitasyon, yeniden canlandırma vb.) ve titizlikle 

yapılacak çalışmalarla kente kazandırılması, sahip 

olduğu potansiyel değeri en üst düzeye taşıması 

açısından son derece önemli ve gereklidir.

Doç. Dr. Fatih Terzi

14

Alanları 7 Faktör ve 38 Gösterge ile İstanbul’un Meydanları

Geliştirilen indekste, toplamda en 

yüksek puanı alan meydan, 

yüksek düzeyde tarihi ve kültürel 

miras zenginliğine ve fonksiyonel 

çeşitliliğe sahip olan, 

erişilebilirliği ve mekânsal niteliği 

yüksek olan meydanları 

tanımlamaktadır. İndeks aynı 

zamanda bağımsız tematik 

sıralama yapılmasına da olanak 

vermektedir. Örneğin sadece 

tarihi ve kültürel mirası zengin 

olan alanların sıralaması, ya da en 

canlı meydanların sıralaması, 

erişilebilirliği en yüksek mey- 

danlar, en yüksek fonksiyonel 

çeşitliliğe sahip meydanlar gibi.

Bu bağlamda, bu çalışmayla 

İstanbul’un farklı tarihi ve kültürel 

miras özelliklerinin görüldüğü 

Fatih, Üsküdar ve Eyüp ilçelerinde 

farklı tipolojik, karakteristik ve 

dönemsel özellik gösteren 

bölgelerde (46 bölge) kentsel 

meydan potansiyelinin nasıl 

tespit edileceğine yönelik bir 

sayısal değerlendirme yöntemi 

önerilmektedir. Ortaya konan 

sayısal değerlendirme yöntemi 

38 göstergeden oluşan toplam 7 

faktöre bağlı bir indeks 

kurgusuna dayanmaktadır.
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faktörler şunlardır: 

1) Ulaşım ve Erişilebilirlik,

2) Konveks Büyüklük,

3) Yapılaşmış Çevre,

4) Kullanım Amacı ve Yoğunluk,

5) Tipoloji,

6) Peyzaj Karakteri 
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46 bölgenin en  yüksek potansi- 

yelden en düşük potansiyele doğru 

sıralanması hedeflenmektedir. 

Daha sonra, yüksek potansiyele 

sahip meydanlardan 15 tanesi 

üzerinde örnek amaçlı, meydan 

tasarım/iyileştirme ve öneri geliş-

tirme çalışmaları gerçekleştirile-

cektir.
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tasarım ve iyileştirme çalışmaları 
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Bu çalışmada, meydanların mekânsal niteliklerini ve karakteristik özelliklerini 7 faktör ile 

tanımlayan ve bu 7 faktörü toplamda 38 gösterge ile ölçen “çok değişkenli sayısal 

değerlendirme yöntemi” ortaya konmuştur. Her bir faktör için tanımlanan göstergeler 

(değişkenler) 1 ile 10 arasında değişen ölçekte uzmanlar tarafından puanlandırılmış ve 

daha sonra bu puanlara bağlı olarak bir “meydan potansiyel indeksi” geliştirilmiştir. Bu 

indekste faktörler eşit ağırlıklı olarak kabul edilmiştir. Meydan potansiyel indeksi, bir 

meydanı Tarihi-Kültürel Miras Zenginliği ve Kimlik, Fonksiyonel Çeşitlilik, Erişilebilirlik, 

Canlılık ve Mekânsal Nitelik temalarına göre değerlendirilmesini sağlayan sayısal 

değerlendirme yöntemidir.
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ARITMA TESİSLERİNDE

YAKLAŞIMModern SU KULLANIMIVerimli
Modern uygarlık teknoloji üzerine 
kuruldu. Günümüz insanının 
yaşam ve tüketim tarzı, 
teknolojinin manipülas- yonları 
olmaksızın sürdürüle- bilir 
olmazdı ve halihazırda kırmızı 
alarm veren doğal yaşam alanları 
ve ekosis- temleri bugünkünden 
çok daha vahim bir durumda 
olabilirdi.
İnsan, adaptasyonu sırasında 
yaşam alanına yaptığı etkiler 
açısından en ironik varlık değil 
midir? Varlığı tehdit altında olan 
canlı türleri ve doğal kaynakları 
bugünkü durumla- rına getiren 
başlıca etken insan  mediyetinin 

ilerleyişiyken, günümüz bilim 
insanları aynı medeniyetin 
doğurduğu pozitif bilim dalları ile 
insan türünün ve Dünya’nın 
birlikte sürdürülebilirliğini müm- 
kün kılmak için çalışıyor.
Araştırmalarını İTÜNOVA TTO ile 
ticarileştiren bilim insanlarıyla 
gerçekleştirmeye başladığımız 
Akademisyen Röportajları Serisi’ 
nin bir diğer konuğu da, insanın 
doğaya yaptığı yıkıcı etkiler 
üzerine derin bir kavrayışa ve su 
kaynaklarının verimli kullanımı- na 
somut çözümlere sahip İTÜ 
Çevre Mühendisliği bölümünün 
kıymetli akademisyenlerinden 

Doç. Dr. Güçlü İnsel oldu.
İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki 
laboratuvarında ziyaret ettiğimiz 
Doç. Dr. İnsel, büyük arıtma 
tesisleri için geliştirdiği yeni nesil 
arıtma teknolojisi ile geleneksel 
metotlardan daha verimli, daha 
kompakt ve çevresel faktör- 
lerden görece bağımsız bir 
çözümü ülkemize kazandırdı. Doç. 
Dr. İnsel’in geliştirdiği teknoloji, 
İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (İSKİ) tarafından pilot bir 
arıtma tesisine uygulandı. İSKİ 
mühendisleri ve akademisye- 
nimiz, uygulanmış teknolojinin 
üzerinde birlikte çalışıyorlar.
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-Şu sıralar ticarileşmekte olan projenizden 
bahsedebilir misiniz?
G.İ: Projemiz aslında arıtma teknolojileri özellikle 

büyük ölçekli arıtma tesisleriyle ilgili büyük ölçüde 

özetlemek gerekirse günümüzde uygulanan 

konvansiyonel teknolojiler yerine artık yenilikçi, 

daha kompakt, daha küçük yere sığan, daha verimli, 

çevresel koşullardan daha az etkilenen ve içindeki 

atık suyun enerjisini daha iyi kullanabilecek 

sistemler. Bunlarla ilgili çalışmalarımız hem 

endüstriyel hem de belediyelerle ilgili çalışmalarla 

devam ediyor, pilot tesisi birçok tesisimizde var aynı 

zamanda. 

-Projenizde İSKİ ile birlikte mi çalışıyorsunuz?
G.İ:  Bu konuda ben İSKİ’ye çok teşekkür ediyorum. 

Özellikle büyük ölçekli arıtma tesisleri biliyorsunuz 

birçok karışık organiklerin ya da endüstriyel atık 

suların arıtıldığı büyük tesisler. Dolayısıyla 

bunlardan kaynaklanan çeşitli problemlerde var 

günümüzde hem yurt içinde hem yurt dışında. Tabi 

bunun içinde bunların çözülmesiyle ilgili, 

mühendislerle beraber, oradaki değerli 

mühendislerle beraber çalışıyoruz ama tabi 

konvansiyonel yaklaşımlar yerine daha çok yenilikçi 

mühendislik yaklaşımlarıyla bu proseslerin daha 

verimli hale getirilmesi lazım. Bu ülkemizin 

Türkiye’nin genelinde olan bir problem, Türkiye için 

arıtma teknolojisi yeniliğini, devrimini yapmaya 

çalışıyoruz açıkçası.

-Sizin projeniz ile geleneksel yöntemler 
arasındaki farklar nelerdir?
G.İ: Benzer örneklere baktığımızda konvansiyonel 

teknolojiler birçok yerde kullanılıyor. Türkiye’de 

kullanılıyor. Yurt dışında da kullanılıyor. Burada 

yenilikçi olan durumu şöyle özetlemek gerekirse atık 

suyun içinde çeşitli kirleticiler var ve bu kirleticilere 

yönelik olarak atık suyun içinde bakterileri kullanarak 

bu arıtmayı geçekleştiriyoruz. Her bir bakterinin 

cinsine göre arıttığı parametreyi ya da arıttığı kirletici 

spesifik kirletici değişiyor. Dolayısıyla karışık bir 

ortam düşünün konvansiyonel sistemlerde bu karışık 

ortamda bu bakteriler, bu bakteri grupları görevlerine 

katılmaya çalışıyor. Siz onu ayarlamaya yönetmeye 

çalışıyorsunuz. Kontrol sizde ama bazı durumlarda net 

olarak kontrol edemiyorsunuz çünkü giren atığın cinsi 

ve miktarı da değişiyor. Gece oluyor, gündüz oluyor, 

yaz-kış oluyor fakat bizim önerdiğimiz ve 

geliştirdiğimiz teknolojide bunların görevleri ayrılmış. 

Yani siz bir orkestra şefi olarak kendinizi 

düşünürseniz işte istediğiniz bakteriyi istediğiniz 

yerde tutabiliyorsunuz yani diyorsunuz ki senin 

görevin bu sen bu görevi bu koşullarda ve bu hacmin 

içinde gerçekleştireceksin deyip daha görevleri 

karışık olan bir ortamda görevleri daha net olarak 

ortaya koyup, bunları dağıtabiliyoruz.

-İTÜNOVA TTO projenizin ticarileşme sürecinde 
ne gibi katkılar sağladı?
G.İ:  İTÜNOVA TTO, ticarileşme aşamasında özellikle 

patent başvurusunun yapılması, bunun tanıtımıyla 

ilgili çok büyük ve ciddi bir misyon yüklendi gerçekten 

teşekkür ediyoruz o konuda. Bununla ilgili de hem 

projenin tanıtılması hem projelerin geliştirilmesi 

anlamında bize çok büyük bir destek oldu. Bundan 

sonraki ticarileşme yani gerek dünyaya açılma hem 

de ülkemiz için bunun yaygınlaşması açısından da 

büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Gerçekten 

bu işin patent süreci olsun çok zaman alan ve insanı 

yorar süreçler. Bu yükün alınması sizin kendinizi 

tamamen araştırmaya ve işin teknik anlamda 

çözümünü gerçekleştirmeye zaman ayırmanızı 

sağlıyor. Bu gerçekten büyük bir katkı, büyük bir 

fayda diye düşünüyorum. 

Doç. Dr. Güçlü İnsel
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İTÜ Doğal Dil İşleme Yazılım Zinciri

2000 yılından bu yana doğal dil 

işleme alanında çalışmalar yürüten 

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 

öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 

Gülşen Cebiroğlu Eryiğit, İTÜNOVA 

TTO’nun Türkiye’den ABD’ye 

gerçekleştirdiği ilk lisanslama başarısı 

olma özelliğini taşıyan İTÜ Doğal Dil 

İşleme Yazılım Zinciri ile makineler ve 

insanlar arasındaki Türkçe iletişimi 

nasıl doğal ve verimli hale 

getirdiklerini anlattı.

Bugün tüm dünyanın bilgi birikiminin 

terabaytlarca alanlarda depolandığını; 

ama bu bilgi yığınının ayrıştırılma- 

dığını, işlenemediğini ve anlamlandırı- 

lamadığını biliyoruz. İnsan gücü ile 

gerçekleştirilemeyecek kadar büyük 

bir veritabanı her gün yeni bilgilerle 

çığ gibi büyüyor.

Sosyal medya ortamlarında konuşu- 

lanlar, markalarla ilgili forumlarda 

yapılan yorumlar, aransa bile 

bulunamayan bilgi dolu dokümanlar, 

yazım hatası veya işaret dili veya 

mesaj dili nedeniyle erişilemeyen 

anahtar kelimeler ve benzeri… 

Bunların hepsi aslında doğru 

ayrıştırılarak ve anlamlandırılarak 

çözümlense, ihtiyaç sahipleri için 

paha biçilmez stratejik değere sahip 

bilgiler barındırıyor.

İnsan gücü ile yapılamayacak kadar 

yüklü bu işi, ancak makinelerin 

-Bu projede kullanılan teknolojik altyapının benzerlerinden farklılıkları nelerdir?
G.E: Türkçe diğer dillerden farklı olduğu için aslında tüm farklı dillerde böyle, genelde sistemler ilk başta 

İngilizce için geliştiriliyorlar. Bundan sonra bu sistemler Türkçe gibi yapısal olarak tamamen farklı 

dillere kolayca uygulanamıyorlar. Dolayısıyla yeni alanlarda çalışma yapmak hem akademisyenler için 

bir etki yapıyor hem korkutucu bir yön oluyor. Biz bu konuda çalışmaya İTÜ de güçlü bir ekiple yaklaşık 

2000 yılından beri hep Türkçe ve Türki diller üzerinde olarak devam ediyoruz. Öyle olunca rahatlıkla 

söyleyebilirim ki bu konuda hatırı sayılır, en çok doğal dil işleme ile ilgili araştırma denildiğinde 

uğranılacak yerlerden birisiyiz.

İlk Lisanslama Başarısı

Türkiye’den ABD’ye 

yapabileceği biliniyor. Dolayısıyla 

doğal dil işleme yeteneğine sahip 

makineler geliştirmek bugün 

dünyada hala gelişmekte olan çok 

kritik bir teknoloji. Hele bir de popüler 

dillere göre farklı bir dil ailesine 

mensup olan Türkçe, makinelerin 

öğrenmesi için en zor diller arasında. 

Şu an ticarileştirildiği söylenen 

örneklerin yetenekleri fazlasıyla 

sınırlı.

Bu noktada İTÜNOVA TTO, Türkçe 

Dil İşleme Teknolojileri konusunda 15 

yıllık bir akademik birikimin ürünü olan 

İTÜ-DDİ Yazılım Zincirini endüstrinin 

kullanımına açıyor. 

Yrd. Doç. Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit
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-Doğal Dil İşleme nedir?
G.E: Doğal Dil İşleme insan dilinin bilgisayarlar 

tarafından işlendiği her noktada araya giren bir 

araştırma konusu. İnsanın bilgisayara veya akıllı 

araçlara değdiği her noktada veya insan-insan 

iletişiminde bilgisayarın yardıma ihtiyaç duyduğu 

alanlarda, makine çevirisi, bilgisayar çevirisi gibi 

doğal dil işleme sistemlerinde karşımıza çıkan bir 

araştırma alanı. Günümüzde aslında hepimiz bu 

teknolojileri kullanmaya başladık. Hepimizin elinde 

akıllı cihaz var ve onlarda bulunan sanal 

asistanlar vasıtasıyla konuşarak iletişime girmeye 

çalışıyoruz. Bizim yaptığımız yazılı veya sözel olarak 

bilgisayarlara ulaşan metinleri inceleyip işlemek ve 

en son anlamda da onlardan anlamlı bilgiler çıkararak 

bu gelen bilgiler karşısında aksiyon alacak bir sistem 

tasarlamak. Çünkü dili ve yapısını inceleyebilmek için 

dil yapısıyla ilgili bilimsel araştırmaları da 

incelememiz gerekiyor. Öte yandan yapay zeka – 

makine öğrenmesi gibi bilgisayar mühendisliğinin 

ana temel alanlarını da hesaba katmamız gerekiyor. 

Hatta bazı alanlarda kognifitic science, psikologlar, 

insan dili nasıl algılıyor, nasıl yorumluyor, mesela 

duygu analistleri, duygu analizi yöntemlerinde veya 

insan robot etkileşimlerinde nasıl daha doğal olur 

sistemler üzerinde farklı disiplinlerle çalışmamız 

gerekebiliyor.

-Bize geliştirmekte olduğunuz İTÜ Doğal Dil 
İşleme Zinciri Projesi’nden bahsedebilir misiniz?
G.E: İTÜ Doğal Dil İşleme Yazılım Zinciri de aslında 

ülkemizdeki ve aslında uluslararası ortamdaki 

araştırmacılar için oluşturup açtığımız bir web servis. 

Web servis ile neyi kastediyoruz? Biz şu anda 

geliştirdiğimiz yazılımın çoğunu web ortamında ara 

yüzlerle hem farklı disiplinlerden bilgisayara aşina 

olanların veya olmayanların girip deneyimleyerek 

yapabileceği ara yüzlerle hem de kullananların kendi 

programlarıyla bizlerin sistemlerine bağlanıp farklı 

aşamalarda bilgilerini işlemleyebilecekleri ara yüzler 

yaratmış durumdayız. toolsnnp.itu.edu.tr adresinden 

servis verdiğimiz bu araç zinciri diyelim yaklaşık şu 

anda 150’nin üstünde araştırmacı sistemimize kayıtlı 

ve aktif olarak %30 araştırmacı düzenli olarak her 

gün sistemimizi kullanıyor oluyor. Bu arada tabi 
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sektörü, Telekom sektörü… Doğal dilin devreye 

girdiği her alanda artık endüstrinin de ihtiyaçlarının 

da bu konulara 15 yıl önce başladığımızı 

düşündüğünüzde can alıcı bir noktada değildir. Ama 

şu aşamada oldukça farklı alanlarda teknolojilerin 

etkilerini görebiliyoruz.  Bu da çok heyecan verici 

oluyor.
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çok anlamlı oluyor çünkü onlarda karşılarında güvenebilecekleri bir İTÜ ara yüzü görüyorlar aslında.
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İTÜNOVA TTO’dan

Kanat Boya’nın İzmir Kemalpaşa’daki

Ar-Ge Merkezinde, Ar-Ge ekibiyle

bir aradaydık!

İTÜNOVA TTO’nun 6-7 Mart 

2017 tarihinde düzenlediği 

"Writing a Competitive 

H2020 Proposal" Heidi 

Dyson sunumuyla İTÜ ARI 

Teknokent’te düzenlendi. 

Teknoloji sponsoru olduğumuz 

İTÜ Gıda Mühendisliği Kulübü’nün 

düzenlediği 

3. Ar-Ge Fikirleri Yarışması'nda 

ödülleri Genel Müdürümüz Dr. 

Ercan Çitil takdim etti.
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İTÜNOVA TTO tarafından 20 Ocak 2017 

tarihinde düzenlenen “Newton Fonu Bilgi 

Toplantısı” İngiltere Büyükelçiliği Newton 

Fund Proje Yöneticisi İlter Haliloğlu 

sunumuyla yapıldı. 

16 Mart 2017’de İTÜ SDKM’de 

düzenlenen “Savunma Teknolojileri 

Günleri” kapsamında Genel 

Müdürümüz Dr. Ercan Çitil "Fikirden 

Üretime" başlıklı konuşmasını yaptı

Bahçeşehir Üniversitesi ve ADİK işbirliği 

ile yürüttüğümüz Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı destekli "İnsansız Sualtı 

Test Aracı" imalat başlangıç töreni 

Gürdesan Üretim Tesisleri’nde yapıldı.

22 Mart 2017’de düzenlenen ‘2. İTÜ 

İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri’ne 

Sponsor olarak destek verildi.
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Tech  Human’da
İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki firmaların başlattığı bir inisiyatifle oluşturulan AR-GE ve 
Teknoloji İnsan Kaynakları Grubu, (ATİK) Tech Human Zirvesi’nin ilkini “Etki” teması ile 
düzenledi. 19 Ocak 2017 tarihinde Swissotel’de düzenlenen ve AR-GE ile teknoloji alanında 
insan kaynağı üzerine ilham verici konuşmaların yapıldığı Tech Human Zirvesi’nde istihdamın 
teknoloji temelli politikalarla artabilmesi için eğitim kurumları, başta İK departmanları olmak 
üzere şirketler için yöntemler üzerinde bilgi ve deneyim paylaşılması yapıldı. ATİK, Tech Human 
ile AR-GE ve teknoloji alanında İK uzmanlığının yetkinliğini artırmayı, daha nitelikli ve çok sayıda 
teknoloji çalışanının sektöre kazandırılarak Türkiye’nin ekonomik büyümesine ivme 
kazandırmayı hedefliyor.

AR-GE VE TEKNOLOJİDE 
   İK YÖNETİMİNİN YOL HARİTASI 

ÇİZİLDİ. 

Bazı meslekler tarihe karışacak
Türkiye’de ilk kez yapılan “Etki” temalı Tech 

Human Zirvesi’nin açılış konuşmasını 

gerçekleştiren İTÜ ARI Teknokent COO’su ve 

ATİK Grubu Kurucusu Gökçe Tabak, AR-GE ve 

teknoloji alanındaki insan kaynakları 

yöneticilerinin buluşmasının sektörün gelişimi 

için tetikleyici olduğunu söyledi. Gelecekte bazı 

mesleklerin kaybolacağını, bunların yerini 

teknoloji tabanlı yeni mesleklerin alacağını 

belirten Tabak, bu süreçte İK yönetiminin de 

değişmek zorunda olduğunu vurguladı. ATİK 

olarak amaçlarının bu süreçte daha fazla insanın 

hayatına pozitif etki sağlamak olduğunu 

vurgulayan Tabak, şunları söyledi:
Gökçe Tabak
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Tech  Human’da

“Türkiye’de 35 yaş altındaki 

45.5 milyonluk genç nüfus 

bulunmakta. Son iki yılda 

KPSS’ye başvuru %91 artarak 

3,5 milyon kişiye ulaştı. Dünya 

bazında lider firmaların 

CEO’larıyla yapılan periyodik 

araştırmalar iş hayatında 

başarıyı etkileyen faktörlerde 

teknolojinin son 15 yılda altıncı 

sıradan ilk sıraya çıktığını 

gösteriyor. Öyle ki, şirketler 

teknolojiyi iş süreçlerine dahil 

etmediği takdirde ya rekabet 

avantajını yitiriyor ya da 

teknoloji temelli iş modelleri 

nedeniyle tamamen yok 

olabiliyor. Bunun dışında 

gelecekteki mesleklerin büyük 

çoğunluğu teknoloji temelli 

olacak. gençlerimizi hazırlamak 

için  AR-GE ve teknoloji 

endüstrisinin ihtüzerine kurgu- 

lanması çok önemli. Oysa, her 

geçen gün kamuda çalışmayı 

daha fazla arzu ediyor ve her 

yıl 1.3 milyar dolarlık yazılım 

ithalatı gerçekleştiriyoruz. 

İstenen nite- likte yazılımcı 

bulunmaması ve yetkinlik 

beklentisinde işveren ile işgücü 

arasındaki uyumsuzluk 

giderilmesi gereken bir 

problem. ATİK olarak amacımız 

sektörel beklentileri eğitim 

kurumları ile, eğitim 

kurumlarının ihtiyaçlarını ise 

endüstri ile paylaşarak arada 

bir köprü görevi görmek.”

Dönüşüm  İK  profesyonellerinden  başlayacak
Türkiye’de bir diğer önemli konunun ise beyin 

göçü olduğunun altını çizen Tabak, “Türkiye 

yetenek gelişimine yatırım konusunda 61 ülke 

arasında 54. sırada. Diğer ülkelerden yetenek 

çekme konusunda 44, yetenek havuzunda 

bulunan yetenekler alanında ise 38. sırada. Bu, 

Türkiye’nin yetiştirdiği yeteneklerin birçok 

ülkeye göre çok daha pozitif olduğunu, ancak 

yetenekleri yitirme olasılığımızın da yüksek 

olduğunu gösteriyor. 

Tamamen gönüllü İK profesyonellerinden oluşan 

ATİK olarak bu konuda farklı farklı platformlar 

yaratarak farkındalık yaratmak istiyoruz.  İTÜ 

ARI Teknokent olarak da AR-GE ve teknolojide 

insan kaynağının en önemli faktör olduğuna 

inanıyor ve bu alanda ülkemizde yapılan ilk 

zirveye paydaşlarımızla birlikte destek vermek 

ve himaye etmekten gurur duyuyoruz” diye 

konuştu.
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İTÜ ARI  Teknokent
2016 Yılında AR-GE İhracatında Yüzde 11’lik Büyüme Yakaladı

İTÜ ARI Teknokent, 2016 yılında AR-GE ihracatında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 11 oranında 
büyüyerek ülke ekonomisine desteğini sürdürdü. AR-GE ihracatında yüzde 447 ile en çok 

büyümenin yaşandığı sektör biyoteknoloji olurken, biyoteknolojiyi yüzde 294’lük büyümeyle 
çevre teknolojileri takip etti. 2016 yılında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde AR-GE ihracatında 

büyüme gösteren diğer sektörler ise enerji, elektronik, bilgi ve iletişim teknolojileri ve 
otomotiv olarak sıralandı.

İTÜ ARI Teknokent Genel 

Müdürü Kenan Çolpan, 

Türkiye’de ticarileşebilir AR-GE 

kültürünü oluşturup yaymanın 

teknokentlerin temel hedefi 

olduğunu, İTÜ ARI Teknokent’in 

de bu hedef doğrultusunda 

önemli başarılara imza attığını 

belirterek şu değerlendirmede 

bulundu:

“Türkiye’de teknokent sayısı 

neredeyse 60’a ulaştı. 

Teknokentler olarak Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı- 

ğı’na bağlıyız ve ülkemizde 

AR-GE kültürünü oluşması ve 

yayılması için çalışıyoruz. 

Dünya genelinde baktığımızda 

AR-GE’ye ayrılan pay milli gelire 

oranla yüzde 3’ten fazlaysa bu 

ülkeler gelişmiş ülke sınıfında 

tanımlanıyor. Bizde durum 

teknoparklar kurulmadan önce 

sıfıra yakındı. Teknokentler 

kurulduktan sonra bu pay 

yükselmeye başladı ve milli 

gelirden AR-GE’ye ayrılan 

payda yüzde 1’e yaklaşmak 

üzereyiz. Teknoparkların bu 

nedenle değeri çok yüksek. Biz 

de İTÜ ARI Teknokent olarak, 

ülke ihracatına katkı sağla- 

yacak teknoloji girişim- lerine 

destek vermek ve firmaları bir 

adım daha öteye taşıyarak 

uluslararası marka- lara 

dönüştürmek için çalış- malar 

yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl 

başarılı firmalarımızla bir- likte 

AR-GE ihracatında sağ- 

ladığımız katkı bizim için büyük 

bir gurur kaynağı” 2016

yılında 6 farklı sektörde 

toplam 250 firmayla ülke 

ekonomisine değer katan İTÜ

İTÜ ARI  Teknokent, 2017 

yılında da  büyümesini sürdür- 

meyi hedefliyor.

Kenan Çolpan
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Milli Çözüm
AIR Telekomünikasyon Çözüm- 

leri, 2016 yılı içerisinde açılışı 

yapılan Antalya II. Aşama Raylı 

Sistem Hattı kapsamında, 

tramvay araçları üzerindeki 

telsiz haberleşme sistemini 

sağlamıştır. Bu sistem, araç 

üzerindeki telsize ek olarak, 

telsiz ile tren anons sistemi 

arasındaki bağlantıyı sağlayan 

ve AIR’in İTÜ ARI Teknokent 

bünyesinde yürüttüğü AR-GE 

çalışmalarının  sonucu olarak 

ortaya çıkmış olan OBS ürününü 

de içermektedir.  OBS ürünü, 

telsize gelen anonsların, 

istendiğinde, tren vagonların- 

daki anons sistemine aktarıl- 

masını sağlamaktadır. Bu akta- 

rımı, araç sürücüsünün insi- 

yatifinde yapabildiği gibi,  

uzaktan, merkezi bir yazılımın 

tarafından kontrol edilebilmeyi 

de desteklemektedir. OBS ürü-

nünün geliştirilmesine, bu 

alanda yerli bir ürün bulunma- 

masından yola çıkılarak, 2009 

yılında başlanmıştır. AIR’in  

telsiz alanındaki tecrübesinin de 

katkısıyla geliştirilen ürün, 

sektördeki milli ürün eksikliğini 

gidermeyi başardığı gibi, yurt 

dışına da ihraç edilmiştir.

OBS ürünü, Antalya tramvay sistemindeki araçların yanı sıra, İstanbul 
ve Ankara metroları bünyesindeki çeşitli hatlarda, dünyanın en önemli 

tren üreticilerinin tercihi olarak, metro araçlarında kullanılmaktadır.

Tren Üstü Haberleşmesi için
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Kadın Liderleri
TEKNOLOJİNİN

''Teknolojinin Kadın Liderleri’’nde Jüri Özel Ödülü Hitit 
Bilgisayar Hizmetleri’nin CEO’su Nur Gökman’ın oldu.

Microsoft  Türkiye – KAGİDER Teknolojinin Kadın 

Liderleri Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık 

bulunan kadın bilişim sektöründe büyük bir başarı 

hikayesini gerçekleştiren Nur Gökman oldu.

THY'de görev yaptığı yıllarda THY'nin yazılım ihraç 

eden bir kuruluş haline gelmesine öncülük eden; 

halen Hitit Bilgisayar'ın ortağı ve CEO'su olarak 

görev yapan Nur Gökman,  Türkiye'nin teknoloji 

ihraç eden bir ülke olmasına liderlik eden 

kadınlardan biri olarak ödüle layık görüldü.

Azmi, zekası ve iş hayatındaki üstün başarısıyla 

olduğu kadar, çalışanları ve müşterileri ile kurduğu 

yakın ve sıcak ilişkilerle de tanınan Nur Gökman, 

kazandığı Jüri Özel Ödülü hakkında şunları söyledi:

“Başarımızın temelinde ülkemizin ve insanımızın 

potansiyeline olan sarsılmaz inancımız yatıyor. Hitit 

olarak bu ruhu paylaşmasak değil iki yüz, iki bin 

kişilik bir ekiple bile bugün geldiğimiz noktalara 

gelmemiz mümkün olmazdı. Çok zor zamanlar da 

geçirdik ama yaptığımız işe aşkla bağlı olmak, bir 

yandan şirketimizi büyütürken diğer yandan 

ülkemizin dünya bilişim sektöründeki yerini 

sağlamlaştırmak, her zaman bizi motive etti ve tüm 

zorlukları aşmamızı sağladı.”

Nur Gökman
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yakın ve sıcak ilişkilerle de tanınan Nur Gökman, 

kazandığı Jüri Özel Ödülü hakkında şunları söyledi:

“Başarımızın temelinde ülkemizin ve insanımızın 

potansiyeline olan sarsılmaz inancımız yatıyor. Hitit 

olarak bu ruhu paylaşmasak değil iki yüz, iki bin 

kişilik bir ekiple bile bugün geldiğimiz noktalara 

gelmemiz mümkün olmazdı. Çok zor zamanlar da 

geçirdik ama yaptığımız işe aşkla bağlı olmak, bir 

yandan şirketimizi büyütürken diğer yandan 

ülkemizin dünya bilişim sektöründeki yerini 

sağlamlaştırmak, her zaman bizi motive etti ve tüm 

zorlukları aşmamızı sağladı.”

Nur Gökman
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Parmak ve Gözden       Kimlik Belirliyor

Kartal Gözü ‘yle

İTÜ ARI Teknokent firmalarından 

Ölçsan, uzmanlık alanı olan 

biyometri konusunda çalışmalarını 

sürdürüyor. Dünyanın önde gelen 

biyometri teknolojilerinden olan 

parmak izi, parmak damar izi ve iris 

okuyucularını kullanarak bilgisayar 

ve uygulamalara güvenli giriş 

yapılıyor. Ölçsan’ın kendi geliş- 

tirmiş olduğu yüz tanıma plat- 

formu ile entegre kimlik doğrulama 

ve ekran güvenliği ürünü olan K!M 

EagleEYE geliştirdi. Yüz tanıma 

özelliği sayesinde kullanıcı 

bilgisayr ve uygulamalara güvenli 

erişiyor ve bilgisayar önünden 

kalktığında yada yetkisiz bir kişi 

ekrana baktığında bilgisayar 

kendisini kapatıyor. Sistemin 

kusursuz çalışmasını sağlayan 

parmak izi, parmak damar izi yanı 

sıra iris okuyucu ve webcam 

desteği de suna , uluslararası pek 

çok firmanın ve bireylerin güven- 

liğini artırıyor.

Finans, kamu, sağlık, enerji, 

telekom ve endüstri gibi çok farklı 

alanlarda, artan güvenlik 

ihtiyacına karşı K!M EagleEYE’ın 

komple bir çözüm sunduğunu 

belirten Ölçsan Genel Müdürü 

Burak Sondal, sistem hakkında şu 

bilgileri paylaşıyor:

“Ölçsan olarak 30 yıllık 

deneyimimiz ile akıllı kartlardan, 

siber saldırı tespitlerine çok farklı 

alanda teknolojiler geliştiriyoruz. 

Biyometri alanında ülkemizin en 

yetkin firmalarının başında 

geliyoruz. Uzun bir geliştirme 

süreci ve binlerce test sonrası 

geliştirdiğimiz K!M EagleEYE ürünü 

ile parmak damar izi, iris ve yüz 

tanıma konusunda dünyanın en 

doğru sonuçlarını veren sistem-

lerinden birini hayata geçirmiş ol-

Ölçsan Biyometri Alanında Sınırları Zorluyor:

duk. K!M EagleEYE’ın benzer 

parmak damar izi tarayıcıları ya da 

Web kamerası ile kişilerin kimlik 

doğrulamasını gerçekleştiren 

sistemlerden en büyük farkı canlı 

öğeleri algılama ve analiz 

edebilme yeteneği ile ekran 

güvenliği fonksiyonunun eklenmiş 

olmasıdır. Bu sayede sistem 

örneğin sahte ve canlı parmak ya 

da bir fotoğrafı hemen tespit 

edebiliyor ve otomatik olarak 

güvenlik önlemlerini alıyor. Ölçsan 

olarak gündelik hayatımızda daha 

fazla kullanacağımız biyometri 

alanında öncü uygulamalarla 

bireyleri ve kurumları bugünden 

geleceğin dünyası ile tanıştırmaya 

devam edeceğiz.”
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Firmaları Tanıyalım
İTÜ ARI Teknokentli Firmalar Başarılarını Paylaşıyor!

Temel hedefi Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona dayalı teknolojik altyapısını güçlendirmek olan, 
kurulduğu ilk günden bu yana çeşitli girişimleri destekleyen ve onların gelişmesine katkı sağlayan 

İTÜ ARI Teknokent; bünyesinde bulunan firmalarla birlikte yeni başarılara yelken açıyor. 
Bu sayımızda İTÜ ARI Teknokent içinde değerli çalışmalarıyla başarı ve kazanımlar elde etmiş dört 

firmayla sizler için konuştuk. Şimdi onları tanıyacağız;

BORDA Teknoloji
2007 yılı ekim ayında İTÜ KOSGEB bünyesinde 

kurulmuş olan Borda Teknoloji 2012 yılından bu yana 

İTÜ ARI Teknokent içinde yer alıyor. Yaptıkları 

çalışmaların nesnelerin interneti alanında olduğunu 

ve çalışmalarında RIFD teknolojisinden yararlan- 

dıklarını söyleyen Borda Teknoloji Kurucu 

Ortaklarından ve aynı zamanda Genel Müdürü Akın 

Altunbaş, bu sayede ürünler ile çözümleri bir araya 

getirdiklerini belirtti. 

Varlık yönetimi konusunda geleneksel yöntemlerle 

yaklaşık 6-8 hafta arası bir süreçte sona eren demirbaş 

sayımının, geliştirdikleri teknoloji sayesinde 1 günde 

yapılabileceğini belirten Altunbaş, gerçek zamanlı takip 

sistemi, bebek güvenliği, çevresel takip ve çağrı 

sistemleri gibi alanlarda da çalışmalarının devam ettiğini 

vurguladı.

İTÜ ARI Teknokent ve İTÜ GATE programı sayesinde 

ABD’ye geri dönebildiklerini, bayii kanallarıyla, 

potansiyel son kullanıcılarla bir araya gelebildiklerini ve 

bundan çok yarar gördüklerini sözlerine ekleyen 

Altunbaş, “İTÜ ARI Teknokent sayesinde hali hazırda var 

olan ABD ilişkileri bağımızı daha da güçlendirdik” dedi.

GRM İLETİŞİM
2008 yılında kurulan ve 2012’de bu yana İTÜ ARI 

Teknokent’ in başarılı firmalarından biri olan GRM 

Bilişim ve İletişim 12 kişilik ekibiyle sismik ve yersel 

risklerin ortaya konulmasına yönelik veri, yazılım 

geliştirme ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Firmanın 

Yönetici Müdürü Çağatay  Kapritaş 2016 yılında 

Akın Altunbaş
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genelde risk yönetim sistemleri  

üzerine çalışmalarını gerçekleş- 

tirdiklerini ama bu ürüne ek olarak 

Drone ile Haritalama sistemlerini 

geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. 

TÜBİTAK ile ortak proje 

geliştirdiklerini vurgulayan  

Kapritaş amaçlarının artık güncel 

teknolojilerle bilgiye ve veriye 

ulaşmak olduğunu vurguladı. 

İTÜ ARI Teknokent’e gelmelerini 

motive eden bir takım kurumsal 

avantajların aslında farkında 

olduklarını sözlerine ekleyen 

Kapritaş, İTÜ ARI Teknokent’ in 

görünenden öte akademi ve insan 

kaynağı, yetişmiş nitelikli insan 

kaynağı olarak çok geniş imkânlar 

sunduğunu belirtti.

BLESH
2013 yılında kurulan ve Ağustos 2016’ da İTÜ ARI 

Teknokent içinde ofis açan BLESH firmasının Kurucu 

Genel Müdürü Devrim Sönmez, firmalarının Türkiye’ 

de nesnelerin interneti ve mikro lokasyonlarla 

ilgilenen bir firma olarak sektörde kendilerine yer 

edindiklerini belirtti. Ağırlıklı olarak bir Ar-Ge şirketi 

olduklarını vurgulayan Sönmez, “Sanal alışverişler 

toplam alışverişlerin %5-%10 seviyesini geçmedi 

dünyada.  Yani pazarın %90’ı hala fiziksel alışveriş. Bir 

alışveriş merkezine gidiyoruz, bir dükkâna, bir kafeye 

ya da restoranda gidiyoruz. Bizim yaptığımız şey 

sanal dünyadaki o etkileşimi, faydaları, gerçek 

dünyaya yansıtacak mobil ve sensör teknolojilerini 

kullanmak.” Diyerek iş planlarını ve hedeflerini anlattı. 

Son dönemde Volkswagen ile yaptıkları akıllı 

anahtarlık çalışması ile “Internet of Things” yani 

nesnelerin interneti alanında başarılı bir iş birliği 

çıkardıklarını söyleyen Sönmez, anahtarlığın temel ve 

lüks ihtiyaçlara cevap verebildiğini, anahtarı belirli bir 

lokasyonda örneğin evde kaybettiğinizde akıllı 

telefonunuza yüklediğiniz bir telefonla yardımıyla 

rahatlıkla bulabileceğinizi hatta istenildiğinde 

anahtarlık yardımıyla bu sefer 50 metreye kadar olan 

alanda akıllı telefonunuzda Selfie çekebileceğinizi 

belirtti. 

Tüm bu süreçler içerisinde İTÜ ARI Teknokent’ e 

yerleşmeden önce İTÜ akademisyenleriyle iki büyük 

projeye TÜBİTAK desteğiyle yaptıklarını belirtirken; 

“Bir tanesini tamamen bitirdik. Bir tanesinin de bütün 

çalışmalarını bitirdik ama sonuçlarını almak üzereyiz. 

Biz akademik ve sanayi işbirliğini çok önceden beri 

kullanan bir şirketiz ve bunu kullanmaya devam 

edeceğiz. Bizim için en önemli taraflarından bir tanesi 

bu. İkinci önemli tarafı da Blesh şirketinde şu anda 

İTÜ’ de okuyan stajyerlerimiz var ve bu sayıyı da 

arttırmaya çalışıyoruz biz. Bunun nedeni de insan 

kaynaklarındaki azlığı ve oradaki problemleri daha 

erken evrede şirketimiz bünyesine arkadaşları 

katarak, onları yeni nesil bir teknoloji ile erken evrede 

tanıştırıp bizim gelecekteki potansiyel çalışanlarımız 

haline getirmeye çalışıyoruz, İTÜ ile olan bağımız 

sıcak ve çok güçlü. İTÜ’ de olmayı seviyoruz” diyerek 

sözlerini sonlandırdı. 

Devrim Sönmez

Çağatay Kapritaş
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Patent Başvurusunda Kendi Rekorunu Kırdı

Türkiye'nin dijital geleceğine liderlik etmeyi 

hedefleyen  Vodafone Türkiye, global inovasyon 

şirketi OKSİJEN aracılığıyla yenilikçi mobil ve sabit 

iletişim teknolojileri geliştirmeye devam ediyor. 

Vodafone Grubu'nun ortaklıklarıyla birlikte 26 

ülkedeki 400 milyonu aşkın Vodafone abonesi için 

teknoloji üreten ve Türkiye'den yurtdışına teknoloji 

ihraç eden OKSİJEN, 2016 yılında geliştirdiği buluşlarla 

Türk Patent Enstitüsü'ne 125 patent başvurusu 

gerçekleştirerek rekorunu tazeledi. Yaptığı başvuru-

larda; Lokasyon Tabanlı Servisler, Mesajlaşma, 

Makinelerarası İletişim, Mobil Finansal Servisler, 

Mobil Şebekeler, Bireysel ve Kurumsal Mobil 

Uygulama ve Servisler kategorilerinde yapıldı.

Vodafone Türkiye çatısı altında OKSİJEN adıyla 

faaliyet gösteren Vodafone Teknoloji, 2015 yılında 

gerçekleştirdiği 78 patent başvurusuyla, TPE 

tarafından verilen Türk Patent Ödülleri'nde, 

Türkiye'de en fazla patent başvurusu yapan 5'inci 

şirket ve 'Patent' kategorisinde en iyi çıkış yapan 

2'nci firma olarak 2 ödül birden kazanmıştı.

Vodafone, Türkiye'nin dijitalleşmesi vizyonu kapsamında hız verdiği yenilikçi teknolojiler geliştirme 
çalışmalarıyla patent rekorları kırmaya devam ediyor. Bir önceki yıl 78 patent başvurusu ile bu 
alanda rekor kıran Vodafone Türkiye'nin "Global İnovasyon Merkezi" Oksijen geçen yılı da 125 

başvuru ile kapatarak rekorunu yineledi.

Ekşioğlu: "Türkiye'nin bir 
teknoloji üretim merkezi 
olması yolunda 
çalışmalarımızı devam 
ettireceğiz"
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"Oksijen olarak, bilgi niteli- 

ğindeki fikrin önemli bir şirket 

varlığı olduğuna inanan 

Vodafone Türkiye çatısı altında 

teknoloji üretirken global 

birikimimizi kullanıyor ve yine 

global müşterilerimize en yeni 

mobil teknolojileri sunmaya 

çalışıyoruz. Bu varlığımızdan 

elde ettiğimiz getirileri artırmak 

amacıyla bilgi ve birikimlerimizi 

daha iyi bir şekilde 

değerlendirmenin yollarını arı- 

yoruz. Bu da, Vodafone'un 'Fikir 

Hakları Stratejisi' doğrultusun- 

da, buluşların tespit edilmesi ve 

uygun bulunması durumunda 

patent başvurusu yapılması gibi 

çeşitli yollarla önemli bilgi 

varlıklarımızı tespit ediyor ve 

koruyoruz. Fikir hakkının 

şirketimize sağladığı değere ve 

katkıya verdiğimiz önemin bir 

göstergesi olarak, yeni 

buluşların yaratılmasını destek- 

liyor ve Vodafone Türkiye'nin 

Global İnovasyon Merkezi 

OKSİJEN'e ait patent başvuruları 

yaparak bu değerli fikirlerin 

korunmasını sağlıyoruz.

2016 yılında yaptığımız 125 

patent başvurumuzla kendi 

rekorumuzu kırmanın mutlulu- 

ğunu yaşıyoruz. Vodafone 

Türkiye'nin dijitalleşmesi vizyo- 

nu çerçevesinde ülkemizin bir 

teknoloji üretim merkezi olması 

yolunda çalışmalarımızı devam 

ettireceğiz."

Türkiye'den dünyaya teknoloji ihraç ediyor 
Vodafone'un tüm operasyonları içinde "Global 

İnovasyon Merkezi" seçilen OKSİJEN, Vodafone 

Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olarak bir 

yandan Türkiye'de mobil ve sabit iletişim sektörünün 

ufkunu genişleten çalışmalara imza atarken, bir 

yandan da uluslararası inovasyon standartlarının 

belirlenmesine katkıda bulunuyor. Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi olan İTÜ ARI Teknokent'te 

çalışmalarını yürüten OKSİJEN, ağırlıklı olarak 

Lokasyon Bazlı Servisler, Kurumsal ve Bireysel 

Çözümler, Akıllı İletişim Çözümleri gibi alanlarda 

faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda, iç ve dış mekân 

konumlandırma teknolojilerinden makinelerarası 

iletişime, mobil ticaretten yakınsamaya kadar geniş 

bir yelpazede teknoloji çözümleri geliştiriyor.  
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Melekler
Rotayı Türkiye’ye Çevirdi

Dünya Melek Yatırım Forumu için 52 ülkeden İstanbul'a gelen 546 melek yatırımcı önemli kararlara 

imzaattılar. Yapılan protokol ve anlaşmalarla Türkiye'de yeni yatırımları teşvik edecek bir yol haritası çizildi...

MELEK yatırım dünyasının kalbi 12-14 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul'da attı. Türkiye'de ilk kez İTÜ ARI 

Teknokent ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Melek Yatırım Forumu’nda startup aşamasından melek 

yatırımcılığa kadar her aşamada ihtiyaç duyulan finansmana ulaşımın yollan tek tek gündeme alındı. Foruma 

52 ülkeden 546 delege katıldı. 

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda dünyanın dört bir 

yanından gelen melek yatırımcılar melek 

yatırımcılığın 2017 vizyonlarını konuştu. Bunların 

yanı sıra startupların ve girişimcilerin finansmana 

ulaşımlarını kolaylaştırmak için yeni finansal 

enstrümanlar geliştirilmesi amacıyla fikir jimnastiği 

yaptılar. Etkinlik boyunca düzenlenen panellerde 

"Kurumsal yatırım sermayesi ile melek yatırımcıları 

start-up aşamasından itibaren nasıl daha fazla 

buluşturabiliriz? Gelişmekle olan ve borsaya açılma 

planlan olan girişimcilerin kurumsallaşma süreçleri 

nasıl olmalı? İleri aşamadaki şirketler için yenilikçi 

programlar nelerdir Borsalar melek yatırımcılar ve 

girişimciler için daha stratejik hale nasıl getirilebilir? 

Girişimcilerin fonlanmasında ne tip inovatif finansal 

enstrümanlar geliştirilebilir? Melek yatırımcılar 

arasında işbirliği nasıl geliştirilebilir? Teknoparkların 

yatırımcılar için üstlenebilecekleri yeni sorumluluklar 

neler olacak? FinTech sektörünün 2020 planları 

nelerdir?" gibi soruların ışığında pek çok noktaya 
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Dünya Melek Yatırım Forumu'nda dünyanın 
dört bir yanından gelen melek yatırımcılar 
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50 Milyar Dolarlık Hacim
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Melekler
Rotayı Türkiye’ye Çevirdi
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Dünya Melek Yatırım Forumu'nda dünyanın dikkatini çekecek iki önemli rapor da açıklandı. Güneydoğu Avrupa 

Melek Yatırım Ekosistemi ve Türkiye raporunun açıklanması ile çok önemli istalistiki veriler ve güncel bilgiler 

forum katılımcılarıyla paylaşıldı. Dikkat çeken sunumlardan biri de Sheffield Üniversitesi'nden geldi. 

Girişimcilerin sıfırdan iş kurabilmeleri ve atacakları her adımda başarıyı garantileyebilecekleri bilimsel bir 

metodoloji Sheffield Üniversitesi'nden bir grup bilim adamının yaptığı araştırma ile bilimsel geçerlilik kazandı. 

Dünyada ilk kez İstanbul'da bu forumda açıklanan bu teorinin pek çok girişimci ve yatırımcı açısından gerçek bir 

yol haritası olarak takip edilebileceği belirtiliyor. 

London Stock Exchange Group 

(LSEG), Avrupa Melek Yatırım 

Ticaret Örgütü (EBAN), Afrika 

Melek Yatırım Ticaret örgütü 

(ABAN), Ortadoğu Melek Yatırım 

Ticaret Örgütü (MBAN), Dünya 

Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) 

ve Uluslararası Ticaret Odaları 

İşbirliği Konseyi (ICC), İstanbul'da 

Dünya Melek Yatırım Forumu 

çerçevesinde çeşitli işbirliği 

anlaşmaları imzaladılar. Girişim- 

cileri ve melek yatırımcıları 

yakından ilgilendiren işbirliği 

anlaşmaları "İstanbul Anlaşma-  

Pazar Çok Şey Vaat Ediyor

ları" olarak dünya sermaye 

piyasaları literatüründe yerini aldı. 

İstanbul Anlaşmaları ile belirlenen 

yol haritasıyla, girişimcilerin 

Silikon Vadisi'ne gitmeden kendi 

ülkeleri içinde çıkış yapması 

hedefleniyor. Öte yandan "Start- 

up'tan melek yatırımcıya, melek 

yatırımcıdan kurumsal sermayeye, 

kurumsal sermayeden borsaya" 

şeklinde belirlenen yol haritası da, 

Afrika, Avrupa ve Ortadoğu'daki 

tüm melek yatırımcılara bildiri- 

lecek. Forum kapsamında Londra 

Stock Exchange Group ile Türkiye 

Melek Yatırımcılar Derneği ara- 

sında bir de protokol imzalandı. 

Forum’da Dünya Mükemmellik 

Ödülleri de sahiplerini buldu. 

Dünya Melek Yatırım Forumu'nun son gününde katılımcılar, İTÜ ARI 

Teknokent bünyesinde yeni kurulan ileri aşama girişimcilik merkezi İTÜ 

MAGNET'i ve erken aşama kuluçka merkezi Çekirdek'i ziyaret ettiler. 

Ziyaret sırasında merkezin ve İTÜ ARI Teknokent'in tanıtımını yapan  

Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, 

söz konusu merkezin ilk uluslararası katılımcılı etkinliğini 

gerçekleştirdiklerini belirterek, Magnet'i İTÜ Teknokent'in yeni doğan 

çocuğu olarak tanımladı.

İTÜ MAGNET ÇOK İLGİ GÖRDÜ

İşbirliği Anlaşmaları
Yapıldı
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Butik Deneyimler’in Paylaşım Ekonomisine Dayalı Pazar Yeri modeli ilgi çekiyor. Geleceğin paylaşım 

ekonomisi üzerine şekilleneceğini öngören ve “Uber, Airbnb gibi markaların başarısı tesadüf değil, bu 

artık yeni gerçeklik, yeni iş yapma modeli.” mottosu ile yola çıktıklarını belirten Butik Deneyimler 

kurucusu  “Bizi gerçekten mutlu eden şeyler sahip olduklarımız değil, yaşadığımız güzel 

deneyimlerdir – örneğin uzun zamandır Likya yolunu yürümek istiyorsunuz ancak konu ile ilgili hiçbir 

fikriniz yok. Ya da hât sanatının inceliklerini bilmek istiyorsunuz ancak işin erbabını bulamıyorsunuz. 

Herhangi bir bölgeyi turist gibi değil de oradaki bir yerli gibi yaşamak, onların yaşadığı hayatı 

deneyimlemek istiyorsunuz. Ya da hiç fikriniz olmayan bir konu hakkında, mesela kuantum felsefesini 

öğrenmek ya da yönetim becerilerinizi geliştiren bir doğa yürüyüşü ve kampı. İşte biz bu deneyimli 

uzmanlar ile bu deneyimi yaşamak isteyen romantik tüketicileri bir araya getiren sosyodijital 

platformuz.” diyor.

Butik  Deneyimler

Butik Deneyimler projesi Google’ın desteği ile düzenlenen ve Silikon Vadisi’nin en prestijli 
girişimcilik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen StartupGrind Global etkinliğinde 

teknolojisini sunmak üzere 5 kıtadan 200 şehirde yapılan on binlerce başvuru arasından 
seçilen 100 girişimden biri oldu.

StartupGrind ile  Silikon Vadisi’ne Gidiyor.
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“Binlerce başvuru arasından seçilerek iddialı teknoloji 
girişimleri arasında olduğumuz için gururluyuz” 

Silikon Vadisi etkinliğine kabul sürecinin oldukça yorucu olduğunu belirten Rıfat Arıcanlı (CSA), “Biz daha 

önce Almanya’da, Portekiz’de ve Finlandiya’da da oldukça prestijli girişimcilik etkinliklerine kabul almış ve 

görünürlük sağlamıştık. Bu sayede StartupGrind ile tanışıp başvuru için davet aldık. Teknoloji, ekip, strateji ve 

finansal açılarından yapılan değerlendirmeleri başarıyla geçtikten sonra başvurumuz onaylandı. Binlerce 

başvuru arasından seçilerek iddialı teknoloji girişimleri arasında olduğumuz için gururluyuz” dedi.

Bulut tabanlı mobil pazaryeri altyapımız farklı iş alanlarında dijital dönüşüm için uyarlanabilir. Butik 

Deneyimler teknoloji altyapısının bulut tabanlı mobil pazaryeri ve sosyal alışveriş çözümü olduğunu belirten 

Volkan Özçelik (CTO) “Elimizdeki esnek altyapı çözümünü farklı iş alanlarına da hızlıca uyarlanabiliyoruz, bu 

özelliğimiz Silikon Vadisindeki etkinliğe katılacak 100 girişimci arasına girmemizde etkili oldu” dedi.

Ericsson Orta Doğu ve Afrika İş 
Geliştirme Direktörü ve İTÜ 
Çekirdek Mentoru Hasan Basri 
Akırmak, “Türkiye’de çok az girişim 

bulut temelli platformu Silikon 

Vadisindeki beklentileri karşılaya- 

cak şekilde esnek, ölçeklenebilir 

olarak kurguluyor. Butik Deneyim- 

ler, bulut platform öncüsü Amazon 

Web Services (AWS) hizmetlerini 

ölçeklenebilir yük dağılımı (Load 

Balancing), gerçek zamanlı veri akışı 

işleme (Stream Processing) gibi 

amaçlarla kullanıyor. Yazılım geliş- 

tirme süreçleri de CI/CD (Continuous 

Integration / Continuous Delivery) 

yaklaşımı ile Türkiye ve ABD olmak  

üzere iki ülkedeki ekip ile 

yönetiliyor” diyor.

Butik Deneyimler platformunun 

henüz kapalı test sürecinde 

olduğunu ve bahar aylarında 

lansman planladıklarını belirten 

Emrah Yaman (CDO), “Kullanıcı 

deneyiminin kusursuz olması için 

çalışıyoruz. Tüm iş süreçlerini bu 

açıdan test ediyoruz; biz 

kullanıcımızı mutlu etmek istiyoruz. 

Uygulamamızı deneyimlemek iste- 

yen kullanıcılarımız web sitemizden 

e-posta adreslerini bize bırakabilir” 

dedi.
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İTÜ ARI Teknokent sponsorluğunda Etohum tarafından gerçekleştirilen Avrasya’nın en büyük 
girişimcilik etkinliklerinden Startup Turkey’de final sahnesine çıkan 15 girişimden en başarılıları jürinin 

ve katılımcıların oylarıyla belirlendi.

STARTUPTURKEY 2017’DE  ÜÇÜNCÜ OLDU

Dünyanın dört bir yanından 500 

katılımcı, 150’yi aşkın yatırımcı ve 

100’den fazla girişimcinin 

katılımıyla bu yıl 9. kez Antalya’da 

gerçekleştirilen Startup Turkey 

2017’de, İTÜ Çekirdek girişimle- 

rinden Buy Buddy binlerce girişimi 

geride bırakarak üçüncü olma 

başarısını gösterdi.

Buy Buddy, giyim mağazalarında 

müşterilerin kasaya gitmeden 

alışveriş yapmalarını sağlayan, 

aynı zamanda da bir ürün 

güvenlik cihazı olarak çalışarak, 

ürünlerin çalınmasını engelleyen 

bir IOT cihazı ve mobil 

uygulamalar seti.

Yarışmanın ikincisi Taşeron 

Bankası olurken, birincilik unvanı 

ise Tespack’e verildi. İkincilik

ödülünü kazanan Taşeron Banka- 

sı, Devletler tarafından ihale 

edilmiş projeleri alan müteahhit- 

ler için taşeron ekip ve taşeron 

firma bulabilmelerini sağlayan bir 

platform olarak çalışıyor. Taşeron 

Bankası sisteminde şu anda 

15.820 taşeron ve 2100’den 

fazla müteahhit firma bulunuyor.

Akıllı kıyafetler ile kullanıcılarına 

hareket halinde mobil enerji 

yaratımı sağlayan Tespack ise 

Startup Turkey Challenge’da 

birincilik ödülünün sahibi oldu. 

Son teknoloji ve bağlanırlık 

özelliklerini özel tasarımıyla 

birleştiren Tespack, teknolojileri 

akıllı kıyafetlerin en büyük 

sorunları olan pil ömrü ve 

bağlanırlık sorunlarını çözmekte- 

dir. 200,000’den fazla ürün 

satmış olan Tespack’ın müşteri- 

leri arasında özel şirketlerin 

yanında Birleşmiş Milletler ve 

silahlı kuvvetler de bulunmaktadır. 

Startup Turkey Challenge 2017 ile 

ilgili açıklamada bulunan Etohum 

Kurucusu Burak Büyükdemir 

şunları söyledi: “Bu yıl 

dokuzuncusunu gerçekleştirdiği- 

miz Startup Turkey 2017’yi 

Startup Challenge 2017 ile 

tamamladık. Değerli jüriler ve 

katılımcıların oylarıyla seçilen ve 

bu senenin kazanını olan üç 

girişimin yanında finale kalan diğer 

on iki girişim yatırımcı 

görüşmelerine şimdiden başladı. 

Her yıl büyüyen Startup Turkey 

etkinliği önümüzdeki yıllarda da 

bölgenin ve dünyanın sayılı 

girişimcilik etkinliklerinden biri 

olmaya devam edecek.”
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ceptamir.com
2 MİLYON TL DEĞERLEME İLE YATIRIM ALDI

Akıllı mobil cihazlara yerinde tamir 

servisi sunan Ceptetamir.com, ilk 

melek yatırımını yapan Burak 

Menteşe’den 2 milyon TL’lik 

değerleme ile yatırım aldı. 

Altyapısını güçlendirmek isteyen 

girişim, yatırım ile Türkiye’nin her 

yerinde hizmet vermek için 

çalışmaya başlamış oldu. İsa Uysal

tarafından 2016’da kurulan ve ilk 

olarak İstanbul’da hizmet vermeye 

başlayan Ceptetamir.com, çeşitli 

markalardaki mobil cihazların 

tamirini yerinde sağlıyor. Bu 

şekilde tamir hizmetinde 

müşterilerine zaman kazandıran 

hem de kişisel verilerin korunması 

konusunda titiz bir yaklaşım 

sergileyen girişim, şu ana kadar 

aralarında BKM Express, Markafoni 

gibi firmalarında bulunduğu 

1300’ün üzerinde kurumsal ve 

kişisel kullanıcıya hizmet vererek 

pazardaki yerini güçlendirmişti.

İlk yatırımını yapan Burak Menteşe 

ise görüşlerini “CepteTamir.com ile

ilk yatırımımı gerçekleştirmiş 

oldum. Yatırım yapmamın sebebi,  

girişimin yerinde servis, iş 

modeliyle insanların hayatını  

kolaylaştırarak zaman kazandır- 

ması ve ayrıca girişim ekibinin bu 

alandaki tecrübesi oldu. Cepte 

Tamir, bu alandaki önemli bir açığı 

da kapatarak, gelecekte global 

pazarda önemli bir noktada 

olacağına inanıyorum.” diyerek 

belirtti.
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IUGO KEİRETSU FORUM’DAN 
400.000 DOLAR 
YATIRIM ALDI

Otomotiv kategorisinden İTÜ Çekirdek’e başvuran ve Big Bang 
2015 finalistlerinden IUGO, Keiretsu Forum Türkiye Melek 

Yatırımcıları’ndan 400.000 dolar yatırım aldı.

İleri seviye sürücü destek sistemleri geliştiren 

IUGO’nun yatırım sonrası değerlemesi 4,5 milyon 

dolar olarak açıklandı.

Girişim, geliştirdiği iş zekası ve veri analizi 

çözümleriyle trafik kazalarını ve yakıt israfını 

azaltıyor.

IUGO geliştirdiği cihazıyla sürüşe dair verileri hizmet 

verdiği büyük araç filolarından topluyor. Topladığı bu 

veriler sürekli olarak ortak bir veri havuzuna 

gönderiliyor ve yapay zeka algoritmaları tarafından 

destek sistemini bir sonraki adıma taşıyacak 

iyileştirmeler saptıyor.

IUGO, otomotiv İhracatçıları Birliği ile İTÜ Çekirdek 

Otomotiv Kategorisi’ni başlattığımız 2015 yılında 

kuruldu. O yılın Big Bang yarışmasında finale kadar 

yükselerek 100.000 TL yatırım ve 120.000 dolar 

değerinde IBM Bluemix kullanım ödülü kazanmıştı.

Keiretsu Forum yatırımcılarının sağladığı 400 bin 

dolarlık kaynak, IUGO’nun ürün geliştirmek ve yeni 

pazarlara açılmak üzere yatırımlar yapmasını 

sağlayacak.

Girişimin kurucularından, ayrıca genel müdürlüğünü 

üstlenen Evren Özatay, akıllı araçların sigorta ve araç 

kiralama sektörlerine yeni bir soluk getireceğine 

inanıyor: “Günümüz akıllı araç geliştirme 

ekosisteminde, araç telemetrisi alanının hızla 

değiştiğini, bu dönüşüm neticesinde sürücülerin ve 

sürüş alışkanlıklarının ön plana çıktığını, araçlara kara 

kutu takılmasının bir sonucu olarak sigorta ve araç 

kiralama sektörlerinde yeni finansal modellerin 

ülkemizde yaygınlaşmaya başlayacağını 

gözlemliyoruz.”
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IUGO KEİRETSU FORUM’DAN 
400.000 DOLAR 
YATIRIM ALDI

Otomotiv kategorisinden İTÜ Çekirdek’e başvuran ve Big Bang 
2015 finalistlerinden IUGO, Keiretsu Forum Türkiye Melek 

Yatırımcıları’ndan 400.000 dolar yatırım aldı.

İleri seviye sürücü destek sistemleri geliştiren 

IUGO’nun yatırım sonrası değerlemesi 4,5 milyon 

dolar olarak açıklandı.

Girişim, geliştirdiği iş zekası ve veri analizi 

çözümleriyle trafik kazalarını ve yakıt israfını 

azaltıyor.

IUGO geliştirdiği cihazıyla sürüşe dair verileri hizmet 

verdiği büyük araç filolarından topluyor. Topladığı bu 

veriler sürekli olarak ortak bir veri havuzuna 

gönderiliyor ve yapay zeka algoritmaları tarafından 

destek sistemini bir sonraki adıma taşıyacak 

iyileştirmeler saptıyor.

IUGO, otomotiv İhracatçıları Birliği ile İTÜ Çekirdek 

Otomotiv Kategorisi’ni başlattığımız 2015 yılında 

kuruldu. O yılın Big Bang yarışmasında finale kadar 

yükselerek 100.000 TL yatırım ve 120.000 dolar 

değerinde IBM Bluemix kullanım ödülü kazanmıştı.

Keiretsu Forum yatırımcılarının sağladığı 400 bin 

dolarlık kaynak, IUGO’nun ürün geliştirmek ve yeni 

pazarlara açılmak üzere yatırımlar yapmasını 

sağlayacak.
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gözlemliyoruz.”
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İTÜ Çekirdek firmalarından 

Teleporter, dünyanın en büyük 

interaktif medya festivallerinden 

South by Southwest (SXSW) 

kapsamında bu sene ilk kez 

eklenen VR/AR kategorisinde 

finale kaldı. 10-18 Mart 2017 

tarihleri arasında Teksas’ta 

düzenlenen etkinliğe katılan 

Teleporter, geçmiş yıllarda kendini 

bu festivalde tanıtan Twitter, 

Foursqure gibi bugün tüm 

dünyanın kullandığı birçok 

uygulamanın da tanıtıldığı sahnede 

yer alma başarısını gösterdi.

Teleporter, kullanıcılarının katıl- 

mak istediği canlı spor, müzik ve 

e-spor  etkinliklerini oradaymış gibi 

Teleporter, eğlence ve teknoloji sektörünün önde gelen firmaları 
ile dünyadaki en iyi startup’lar arasında köprü olan ve iş fikrini 

dünyaya duyurmak isteyen girişimlere kapı açan SXSW’ya 
gitmeye hazırlanıyor.

deneyimlenebilmesini  sağlayan 

sanal gerçeklik teknolojisine dayalı 

yeni nesil bir deneyim 

platformudur. Dünyanın neresinde 

olursa olsun kullanıcının ve bu 

sistemi kullanan diğer arkadaş- 

larının etkinlik alanında birer 

avatar olarak görmesini, onlarla 

iletişim kurmasını ve etkinlik 

atmosferinin keyfini beraber 

çıkarmasını sağlar. Bu deneyimi 

yaşayabilmek için bir sanal 

gerçeklik gözlüğü ve içine 

yerleştirilen bir akıllı telefon yeterli 

oluyor. Ayrıca çok daha gelişmiş VR 

cihazlarıyla da aynı deneyimin 

yaşanmasına olanak sağlayan bir 

platform. Teleporter, insanların 

Teleporter
AMERİKA YOLCUSU

İTÜ ÇEKİRDEK GİRİŞİMİ

yıllar önce radyo ile dinlemeye, 

sonrasında TV ve internet ile 

izlemeye başladığı uzaktaki 

etkinlikleri geleceğin medyasına 

taşıyarak nerede olunursa olunsun 

kişilere bu keyfi yaşayabilme 

imkan tanıyor.

İTÜ Çekirdek’in girişimcilik yarış- 

ması Big Bang 2016’da dereceye 

giren ekipler arasında yer alan 

Teleporter ayrıca İTÜ ARI 

Teknokent’in girişimcileri  Amerika’ 

ya taşıyan programı İTÜ GATE’e de 

davet edilerek 50 bin dolarlık 

programdan yararlanma imkanı 

bulmuştu.
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ABD’ye  Gidecek
Firmalar  Belli  Oldu!

İşlerini dünyaya açmak için İTÜ GATE programına katılan 20 firma, 5 haftalık 
yoğun bir eğitimin ardından, 22 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen Demo 

Day’de jürinin karşısına çıktı.

İTÜ GATE İLE 

4 dakika sunum, 4 dakika soru cevap olmak üzere her 

firmanın jüriyi ikna etmek için 8 dakikası vardı. Jüri 

katılımcılar arasından yalnızca en iyi 10 tanesini İTÜ 

GATE ile ABD serüvenine atılmaya hazır gördü.

Aşağıda alfabetik olarak sıralanmış olan firmalar, İTÜ 

GATE ile önce iki hafta boyunca San Francisco’da, 

ardından da yine iki hafta Chicago’da olacak. Firmalar 

ardından 5 ay boyunca istedikleri lokasyonda küresel 

iş geliştirme faaliyetlerinde bulunacaklar:
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360DRC
360DRC Marketing, 360 derece 

yönetim anlayışını, tek noktadan 

yönetim kolaylığı ve avantajı ile 

beraber sunan, tüm iç ve dış 

müşterilerin sadakat ve ödül- 

lendirme projelerinde uzmanlaş- 

mış bir pazarlama şirketidir. 

Dünyanın bir numaralı Bulut 

Platformu SalesForce.com ile 

müşterilerine hizmet veren firma, 

Abbott ve British American 

Tobacco gibi devler tarafından 

tercih edilmektedir.

Done
Türkiye’nin en çok ödül alan ve ilk 

mobil yazılım firması olan Done, 

otel sektörüne yönelik geliştirdiği 

Home2nite isimli yenilikçi  çözü- 

münü küresel otellerin kullanımına 

açıyor. Done geliştirdiği Guest 

Engagement Suite ile otel 

müşterilerinin kolay ve kişiselleş- 

tirilmiş şekilde masa rezervas- 

yonu, anahtarsız oda girişi, mobil 

check-in/check-out ve navigasyon 

gibi otel servislerinden yararlan- 

yararlanmasını sağlar.

Fieldpie 
FieldPie, firmaların saha iş 

gücünün en optimum şekilde 

planlamasını ve tüm saha 

aktivitelerinin anlık olarak izlen- 

izlenmesini sağlayan, kullanımı 

kolay bir Mobil Saha Yönetimi 

uygulamasıdır. Saha ekipleri 

tarafından yapılan Satış ve 

Dağıtım, Servis Yönetimi ve Saha 

Denetimlerine dair sahadaki tüm iş 

süreçlerinin en kolay şekilde 

yapılmasını sağlayan zengin 

özellikler  ve veri analiz araçları ile 

donatılmıştır.

IOT-Ignite
IoT-Ignite geliştiricilere kendi 

nesnelerin interneti hizmetlerini 

tasarlama, geliştirme ve dağıtma 

imkanı tanıyan açık bir 

platformdur. Android dünyasının 

hızlı geliştirme ve uygun fiyatlı 

cihazlar gibi avantajlarını, 

nesnelerin interneti dünyasına 

sunmaktadır.

Plus1Minus1
P1M1, finans kuruluşlarını 

hedefleyen kestirimsel veri 

analitiği ve optimizasyonu fir- 

masıdır. Cash+ isimli SaaS ürünü ile 

finans kuruluşlarına operasyon 

maliyetlerini asgari seviyeye 

indirme kabiliyeti sunar.

ProMANAGE
Fabrikalarda üretim operasyonları- 

nın etkin biçimde yönetilmesini 

sağlayan; IoT/ IoS altyapısı ile 

üretim planlama, üretim, kalite ve 

bakım yönetimi operasyonları ile 

zaman dahil tüm kaynakların en 

verimli biçimde kullanımını ve 

maliyetlerin minimuma indirilme- 

sini mümkün kılan sistemdir.

Tazi.io
tazi.io, kullanıcı davranışı, çevresel, 

sistemsel verileri üzerinde, sürekli 

öğrenen yapay öğrenme çözümleri 

ile risk, fraud, churn, müşteri 

sadakati tahminini ölçeklenebilir 

ve hızlı bir şekilde yapar. 2015

yılından bu yana İTÜ ARI  

Doç. Dr. Deniz Tunçalp

ABD’ye gitmeye hak kazanan 

firmalar İTÜ GATE programı 

kapsamında 2 ay İstanbul’da 

çeşitli atölye çalışmaları ve 

mentorluk seanslarına 

katıldıktan sonra 22 Nisan 

2017’de yola çıkacaklar.

Teknokent bünyesinde araştırma 

faaliyetleri yürüten tazi 

(http://tazi.io/), “tazi hunt” ürünü ile 

müşteri memnuniyeti, güvenilirliği 

ve güvenliği ile ilgili anlık 

öngörülerde bulunarak, olası 

olumsuzlukların önüne geçebiliyor. 

Aynı zamanda müşteri hare- 

ketlerindeki belirli örüntüleri tesbit  

ederek, müşterinin belirli ürünleri 

alma ihtiyacında, churn etmek 

üzere ya da segment değiştirmek 

üzere olduğunu da tazi hunt 

önceden belirleyebiliyor. 

Teleporter
Teleporter, katılmak istediğiniz 

canlı spor, müzik ve e-spor 

etkinliklerini oradaymış gibi 

deneyimleyebilmenizi sağlayan 

sanal gerçeklik teknolojisine dayalı 

yeni nesil bir deneyim 

platformudur. Dünyanın neresinde 

olursa olsun sizin gibi bu sistemi 

kullanan diğer arkadaşlarınızı da 

etkinlik alanında birer avatar olarak 

görüp iletişim kurabilir, etkinlik 

atmosferinin keyfini beraber 

çıkarabilirsiniz

Tellbout.com
Tellbout kariyer odaklı bir 

soru-cevap platformudur. Dene- 

yimli profesyonellerin çalıştıkları 

organizasyonlara ve iş tanımlarına 

dair yaptıkları video ve yazılı 

açıklamalar ile öğrencilerin daha iyi 

kariyer tercihleri yapmasına 

yardımcı olur.
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İTÜ  GATE
Firmaları

Türkiye’nin en iyi girişimlerini sıralayarak ekosistemin gelecek vaat 
eden oyuncularını gözler önüne seren Startup100 Listesi, Türk iş 

dünyasının önde gelen 62 isminden oluşan jürinin oylarıyla belirlendi.

TÜRKİYE’NİN EN İYİLERİ LİSTESİNDE

7 İTÜ GATE firması, 245 girişimin 

önerildiği ve 100 tanesinin sıralandığı 

listeye girmeye hak kazandı. Türkiye’nin 

en iyileri listesine giren firmalarımız 

Segmentify (9), Katı Hal Arge (52), 

Monument (55), Borda Teknoloji (71), PHI 

Tech (74), Expertera (75), SocialCube 

(99) şeklinde sıralandı.

Aralarında Ali Sabancı’dan Faruk 

Eczacıbaşı’na, Hasan Aslanoba’dan 

Nevzat Aydın’a kadar ekosistemin ikonik 

isimlerinin yer aldığı dev jürinin öneri ve 

oylarıyla oluşturulan liste, yatırımcılar için 

geçerli bir kaynak olmayı amaçlıyor.
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1. Insider

2. Paraşüt

3. Onedio

4. Iyzico

5. Sinemia

6. Connected2me

7. Scorp

8. Fitwell

9. Segmentify

10. Kolay İK

11. Vispera

12. Getir

13. BiTaksi

14. Tapu.com

15. Evreka

16. Iven.io

17. SuKolay

18. Kapgel

19. Armut

20. Bisu

21. Birbilenesor

22. Evidea

23. Elba

24. Vivense

25. Englishninjas.com

26. Invidyo

27. V-count

28. Livecast.com

29. Etkinlikcim.com

30. Buldumbuldum

31. Peoplise

32. Bikutumutluluk

33. Optiyol

34. Gardrops

35. Modacruz

36. Gram Games

37. Twentify

38. Obilet

39. Rentnconnect

BizzConsulting tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en başarılı 
girişimlerini belirleyen Startup 100 listesi aşağıdaki gibi sıralanıyor:

40. Veloxity

41. Peakgames

42. Mutlubiev

43. Elektra IC

44. ISD

45. Supplementler

46. Oto.net

47. Mall IQ

48. Reztoran

49. Unite.ad

50. Rotorbit

51. Lastoda.com

52. Katı Hal Arge

53. Ambent Wireless

54. Bionluk.com

55. Monument

56. Nuvia

57. Stajim.net

58. Modanisa

59. Bama Teknoloji

60. Raklet

61. IUGO Teknoloji

62. Pubinno

63. Iconic

64. Deeper

65. Onlab

66. AR Pandora

67. Mobil Oto Servis

68. Smart Moderation

69. Positive Enerji

70. Çaycı

71. Borda Teknoloji

72. Bunsar

73. Papiroom

74. PHI Tech

75. Expertera

76. Anlatsin.com

77. Indoora

78. Kolektif House

79. Gpay

80. Meal Box

81. Kartonoyuncak.com

82. Digiform

83. SnapBuy

84. İninal

85. OtoWorks

86. Voscreen

87. Uplifers

88. Hızlıçeviri

89. Longi

90. Radarsan

91. YongaTech

92. EvdekiBakıcım

93. Bulutistan

94. SC3.io

95. Apsiyon.com

96. Reality Arts Studio

97. Yolluyo.com

98. Amelos Interactive

99. Socialcube

100. Esarj
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Açıldı!
İTÜ MAGNET

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nün teknoloji 
geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent, girişimcilik 
ekosistemini canlandırıp büyütmek için gerçekleştirdiği 
programlarına, Türkiye’nin ilk ileri aşama girişimcilik 
merkezi İTÜ MAGNET’i ekledi.  
İTÜ MAGNET, kuruluş aşamasını geride bırakmış 
girişimci firmaların büyüyerek uluslararası pazarlarda 
rekabet edebilecek ölçeğe gelmesini desteklemeyi 
amaçlıyor. Bu fonksiyonu ile İTÜ MAGNET, Türkiye 
girişimcilik ekosistemindeki önemli bir boşluğu 
dolduracak. 

İLERİ AŞAMA GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ 
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Açıldı!

İTÜ MAGNET yüksek potansiyele sahip ve 
pazarda yerini almış teknoloji girişimcilerini bir 
araya getirerek, girişimcilerin birlikte başardığı 
bir dayanışma ve paylaşım ortamı sağlayacak.

İTÜ MAGNET Kimleri Hedefliyor?

İTÜ MAGNET kuruluş aşamasını geride bırakmış ve yüksek potansiyele sahip teknoloji girişimcilerini 

destekleyecek. 

İTÜ MAGNET’liler, ürününü müşteri karşısına çıkarmış ve fatura kesmeye başlamış veya bu aşamaya 

çok yakın, hızla ölçeklenmek için gerekli temel kaynaklara sahip, yatırım almış veya almaya yakın, 

faaliyet gösterdiği alanda bir rekabet avantajına ve büyüme potansiyeline sahip bireysel girişimciler 

ve girişimci firmalar olacak. Bu kişilerin İTÜ MAGNET üyeliğine GİRİŞİMCİ veya GİRİŞİMCİ FİRMA 

kategorisinden başvuru yapması gerekiyor.

İTÜ MAGNET’te ayrıca, girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan uzmanlar, tasarımcılar, yazılımcılar, 

danışmanlar, yatırımcılar ve melek yatırım ağları da birey veya kurum olarak yer alabilecekler. Bu 

kişilerin İTÜ MAGNET üyeliğine KATILIMCI kategorisinden başvurması gerekiyor.

İTÜ MAGNET’te yer alan girişimciler 
birbirleriyle ve girişimcilik ekosisteminin 
önemli paydaşlarıyla işbirliklerini kendi çalışma 
ortamlarında geliştirebilecekler.
Ayrıca sahip olduğu geniş çalışma alanı, 
yakında açılacak prototip ürün geliştirme ve 
üretim laboratuvarı, toplantı odaları, 
konferans salonu ve sunum sahnesi ile İTÜ 
MAGNET komple bir girişimcilik üssü. 
İTÜ MAGNET ayrıca Türkiye’de faaliyet 
göstermeye başlayacak uluslararası girişimci 
firmaların da kullanımına açık olacak. İTÜ 
MAGNET girişimcileri, farklı ülkelerden gelen 
girişimcilerle bir arada çalışıp etkileşim kurma 
imkânına da sahip olacaklar.

İTÜ MAGNET’te 
Hangi Olanaklar Olacak?
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca İTÜ’nün ‘girişimci üniversite’ 

ruhu ile hayata geçirilen İTÜ MAGNET’in İstanbul’un inovasyona dayalı gelişimine önemli katkı 

sağlayacağını ve uluslararası rekabet gücünü artıracağını belirtti. Prof. Karaca, “İstanbul’u hep 

birlikte Dünya’nın girişimcilik ve inovasyon açısından lider 20 şehrinin arasına sokmamız lazım. 

İTÜ MAGNET girişimcilerin bir arada çalışacağı, ihtiyaç duydukları uzmanlıklara ve melek 

yatırımcılara kolayca erişebilecekleri ve sürekli öğrenecekleri çok özel bir platform. İTÜ olarak 

tüm gücümüzle girişimcilik kültürünün tohumlarını ekiyor, sürdürülebilir ve Dünya çapında 

rekabet eden bir ekosistemin temellerini atıyoruz.” dedi.

Ülkemizde özellikle şirketleşme aşamasını 
tamamlamış girişimlerin büyümesine odaklanan 
ileri aşama kuluçka ve girişimcilik merkezlerine 
ihtiyaç olduğunu belirten İTÜ ARI Teknokent 
Genel Müdürü Kenan Çolpan, MAGNET ile bu 
eksikliği gidermek yönünde, herkese örnek 
olacak bir adım atıldığını söyledi. Çolpan: 
“Ürünlerini satmaya başlamış teknoloji 
girişimcilerini bir sonraki olgunluk seviyesine 
taşımak amacıyla kurulan İTÜ MAGNET, 

girişimcilerin ürünlerini hızla ticarileştirmelerini 
ve pazarda gelişmelerini sağlayacak. İnovasyona 
dayalı girişimcilerle birlikte iş yapmak, partnerlik 
geliştirmek, yatırım yapmak, girişimcilerle birlikte 
büyümek isteyen tüm ekosistem katılımcıları İTÜ 
MAGNET’te bir araya gelecek. Böylece İTÜ 
MAGNET, ABD’deki benzerleri gibi girişimcilikle 
ilgili pek çok farklı programı bünyesinde 
barındıran, ileri aşama girişimciler için 
“kuluçkaların kuluçkası” rolünü üstlenecek.” dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca:
Hedef İstanbul’u Dünya İnovasyon Liderlerinden Biri Yapmak

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan:
“İTÜ MAGNET Türkiye’nin Girişimcilik Merkezi”
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İTÜ  ARI  Teknokent: 
İTÜ ARI Teknokent’in hâlihazırda erken aşamada girişimcilerin iş fikirlerini şirketleştirmelerini 

destekleyen İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi ve ölçeklenerek rekabet gücü kazanmış 

teknoloji firmalarını ihracat ve uluslararası başarıya yönelten İTÜ GATE Uluslararası Hızlandırma 

Programı bulunuyordu. İTÜ MAGNET’in açılması ile bu iki programın arasındaki halka da tamamlanmış 

oluyor. 

Kapsamlı programları ve teknoloji çeşitliliği ile İTÜ ARI Teknokent, Dünya’nın sayılı teknoloji 

geliştirme bölgelerinden birisi. İTÜ MAGNET’in de açılmasıyla, İTÜ ARI Teknokent, teknoloji geliştirme 

bölgesinde faaliyet gösteren firmalar da dâhil olmak üzere, her aşamadaki teknoloji girişimcisine 

destek veren, Ar-Ge’ye dayalı teknoloji firmalarına uygun ortam sağlayan, tamamen bütünleşik ve 

dünya çapında bir ekosistemi Türkiye’de kurmuş oluyor. 

İTÜ MAGNET 
HAKKINDA KISA KISA
• İTÜ MAGNET’e fikir aşamasını tamamlamış, 

ürününü ticarileştirmiş, büyüme aşamasına gelmiş 

teknoloji girişimcisi firmalar bir seçim sürecinden 

geçerek üyeliğe kabul ediliyor.

• Üye olan firmalar, İTÜ MAGNET’in gelişmiş 

ortamını ve ofis olanaklarını kullanabiliyorlar.

• Girişimciler tüm ofis giderleri ve danışmanlık 

hizmetleri için, tercih ettikleri üyelik tipine göre 

aylık 450-750 TL ücret ödeyecek.

• Ücretli üyelik modeli, girişimci firmaların piyasa 

şartlarına hazırlanması amacını taşıyor. Böylece 

fatura kesmeye başlamış teknoloji girişimcisi 

firmaların, müşterileriyle ilişki kurup ticari başarı 

elde etmek için daha fazla istek göstermeleri 

hedefleniyor.  

• İTÜ MAGNET, 2.000 m2 kapalı alan içinde 280 

girişimcinin aynı anda çalışma yapabileceği ortak 

bir platform.

• İTÜ MAGNET’e üye olan girişimcilerin en fazla 2 

yıl içerisinde ölçeklerini geliştirerek kendi ofislerine 

geçmeleri amaçlanıyor.

• İTÜ MAGNET, teknoloji girişimcisi firmaların ticari 

başarıya ulaşmasını hızlandırmayı hedefliyor.

• İTÜ MAGNET, üyelerini yüksek potansiyele sahip 

ve ürün geliştirme aşamasını tamamlayarak 

müşterisiyle buluşmuş teknoloji girişimcisi firmaları 

bir araya getiren bir merkez olacak.  

• İleri aşamadaki teknoloji girişimcilerini ve onlarla 

birlikte iş yapmayı hedefleyen tüm ekosistem 

katılımcıların bir araya getirecek olan İTÜ MAGNET, 

Türkiye girişimcilik ekosisteminin çekim merkezi 

olmayı hedefliyor. 

Kendi ofisini kurmadan önce kendini geliştirmek, 
sağlam ve sürdürülebilir bir yapıyla pazarında 
büyümek isteyen tüm teknoloji girişimcilerine 
açık olan İTÜ MAGNET hakkında daha fazla bilgi 
ve üyelik başvurusu için: 
http://www.itumagnet.com/ 

 Türkiye’nin Dünyaya Açılan Teknoloji Geliştirme Ekosistemi
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İTÜ MAGNET
Türkiye’nin ilk ileri aşama girişimcilik merkezi İTÜ MAGNET, 1 Mart 2017 
tarihinde gerçekleştirilen ve ekosistemden yüzlerce oyuncunun katıldığı 

partiyle kapılarını girişimcilere açtı.

Açılış Partisi
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İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan’ın açılış konuşmasıyla başlayan akşamda, 

İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz 

Tunçalp İTÜ MAGNET’in vizyonunu anlattı ve ardından sahneyi müzisyen İTÜ Çekirdek ve 

İTÜ GATE girişimcilerine bıraktı.

Partide İTÜ GATE firmalarından AloTech’in kurucusu Cenk Soyak ve müzik grubu Istanbul 

Funk Unit, dinleyicilere enfes bir jazz dinletisi sunarken; onların ardından sahneye bu sefer 

bir İTÜ Çekirdek girişimi olan Smart Mimic’in kurucusu Serdar Serttop çıktı ve müzik kaldığı 

yerden devam etti.

İTÜ MAGNET, İstanbul’daki iş dünyasının ve Teknokent içerisindeki teknoloji 
şirketlerinin merkezindeki konumu, İTÜ’nün köklü geçmişinden gelen bilgi birikimi, 
laboratuvar imkanları, konforlu çalışma ortamı ve sunduğu pek çok yenilikçi hizmet ile 
fiziksel bir ortak çalışma alanından fazlasını sunuyor.

İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan İTÜ MAGNET, 
fikrini ürüne dönüştürebilmiş ileri aşama girişimlerin büyüme süreçlerinde onlara fayda 
sağlayacak hizmetleri ve ortamı sunan bir ortak çalışma alanı. Girişimci ekiplerin verimli 
çalışmak için ihtiyaç duydukları ergonomiyi, ikramları ve yüksek hızlı internet 
bağlantısını sağlamasının yanı sıra; işlerini büyütmek için başvurabilecekleri uzman ve 
yatırımcıları da tek merkezde buluşturuyor.

İşlerini erken aşama kuluçka merkezimiz İTÜ 

Çekirdek’te başlatan ve hızla büyüyen 

girişimlerimizden Acrome, AR Pandora, 

Anlatsin.com, RePG, Nowhere Studios, Maxwell, 

Adgager, Ahtapot, Anatolian Technologies, Lagom, 

A6 Social ve Ivmeka da İTÜ MAGNET’in ilk sakinleri 

olarak merkezdeki yerlerini aldılar. 

İleri aşama girişimcilik merkezini dünyadaki diğer 

ortak çalışma alanlarından farklılaştıran yegane 

özelliği, bünyesinde yer alacak katılımcıları kabul 

etmeden önce bir değerlendirme sürecine tabi 

tutması.

Şirketleşme aşamasını tamamlamış girişimler, 

teknoloji odağında çalışan girişimciler ve 

uzmanlıkları doğrultusunda girişimlere katkı 

sağlamayı amaçlayan mentor ve yatırımcılar İTÜ 

MAGNET’e başvurabiliyor. İTÜ MAGNET’e başvuru 

şartları buradan görülebilecekken; tüm 

başvuruların istisnasız olarak Değerlendirme 

Kurulu tarafından masaya yatırıldığını belirtmekte 

fayda var.

İTÜ MAGNET’te iki farklı üyelik modeli bulunuyor. 

Paylaşımlı kullanım seçeneğinde, üyeler ortak 

çalışma alanındaki herhangi bir yerde 

çalışabiliyorken, Sabit kullanımda ise üyeler 

kendilerine özel masa ve kesonlara sahip oluyor.
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Türkiye’nin
Zirvesindeyiz QS World Ranking by Subject’te Madencilikte 

ilk 50’de, “Mühendislik ve Teknoloji” Genel 
Kategorisinde Türkiye’nin Zirvesindeyiz

Dünyanın en saygın üniversite sıralamalarından olan 

“QS World Rankings by Subject”in 2017 yılı verileri 

açıklandı. 4438 üniversiteden 3,098’inin 

değerlendirmeye alındığı ve bunlardan 1117’sinin 

sıralandığı listede, 18900’ün üzerinde programa 

karşılık gelen 127 milyon atıf incelendi. QS World 

Ranking by Subject sıralamasında üniversitemiz, 

mühendislik ve teknoloji alanında Türkiye’deki 

üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı. Bu yılki 

sıralamaya göre üniversitemiz, 46 disiplinin 11’inde 

“Dünyanın Elit Kurumları” (World’s Elite Institutions) 

arasına girdi. Sıralamanın, üniversitemizin temeli olan 

teknik bilimlerin değerlendirildiği “Mühendislik ve 

Teknoloji“ (Engineering & Technology) genel 

kategorisinde 242. sırada yer alan üniversitemiz, 

“Doğa Bilimleri” (Natural Sciences) alanında ise 321. 

sırada kendine yer buldu. Sıralamanın alt dallarına 

geldiğimizde ise “Mimarlık ve İnşa Edilmiş Çevre” 

(Architecture & Built Environment) alanında 

101-150 bandına ve "Yer Bilimleri" (Earth and Marine 

Sciences) alanında 101-150 bandına yerleşen 

üniversitemiz, “Mineral ve Madencilik” (Mineral & 

Mining) alanında ise 31. sırada yer alarak “QS 

sıralamasında tüm bölümlerde ilk 50’de yer alma” 

hedefine doğru ilk adımı attı. 
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REKTÖRÜMÜZ PTOF DR. MEHMET KARACA:
“DAHA ÜST SIRADA OLACAĞIZ.”

Sıralamayla ilgili görüşünü dile 

getiren Rektörümüz Prof. Dr. 

Mehmet Karaca öncelikle, İTÜ’nün 

bir araştırma üniversitesi olarak 

ilkleri başarma misyonu taşıdığını 

hatırlattı. Üniversitemizin aldığı 

mesafede güçlü ve uluslararası 

bilinirliği yüksek kadrosunun etkili 

olduğunu söyleyen Rektörümüz, 

dünyada devam eden “uzman- 

laşma üniversitesi” eğilimine 

İTÜ’nün en iyi şekilde uyum 

sağlamaya çalıştığını, özellikle de 

mühendislik alanındaki farkını 

ortaya koyduğunu belirtti. 

Üniversitemizin 250. yıl hedef- 

erinde “mühendislik ve teknoloji 

alanında sürekli olarak ilk 50'de 

yer alan kurum olma” amacının 

altını çizen Prof. Dr. Mehmet 

Karaca, asıl anlamlı olanın hızlı 

değil, kendinden emin ve istikrarlı 

bir yükseliş yakalamak olduğunu 

vurguladı. 

QS Dünya Sıralaması’nda ilk 50 

içinde yer alan Maden Fakültemizi 

kutlayan Rektörümüz, QS 

sıralamasıyla ilgili geleceğe dair 

görüşünü ise: “Sıralamalarda çok 

daha iyi yerlerde olmamız 

gerektiğini düşünüyorum ve bu 

potansiyel üniversitemizde fazla- 

sıyla bulunuyor. Daha iyi sonuçlar 

almak adına çalışmalarımız sürüyor 

ve yakında bunun çıktılarını da 

göreceğimize inanıyorum. Sırala- 

malarda daha üst basamaklara 

tırmanmak uzun vadeli bir plan 

gerektiriyor, bu nedenle bu hedefe 

kısa vadede ve birdenbire ulaşmak 

doğal olarak mümkün değil. Bu tür 

sıralamalarda ufak tefek dokunuş- 

larla bile en az 50 ila 100 basamak 

sıçrayabiliriz. Yine de olmamız 

gereken yerde bulunduğumuzu 

düşünmüyorum. QS World  

University Rankings’de ilk 100’e 

girme şansımız var. Bölüm bazında 

bazı alanlarda dilediğimiz 

basamaklara ulaştığımız doğru 

ama üniversitemiz için bunu 

yeterli görmüyorum ve bu başarıya 

daha fazla bölümümüzün ulaşması 

gerektiği görüşündeyim.” sözleriy- 

le paylaştı.

İTÜ Ailesi olarak biz de ilgili alanda sıralamanın ilk 50’si arasında yer alan 

Maden Fakültemizi gösterdiği başarıdan dolayı kutluyoruz. Akademik alanlara 

göre, üniversitemizin QS World Rankings by Subject sıralamalarını aşağıdaki 

tabloda sizinle paylaşıyoruz.
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