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İTÜNOVA TTO Genel Müdürü

Teknoloji, İnovasyon 
ve Ar-Ge Dünyasındaki
Gelişmeler

Ba
şla
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Dergimizin yenilenen yüzüyle ilgili sizlerden çok olumlu geri dönüşler aldık. 

Ekosistemimizdeki gelişmeleri ve başarıları tek elden sizlere aktarmaya bu 

sayımızda da devam ediyoruz.

Üniversite Sanayi işbirliğinin en somut örneklerinden biri olan ilk yerli çok hafif 

uçak (VLA) üretimi projesi için İTÜ ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 

(TUSAŞ) arasında imzalar geçen ay atıldı. İTÜNOVA TTO yürütücülüğünde 24 ay 

sürecek projede, İTÜ’lü akademisyen ve öğrenciler tarafından tasarımı yapılacak 

olan iki kişilik bir adet prototip uçak TUSAŞ Ankara tesislerinde üretilecek. Bu 

projeyle öğrencilerimiz de gerçek bir uçak tasarım ve üretim deneyimi kazanmış 

olacaklar. 

Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse edilen ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) 

tarafından yürütülen Türkiye’nin “nükleer sanayi kabiliyet geliştirme projesi” 

kapsamında konsorsiyum kuran İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi’ne, 

Rolls-Royce teknik danışmanlık verecek. Rolls-Royce ve Savunma Sanayi 

Müsteşarlığı’na teknoloji danışmanlığı veren STM’yi kapsayan konsorsiyuma 

İTÜNOVA TTO liderlik ediyor. Bu konsorsiyum, Türkiye’de nükleer endüstrisini 

geliştirmek için Türk yerli sanayi kuruluşlarını değerlendirmek, gerekli olan 

gelişim alanlarını belirlemek ve bu alanları geliştirmek için önerilerini sunmak 

üzere 6 aylık bir proje yürütecek.

Bir diğer sevindirici haber de Üniversitemiz ve ARI Teknokent girişimiyle düzen-

lenen Next Mobility Summit sırasında Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın, 

ARI 7 Otomotiv ve Hareketlilik Tematik Binası'nın açılış müjdesini vermesi oldu. 

Yeni faaliyete geçen Türkiye’nin ilk ileri aşama girişimcilik merkezi olan ve 

girişimci firmaları büyük ölçekli teknoloji şirketi haline getirmek amaçlı İTÜ 

Magnet, ekosistem için öngörülen işlevlerini yerine getirmeye başladı. 

Bunlar gibi birçok konuyu ve güzel haberi içeren 6. Sayımızı sizlere sunarken 7. 

Sayı için de çalışmalarımız başladı bile. 

Yeni sayılarda görüşmek üzere, 

Saygılarımızla,



Nükleer  Endüstrisi
Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse edilen ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 
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kuruluşlarını değerlendirmek, gerekli olan gelişim alanlarını belirlemek ve bu alanları 
geliştirmek için önerilerini sunmak üzere 6 aylık bir proje yürütecek.

İTÜNOVA TTO, TÜRKİYE’DE 

İÇİN KOLLARI SIVADI
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Rolls Royce, Türk şirketlere nükleer bilgi, birikim ve tecrübelerini aktaracak

“Türk şirketlerin nükleer endüstrisinde rekabet güçlerini arttırma arzularına olumlu katkılar sunacak 
bu projede çalışmak üzere İstanbul Sanayi Odası tarafından görevlendirildiğimiz ve Rolls-Royce ile 
birlikte çalışacağımız için çok mutluyuz. Rolls-Royce’un dünya çapındaki saygınlığı ve uzmanlığı 
projenin amaçlarına önemli değerler katacaktır.”

Projeyi hayata geçirme konusunda Gelişmiş Üretim 
ve Teknoloji Merkezi (AMTC) kilit rol oynayacak. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın liderliğinde 
TÜBİTAK işbirliğiyle ve Savunma, Enerji ve Ulaştırma 
Bakanlıklarının onayıyla AMTC, ilk etapta uzay ve 
havacılık ve nükleer sanayi kabiliyetlerinin 
geliştirilmesine odaklanacak. Rolls-Royce Ekim 
2015’te Türkiye’nin Gelişmiş Üretim ve Teknoloji 
Merkezi (AMTC)’nin kurucu sanayi ortağı olmuştu.
Nükleer sanayi kabiliyet geliştirme projesi 
kapsamında Türkiye’nin mevcut sanayi kabiliyeti 
analiz edilecek ve dünyanın önde gelen nükleer 
ülkeleriyle karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılacak. 
Bu analizle, Türk şirketlerinin rekabet güçlerine dair 
somut verilere ulaşılacak ve yerli sanayi 
kuruluşlarının kendilerini Türkiye’de ve küresel 
pazarlarda nasıl daha iyi konumlandırabilecekleri 
ortaya çıkacak.
Konsorsiyumun teknoloji lideri olarak Rolls-Royce 
projeye dahil olan yerli üreticilerin teknik ihtiyaç 
analizini yapacak, nükleer pazarda rekabet güçlerini 
arttırabilmek için gelişime açık alanları belirleyecek 
ve bu alanları geliştirmek için önerilerini sunacak.
İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil projeyle 
ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Dr. Ercan Çitil

İstanbul Sanayi Odası 

Kurulduğu günden bu yana üyelerinin ülke ekonomisine katkılarından aldığı güçle faaliyetlerini sürdüren 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin en büyük sanayi odası, Türk sanayisinin de en güçlü 

temsilcilerinden biridir. İSO üyeleri tarafından yaratılan katma değerin Türkiye sanayi sektörü katma 

değeri içindeki payı yaklaşık yüzde 36’dır. İSO üyeleri Türkiye sanayi sektörü üretiminin yaklaşık yüzde 

34’ünü gerçekleştirmektedir. İSO üyesi kuruluşlarda istihdam edilenlerin Türkiye sanayi sektörü 

istihdamı (kayıtlı ve kayıtsız işgücü toplamı) içindeki payı yüzde 15’in üzerinde seyretmektedir. İstanbul 

Sanayi Odası yerli üretimi geliştirmeye yönelik çalışmalara büyük önem vermekte, bunu da 

üniversite–sanayi işbirliğini her fırsatta gözeterek ve ülkemizdeki büyük altyapı projeleriyle yerli 

sanayimizi buluşturarak gerçekleştirmeye gayret etmektedir. Ülkemizdeki nükleer santrallerde 

kullanılacak ekipman ve malzemenin yerli olarak üretilmesi aynı zamanda teknolojik olarak daha ileri bir 

aşamaya geçmemiz ve dünyaya teknolojimizi satabilmemiz anlamına gelmektedir. Bu geçiş sürecinde 

yol göstermesi ve destek olması açısından, Ekonomi Bakanlığı desteğiyle gerçekleştireceğimiz bu proje 

son derece önemli olacaktır.
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Rolls-Royce Nükleer Hizmetler ve Projeler 
Departmanı, Tedarik Zinciri ve Operasyonlar 
Yöneticisi Rich Everett ise projeyi şöyle 
değerlendirdi: “Rolls Royce olarak 40 yıldan uzun 
bir süredir, dünya genelinde nükleer santral 
projeleri ve reaktör operasyonları için özel 
ekipmanlar tasarlıyor, mühendislik işlerini 
yürütüyor, üretiyor ve tedarik ediyoruz. Nükleer 
alanında yıllar içerisinde geliştirdiğimiz çok geniş 
bir tecrübemiz var, bu bilgi birikimimizi Türk sanayi 
kuruluşları ile paylaşma fırsatı bulduğumuz için 
çok mutluyuz ve uzun vadede birlikte çalışmayı 
umuyoruz.”

AMTC, Türkiye’de nükleer endüstriyel kapasite
oluşturulmasında kilit platform

Ecem Yazıcıoğlu

Murat Bulucu

Rolls-Royce Türkiye ve Orta Asya CEO’su Patrick Regis 
ise şunları söyledi: 

“Rolls-Royce olarak endüstriyel stratejimiz üzerinden 
Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşmasını 
destekleme taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Bu projeyle 
Türkiye’nin yerel sanayisinin gelişmesine yardımcı 
olmak için kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalarımızda 
yeni bir adım atıyoruz. Türkiye’nin Gelişmiş Üretim ve 
Teknoloji Merkezi (AMTC), bu projede ve Türkiye’de 
nükleer sanayi kabiliyetinin oluşturulması kapsamında 
ideal bir destek platformu rolü üstlenecektir.”
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Prof. Dr. Üner Çolak

-Öncelikle bize kendinizden 

bahsedebilir misiniz?

Ü.Ç: İsmim Üner Çolak. 1982 İTÜ 

Meteoroloji Fakültesi mezunuyum. 

Daha sonra milli eğitim bursuyla 

Amerika’ da master ve doktoramı 

tamamladım. 1989’ da geri döndüm. 

O yıllarda Hacettepe Üniversitesi’ 

nde görevlendirildim bakanlık 

tarafından ve 1989 yılından 

başlayarak 2012 yılına kadar 

Hacettepe Üniversitesi’ nde değişik 

kademelerde görev yaptım. Sonra 

2012 itibariyle yeniden İTÜ’ye 

döndüm ve İTÜ Enerji Enstitüsü’ nün 

Öğretim Üyesi’ yim. 

-Bize projenizin teknik 

detaylarından kısaca bahsede- 

bilirmisiniz?

Ü.Ç: Son projemiz İstanbul Sanayi 

Odası’ nın yürüttüğü bir proje. 

Ekonomi bakanlığı tarafından 

firmaların belirli bir alanda özellikle 

ihracat kabiliyetini artırmak için 

verdiği destek kapsamında Urge 

projesi; Uluslararası Rekabeti 

Güçlendirme Projesi ve bu projeyi 

nükleer teknoloji alanında ve 

firmaların Türkiye’de kurulacak 

nükleer reaktörlerde daha fazla yer 

almalarını sağlamak için bu 

firmaların öncelikle altyapılarının 

incelenmesi ve bu sektöre 

uygunluklarının ortaya konması ve 

gerekli iyileştirmelerle bir an önce 

Türkiye’ de nükleer sektörün 

kurulması yönünde çok önemli bir 

proje üzerine çalışmaktayız. Bu 

projeye İSO üyesi 22 şirket katılıyor. 

İlk aşaması bu firmaların analizi 

yönünde gerçekleştirilecek ve 

firmaların gerek duyduğu belirli 

konularda gerek eğitim çalışmaları, 

gerek başka alanlarda destekler 

verilerek bu proje sürdürülecek. Son 

olarakda ulus- lararası yönde başka 

firmalarla tanışmaları uluslararası 

fuarlarda, etkinliklerde yer almaları 

için yine bu proje kapsamında destek 

verilecek ama bizim görevimiz 

sadece ilk aşamadaki firmaların 

incelenmesi yönünde yapılacak 

çalışmalar. Bu projeyi ben çok 

önemsiyorum. Çünkü Türkiye 

özellikle imalat sanayisinde çok 

altyapısı kuvvetli bir ülke. Konu 

nükleer olunca istemler çok farklı ve 

ne yazık ki Türkiye’ de pek çok firma 

aslında bunun daha farkında değil. 

Dolayısıyla böyle bir sektöre girmek, 

Şu an için çok kolay görünmüyor. 

Ama nükleerin bir özelliği var. Katma 

değeri çok yüksek ürünler üretiliyor. 

Dolayısıyla altyapısını kuvvetlendir- 

me durumunda, nitelikli eleman 

çalıştırma durumunda karlılıklarını 

çok ciddi etkileyecek bir sektör 

oluşuyor. Ve bu sektörde önemli 

sayıda Türk firmasının yer alacağını 

düşünüyorum. Şu anda Türkiye’ de 

planlanan santrallar düşünülürse, 

yaklaşık 60 milyar $ büyüklüğünde bir 

pazar var. Bu 60 milyar $’ ın nereden 

baksak %50 - %60 gibi kısmın tedarik 

üzerinde dolayısıyla bu kadar büyük 

bir iş hacminin bir kısmını Türkiye’ ye 

getirebilmek bile Türkiye için çok 

büyük bir kazanç oluşturacak.

-İTÜNOVA TTO projenizde size ne 

gibi katkılar sağladı?  

Ü.Ç: İTÜNOVA TTO doğal olarak bu 

projede İTÜ yapısını düşünürsek çok 

uzun yıllardır Türkiye’ de mühendis 

yetiştirmiş ve Türkiye’ deki çok önemli 

firmaların sahiplerini genel müdürleri-

ni yetiştirmiş bir kurum. Böyle bir 

kurumun şuan endüstri ile işbirliğini 

kurmak için çok iyi bir ara yüz aslında. 

Dolayısıyla her iki tarafı da aktive 

etmek için çok önemli bir misyonları 

var İTÜNOVA TTO olarak. 

Gerçekten de çok iyi iş yapıyorlar 

benim gördüğüm kadarıyla. Bende 

daha önceden birkaç farklı projede 

İTÜNOVA TTO ile çalışma fırsatım 

oldu. Dolayısıyla hocaların sıkıntı 

duyduğu pek çok iş yükünü üzerinden 

alıyor ve daha çok kendi işlerine odak-

lanmalarını sağlıyor. İşte bu zamanda 

endüstriye’ de nasıl iş yapılmalı, 

kimlerle çalışılmalı konusunda gerekli 

bilgileri veriyor. Aslında tam bir ara 

yüz. O açıdan çok önemli işlevi olan bir 

kuruluş. 

Türkiye özellikle imalat 
sanayisinde çok altyapısı 

kuvvetli bir ülke. Konu 
nükleer olunca istemler 
çok farklı ve ne yazık ki 

Türkiye’ de pek çok firma 
aslında bunun daha 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteroloji Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile bir araya geldik ve İTÜNOVA TTO 
ile Ataşehir ilçesinde gerçekleştirdikleri hava kalitesi izleme ve modelleme araştırma 

projesine dair konuştuk.

Prof. Dr. Kadıoğlu ve ekibinin bizzat tasarladıkları 
mobil bir ölçüm aracıyla gerçekleştirilen araştırma 
projesinde, modern dünyada önemi hızla artan hava 
kalitesinin ölçümü, değerlendirilmesi ile birlikte, 
bölgede yaşayanların sosyoekonomik gelişiminin ve 
hayat kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak 
amaçlanıyor.
Proje ile bölgeye yerleştirilen mobil hava kirliliği 
ölçüm kabini ile belirlenen veya hava kalitesi 
konusunda şikayet gelen mahallelerde belli süre 
ölçümler yapılarak, ölçüm istasyonunda ulaşım, 
ısınma ve sanayiden kaynaklanan ölçüme dayalı 
kirliliğin seviyesinin belirlenmesi ve modellenmesi 
sağlanıyor.
Çalışma ayrıca Ataşehir ilçesinde yaşayan insanları 
hava kalitesi hakkında bilgilendirmek ve alınması 
gereken tedbirleri paylaşarak sosyal bir etki 
yaratmayı da başarıyor.

Miktad Kadıoğlu

Hava  Kirliliği  Ölçümünde

Mobil  Yöntemler…

- Bize projenin teknik detaylarından kısaca bahsedebilir misiniz?
M.K: Ataşehir’de bir senedir, hava kirliliği analizi ve modelleme çalışması yapıyoruz. Ataşehir hava kirliliğiyle 
ilgili, ölçüm yapılamayan bir nokta İstanbul’ da. Türkiye’de hava ölçüm dağıtım istasyonları var. Ama bazı ara 
ilçeler de böyle istasyonlar yok. Biz bu istasyonun kurulması, çalıştırılması ve analiz edilmesi ile ilgili 
Ataşehir’in kapasitesini arttırmaya çalışıyoruz. Böylece Ataşehir’de hava kirliliği kalitesi kış ve yaz 24 saat 
takip edilebilecek. İstasyonumuz da mobil istasyon. Şikâyet edilen yerlerde de ölçüm yapabilecek belirli bir 
süre. Bu bilgilerinde aynı zamanda halka aktarılması gerekiyor online. Onu da yapıyoruz ve bu bilgilerin 
kullanılabilmesi için okulda öğrencilere, velilere, halka da eğitim veriyoruz.  Şimdi Ataşehir’de kirlilik 
emisyonlarında belli oranda karbondioksit, kükürt dioksit, ozon, azot oksitler, partikül madde gibi bütün 
bilinen kirlilik unsurlarını ölçüyoruz. Partikül madde de on mikron ile beraber çok fazla ölçülmeyen 
Türkiye’de 2,5 mikronu da ölçüyoruz. Böyle modern hava kirliliği denilen şehirlere özgü olan ozon kirliliği de 
bizim için çok önemli. Onu ölçüyoruz aynı zamanda hava sıcaklığı ve rüzgârı da ölçüyoruz. Yani tam bir 
komple istasyon. Hava kirliliği ile ilgili bütün parametreleri ölçebiliyoruz.
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- Ölçümler için kullandığınız mobil cihazın tasarımı 

size mi ait?

M.K:  Evet cihazı biz tasarladık. Mobil olmasını istedik 

çünkü şikâyet geldiği zaman taşınabilir bir şekilde 

olacak. Cihaz gittiği zaman kuruluyor ve üzerindeki 

anten açılıyor. O anten ile rüzgâr ve sıcaklığı 

ölçüyoruz. İçinde aparatlar var, bunlar mobil 

olduğundan dolayı hareket edeceği için sabitlenmiş 

durumda. İçinde bilgisayarı, jeneratörü, bütün tam bir 

sistem bu hatta içinde bir süre yalanabilir de yani bu 

araçta mutfak düzeni de var. Mobil olduğu için çok 

kolay değişik lokasyonlarda çalışabiliyor bir tek 

elektriğe bağlanması gerekiyor. Bir de tabi dış 

şartlardan da korunabilmesi lazım. Hafif olacak, yani 

menzile herhangi bir taşıt taşıyabildikten sonra, her 

yere gidebilir. Şimdi Karadeniz İş Birliği Projesi’nde 

Ukrayna ve Gürcistan ile de paylaşmak istiyoruz 

bunları. Mobil istasyonu oralara göndermeyi de 

planlıyoruz. 

- Yapılan ölçümlerin neticesinde alınması 

gerekebilecek aksiyonlarla ilgili ne gibi 

çalışmalarınız var?

M.K:  Şimdi bir Türkiye’de hava kirliliği kalite 

standartları var. Bir de Avrupa Birliği (AB) kalite 

standartları var. Biz İkisine birden bakıyoruz ve bu 

ölçüm değerleri diyelim ki kükürt dioksit ya da karbon 

monoksit gibi ölçümleri belediyelerin sitelerinde 

veriyoruz ama renklendirerek veriyoruz. Yani işte 

tehlikeli, sağlıksız, alarm durumunda gibi başlıklarla 

yeşilden, sarı- kırmızıya doğru gidiyor ibre. Bu 

renklerin ne anlama geldiğinin açıklaması var web 

sitesinde. Ayrıca biz okullara gidip bunları da anlattık. 

Biz hava kirliliğini takip edeceğiz, hava kirliliği işte 

astım bronşitler için şu anlama geliyor, eğer siz 

kendiniz, öğrenciler veya veliler çocuğunuzda astım, 

bronşit varsa hava kirliliği şu seviyede ise şöyle ilacını 

verin, çocuğunuz teneffüste dışarı çıkmasın gibi 

korunma yöntemlerini de anlattık.  Hala okullara gidip 

anlatmaya devam ediyoruz. Kurduğumuz sistemdeki 

üretilen bilginin de vatandaş tarafından 

kullanılabilmesi bizim için çok önemli ki; tam başarıya 

ulaşmış olalım. 

- İTÜNOVA TTO projenizin ticarileşme sürecinde size 

ne gibi katkılar sağladı?

M.K: İTÜNOVA TTO bizi birçok prosedürden kurtardı. 

Çünkü bu işin bir sürü prosedürü var ihaleye çıkılması 

gerekiyor, bazı evrakların hazırlanması gerekiyor. 

İTÜNOVA TTO bu noktada işleri çok kolaylaştırıcı bir rol 

oynadı. Yani biz bir akademisyen olarak bu ihale 

süreçlerini, bu gerekli evrakların hazırlanması 

konusunda fazla bir bilgimiz yok. Buna müsait 

zamanımızda yok çok değişik konular bunlar. Teknik 

konular değil bunlar daha çok bürokratik, prosedürel 

şeyler. Teknik şartname hazırlanması, ihale şartlarının 

hazırlanması aynı zamanda teknik bilgi de gerektiriyor. 

Yani bu ihale süreçlerinin de çok iyi bilinmesi lazım. Bir 

de karşı tarafın ikna edilmesi lazım. Onunda karşısında 

ciddi bir kurum görmesi lazım. İşini bilen, organize 

olmuş, işi yapabilen bir kurumla İTÜNOVA TTO bu 

noktada çok ciddi bir iş kolaylaştırıcı, önümüzü açan bir 

rol oynadı bizim için.
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Hepimizin evlerinde yer alan bir ürünü ele alalım; ocak-

lar. Her mutfağın, dolayısıyla yeme-içme alışkan-

lıklarımızın olmazsa olmazı bu ürünlerin çoğu birbirinin 

benzeri tasarımlara ve işlevlere sahiptir. Farklı 

görünen ve alışılmışın dışında yeteneklere sahip bir 

ocak için ortalamanın çok üzerinde ücretler ödemek 

gerekebiliyor.

Müşterilerin çoğunun istemediğinden değil, ortala-

manın üstü fiyatlarını karşılayamadıklarından farklı 

ürünlere yöneldiğini düşünen Mamur Teknoloji, uygun 

fiyatlı, yüksek kaliteli ve şık tasarımlı inox ve ankastre 

ocaklar üretebilmek için İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım-

ları Bölümü’nden Doç. Dr. Çiğdem Kaya Pazarbaşı’nın 

kapısını çaldı.

Doç. Dr. Pazarbaşı, kullanıcı araştırması, pazar araştır-

ması ve trend analizi yöntemleri ile mevcut ürünlerin 

analizlerini gerçekleştirdikten sonra, ortaya yenilikçi 

bir problem tanımı yapmayı başardı ve yeni ocakları 

belirlenen kullanıcı deneyimine göre tasarladı. İlgili 

veriler ile yeni bir tasarım DNA’sı kurgulayan bilim 

insanı, form ve fonksiyon açısından daha önce deney-

imlenmemiş tasarımlar ortaya çıkardı.

Bizde projenin detaylarını İTÜ Akademisyenimiz Doç. 

Dr. Çiğdem Kaya Pazarbaşına sizler için sorduk.

Yeni Nesil Ocak
Tasarımlarında

Modern şehir insanının yaşamı, alışkanlıklarını şekillendiren ve vazgeçemediği cihazlara 
bağımlı bir halde. Bu nedenle son kullanıcılar gözünde her gün kullanılan veya görülen 

ürünlere getirilen inovasyon, perde arkasında işleyerek dünyayı daha iyi bir yer 
yapacak olanlardan daha işlevsel görülüyor.

-Mamur Teknoloji ile gerçekleştirdiğiniz projenin detaylarından bahsedebilir misiniz?

-Ç.P: Mamur teknoloji bir Ar-Ge firması aslında köklü ve çok uzun süredir fabrikası seri üretim yapan önemli 

yatırımcılardan yatırım alan yatırım firmalarından bir tanesi. Ve zaman içerisinde ilerledikçe iyi bir adım atarak 

Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladılar. Teknoloji ile beraber endüstriyel tasarım çok önemli onlar için. Bunu fark 

edip teknoloji ile birleştiren nadir duyarlı firmalardan biri olduğunu düşünüyorum. Bizim mamur teknoloji ile 

Ar-Ge deki son proje setlerimiz diyeyim 

çünkü takımlar halinde hazırlıyoruz 

ürünlerimizi ankastre ocak kapsamında 

yapıldı, çeşitli boylarda, kullanıcı dostu, 

üretilebilir, piyasada karşılık görebilecek 

ankastre ocaklar tasarladık yeni ocaklar. 

Burada bir mühendislik ekibiyle 

endüstriyel tasarımcı olarak ben beraber 

çalışıyoruz. Firma ile işbirliği tabii burada 

çok önemli. Ürünlerimiz çok yeni üretime 

geçti. İyi geri bildirimlerde bekliyoruz. 
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İTÜ’ deki bilgi 
birikimimizi sanayiye 

yansıtabildiğimizi 
düşünüyorum. 

Doç. Dr. Çiğdem Kaya Pazarbaşı

- Sizce bir firma ürününü başka bir 

tasarımcıya yaptırabilecekken 

neden bir akademisyenle çalışma 

ihtiyacı duyuyor?

-Ç.P: Firmanın, özellikle Mamur 

Teknoloji’ nin, böyle bir kurumsal 

geleneği var gözlemlediğim 

kadarıyla. Akademik bilgiyi tercih 

eden ve üniversitede bilimsel bir 

şekilde ortaya gelmiş deneyimi 

pratiğe dökmeyi, hayata dökmeyi 

tercih eden bir duruş diyebilirim 

aslında. Ar-Ge de bu Türkiye’ de çok 

fazla görmediğimiz ve çok olumlu 

bulduğum bir yapı. O açıdan 

akademisyen bir ürün tasarımcısını 

tercih ettiklerini düşünüyorum. Biz 

araştırma deneyimimizi yansıta- 

bildiğimizi düşünüyorum. Yani İTÜ’ 

deki bilgi birikimimizi sanayiye 

yansıtabildiğimizi düşünüyorum. 

- Söz konusu bir ankastre ocak 

olduğunda kullanıcıların tasarım 

konusunda yeniliğe ihtiyaç 

duyduğunu nasıl anlıyorsunuz?

-Ç.P: Araştırma ile saptıyoruz. 

Aslında bir önceki sorunuza bağlı. 

Üniversiteden bir akademisyenin 

tasarım yapması, kullanıcı 

araştırması ve kullanıcıların, 

dünyadaki trendlerin gidişatı, 

bunları zaten sürekli araştırıyor 

olmak zorundayız. Endüstriyel 

tasarım eğitimi verdiğimiz içinde. 

Bilgilerimizi sürekli güncel tutmak 

zorundayız ve bu araştırma kültürü 

ile yenilikleri saptayabiliyoruz. 

Genel anlamda kullanıcı anketleri 

yaygın kullanılır aslında ürün 

tasarım alanında iş verilen yani iş 

tanımı kapsamında size 

pazarlamadan ve satıştan belirli 

bilgilerde gelir. Bu aslında takım 

çalışması olduğu için birlikte 

planlanıyor. Burada bayilerin geri 

bildirimi, kullanıcı ile ilk temas 

noktası onlar olduğu için satışta 

muazzam bir şey olur genelde. Ürün 

tasarımı konusunda dünyada bu 

böyledir. Bir bilgi birikimi olur ondan 

çok faydalanıyoruz. Bunun yanı sıra 

sosyolojide kullanılan, sosyal 

bilimlerde kullanılan anketler gibi 

çok büyük örneklemde, daha küçük; 

focus örneklemde, bilgileri, grup 

tasarımında muhakkak kullanıyoruz.

- İTÜNOVA TTO projenizin 

ticarileşme sürecinde size ne gibi 

katkılar sağladı?

-Ç.P: Bizlerin akademisyen olarak, 

rahatlıkla anlayabileceği bir sitem 

tabi dünyaya hizmet ettiğiniz 

zaman karşılıklı paydaşları 

tanıyorsunuz işte sanayiyi de çok 

iyi tanıyor İTÜNOVA TTO, 

akademisyenleri de. Onun için iki 

taraf arasında dil birliği kurması ve 

iletişimi sağlaması çok pozitif. Ben 

çok faydalı, ileriye yönelik çok 

faydalı bir yapı olduğunu 

düşünüyorum. Biz akademisyenle- 

rin bilgilerinin pratiğe geçmesi 

açısından muazzam derecede 

desteklediğini düşünüyorum. Sa- 

nayinin aynı zamanda gözlemle- 

diğim kadarıyla İTÜNOVA’ nın çeşitli 

etkinliklerine katıldıklarını da bili- 

yorum. Bu tek taraflı değil hiçbir 

zaman. Birleştirici rolünü çok olumlu 

görüyorum. Ben çok memnunum 

İTÜNOVA ile çalışmaktan.  Kendi 

işime konsantre olabiliyorum. 

Bununla ilgili idari işlerle uğraşmak 

zorunda kalmıyorum; öyle bir 

donanımımız zaten yok. Onun için 

bir paydaş olarak yer alması çok iyi 

oldu. Bir senedir yaklaşık herhalde 

bir seneyi bulmuştur herhalde bu 

projeler zinciri, dediğim gibi birbirini 

devam ettiren tasarımlar bunlar. 

İTÜNOVA TTO ile ilk çalışmamdan 

bu yana çok olumlu bir diyaloğumuz 
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-Blesh projesinde sizin aldığınız rolden bahsedebilir misiniz?

B.Ö:  Benim projelerdeki rolüm daha çok verilerin anlamlandırılması. Dolayısıyla yaptığımı anlatmak için 

öncelikle projenin bütününü biraz anlatmak lazım. Blesh firması çeşitli lokasyonlarda beacon teknolojisini 

uyguluyorlar. Beacon teknolojisi; bluetooth sinyalleri ile cep telefonları ile iletişimi sağlayan bir teknoloji. 

Beaconları farklı lokasyonlara kurduğunuzda kullanıcılar cep telefonlarıyla eğer bluetoothları açıksa izin 

verdiğinde bu sinyalleri alabiliyorlar. Dolayısıyla yine isteyen kullanıcılar, bu bluetooth kurulu mekânlara 

geldiğinde özel imkânlardan, indirimlerden haber alıyor. Blesh firmasının yapmaya çalıştığı şey bu teknoloji-

yle, cep telefonu kullanıcılarının sürekli hareketliliğini takip etmek veya kayıt altına almak. Bunu yaparken 

bir takım kısıtları var, kendileri bir altyapı firması olduğu için kullanıcıların isim soy isim alma gibi bir durum-

ları yok. Dolayısıyla ellerindeki veri sadece lokasyon ve kullanıcının o lokasyonda olduğuna dair bir bilgi. Bu 

teknolojilerdeki önemli soru işaretlerinden biri de kullanıcılar acaba takip mi ediliyorum ne oluyor gibi soru-

İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirilen TÜBİTAK 

TEYDEB destekli projede, İTÜ Endüstri Mühendisliği 

2008 mezunlarından Uğur Gökdere’nin kurucuların-

dan olduğu Blesh firmasına ait beacon altyapısın-

dan toplanan veriler yorumlanarak kullanıcı 

davranışları ile ilgili analizler yapılıyor. Proje, kapalı 

alanlara yerleştirilen beacon’lar ile cep telefonların-

dan toplanan konum bilgilerini analiz ederek tüm 

firmaların kullanabileceği konum tabanlı bir reklam 

platformu oluşturmayı hedefliyor. Doç. Dr. Başar 

Öztayşi’nin veri madenciliği ilgili iş danışmanlığını 

üstlenerek yön verdiği konum bazlı özelleşmiş 

reklamlar, özellikle perakende firmalarının 

seçtikleri müşteri davranışları, karakteristikleri ve 

konumlarına göre müşterilerini filtreleme ve 

özelleşmiş anlık mobil iletişim mesajları (veya 

reklamlar) sunmasına imkân veriyor. 

Bizde projenin detaylarını proje ekibinde yer alan 

İTÜ Akademisyeni Doç. Dr. Başar Öztayşi’ ye sizler 

için sorduk.

İnsanların reklamları sevmediği bütünüyle doğru değil; insanların sevmediği onları 
ilgilendirmeyen, ihtiyaç duymadıkları ürünlerin reklamlarına sürekli olarak maruz 

kalmak. Hiç kimse bir kahve dükkânının önünden geçerken indirimli kahve reklamı 
görmekten rahatsız olmayacaktır.

İTÜ Endüstri Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Başar Öztayşi, Bluetooth 4.0’ a 
dayanan Beacon teknolojisini kullanarak hem firmalar hem de müşteriler için daha 

anlamlı reklamlar sunmayı mümkün kılmak için çalışıyor.

Pazarlamada Yeni Dönem: 

Doğru  Zamanda,
Doğru  Yerde  İletişim

lar benzer teknolojilerin ölümüne yol açmış konulardan 

biri. Burada bunların projesinde dediğim gibi bilgi 

tamamen anonim. Sadece bir kod numarası var ve 

hangi tarihte hangi lokasyonda olduğuna dair bilgi var. 

Bu gerçekten benim yaptığım kısımlar dışında hayata 

geçirmesi oldukça zor, firmaların yapamadığı bir proje. 

Bununla ilgili ciddi bir noktaya gelmiş durumdalar. 

Beraber yaptığımız projedeki esas konu ise bunun, 

altyapıdaki ticarileşmesi ve reklamcılıkla birleşmesi. 

Bir adserver mantığıyla bir reklam sunucusu mantığın-

da çalışması. Bu yapıyı internet piyasasından bilenler 

işte Google ve Facebook’u bilenler reklam verirken 

çeşitli ara yüzlerle hedef kitleyi belirleyip reklamını 

yayınlar. Böylece reklam verende mutlu olur. Çünkü 

parayı boşa harcamamış ve ilgisiz, gereksiz kişilere 

reklamını göstermemiş olur. Google mutlu olur çünkü 

elindeki zaten var olan bilgiyi paraya çevirmiş olur. Ve 

müşteride yani reklamı gören kişide daha çok kendine 

hitap eden reklamlarla karşılaştığı için daha az rahatsız 

olur. Blesh’ in yapmaya çalıştığı bunun offline mecrada 

yapılması bunun gerçekten kişilerin hareket noktaları-

na bağlı olarak yapılması. Dolayısıyla projenin başında 

benim elimde olan veri kim hangi saatte nerede ise kim 

derken de bunun sadece bir kod olduğunun altını 

çizeyim. Bu veriden anlamlı sonuçlar üretip o kişinin 

davranışlarına ait bilgiler çıkarmaya çalışıp bunun 

uluslararası bir gezen insan mı olduğu? Daha çok  kafe-

lerde zamanını geçiren bir insan mı olduğu? gibi 

reklamcılık dünyası açısından da anlamlı olabilecek 

farklı segmentler oluşturmak, dolayısıyla bunların 

üzerinden firmanın reklam vermesine imkân sağlaya-

cak alt yapıyı oluşturmaktı. 

-İTÜNOVA TTO projenizin ticarileşme sürecinde ne 

gibi bir katkı sağladı.

B.Ö: İTÜNOVA TTO ile çalıştığımızda gerçekten bu tür 

bir çalışmalar için oldukça hızlı bir yol alabiliyoruz. 

Döner sermaye gibi önemli bir engel vardı önümüzde 

üniversite-sanayi iş birliğinde onu İTÜNOVA TTO ile 

oranları çok daha makul hale getirerek, azaltarak 

çünkü kesintileri müşteriye yansıttığınız zaman, 

bütçeler çok artıyor ve onaylanmıyor projeler hâlbuki 

İTÜNOVA TTO’da oranlar gayet makul. Böylece çok 

hızlı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Benim için en önemli 

ve en zor şey müşterilerden para isteyebilmek. Ben 

sonuçta akademisyenim hem iş yaptığınız birine hem 

de para ver demek çok zordur. O kısmı hallediyorlar. 

Hukuk sözleşme kısmı benim bilmek istediğim ve 

bildiğim bir kısım değil. Hukuki bir destek de sağlıyor-

lar. Dolayısıyla nasıl söyleyeyim benim için yapmak 

istediğim işin ta kendisini yapmak için bir fırsat. Onun 

dışında geri kalan, projeyi yapmak için gerekli olan 

hukuktur, tahsilattır, sözleşmedir, bununla ilgili sadece 

işte arada onay için bir takım formlar geliyor okuyoruz, 

onaylıyoruz ve geçiyor. Bunları hayata geçirmek için 

kafa yormak insanlara sormak gerekiyor. Sağ olsun 

hem hukuki hem tahsilat anlamında çok iyi destek 

oluyor. Dolayısıyla işimizi çok kolaylaştırdığını 

söyleyebilirim.

-Beacon teknolojisinin geleceğine dair vizyonunuzu 

bizimle paylaşabilir misiniz?

B.Ö:  On yıl içerisinde benzer projeleri RFID teknolojile-

riyle yapılması gerektiği konuşuldu. Radyo frekansı 

tanıma. Şimdi beacon var. Şu an yine beacon ile benzer 

WiFi üzerinden takip projeleri var. Bunlara daha ziyade 

otomatik tanımla dersek konsept olarak daha iyi olur. 

Kişinin, kullanıcının ben bunda takip edilmek istemiyo-

rum deme hakkı yoktu çünkü üstümdeki bir gömleğe, 

sweat-shirte bir şey yapıştırılıyordu. Ve bu yapıştırılan 

RFID etiketiyle takibi sağlanabiliyordu. Tabi bu çok 

istenen bir şey değildi hatta yurtdışında pek çok bunu 

yapmaya çalışan tedarik zincirinde müşteri baskısıyla 

geri çektiler çünkü insanlar takip edilmek istemiyor 

bariz bir şekilde. Şimdi beacon tarafında şöyle bir 

güzellik var, cep telefonunuzu açarsanız o sinyali 

alırsınız. Cep telefonunuz açık fakat beacon kapalı ise 

yine o sinyallerden kurtulursunuz. Dolayısıyla, şu anda 

o kişilerin privacy dediğimiz hani böyle kendi başına 

kalma hakkını koruyan bir teknoloji. Önemli zorluklar-

dan biri rakip teknoloji olarak WiFi teknolojisi ile 

konum belirleme durumu geliyor. Bir hybrid teknolojil-

erden akan bilgilerle bu beacon teknolojilerinin 

birleştirilmesi gibi hybrid çözümlerde olabilir ileride.
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tamamen anonim. Sadece bir kod numarası var ve 

hangi tarihte hangi lokasyonda olduğuna dair bilgi var. 

Bu gerçekten benim yaptığım kısımlar dışında hayata 

geçirmesi oldukça zor, firmaların yapamadığı bir proje. 

Bununla ilgili ciddi bir noktaya gelmiş durumdalar. 

Beraber yaptığımız projedeki esas konu ise bunun, 

altyapıdaki ticarileşmesi ve reklamcılıkla birleşmesi. 

Bir adserver mantığıyla bir reklam sunucusu mantığın-

da çalışması. Bu yapıyı internet piyasasından bilenler 

işte Google ve Facebook’u bilenler reklam verirken 

çeşitli ara yüzlerle hedef kitleyi belirleyip reklamını 

yayınlar. Böylece reklam verende mutlu olur. Çünkü 

parayı boşa harcamamış ve ilgisiz, gereksiz kişilere 
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müşteride yani reklamı gören kişide daha çok kendine 

hitap eden reklamlarla karşılaştığı için daha az rahatsız 

olur. Blesh’ in yapmaya çalıştığı bunun offline mecrada 

yapılması bunun gerçekten kişilerin hareket noktaları-

na bağlı olarak yapılması. Dolayısıyla projenin başında 

benim elimde olan veri kim hangi saatte nerede ise kim 

derken de bunun sadece bir kod olduğunun altını 
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davranışlarına ait bilgiler çıkarmaya çalışıp bunun 

uluslararası bir gezen insan mı olduğu? Daha çok  kafe-

lerde zamanını geçiren bir insan mı olduğu? gibi 

reklamcılık dünyası açısından da anlamlı olabilecek 

farklı segmentler oluşturmak, dolayısıyla bunların 

üzerinden firmanın reklam vermesine imkân sağlaya-

cak alt yapıyı oluşturmaktı. 

-İTÜNOVA TTO projenizin ticarileşme sürecinde ne 

gibi bir katkı sağladı.
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hem hukuki hem tahsilat anlamında çok iyi destek 

oluyor. Dolayısıyla işimizi çok kolaylaştırdığını 
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bizimle paylaşabilir misiniz?
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riyle yapılması gerektiği konuşuldu. Radyo frekansı 

tanıma. Şimdi beacon var. Şu an yine beacon ile benzer 

WiFi üzerinden takip projeleri var. Bunlara daha ziyade 

otomatik tanımla dersek konsept olarak daha iyi olur. 

Kişinin, kullanıcının ben bunda takip edilmek istemiyo-

rum deme hakkı yoktu çünkü üstümdeki bir gömleğe, 

sweat-shirte bir şey yapıştırılıyordu. Ve bu yapıştırılan 

RFID etiketiyle takibi sağlanabiliyordu. Tabi bu çok 

istenen bir şey değildi hatta yurtdışında pek çok bunu 
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cak alt yapıyı oluşturmaktı. 

-İTÜNOVA TTO projenizin ticarileşme sürecinde ne 

gibi bir katkı sağladı.

B.Ö: İTÜNOVA TTO ile çalıştığımızda gerçekten bu tür 

bir çalışmalar için oldukça hızlı bir yol alabiliyoruz. 

Döner sermaye gibi önemli bir engel vardı önümüzde 

üniversite-sanayi iş birliğinde onu İTÜNOVA TTO ile 

oranları çok daha makul hale getirerek, azaltarak 

çünkü kesintileri müşteriye yansıttığınız zaman, 

bütçeler çok artıyor ve onaylanmıyor projeler hâlbuki 

İTÜNOVA TTO’da oranlar gayet makul. Böylece çok 

hızlı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Benim için en önemli 

ve en zor şey müşterilerden para isteyebilmek. Ben 

Doç. Dr. Başar Öztayşi

İTÜ’ deki bilgi birikimimizi sanayiye yansıtabildiğimizi 

sonuçta akademisyenim hem iş yaptığınız birine hem 

de para ver demek çok zordur. O kısmı hallediyorlar. 

Hukuk sözleşme kısmı benim bilmek istediğim ve 

bildiğim bir kısım değil. Hukuki bir destek de sağlıyor-

lar. Dolayısıyla nasıl söyleyeyim benim için yapmak 

istediğim işin ta kendisini yapmak için bir fırsat. Onun 

dışında geri kalan, projeyi yapmak için gerekli olan 

hukuktur, tahsilattır, sözleşmedir, bununla ilgili sadece 

işte arada onay için bir takım formlar geliyor okuyoruz, 

onaylıyoruz ve geçiyor. Bunları hayata geçirmek için 

kafa yormak insanlara sormak gerekiyor. Sağ olsun 

hem hukuki hem tahsilat anlamında çok iyi destek 

oluyor. Dolayısıyla işimizi çok kolaylaştırdığını 

söyleyebilirim.

-Beacon teknolojisinin geleceğine dair vizyonunuzu 

bizimle paylaşabilir misiniz?

B.Ö:  On yıl içerisinde benzer projeleri RFID teknolojile-

riyle yapılması gerektiği konuşuldu. Radyo frekansı 

tanıma. Şimdi beacon var. Şu an yine beacon ile benzer 

WiFi üzerinden takip projeleri var. Bunlara daha ziyade 

otomatik tanımla dersek konsept olarak daha iyi olur. 

Kişinin, kullanıcının ben bunda takip edilmek istemiyo-

rum deme hakkı yoktu çünkü üstümdeki bir gömleğe, 

sweat-shirte bir şey yapıştırılıyordu. Ve bu yapıştırılan 

RFID etiketiyle takibi sağlanabiliyordu. Tabi bu çok 

istenen bir şey değildi hatta yurtdışında pek çok bunu 

yapmaya çalışan tedarik zincirinde müşteri baskısıyla 

geri çektiler çünkü insanlar takip edilmek istemiyor 

bariz bir şekilde. Şimdi beacon tarafında şöyle bir 

güzellik var, cep telefonunuzu açarsanız o sinyali 

alırsınız. Cep telefonunuz açık fakat beacon kapalı ise 

yine o sinyallerden kurtulursunuz. Dolayısıyla, şu anda 

o kişilerin privacy dediğimiz hani böyle kendi başına 

kalma hakkını koruyan bir teknoloji. Önemli zorluklar-

dan biri rakip teknoloji olarak WiFi teknolojisi ile 

konum belirleme durumu geliyor. Bir hybrid teknolojil-

erden akan bilgilerle bu beacon teknolojilerinin 

birleştirilmesi gibi hybrid çözümlerde olabilir ileride.
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teknolojilerdeki önemli soru işaretlerinden biri de kullanıcılar acaba takip mi ediliyorum ne oluyor gibi soru-

lar benzer teknolojilerin ölümüne yol açmış konulardan 

biri. Burada bunların projesinde dediğim gibi bilgi 

tamamen anonim. Sadece bir kod numarası var ve 

hangi tarihte hangi lokasyonda olduğuna dair bilgi var. 

Bu gerçekten benim yaptığım kısımlar dışında hayata 

geçirmesi oldukça zor, firmaların yapamadığı bir proje. 

Bununla ilgili ciddi bir noktaya gelmiş durumdalar. 

Beraber yaptığımız projedeki esas konu ise bunun, 

altyapıdaki ticarileşmesi ve reklamcılıkla birleşmesi. 
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yayınlar. Böylece reklam verende mutlu olur. Çünkü 

parayı boşa harcamamış ve ilgisiz, gereksiz kişilere 

reklamını göstermemiş olur. Google mutlu olur çünkü 

elindeki zaten var olan bilgiyi paraya çevirmiş olur. Ve 

müşteride yani reklamı gören kişide daha çok kendine 

hitap eden reklamlarla karşılaştığı için daha az rahatsız 

olur. Blesh’ in yapmaya çalıştığı bunun offline mecrada 

yapılması bunun gerçekten kişilerin hareket noktaları-

na bağlı olarak yapılması. Dolayısıyla projenin başında 

benim elimde olan veri kim hangi saatte nerede ise kim 

derken de bunun sadece bir kod olduğunun altını 

çizeyim. Bu veriden anlamlı sonuçlar üretip o kişinin 

davranışlarına ait bilgiler çıkarmaya çalışıp bunun 

uluslararası bir gezen insan mı olduğu? Daha çok  kafe-
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hukuktur, tahsilattır, sözleşmedir, bununla ilgili sadece 

işte arada onay için bir takım formlar geliyor okuyoruz, 

onaylıyoruz ve geçiyor. Bunları hayata geçirmek için 

kafa yormak insanlara sormak gerekiyor. Sağ olsun 

hem hukuki hem tahsilat anlamında çok iyi destek 

oluyor. Dolayısıyla işimizi çok kolaylaştırdığını 
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dan biri rakip teknoloji olarak WiFi teknolojisi ile 
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Doç. Dr. Yasin Çağatay Seçkin
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Kars’ ta gerçekleştirdiğiniz projenin detaylarından 

bahsedebilir misiniz?

Y.S:  Kars Projesi güzel bir projeydi. İTÜNOVA’ nın da 

başlangıç projelerinden biridir. Onun için önemli. Şöyle 

oldu aslında ben o zamanlar ben Büyükşehir’ de 

KUDEB’ in danışmanıydım. O sırada Kars’ tan bir davet 

geldi. Dediler ki ya biz bu konuda uzman görüşüne 

ihtiyacımız var. AB projelerine başvuruyorlardı Kalkın-

ma Ajansı olarak. Serhat Kalkınma Ajansı. Bizde 

gönüllü olarak gittik. Nasıl bir projeymiş diye oturduk 

konuştuk, sohbet ettik. Projenin başvurulması ve AB 

tarafından kabul edilmesi konusunda çalışmalar 

sürüyordu o aşamada aslında. Öyle bir katkı koyduk. 

Önemli bir projeydi Türkiye için.  15 milyon € destekli 

bir projeydi. O aşamadan sonra tabi bunun bir bütün 

olayının tespit edilmesi gerekiyordu. Ardından da tabi 

bir restorasyon projesinin gelişmesi gerekiyordu. Bu 

maksatla bizle iletişim kurdular. İTÜ bunu yaparsa 

mutlu oluruz dediler. Bizde elimizden geleni yapmak 

için güçlü bir kadro kurduk. Tabi şimdi benim adım geçi-

yor yürütücüsü olduğum için ama mimarlık fakültesin-

den buradaki geometrik mühendisliğinden çok değerli 

hocalarımızda projelerin içindeydiler. Yaklaşık 20-25 

kişilik bir grup halinde çıktık. Bütün Kars’ ı bir kere o 

garnizon kenti fotoğrafladık. Belgeledik burada bizim 

için yeni bir teknoloji kullandık. Lazer tarayıcılarla 

bütün belgeleme işlemlerini hallettik. Kars projesinin 

en güzel yanı da oydu bence. Normal bizim her zaman 

yaptığımız rutin proje işi dışında bir Ar-Ge içeriği vardı. 

Bu konuda burada görevli araştırma görevlisi 

arkadaşlar çok yardımcı oldular. Bir takım denemeler 

gerçekleştirdik. Yurt dışı ile bağlantı kurmak zorunda 

kaldık. İtalyan bir firma ile ortak çalıştık ki. Biz bu mod-

ellemeyi yaparken nasıl bir iş içerisine girebiliriz diye. 

Onlar birçok şey öğrendi, biz birçok şey öğrendik. Ve bu 

şekilde yola çıktık. 

Sonunda tamamlandı. Şimdi bildiğim kadarıyla, biz tabi 

projeyi tamamladıktan sonra herhangi bir danışmanlık 

hizmetine devam etmediğimiz için sadece şifaen ve 

insani ilişkilerimizle öğrenebiliyoruz. Bildiğim kadarıyla 

şuan uygulama ve ihale sürecinde.

-İTÜNOVA projenizin ticarileşme sürecinde ne gibi 

katkılar sağladı? 

Y.S: İTÜNOVA bize, bu fırsatla sizin sayenizde bir kere 

daha teşekkür edeyim. Bizim gibi profesyonel sektörle 

iş birliği içerisinde olan ve çalışan hocalar için bulun-

maz bir nimet. Neden diyeceksiniz? Eskiden bunu nasıl 

yapıyorduk, döner sermaye kanalıyla yapıyorduk. Yine 

döner sermaye ile yapıyoruz fakat döner sermayenin 

birçok sıkıntıları var. Prosedür işleyiş açısından ihale ile 

bazı şeylerin temin edilmesi gerekiyor. Bunlar çok 

normal süreçler kurallar bütünü içerisinde. Bazı mal 

alımları, hizmet alımları, mimarlık tek başına bazen 

yeterli olmuyor. Özellikle bir bina inşa ettiğimiz zaman 

mekanikçiye, statikçiye, ihtiyacımız var. Onlardan 

hizmet alımı almak istediğiniz zaman bile birçok 

sıkıntılar ortaya çıkıyordu. İTÜNOVA tabi sonuçta bir 

şirket hüviyetinde olduğu için özel sektörle rekabet 

konusunda bizlere çok büyük yardım ve avantajlar 

sağladı. Sonra bizim bütün, mesela ben kişisel olarak 

mali işlerden hiç anlamam, ben rahat bir şekilde 

tasarımımı yapıyorum, mali işleri İTÜNOVA çözüyor. Bu 

şekilde biz piyasaya girdiğimiz zaman, sonuçta biz İTÜ’ 

nün adını verdiğimiz zaman bu bile bize büyük bir 

avantaj sağlıyor. Hep biz mimarlar, bende onu derim 

biz öyle yetiştiriliyoruz, Allah’ın yeryüzündeki gölgeleri 

gibi hissediyoruz kendimizi bazen, O büyük yaratıcı 

bizde onun yeryüzünde işlerini yapan takımı gibi 

kendimizi büyüttüğümüz için ismimiz tabii önemli. Ama 

İTÜ’ de olmak çok önemli. Onun için İTÜNOVA bence 

bize çok büyük avantajlar sağladı. Birçok noktada 

girişim yaparken onun gücünü arkamızda hissettik. 

Onunla güçleniyor o çok önemli bence. Ben çok mem-

nunum. Bu projeyi gerçekleştirenlerden de ne denir, 

müteşekkirim teşekkür ediyorum.
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Semineri Gerçekleştirildi
GCIP (Global Cleantech Innovation Programme) 2017 Semineri İTÜNOVA TTO’nun 

sahipliğinde İTÜ Ayazağa yerleşkesi içerisinde yer alan Sc3 binası Paul Doany 
Konferans salonunda 19 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Girişimci, akademisyen, öğrenci ve şirket sahibi birçok kişinin ilgi gösterdiği seminerde, 
temiz teknoloji alanında ülkemizde yapılan çalışmalar ve bakış açısından bahsedildi.
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Seminerde konuşmacı olarak yer alan Osman Malik 

Atanur yaptığı sunumda Türkiye’nin temiz teknolojiler 

deyince sadece rüzgâr tribünü ya da HES projelerinin 

akla geldiğini oysa bugüne kadar yakından incelediği 

600 çalışma içerisinde hiçbir şekilde motor teknolojis-

ine dayalı ve benzeri komplike çalışmaların yapıl-

madığını gözlemlediğini belirtti. Bu durumda en önemli 

faktörün girişimcilerin ve ya şirketlerin bireysel ve 

Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) Türki-

ye'de, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde 

ve TÜBİTAK'ın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Sınai 

ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile 2014 yılından bu 

yana düzenlenmektedir. Program faaliyetleri 4. yılında 

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkede sürmek-

tedir. Başta eğitim ve mentorluk destekleri olmak 

üzere, tanıtım ve sermayeye ulaşım kilit aktiviteleri ile 

ülkemizdeki temiz teknoloji girişimcilerini destekleyen 

yalnız çalışma gerçekleştirmesinin ya da nispeten daha 

az iş yükü gerektiren projeleri tercih etmelerinin etkisi 

olduğunu vurgulayan Atanur; proje üstlenicileri ile 

ciddi sanayi kuruluşları ya da teknik altyapıya sahip 

kurum ve kuruluşların destek olarak daha çeşitli bir 

temiz teknoloji çalışma alanının ülkeye sunulabileceği-

ni söyledi. Seminer soru-cevap oturumunun ardından 

bire-bir görüşmelerle sona erdi.

GCIP 2017 Programı Nedir?
program, ulusal ve uluslararası iki farklı aşamada 

yürütülen ve içeriğinde bir yarışmayı da barındıran 

hızlandırıcı program (accelerator) olarak da tanımla-

nabilir. Her yıl tek bir kez çağrıya çıkılan programda 

geçen senelerde Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji, 

Atıktan Enerji Üretimi, Su Verimliliği ve Yeşil Binalar 

olmak üzere beş farklı kategori yer almaktaydı, 2017 

için mevcut ve yeni kategorilerle ilgili çalışmalar 

devam etmektedir. 
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İTÜNOVA TTO tarafından Deriş Patent işbirliğiyle düzenlenen “Yeni Sınai Mülkiyet 
Kanunu Beraberinde Neleri Getirdi?” isimli konferans, İTÜ Ayazağa Kampüsü ARI 9 

Binası Konferans Salonu’nda 4 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirildi.
Deriş Patent ve Marka Acenteliği A.Ş’ den Sertaç Köksaldı, Emre Kerim Yardımcı ve 

Canan Öztürkler’ in konuşmacı olarak görev aldığı konferansta, Yeni Fikri Sınai 
Mülkiyet Hakları Kanunu’ nda var olan yasalar ve gerçekleşen değişimler, marka, logo 

yaratma ve koruma, patent, fikri hakların korunması ve telif süreçleri gibi çeşitli 
başlıklarda katılımcılar bilgilendirildi.

Etkinliğe çok sayıda farklı kurumlardan avukatlar, akademisyenler, Teknoloji Transfer 
Ofisi personelleri ve girişimciler ilgi gösterdi.

Konferansı
Gerçekleştirildi.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 22 

Aralık 2016 tarihinde kabul edilen Sınai Mülkiyet 

Kanunu 10 Ocak 2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmî 

Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kanun ile 

beraber tüm akademisyenlere üniversite bünyesinde 

geliştirmiş oldukları buluşlar için üniversiteye bildirim-

de bulunma zorunluluğu  getirilmiştir.”

İTÜ AKADEMİSYENLERİNİN
DİKKATİNE!

Yeni Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu Avrupa Birliği
Düzenlemesine Paralel

Kanunlaşan tasarı ile marka, coğrafi işaret, tasarım, 

patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına 

ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, 

ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine 

katkı sağlanması amaçlanıyor. Türk Patent 

Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu 

olarak değişirken, kurumun kısa adı ise Türk Patent 

olarak düzenleniyor. Avrupa Birliği düzenlemesine 
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markalara idari iptal getiriliyor ve marka tescil 
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Türk Patent ve Marka Kurumu, patent hakkı tanımak için 

teknolojinin her alanında buluşların yeni olmasını, buluş 

basamağı içermesini ve sanayiye uygulanabilir olmasını 

şart koşacak.

Patent hakkı, koruma süresinin dolması, patent sahibinin 

patent hakkından vazgeçmesi veya yıllık ücretlerin 

öngörülen sürelerde ödenmemesi halinde sona erecek.

Yeni kanun ile patentlerin korunma süreleri 20 yıl olurken, 

faydalı modellerin korunma süresi ise 10 yıl olarak belir-

lendi. Patent isteme hakkı buluşu yapana veya onun hale-

flerine ait olacakken, bu hak başkalarına ve TTO’lara da 

Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep 

olmaksızın tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından 

marka sahibi tarafından Türkiye’de aktif faaliyet göster-

meyen veya faaliyetine beş yıl kesintisiz ara verilen 

markaların iptaline karar verilecek.

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle 

tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz 

eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın 

alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi 1 yıldan 3 

yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılacak. Marka koruması olduğunu belirten işare-

ti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran 

Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından 

o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi 

menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret, 

garanti markası olacak.

Meşe adı, mahreç işareti ve geleneksek ürün kapsamına 

girmeyen adlar, ürünlerin öz adı olmuş adlar, ürünün 

gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki 

tür ve çeşitleri, hayvan ırkları veya benzeri adlar, kamu 

düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar, şartları taşıyan 

Buluşlara Sanayiye Uygulanabilirlik
Şartı Getirildi

Patentlerin Korunma Süresi 20, Faydalı Modellerin Koruma Süresi 10 Yıl

Markaların İptali

Garanti Markaları

Hayvan Irkları Ve Bitki Çeşitleri Coğrafi İşaret Olamayacak

Marka Hakkına Tecavüz’ de Cezai Düzenlemeler Getirildi

devredilebilecek. Buluşların birden fazla kişi tarafından 

gerçekleştirildiği durumlarda ise patent isteme hakkı bu 

kişilerin tamamına ait olacak. Patent hakkının 

paylaşılamadığı durumlarda dava açılabilecek.

kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli 

para cezasına çarptırılacak. Yetkisi olmadığı halde 

başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans 

veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişiye, 2 

yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para 

cezası verilecek.

Bu güzel haberle ilgili olarak görüşlerini paylaşan 

öğretim üyemiz Doç. Dr. Güneş Karabulut Kurt, akıllı 

telefon kullananların sayısının dünya genelinde 

artmaya devam ettiğini hatırlatarak, yüksek hızda 

kişiler tarafından başvurusu yapılmasına rağmen kendi 

ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya 

kullanılmayan adlar, tescilli veya başvurusu yapılmış bir 

coğrafi işaret ile tamamen veya kısmen eş sesli olan ve 

tüketiciyi yanıltabilecek adlar coğrafi işaret olarak tescil 

edilemeyecek.

internet erişiminin günümüzde vazgeçilmez bir 

noktaya geldiğini söyledi. Kesintisiz internet 

bağlantısı noktasındaki çalışmaların artık 5. nesil 

haberleşme üzerine odaklandığına dikkat çeken 

akademisyenimiz, proje danışmanlığını yaptığı Sela-

hattin Gökçeli’nin “5G Dalga Formu Tasarımı” 

çalışmasında önerilen tasarımın iletişim kalitesi artır-

mayı hedeflediğine dikkat çekti. Kurt: “Çalışmada ileri 

aşamalarda doğabilecek güvenlik açıklarının 

adreslenmesi de ele alınacak. Bu açıklar doğrultusun-

da gerçekleştirilebilecek saldırıların iletişim yapılan 

kanalın kalitesini düşürerek eksik ve hatalı veri 

iletimine yol açması önlenecek.” sözleriyle, projenin 

gelecekteki etkisi hakkında da ipuçları verdi. 

Araştırmacıların 4. nesil ve sonrası hücresel haber-

leşme ağlarında yaptıkları çalışmaların hâlen sürdüğü 

mobil iletişim alanında, üniversitemizden çıkan bu 

projenin bilimsel literatüre katkıda bulunmasının 

yanında, gelecek nesil teknolojilerin güvenlik güncel-

lemelerine de önayak olması bekleniyor. Finale kalan 

çalışmada, 5. nesil mobil teknoloji kapsamında Nl 

yazılım tabanlı radyo sistemleriyle yapılan çalışmalar 

ise Turkcell ile İTÜNOVA teknoloji Transfer Ofisi 

(İTÜNOVA TTO) arasında yapılan iş birliğiyle 

yürütülüyor. İki kurumun güçlerini birleştirdiği bu iş 

birliğiyle, 4. Nesil ve sonrası mobil ağlara yapılan siber 

saldırı tiplerinin belirlenmesi, bu saldırıların gerçek 

test ortamlarında ölçülmesi ve böylece hücresel 

haberleşme ağlarına yapılan saldırıların tespit edilme-

si amaçlanıyor. 5G Dalga Formu Tasarımı çalışmasın-

da, LTE mimarisini tehdit edebilecek akıllı frekans 

karıştırma yöntemleri inceleniyor ve bu karıştırıcıların 

yerlerinin yazılım tabanlı radyolar yoluyla belirlenme-

si adına gereken çalışmalar yapılıyor. Doç. Dr. Güneş 

Karabulut Kurt bu noktada: 
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Doç. Dr. Güneş Karabulut Kurt

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Güneş Karabulut 
Kurt’un yürütücüsü, Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencimiz 
Selahattin Gökçeli’nin ise araştırmacısı olduğu“5G Dalga Formu Tasarımı” başlıklı proje, 

ABD merkezli National Instruments tarafından düzenlenen radyo frekansı (RF) ve mobil 
iletişim yarışması Engineering Impact’tin 5 finalistinden biri oldu.

Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin ortak 

projeleri de uluslararası başarılar elde ediyor. Elek-

tronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim 

üyemiz Doç. Dr. Güneş Karabulut Kurt’un Telekomüni-

kasyon Mühendisliği Bölümü yüksek lisans 

öğrencimiz Selahattin Gökçeli ile birlikte sürdürdüğü 
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Yarışmasında  Finaldeyiz

başvuran 130 çalışmanın arasından sıyrılan 5 finalist 

arasında yer aldı. Mühendislik ve teknoloji alanına 

odaklanan ve donanım çalışmalarıyla öne çıkan 

National Instruments’in Engineering Impact 

yarışmasının kazananı, 23 Mayıs’ta, ABD’nin Austin 

eyaletinde düzenlenecek törende açıklanacak.

Doç. Dr. Güneş karabulut Kurt: “Haberleşme güvenliği ve
hizmet kalitesi artacak.”
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Karabulut Kurt bu noktada: 

“Bu projede hareket noktamız fiziksel 
katman tabanlı saldırılar ve bunların 
çözümleri oldu. Temel amacımız, kul-
lanıcılar ve hizmet veren cihazlar 
arasında haberleşme güvenliğini 
sağlayarak ve hizmet kalitesini yük-
selterek ileride karşılaşabileceğimiz 
sorunların çözümüne dair projenin 
bugünden yol gösterici bir nitelik 
taşıması.” diyerek, çalışmanın mobil 
iletişime yapacağı önemli etkiye 
dikkat çekti.

24



Bu güzel haberle ilgili olarak görüşlerini paylaşan 

öğretim üyemiz Doç. Dr. Güneş Karabulut Kurt, akıllı 

telefon kullananların sayısının dünya genelinde 

artmaya devam ettiğini hatırlatarak, yüksek hızda 

internet erişiminin günümüzde vazgeçilmez bir 

noktaya geldiğini söyledi. Kesintisiz internet 

bağlantısı noktasındaki çalışmaların artık 5. nesil 

haberleşme üzerine odaklandığına dikkat çeken 

akademisyenimiz, proje danışmanlığını yaptığı Sela-

hattin Gökçeli’nin “5G Dalga Formu Tasarımı” 

çalışmasında önerilen tasarımın iletişim kalitesi artır-

mayı hedeflediğine dikkat çekti. Kurt: “Çalışmada ileri 

aşamalarda doğabilecek güvenlik açıklarının 

adreslenmesi de ele alınacak. Bu açıklar doğrultusun-

da gerçekleştirilebilecek saldırıların iletişim yapılan 

kanalın kalitesini düşürerek eksik ve hatalı veri 

iletimine yol açması önlenecek.” sözleriyle, projenin 

gelecekteki etkisi hakkında da ipuçları verdi. 

Araştırmacıların 4. nesil ve sonrası hücresel haber-

leşme ağlarında yaptıkları çalışmaların hâlen sürdüğü 

mobil iletişim alanında, üniversitemizden çıkan bu 

projenin bilimsel literatüre katkıda bulunmasının 

yanında, gelecek nesil teknolojilerin güvenlik güncel-

lemelerine de önayak olması bekleniyor. Finale kalan 

çalışmada, 5. nesil mobil teknoloji kapsamında Nl 

yazılım tabanlı radyo sistemleriyle yapılan çalışmalar 

ise Turkcell ile İTÜNOVA teknoloji Transfer Ofisi 

(İTÜNOVA TTO) arasında yapılan iş birliğiyle 

yürütülüyor. İki kurumun güçlerini birleştirdiği bu iş 

birliğiyle, 4. Nesil ve sonrası mobil ağlara yapılan siber 

saldırı tiplerinin belirlenmesi, bu saldırıların gerçek 

test ortamlarında ölçülmesi ve böylece hücresel 

haberleşme ağlarına yapılan saldırıların tespit edilme-

si amaçlanıyor. 5G Dalga Formu Tasarımı çalışmasın-

da, LTE mimarisini tehdit edebilecek akıllı frekans 

karıştırma yöntemleri inceleniyor ve bu karıştırıcıların 

yerlerinin yazılım tabanlı radyolar yoluyla belirlenme-

si adına gereken çalışmalar yapılıyor. Doç. Dr. Güneş 

Karabulut Kurt bu noktada: 

“Bu projede hareket noktamız fiziksel 
katman tabanlı saldırılar ve bunların 
çözümleri oldu. Temel amacımız, kul-
lanıcılar ve hizmet veren cihazlar 
arasında haberleşme güvenliğini 
sağlayarak ve hizmet kalitesini yük-
selterek ileride karşılaşabileceğimiz 
sorunların çözümüne dair projenin 
bugünden yol gösterici bir nitelik 
taşıması.” diyerek, çalışmanın mobil 
iletişime yapacağı önemli etkiye 
dikkat çekti.
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Etkinliği Gerçekleştirildi
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The Pitcher 2017 finalistlerinden Bisou, 50.000 TL 

değerindeki Arıkovanı Özel Ödülü’ne layık görüldü. 

Dünyanın ilk dijital olarak özelleştirilebilir kolyelerini 

17 yaşındaki genç girişimci Galip Sina Berik tarafın-

dan kurulan E-Sport Akademi, Türkiye’de çevrimiçi 

e-spor eğitimleri sunan tek girişim ve sporcuların bir 

sonraki mücadeleye hazır olmaları için yeteneklerini 

geliştirmesini sağlıyor. Girişim e-sporculara oyun 

koçluğu, çevrimiçi dersler, eğitici videolar ve özel 

ipuçları sunuyor.

The Pitcher 2017’nin ikincisi Dubai merkezli sağlık 

girişimi HeyDoc! oldu. HeyDoc!, hastaları doğru sağlık 

danışmanlarına yönlendiren ödüllü bir küresel teletıp 

platformu. Ayrıca fiziksel muayene gerektirmeyen 

sağlık sorunları için uygulama içi danışmanlık servisi 

de sunuyor.

Yatırımcı oylarıyla üçüncülüğe layık görülen girişim 

ise Kiraplus oldu. Gayrimenkul sahipleriyle kiracıları 

bir araya getiren girişim, tüm kiralama işlemlerini 

basit, hızlı, güvenilir ve avantajlı hale getiren bir akıllı 

kira platformu.

Girişimcilere Özel Ödüller Dağıtıldı
geliştiren Bisou, teknolojiyle sanatı bir araya getiren özel 

girişimlerden birisi ve Arıkovanı’nda kitlesel fonlama kam-

panyası başlatması bekleniyor. Etkinliğin ev sahibi Work-

Etkinliğin ev sahibi Workinton ise yatırımcıların oylarıyla 

en yüksek puanları toplayan beş girişim E-Sport Akademi, 

HeyDoc!, Kiraplus, Sweaters App ve Quanode’a yeni 

kurduğu hızlandırma programı Workincubation’a katılma 

hakkı tanıdı. Öte yandan, The Pitcher 2017’de sahneye 

çıkan 20 finalist, Workinton ortak çalışma alanlarından 

ücretsiz faydalanabilecek. İlk üç girişim ayrıca 

Dorabase’den altyapı ve Etkin Proje’den Ar-Ge danışman-

lığı ödülleriyle desteklendi.
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The Pitcher 2017’de birçok yan oturum gerçekleştirildi. 

Bunlardan Hürriyet Ventures başlıklı konferansta sahn-

eye çıkan Hürriyet CEO’su Çağlar Göğüş, Hürriyet ile 

Doğan Holding çatısı altında bulunan Öncü Girişim 

Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birlikte hareket ederek 

dijital girişimlere yatırımlar yapacakları Hürriyet Ventue-

res’ın kurulacağını duyurdu. Hürriyet’in yatırım yapmayı 

hedeflediği sektörlere değinen Göğüş, şunları söyledi: 

“Yatırım yapacağımız ana sektörlerin başında içerik, 

reklam, yayıncılık ve iletişim teknolojileri, seri ilanlar ve 

ilgili pazaryerleri geliyor.” Yatırım yapacakları girişimlerin 

bulundukları seviyeyi anlatan Göğüş, 

The Pitcher 2017’de gün boyunca beş farklı yan etkinlik 

düzenlendi.

Madalyonun İki Yüzü isimli oturumda, girişimciler ve 

yatırımcılar kendi gözlüklerinden ekosistemin sorunlarına 

mercek tuttu. İTÜ ARI Teknokent’in erken aşama kuluçka 

merkezi İTÜ Çekirdek’te yetiştikten sonra yatırım alan 

girişimciler ve Türkiye’nin en aktif yatırımcılarından 

bazıları, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. 

Dr. Deniz Tunçalp moderatörlüğünde Workinton Levent 

199’da bir araya geldi.

Stand & Deliver: Pitching 101 başlıklı seansta ise Peter 

Hopwood, girişimci ve girişimci adaylarıyla iyi bir sunu-

mun inceliklerini paylaştı. Katılımcılar, bir topluluk veya 

kamera karşısında konuşurken etkileyici olabilmenin 

gerekliliklerini öğrendiler.

Günümüzde dev bütçeli direkt pazarlama tekniklerinin 

yerini, görece düşük bütçeli ve potansiyel müşteriler ile 

uzun soluklu dostane ilişkiler inşa etmeye odaklanan 

akılcı muadilleri aldı. İçerik pazarlaması bu muadillerin en 

iddialılarından bir tanesi. Bir kitleyi anlamak, etkilemek ve 

kâr edilebilir müşteriler yaratmak için sürekli fakat 

bilgilendirici içerikler üretimine ve dağıtıma odaklanıyor. 

CEOtudent’ın kurucusu Yağmur Avvurur ile Pazarlama 

Türkiye’nin kurucusu Ender Satıcı, The Pitcher 2017 

kapsamında düzenledikleri Girişimler İçin İçerik Pazarla-

ması panelinde, Mehmet Duru moderatörlüğünde yeni 

oyunun kurallarını anlattı.

Yerel ve küresel girişimcilik ekosisteminin nabzını tutan 

araştırma şirketi startups.watch’un kurucusu Serkan 

Hürriyet Ventures Kuruluyor  

Ekosistemin Nabzı Tutuldu

Ünsal ise Türkiye’de Girişimcilik Ekosisteminin Kısa Tarihi 

başlıklı konferansında, Türkiye girişimcilik ekosisteminin 

ilk çeyrek bilançosunu önceki yıllar ile karşılaştırdı, 

yaşanan gelişmeler ve küresel pazarda etkisini hisset-

tiren trendleri katılımcılar ile paylaştı.

The Pitcher kapsamında duyurulan yeni programlardan 

bir tanesi de London Bridge Project (LBP) oldu. Etkin 

Proje ve Sunumo ortaklığıyla hayata geçirilen LBP, tarihi 

iki köklü ülkeyi teknoloji, inovasyon ve yatırım konuların-

da sıkı sıkıya bağlamak için yola çıkıyor. İngiltere ve Türki-

ye’de faaliyet gösteren teknoloji tabanlı şirketleri, tekno-

loji transfer ofisleri ve teknokentleri, üniversiteleri, fon 

kuruluşlarını (AC, VC vb.), inkübasyon merkezlerini, 

hızlandırıcıları, dernekleri bir araya getirerek; networking, 

pazar araştırması, teknoloji araştırması, sunum hizmetleri 

fonlama, ön satış, satış, lokalizasyon, uluslararası 

teşvikler, fikri mülkiyet hakları konularında hizmetler 

vermeye başlıyor.

“Fikir ve tasarım aşamasını tamamlamış ve bir 

ürün veya servisi hayata geçirmiş dijital girişim-

lere odaklanıyoruz. Kullanıcıya minimum özel-

liklerle değer katabilen (MVP) ürünleri hazır olan 

ve büyümeye başlamış olan dijital girişimlerle 

ilgileneceğiz” diye konuştu. Göğüş, bu kapsama 

giren firmaları değerlendirmeye çok kısa bir 

zaman içinde başlayacaklarını da sözlerine ekledi.
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Etkinlikte konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, Türkiye'de en çok Ar-Ge harcaması yapan 
sektörün otomotiv olduğunu ve neredeyse her dört Ar-Ge 
merkezinden birinin bu alanda faaliyet gösterdiğini 
belirtti. Bu noktanın sektör adına çok önemli bir gösterge 
olduğunu kaydeden Özlü, kaynakların daha doğru bir 
şekilde kullanılması, ana ve yan sanayi ilişkilerinin doğru 
şekilde kurulması durumunda bu çalışmaların niteliğinin 
artacağını vurguladı. Otomotivde kullanılan teknolojinin 
hızla geliştiğine dikkat çeken Bakan, bugün araçlarda 

Swissotel Bosphorus'ta düzenlenen etkinlikte, otomotiv alanındaki yeni eğilimler ve sektörün geleceği masaya 
yatırıldı. Toplantıya; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Özkol, İTÜ ARI Teknokent CEO'su Kenan Çolpan, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür 
Yardımcısı (COO) Gökçe Tabak’ın da aralarında bulunduğu önemli isimler, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Faruk Özlü:
“Her dört Ar-Ge merkezimizden
biri otomotiv üzerine çalışıyor.”

kullanılan teknolojinin yarın yeterli olmayacağını ve 
günümüzde kullanılan parçaların %70’inin yakın 
gelecekte atıl duruma düşeceğini hatırlatarak, 
gelişimin sürekli olması gerektiğinin altını çizdi. 
2030'lu yıllarla birlikte bir otomobilin maliyetinin 
yarısının elektronik ve yazılımdan oluşacağını söyleyen 
Özlü, İTÜ ARI Teknokent'te 85 milyon liralık yatırımla 
inşa edilecek ARI 7 Otomotiv ve Hareketlilik Tematik 
Binası'nın da kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. 
Bu tür yatırımların yerli otomobil projesine güç 
katacağını belirten Özlü, bu konuya ilişkin 
düşüncelerini: "Dünya pazarlarına hitap edebilecek bir 
yerli otomobil markası oluşturmayı çok önemsiyoruz. 
Bunun, özel sektörün katkısıyla ve kamu sektörünün de 
desteğiyle gerçekleşeceğine inanıyorum.” Sözleriyle 
paylaştı.

Rektörümüz
Prof. Dr. Mehmet Karaca:
“Geleceğin otomobillerini
yapıyoruz.”

Üniversitemiz ve İTÜ ARI Teknokent girişimiyle düzenlenen Next Mobility
Summit’e katılan Rektörümüz Prof. Dr. Karaca, ARI 7 Otomotiv ve

Hareketlilik Tematik Binası'nın açılış müjdesini verdi.

İTÜ Kampüsü'ne 
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Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca ise konuşmasında, 
1982 yapımı Bıçak Sırtı (Blade Runner) filminin 2000'li 
yılların Los Angeles'ını anlattığına dikkat çekerek filmin 
hafızalara kazınan karelerini katılımcılara anımsattı. 
Filmde hem havada hem de karada gidebilen otonom 
araçlar olduğunu, senaryonun geçtiği yer olan ve 
normalde güneşli havasıyla bilinen California eyaletinin 
bu filmde puslu, kasvetli, yoğun hava kirliliği yaşanan 
bir alan yansıtıldığını söyleyen Rektörümüz, buradan 
hareketle geleceğin otomobilleri üretilirken çevre 

duyarlılığının da göz önüne alınması gerektiğini belirtti.  
Üniversitemizin, ülkemizin ilk tematik teknokenti olarak 
üç yıl önce hizmete sunduğu Enerji Teknokent'inden 
sonra, ARI 7 binasının da Otomotiv ve Hareketlilik Tem-
atik Binası olarak açmalarının son derece önemli bir adım 
olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Karaca, bu 
projenin hayata geçmesinde büyük destek veren Kalkın-
ma Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
teşekkür etti.

Bu önemli buluşmada söz alan bir diğer önemli kişi ise 

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı (COO) Gökçe 

Tabak oldu. Hazırladığı sunuma, otomotiv sektörü 

paydaşlarının diğer mobil sektörlerle sürekli etkileşim 

hâlinde olması gerektiğini söyleyerek başlayan Gökçe 

Tabak, İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulacak bu 

tesisin, Türkiye’deki otomotiv sektörü için bir buluşma 

noktası ve teknoloji geliştirme merkezi olacağını belirt-

ti. Bunun yanında, 85 milyon TL’lik bir yatırımın yapıla-

cağı ve 32000 metrekarelik kapalı alana yayılacak 

tesisin, eğitim düzeyi giderek yükselen ve teknik bilgisi 

zamanla artan genç bir nüfusa sahip ülkemize 

1000-1200 kişi arası yeni istihdam sağlayacağını da 

sözlerine ekleyen Gökçe Tabak ayrıca, tesiste üniversi-

Otomotiv sektöründe danışmanlık hizmeti veren 

şirketlerden Frost & Sullivan'ın Türkiye Ofisi 

Başdanışmanı Mine Özcan da etkinliğe katılanlar arasın-

daydı. "Hareket Endüstrisinin Gelecek Dinamikleri" 

başlıklı sunumuyla katılımcılara seslenen Özcan; araç 

paylaşım sistemleri, otomotiv endüstrisi ve otomotivde 

entegre mobilite sistemlerin dünya genelindeki 

kullanımlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Sunumunda 

dünya otomotiv endüstrisinde yeni iş modellerinin 

ortaya çıktığını anlatan Özcan, mobil çözümlerin otomo-

tiv sektörünü doğrudan etkilediği üzerinde durdu.

Zirve kapsamında düzenlenen "Distrupters! Araçların 

temize ait İleri Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi'nin de 

bulunacağı bilgisini katılımcılarla paylaştı ve 7000 

metrekarelik alana kurulacak bu alanın Türk otomotiv 

sanayiine hizmet vereceğini anlattı. ARI 7’de 

gerçekleşecek dönüşümle ilgili düşüncelerini: “Tesisin 

2-3 yıl içinde bugünün değerleriyle yaklaşık olarak 

500-600 milyon TL’lik bir Ar-Ge cirosuna ulaşmasını 

hedefliyoruz. Otomotiv ve Hareketlilik Tematik Binası 

sadece bir ofis alanı olmayacak. Aynı zamanda, İleri Araç 

Teknolojileri Ar-Ge Merkezi sayesinde, tematik binadaki 

tüm firmalara da hizmet verecek. Burada, özellikle çeşitli 

motorların geliştirme testleri, araç güç aktarma organları 

test sistemleri gibi testler ve çeşitli elektrikli araç ile 

batarya geliştirmeleri yapılacak.” sözleriyle aktardı.

Gökçe Tabak:
"500-600 milyon TL’lik 
bir Ar-Ge cirosuna ulaşmayı 
hedefliyoruz.”

Hareket Endüstrisinin Gelecek Dinamikleri
Çevrimiçi Yolcuları" başlıklı panelde konuşan Turkcell 

Smart Places Ürün Ekibi Yöneticisi Onur Turan ise 5. 

nesil mobil teknoloji (5G) ile birlikte, akıllı araçlarda 

kullanılan mobil çözümlerin gecikme paylarının 

düşeceğini söyledi. Turan bu gelişmelerin geleceğe 

etkisine dair görüşünü: "2020'de gelmesi planlanan 5G 

teknolojisi, şu anda 4G'de kullandığımız internet hızını 

100 kat artıracak ve gecikmeler milisaniyelerin 1000’de 

1’ine kadar inecek. Bu da bize otomotivde “bağlantılı 

araç (connected car) bağlamında büyük faydalar sağlay-

acak." sözleriyle özetledi.

Gökçe Tabak
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 Fast 50 Türkiye Programı’ndaki yerini
2016’da da korudu!

İTÜ ARI Teknokent Firmalarından 

Firmalarımızdan ODC, 2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 
Programı’nda son 5 yıldır yer alarak Türkiye’nin en iyi teknoloji şirketleri arasındaki yerini korumaya 

devam ediyor.

Deloitte, 2006 yılından beri Türkiye’de uygulanan 

Fast50 programı kapsamında her yıl Türkiye’nin en 

hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirliyor ve 

kurumlara ulusal ve uluslararası düzeyde marka 

bilinirliği yaratma ve yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı 

sunuyor.
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TAZİ İO – Zehra Çataltepe

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 da İTÜ ARI Teknokentli Firmalar Başarılarını Paylaşıyor başlığı altında çalışmalarıyla 
önemli yerlere gelmiş firmalarımızı sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

TAZİ. İO’ nun kurucu oraklarından olan Zehra Çataltepe 

aynı zamanda İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğretim 

Üyesi görevini yürütüyor.  Tazi’ nın Hunt ve Wise olarak 

iki alt başlığının bulunduğunu sürekli öğrenen ve yapay 

öğrenme ürünleri üreten Tazi Hunt’ın TÜBİTAK 

tarafından desteklenmiş bir proje sonucunda ortaya 

çıktığını belirten Çataltepe, Tazi Hunt’ ın sürekli anomali 

ve tanıma tahmini yaptığını vurgularken Tazi’ nın bir 

diğer alt başlığı olan Tazi Wise’ ın ise dinamik ve gerçek 

zamanlı öneriler ürettiğini söyledi. Tazi’ nin akan veriden 

öğrenebilmesinin en önemli özelliklerinden birisi 

olduğunu belirten Tazı sistemini ve İTÜ ARI Teknokent 

içindeki deneyimlerini şöyle anlatıyor;

“Doküman verisi olabilir, sayısal veri olabilir, ama en 

İTÜ ARI TEKNOKENT FİRMALARI 

önemlisi akan veriden öğreniyor ve öğrendikleri ile 

ona bağlı sistemleri anında güncelleyerek aksiyon 

alabilme imkânı sağlıyor. Bu sayede ağ güvenliğindeki 

saldırıları başka sistemlerden dakikalarca önce 

bulabiliyorsunuz, Yine Tazı sayesinde nesnelerin 

interneti gibi birbirine bağlı sistemlerde cihazların 

bakım, yönetim ve güvenliği için aksiyon 

alabiliyorsunuz.

İTÜ’ de olmanın birçok avantajı var, İTÜ bünyesinde 

var olan yetişmiş donanımlı insan gücüne erişimimiz 

bulunuyor. Maslak lokasyon olarak çok önemli. 

Maslak’ta olduğumuz için hem müşterilerimiz hem de 

çalışanlarımız kolayca ulaşabiliyor. İTÜ ARI Teknokent 

ve İTÜNOVA TTO’nun yaptığı etkinlikler sayesinde 

hem çeşitli konularda eğitim alabiliyoruz hem de 

burada bulunan şirketlerle iş ortaklığı şansımız 

oluyor.” 
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YAPI KREDİ TEKNOLOJİ – Mustafa Dündar 

NEXT HORIZON
Davut Şadoğlu

Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü olan Mustafa Dündar, 

Yapı Kredi Teknoloji’ nin 2015 yılı Temmuz ayında İTÜ 

ARI Teknokent içinde kurulduğunu belirterek başladığı 

röportajında, ağırlıklı olarak doğal dil işleme, yapay zekâ, 

makine öğrenmesi ve mobil teknolojiler konusunda Ar-Ge 

projeleri yaptıklarını söyledi. Çoğu projelerinde AB ve 

TÜBİTAK desteğini aldıklarını vurgulayan Dündar, son 

dönemlerde lansmanını gerçekleştirdikleri Sizi 

Gözünüzden Tanıyan Teknoloji’ nin kısa sürede oldukça 

başarılı olduğunu ve kullanıcı ratingi açısından oldukça 

yüksek sıralarda yer aldığını dolayısıyla başarılı 

bulduklarını belirtti. 

İTÜ Teknokent içerisinde sadece Ar-Ge değil çeşitli iş 

birlikleri de gerçekleştirdiklerini söyleyen Dündar, 

“Yazılım artık sofistike bir hal aldı. Tek başınıza yazılım 

geliştiremiyorsunuz. Farklı teknolojileri bir araya 

getirmek gerekiyor. Bu açıdan İTÜ ARI Teknokent 

içerisinde yer alan start-up’ lar ve firmalardan 

yararlanmak akademik iş birliği yapmak burada çok 

kolay. Lokasyon avantajınız var ve çalışacak 

personel bulmakta aynı derecede kolay çünkü 

NEXT HORIZON insansız kara robotik 

araçları üreten bir firma. Yarı otonom, 

tam otonom gibi sistemlerle 

müşterilerinin karşısına çıkan firma 

ürünlerinin askeri ve sivil savunma 

alanlarında kullanılabileceğini 

belirtiyor. Endüstri Mühendisliği’ 

nden mezun olduktan sonra İTÜ 

Çekirdek’ e geldiğini belirten NEXT 

HORIZON kurucusu ve aynı zamanda 

CEO’ su olan Davut Şadoğlu,  

ürettikleri robotun patent 

çalışmalarını İTÜNOVA TTO ile 

yürüttüklerini vurguladı. Hedefleri 

arasında mevcut olan modelin daha 

üniversite kampüsü içerisinde yer alıyorsunuz. 

Part-time çalışmak isteyen öğrenciler ve kariyerine 

başlamak isteyen mezunlara ulaşmak çok kolay. İTÜ 

ARI Teknokent’te yer almak bizim için büyük bir 

avantaj ve bundan mutluyuz.” Diyerek İTÜ ARI 

Teknokent’in kendilerine olan katkılarını vurguladı.
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Davut Şadoğlu

büyük versiyonuyla tam otonom bir sistemi hayata 

geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Şadoğlu, 

mevcut aracın 3 km menzilini 45 km kadar 

arttırabildiklerini 6x6 tasarımında olduğunu 

belirtti.Son sınıf üniversite stajında İTÜ ARI 

Teknokent içerisinde bir şirkette çalışmaya 

başladığını anlatan Şadoğlu,  “Stajımdan sonra, 

projemle İTÜ Çekirdek’e başvurmaya karar verdim. 

Sonrasında başvurdum ve BIG BANG yarışmasında 

ödül kazanarak kapalı ofisimize çıktık. Şuan kapalı 

ofisimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz ekip olarak. 

Bizim hedefimiz bu sistemi en azından mart ayına 

kadar bitirip satışına başlamak. Şuan üç çift robotik 

platformlar geliştiriyoruz. Küçük olan robotu 

bitirmemize çok az kaldı, mart ayı gibi bitecek.  Ortanca 

olan robotu mayıs ayında, büyük olan robotu ise 

seneye bitirmeyi hedefliyoruz biz. Bunların satışı 

konusunda şuan bir yatırım almış durumdayız. Satış 

kanalımız mevcut. Bu kanal vasıtasıyla ilk satışlarımızı 

gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.”

ATA Teknoloji Platformları Genel Müdürü Ümit 

Cinali, ATA Yatırım, ATA Gayrimenkul, ATA Portföy 

gibi finans sahasında ve çeşitli gıda firmalarının 

franchise işlemlerini yürüttüklerini vurgularken 

bunların yanı sıra TRADE SOFT gibi kurumsal bir 

yazılım şirketi hayata geçirdiklerini belirtti.  

Yazılım dışında yazılımın tüm esaslarının Türkiye’ de 

yapılıyor olmasının öneminden bahseden Cinali, 

300’ e yakın kurumsal müşterilerine kritik görevleri 

üstlenen yazılımları ile yardımcı olmaya çalıştıklarını 

vurguladı. Yazılımlarının borsa ve borsa da yer alan 

TRADE SOFT – Ümit Cinali
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alım satımları yöneten bir platform olduğunu 

anlatan Ümit Cinali, bir saniyelik bir kayıp 

yaşanmaması ve  %100 güvenilir bir ortamı 

kullanıcılara sunabilmek için çalıştıklarını söyledi.

İTÜ ARI Teknokent’ e sunulan, TÜBİTAK ve TEYDEP 

üzerinde çalışılan projeleri olduğunu söyleyerek 

röportaja devam eden Cinali; İTÜ ARI Teknokent için 

ise, “Teknokentlerin sağladığı faydalar zaten belli. 

Ülkemizde Ar-Ge yi destekliyorlar. Fakat İTÜ ARI 

Teknokent’ in çok özel bir konumu var bizim için. 

Buna hem ben ekosistem olarak bakıyorum, hem 

müşteriler tarafından da bakıyorum. Ayrıca 

yaptığımız projeler kapsamında da bakıyorum. 

Ekosistem olarak baktığımızda tabi Türkiye’ nin en 

ileri gelen üniversitelerinden birinin ortamı 

içindeyiz. Akademik desteklerin hem kapsamı hem 

de kalitesi olarak burada çok memnunuz. Ayrıca bu 

ortamın yarattığı yaratıcı bir ortam buradaki 

yetenek, onlara erişebilmek bizim içinde büyük bir 

fayda sağlamakta.” Diyerek sözlerini tamamladı.

ERICSSON – Fatma Özdemir
“Biz hem Türkiye’ deki müşterilerimizin Ar-Ge 

ihtiyaçlarını adresliyoruz. Hem özellikle 

Ortadoğu Bölgesi’ nde yer alan 23 ülkede 

bulunan müşterilerimiz Ar-Ge ihtiyaçlarını 

adresliyoruz ama son yıllarda özellikle 

Ortadoğu’ nun da dışında dünyanın birçok 

yerinde yer alan büyük müşterilerin Ar-Ge 

ihtiyaçlarını Türkiye’ den adresliyoruz. Bu 

sayede de İTÜ ARI Teknokent’ in BEETECH 

Ödülleri’ nde aldığımız 3 ödülün bir tanesi 

Ar-Ge ihracatı alanında birincilik ödülü oldu.”  

Bu sözler ERICSSON Türkiye Ar-Ge Direktörü 

Fatma Özdemir ait.

İletişim teknolojilerinde devrim yaratan 2G, 

3G, 4G, 4.5G teknolojilerinden 9 binden fazla 

patentin sahibi olduklarını belirten Özdemir, 

ERICSSON olarak beşinci nesil iletişim teknolojisi olan 

5G üzerinde de hızla çalışmalarını sürdürdüklerini 

vurguladı.

5G’yi Türkiye’de İTÜ ile birlikte İTÜ ekosistemi 

içerisinde tanıttıklarını anlatan Özdemir; “Hem bir 

demo günü yaptık hem de bir 5G konferansı 

düzenledik.  Türkiye’ deki iletişim sektörünün 5G 
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3G, 4G, 4.5G teknolojilerinden 9 binden fazla 

patentin sahibi olduklarını belirten Özdemir, 

ERICSSON olarak beşinci nesil iletişim teknolojisi olan 

5G üzerinde de hızla çalışmalarını sürdürdüklerini 

vurguladı.

5G’yi Türkiye’de İTÜ ile birlikte İTÜ ekosistemi 

içerisinde tanıttıklarını anlatan Özdemir; “Hem bir 

demo günü yaptık hem de bir 5G konferansı 

düzenledik.  Türkiye’ deki iletişim sektörünün 5G 
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ihtiyaçlarını tartıştık bu konferansta. Hem de 

akademide Türk Akademisi’ ne devam eden 5G 

araştırmalarını toplu şekilde panellerle tartıştık. Ve 

sektörle buluşturduk.” Diyerek İTÜ ile işbirliği 

içerisinde olduklarını belirtti. İTÜ ARI Teknokent 

içerisinde yer alma sürecinin İTÜ ARI Teknokent 

içerisinde yer alan iki firmayı ERICSSON bünyesine 

katarak başladığını ve tamamen Türk 

mühendislerden oluşan bir ofisle çalışmalarını 

sürdürmeye, Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye üzerinde 

büyütmeye karar verdiklerini aktaran Özdemir; “Şimdi 

İTÜ’ de olmanın bizim için en güzel tarafları tabii 

akademiye çok yakınız burada. Öğrencilere yakınız, 

genç girişimcilere yakınız. Ar-Ge iş birliği 

yapabileceğimiz kuvvetli Ar-Ge kasaları olan 

firmalara yakınız ve bazı müşterilerimize yakınız. Bazı 

müşterilerimizde büyük Ar-Ge yapılanmaları İTÜ ARI 

Teknokent içerisinde. Bunlara yakın olmak bizim için 

tabii bizim için çok büyük Ar-Ge yapma avantajları 

getiriyor. “ diyerek İTÜ ARI Teknokent içerisinde yer 

almanın kendilerine getirdiği avantajlardan bahsetti.

MAXIM

“33 yıl önce Silikon Vadisi’nin kalbinde kurulan Maxim 

Integrated şu anda dünya çapında yaklaşık 8 bin 

çalışanı ve yıllık 2,5 milyar $ cirosuyla yılda 3 milyar 

çip satıyor. Bunu şöyle düşünebiliriz, aklınıza gelen 

hemen hemen her üründe Maxim’ in çipleri var. Arı 

Teknokent ofisimizde şuan 30 Ar-Ge çalışanımız var 

ve yılsonu hedefimiz 50 kişi.” Bu sözler 12 yıl önce 

İTÜ ARI Teknokent’in ilk firmalarından biri olarak 

kurulan Maxim’ in Türkiye Ülke Yöneticisi Arda Bafra’ 

ya ait.

Ar-Ge mühendisleriyle dünya otomotiv sektöründe 

yüksek hızlı mikroçip tasarımları gerçekleştirdiklerini 

belirten Bafra, Silikon Vadisi’ne yaptıkları başarılı 

Ar-Ge ihracatı sayesinde geçen yıl İTÜ ARI Teknokent 

Beetech Ödülleri’nde birincilik elde ettiklerini 

vurguladı. 2016 yılında ABD’ de Elektronikte 

Yaratıcılık Ödülleri’ nde dünyadaki en iyi 3 tasarım 

ekibinden biri seçildiklerini anlatan Arda Bafra, 

Almanya’da bir otomotiv elektroniği dergisine kapak 

olmayı başardıklarını ve bu duruma konu olan 

sistemlerinin dünyanın ileri gelen otomotiv 

firmalarının son sürüm araçlarında yer aldığını 

söyledi. 

İleri Sürüş Destek Sistemleri ve Bilgi Görüntü 

Sistemleri üzerine çalışmaları olduklarını aktaran 

Bafra, “Örneğin aracınızın karşısına aniden bir yaya 

çıktığında aracınız bu sistemler sayesinde otomatik 

olarak duracak ve kaza riskini önleyecek” dedi. Silikon 

Vadisi’nin de zamanında böyle bir ekosistemle 

bugünkü konumuna geldiğini belirten Bafra İTÜ ARI 

Teknokent’ te var olan danışmanlık hizmetlerinden 

çok memnun olduğunu ve İTÜ ARI Teknokent içinde 

yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını sözlerine 

ekledi. 
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Dönüştürüyor

KULLANILMAYAN EŞYALARI

Bağışa 

Givin, kişilerin ve markaların, gelirlerini STK 

projelerine aktarmak üzere herhangi bir ürün ya da 

hizmet satışı gerçekleştirebileceği bir pazaryeri. Kısa 

bir süre önce kurulan Givin, kullanılmayan eşyaların 

satılarak sivil toplum kuruluşları için bağışa 

dönüştürülmesini sağlıyor. Sitenin kurucusu Başak 

Süer, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası ilişkiler Bölümü'nden mezun olduktan 

sonra, çok uluslu kurumsal bir şirkette saha satıştan 

pazarlamaya kadar çeşitli pozisyonlarda görev alıyor. 

Bu süreçte daha anlamlı ve fayda sağlayan işler 

yapmak istediğini fark eden Süer yurtdışında çalışma 

Kısa bir süre önce kurulan Givin, kullanılmayan eşyaların satılarak sivil toplum kuruluşları için 
bağışa dönüştürülmesini hedefleyen bir sosyal girişim. Şu anda TEGV, TOG, Koruncuk ve 

Tohum Otizm Vakfı'na destek oluyor. Givin'in kurucularından Başak Süer, "10 günde 1000 
kayıtlı kullanıcıya ulaştık. Hedefimiz aralık ayında bu rakamı 70 binin üstüne çıkarmak. Esas 
hedefimiz Givin'i Türkiye'nin en büyük sosyal girişimi yapmak ve yurtdışına taşımak" diyor. 
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fırsatını geride bırakıp Givin üzerinde çalışmaya 
başlıyor. Bu süreçte ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği 
mezunu ve aynı zamanda Solid-ICT yazılım geliştirme 
şirketinin kurucusu olan Ali Aksakarya ile tanışıyor. 
Süer pazarlama ve satış, Aksakarya yazılım 
konusundaki deneyimlerini birleştirerek Givin'i 
kuruyor. 
Şirketin kuruluş sürecinde TOMS markalı ayakkabıların 
hikâyesinden etkilendiklerini söyleyen Başak Süer, 
"İhtiyacı olan çocuklara sürdürülebilir bir şekilde 
ayakkabı vermek için bir ayakkabı şirketinin kurulması 
ve bir markanın sattığı her bir üründe birine yardım 
ediyor olması bizi çok etkiledi. Eğer ayakkabı satarak 
kazanan bir marka, ayakkabı verebiliyorsa, o zaman 
hepimizin verebileceği bir şeyler vardır diye 
düşündük" diyor. Alışverişin iyi hali Givin'in sistemi 
son derece basit. Uygulama alışkın olduğumuz ikinci el 
satış uygulamalarına benziyor. Givin'de mobil 
cihazınızdan kolayca bir ilan hazırlayabiliyor ve 
kategorilerine göre ilanları listeleyebiliyorsunuz. 

Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, desteğe 
dönüştürecekleri ürüne (ya da hizmete) dair birkaç 
gerekli bilgi ve karşılığında istedikleri destek tutarını 
giriyor ve bu tutarı aktarmak istedikleri bir STK projesi 
seçiyorlar. Bunu almak isteyen bir başka kullanıcı, 
uygulama üstünden ödemeyi gerçekleştiriyor, teslimat 
tamamlandığında da tutar doğrudan ilgili STK'ya 
iletiliyor. Kişiye sadece eşyasını yeni sahibine olası 
masraflar alıcıya ait olacak şekilde ulaştırmak kalıyor. 
Böylece sadece duran bir eşya, kullanılacak bir eşyaya 
dönüşürken, belirlenen destek tutarı de anlamlı bir 
sosyal fayda projesinin gerV3r Sosyal girişimler 
çevrelerindeki toplumsal bir sorunu veya ihtiyacı 
belirleyerek, bu sorunun ortadan kaldırılması veya 
ihtiyacın giderilmesi için girişimcilik prensiplerini 
kullanarak kalıcı çözümler üreten girişimler olarak 
tanımlanıyor. Sosyal girişimlerin etkilerini 
artırabilmeleri sürdürülebilir ve büyütülebilir olmaları 
için bir gelir modeline sahip olmaları kritik noktalardan 
biri. 

Başak Süer, Givin'in misyonunu sosyal faydaya 
katılımı artırmak ve STK'ların en yüksek maliyetli 
işlerinden biri olan kaynak geliştirme için düşük mali-
yetli bir kanal yaratmak olarak tanımlanıyor. Bu kanalı 
sürdürüp büyüterek daha fazla destek yaratabilmek 
için yüzde SO gibi bir servis bedeli almıyor. Bu servis 
bedeli sayesinde, daha çok kişi ve kurumun sosyal 
faydaya desteklerim artırmayı hedeflediklerini söyley-
en Süer, STK'ları ise hiçbir ücret ödemeden platformda 

yer alabildiğini söylüyor. Givin'de yalnızca herhangi bir 
ürün için değil, projelere de ödeme yapıp katkı sağlay-
abiliyorsunuz. 'Projeler' başlığı altında listelenen bu 
kampanyaların sonuçlarını da yine Givin üzerinde takip 
edebiliyorsunuz. Givin'i alışverişin iyi hali olarak tanım-
ladıklarını söyleyen Süer, "Aynı zamanda hoşumuza 
giden bir şeyi alarak bile iyi amaçlara destek sağlayabi-
leceğimiz için alışverişin en iyi hali. Givin'i sahip olduk-
larıyla harekete geçmeyi seçen modern kahramanlar 
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topluluğu olarak da adlandırıyoruz" diyor. Süer, Givin'le 
sosyal faydaya katılım için kişiselleştirilebilir bir yol 
sunduklarını söylüyor. Şeffaf bir platform Givin'in önemli 
özelliği de Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarını destekle-
mek için oluşturulan ilk iş modeli ve mobil uygulama 
olması. Para dışında evde duran kahve makinesi veya 
kişisel bir yetenek bile STK'lar için fona dönüşebiliyor. 
Süer, herkese, istediği zamanda, yerde, istediği 
kaynağıyla, hatta bir şeyleri satın alırken bile iyi 
amaçlara destek olabileceği şeffaf ve güvenilir bir 
platform sunduklarını söylüyor. Şirketler içinse, kendi 
markalarını direkt olarak hedef tüketicilerine deneyim-
leterek, onlarla beraber iyi amaçlara destek olabilece-
kleri, deneyimsel teklifleri dahi sosyal faydaya 
dönüştürebilecekleri verimli bir kurumsal sosyal sorum-
luluk yöntemi sunuyor. Givin, eğitime, gocuklara ve 

gençlere fayda sağlayan STK'lara öncelik vererek 
başladı. Şu anda TEGV, TOG, Koruncuk ve Tohum Otizm 
Vakfı'na destek olunabiliyor. Sadece 10 gün içerisinde 
bin kullanıcıya ulaşıldı ve ortaya çıkarılan potansiyel 
destek tutarı ise 13 bin TL civarında. Şu an ağırlıklı 
olarak giyim aksesuar, dekorasyon, ev aletleri ve çocuk 
ürünleri talep görüyor. Ürünler dışında en çok ilgi çeken 

ve talep gören tekliflerden bir tanesi ise 212 VC kurucu-

su ve yatırımcı Ali Karabey ile bir saatlik yürüyüşte 
yatırımcı sohbeti teklifi olmuş. Süer, ilerleyen günlerde 
bu tarz özel teklifleri de çeşitlendirmeyi düşündüklerini 
söylüyor. Hedef 70 bin üye 10 günü gibi bir sürede bin 
kullanıcıya ulaşan Givin'in hedefi aralık başında 70 binin 
üstünde kayıtlı kullanıcıya erişmek. Yeni bir mobil uygu-
lama için iddialı bir rakam gibi görünebilir. Ancak Başak 
Süer ve Ali Aksakarya girişimlerinin başarılı olacağından 

emin. Esas hedeflerinin Givin'i Türkiye'nin en büyük 
sosyal girişimi yapmak olduğunu söyleyen Süer, "Givin'i 
yurtdışına taşımak ve global bir modern kahramanlar 
topluluğu yaratmak istiyoruz" diyor. Girişimciler 
önümüzdeki dönemde Givin markalı ürünlerle teklif 
skalaGarantiPartners ve BUBA ile çok yakın bir zamanda 
bir araya geldiklerini söyleyen Başak Süer, "Oldukça 
yapıcı, her konuda destek sağlamaya çalışan, girişimci 
odaklı bir yaklaşım var ve bu da bize güven veriyor. 
Dijital taraftaki know-how'lan ile de birleşince işimize 
çok fayda sağlayabilecek çok değerli bir kaynak oldu 
bizim için" diyor.. Givin henüz bir yatırım almış değil. 

Ancak çok şirket projeye destek olmuş. Userspots şirke-
ti, uygulamanın UX ve Ul tasarımlarını, Yirmibirgram 
ajansı marka kimliği ve kampanyaları ücret almadan 
yaptı. İTÜ Çekirdek' teki kuluçka merkezi de projenin 
gelişimine katkı sağlayan noktalardan biri. Ödeme 
hizmeti sağlayıcısı iyzico' nun da destekçiler arasında 
yer aldığını Süer, ek olarak Boyner Vakfı'nın sosyal 
girişimler için oluşturduğu buluşum. Biz platformunda 
ufak bir kitlesel tonlama kampanyası açtıklarını belirtiy-
or. Yeni kurumsal işbirlikleri için görüşmeleri 
gerçekleştiren girişimciler çok yakında yatırım için 
görüşmelere başlamayı planlıyor. 
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SİLİKON VADİSİ'NE GİDİYOR

İTÜ Çekirdek girişimcilerinden İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans 
Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Beste Tonga, 'Brandiyo' isimli sosyal medya platformu 

projesiyle iki arkadaşıyla ABD'deki Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandı. 

FİKİRLERİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRDİK 
Lise yıllarından itibaren girişimciliğe ilgi duyduğunu 
belirten Beste Tonga ABD'deki Silikon Vadisi'ne 
götüren 'Brandiyo' adlı sosyal medya platformunun 
ortaya çıkış öyküsünü şöyle anlattı: "İzmir Fen Lise-
sinden arkadaşlarım Yaşar Atabay ve Burak Ayaz ile 
birlikte, üç ay kadar önce bir sosyal medya platformu 
kurduk. Brandiyo adını verdiğimiz bu platformda, 
çeşitli ürünler hakkında bilgi edinmek isteyen 
kullanıcıları, bu ürünleri kullanmış tüketicilerin 
deneyimleriyle buluşturmayı hedefledik. İnsanların 
çoğunun bir ürün almadan önce arkadaşlarından fikir 
istediklerini fark etmemiz, Brandiyo'nun doğmasına 
neden oldu. Bu fikirle Bahçeşehir Üniversitesinin bir 
yarışmasına katılıp birinci olduk. Yarışmada birinci 
olduktan sonra hibe almaya hak kazandık. Daha 
sonra İstanbul Teknik Üniversitesinin girişim 
hızlandırma programı olan 'İTÜ Çekirdek'e dâhil 

olmaya hak kazandık. Burada geçirdiğimiz süre 
içerisinde ekibimizi büyütürken, iş fikirlerimizi de 
sürekli geliştirdik. Girişimimizin Silikon Vadisi'ne 
katılmaya hak kazanması ise Starcamp Uluslararası 
Girişim Hızlandırma Programı ve Keiretsu Yatırım 
Ağı'nın desteğiyle gerçekleşti. Program için seçilen 
girişimlerden biri olduğumuzu öğrenince 'Brandiyo' 
ekibi olarak uzun süre bu habere inanamadık. Bu 
haber, bizim için büyük mutluluk verici bir haber 
oldu." 

Beste Tonga, "Ekip olarak geleceğe dönük 
hedefimiz, Brandiyo'yu büyütüp tüm dünyada 
tanınan bir girişim haline getirmek. Türkiye'de 
girişimcilik ekosistemini geliştirebilmek ve 
dünyaya bilinçli tüketim kültürünü kazan-
dırabilmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. 

39



Geride kalan ayda İTÜ Çekirdek’te birçok gelişme yaşandı. İyi fikirlerin 
yetişme merkezinde Nisan ayı içerisinde olan bitenleri derledik.

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Gozzip
testlere başladı

Kullanıcılarının 17 saniyelik videolarla kendilerini 

ifade etmelerini sağlayan Gozzip beta testlerine 

başladı. Yeni sosyal medya kanalı olmayı hedefleyen 

Gozzip’te ister tüm kullanıcılarla gündemi 

değerlendirebilir ister seçeceğiniz arkadaşlarınızla 

kendi kişi veya grup video sohbetlerinizi 

yapabilirsiniz. 2016 yılının mayıs ayından beri 

geliştirilmeye devam edilen Gozzip’te videolara renk 

filtreleri ve çerçeveler uygulayarak hareketli ve 

eğlenceli içerikler üretebilirsiniz. Bahçeşehir 

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi 

Ercüment Erol Ölçer ve Beykent Üniversitesi Grafik 

Tasarım öğrencisi Alptekin Can’ın kurduğu Gozzip’in 

kapalı betasında 100’den fazla kişi hem video 

çekerek eğleniyor hem de uygulamadaki olası teknik 

sorunların kontrollerini yapıyorlar. Siz de beta 

kullanıcısı olmak isterseniz buradan başvuru 

yapabilirsiniz.

Sanal gerçeklik girişimi WalkoVR, Y Combinator 

tarafından gerçekleştirilen ve bir girişimin ihtiyaç 

duyduğu tüm bilgileri vermeyi amaçlayan Startup 

School programına kabul edildi.

Startup School
programına girdi
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Sports Tank finalindeydi
İTÜ GATE Amerika programını kazanan ve dünyaca ünlü 

SXSW 2017 Hızlandırma Programı’nda finale kalan 

Teleporter VR, TPG Sports Grup tarafından düzenlenen 

Sports Tank organizayonunda finale kalan 10 girişimden 

biri olmuştu.

Girişimin eş kurucularından Dilara Keçeci, final sunumunda 

geliştirdikleri sanal gerçeklik ürününü tanıtmanın yanı sıra, 

e-spor alanının sanal gerçeklik girişimleri için sunduğu 

büyük potansiyele dikkat çekti.

Dünyanın en büyük çevrimiçi mağazalarından eBay’in 

Türkiye platformu GittiGidiyor.com, İTÜ Çekirdek 

girişimlerinden SnapBuy teknolojilerini kullanmaya 

başladı. Hatalı kategorilerde ilanı verilen ürünleri anlık 

olarak tespit etmek ve satıcıdan gelen bilgiler ile 

gerçekleştirilen doğrulama sürecini otomasyona 

bağlamak isteyen GittiGidiyor, tüm bunları SnapBuy 

teknolojileri ile gerçeğe dönüştürdü.

 teknolojilerini kullanmaya başladı

Girişimlerimiz
Automechanika İstanbul Fuarı’nda

İTÜ Çekirdek’in otomotiv girişimlerinden Enwair, RePG, Progin ve 

IUGO, Avrupa’nın bir numaralı otomotiv OEM ve satış sonrası fuarı 

Automechanika Istanbul’da konuşmacı olarak sahne aldı. 

Automechanika Istanbul bölgedeki tüm otomotiv üretim ve onarım 

profesyonellerini bir araya getirirken aynı zamanda da KOBİ’lere 

pazara giriş imkanı sağlıyor.
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İTÜ Çekirdek girişimlerinden Respo Gadgets, 6-8 Nisan tarihleri 
arasında Fransa’nın Marsilya şehrinde gerçekleştirilen Sleep & 
Breathing 2017 konferansına katıldı. İki yılda bir gerçekleştirilen 
ve dünyanın dört bir yanından uyku ve solunum uzmanlarını bir 
araya getiren konferansta alandaki son gelişmeler paylaşıldı. 
Uyku apnesi sendromunun tedavisinde kullanılması için 3Z adlı 
apareyi geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Respo Gadgets, 
ürünlerinin tedavideki etkinliğini kanıtladıkları klinik çalışma 
sonuçlarını uzmanlara anlatma şansı buldu ve konferansta büyük 
ilgi toplamayı başardı.
Yakın zaman önce tamamlanan klinik çalışma, Boğaziçi 
Üniversitesi – Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Özgür Kocatürk ve Acıbadem Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu tarafından yürütülmüştü.

klinik çalışma sonuçlarını
Fransa’da doktorlara sundu.

Respo Gadgets 

Kullanıcı hareketlerinin sanal gerçeklik uygulamalarına aktarılmasını 
sağlayan İTÜ Çekirdek girişimi walkOVR, Startup Live Vienna Topluluk 

Ödülü’ne layık görüldü.

Her yıl 20 ülkenin 61 şehrinde gerçekleştirilen Startup 
Live, hiç şüphesiz dünyanın en geniş coğrafyaya yayılan 
girişimcilik etkinliği. Etkinliğin bu yılki Viyana ayağında 
yer alan İTÜ Çekirdek girişimleri İstanbul’a elleri boş 
dönmediler. Kendi talepleri üzerine değerlendirilmeye 
alınan ve 14-16 Ekim tarihlerinde sahne alması 
onaylanan girişimlerimiz  walkOVR, Teleporter, Getsy ve 
ProBro Academy olmuştu. Dış Ekonomik İlişkiler 

Kurulu’nun (DEİK) eşlik ettiği girişimlerimiz, iki günlük 
yoğun bir temponun ardından sahneye çıktılar.
untastic ve Impraise gibi başarılı girişimlerin ilk 
görüldüğü etkinlik olma unvanını taşıyan Startup 
Live’dan ödül ile dönen girişimimiz ise walkOVR oldu.
Kullanıcı hareketlerinin sanal gerçeklik uygulamalarına 
aktarılmasını sağlayan walkOVR, Startup Live Vienna 
Topluluk Ödülü’ne layık görüldü.
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Çevrimiçi mentorluk platformu Mentornity’yi kullanan 

kuruluşların sayısı hızla artıyor. Son olarak Girişimcilik 

Ekosistemi Vakfı da Mentornity’yi kullanmaya başladı. 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin girişimciliğe yeni adım 

atan öğrencilerine destek olmak için kurulan İTÜ Ginova 

Programı da Mentornity’yi tercih eden öenmli 

programlardan bir tanesi. PayU Mentorluk Programı ile 

girişimciler bir çok alanda mentora ulaşım imkanı 

buluyor. EÇEV Koçluk Programı ile koçlar ve burs alan 

öğrenciler bir araya geliyor. Üsküdar Fikir Sanat 

Merkezi Mentor programı İstanbul dışındaki 

girişimcilerin de mentorlara erişmesine imkan sunuyor.

AKILLI BİRA DİSPANSERLERİ GELİŞTİREN 

1,4 MİLYON TL
YATIRIM ALDI

2015 yılı İTÜ Çekirdek girişimlerinden Pubinno, 1,4 
milyon TL yatırım aldığını duyurdu. Taptronics isimli 
akıllı bir bira dispanseri üreten Pubinno, bu ürünüyle 
Türkiye’nin yanı sıra ABD ve Avrupa’daki birçok bar, pub, 
bistro ve restorana girmeyi başardı. Taptronics’in yeni 
sürümünü geliştirmek ve küresel yayılma politikasını 
hayata geçirmek için yatırım turuna çıkan Pubinno, bu 
turda Trivago CEO’su Rolf Schrömgens, VentureFriends, 

Keiretsu Forum Türkiye’den Emre Sayın, Nexus 
Ventures, Istanbul Startup Angels, Emre Göltepe ve 
Ömer Bakırcı’dan yatırım aldı. Girişimin ilk yatırımcısı 
Fatih İşbecer de tura katıldı.  Webrazzi’nin haberine 
göre, Taptronics musluklarının Avrupa operasyonları 
Heineken, Türkiye’de ise Anadolu Efes tarafından 
üstleniliyor. İlgilenenler için, merkezini Silikon Vadisi’ne 
taşıyan Pubinno yeni ekip arkadaşları arıyor.

 kurum ağını genişletiyor.Mentornity

Pubinno
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İTÜ ARI Teknokent’ in bünyesinde yer alan ve girişimcilerin ABD pazarına 
girebilmesi için çeşitli eğitimlerle hızlandırma programı hizmeti veren, yetenek 
geliştirme, ürünü pazara hazırlama ve iş modeli geliştirme konusunda katkılar 

sunan İTÜ GATE hızlandırma programı bünyesinde başarılı girişimleri bulunduruyor.
 

Bu girişimlerden bir kaçı ile sizler için konuşup, İTÜ GATE sürecinde neler 
yaşadıklarını, ABD’ yi neden tercih ettiklerini ve hedeflerini sorduk.

“Hızlandırıcıyla birlikte ilerlemeyi tercih ettik çünkü ne 

yapacağımızı gerçekten bilmiyorduk. Bende neler değiş-

ti derseniz? Çok şey öğrendim kısa sürede. Yeni bir 

markete girmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini, 

ne gibi araştırmalar ve hazırlıklarla doğru sonuca 

ulaşabileceğimizi ve planlamalar yapabileceğimizi 

öğrendik beş haftada.

Türkiye’ de belirli bir noktaya kadar gelmiş bir 

firmaydık. Bundan sonra dünya çapında çözüm bula-

bilmeyi arzu ediyorduk. ABD bu konuda bir merkez 

olup oradan dünyanın çeşitli bölgelerindeki 

pazarlara açılabilmek adına kolaylaştırıcı olacağını 

düşünüyorum. Bu yüzden ABD bizim için bir hedef 

lokasyon.” Dedi.
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FİRMALAR İTÜ GATE 

Deneyimlerini
Anlatıyor

İTÜ GATE’ in başarılı girişimlerinden
biri olan ProMANAGE’ ın genel
müdürü Aylin Tülin Özden,
İTÜ GATE hızlandırma programında
yaşadıklarını şöyle anlatıyor; Aylin Tülin Özden
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“ ABD’ de dünya çapında bir business olmayı hayal 

ediyorduk tabi ki ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiy-

orduk. İTÜ Çekirdek’ e girdiğimiz de aslında projemizin 

ne olduğunu belirlememiştik. İTÜ Çekirdek’ten bu güne 

geçirdiğimiz iki sene içerisinde, projemizi ne yapıyoruz 

ne yapabiliriz, nasıl geliştirip pazarlayabiliriz gibi birçok 

fikir gelişip oturaklı bir hal aldı. Artık “growth” aşaması-

na geçmiş bir girişimiz. 

Neden ABD’ derseniz bizim uluslararası müşterilerimiz 

var Türkiye’de ve biz bu ofisleri referans alarak onların 

başka ülkelerde yer alan ofisleri ile de işbirliği yapabili-

yoruz. Şimdi asıl hedefimiz bu şirketlerin Head Quarter’ 

ları ile anlaşıp tüm ülkelerinde kullanabilecekleri hizmet 

sunmak istiyoruz. Bunun içinde küreselleşme hedefini 

gerçekleştirmemiz için ABD pazarına açılmamız gerekiy-

or. Espri ile karışık söylemek gerekirse işin kaynağı yani 

para orada.”  

PlusOneMinusOne Kurucusu ve CEO görevini yürüten

Dr. Tolga Kurt ise;

“En önemli kazanımımız bu beş haftalık süreçte 

ben ve şirketim adına, yeni bir pazara girerken 

sistematik bir şekilde buna nasıl yaklaşırız, 

nasıl bir takım hatalara düşmeden analizimizi, 

raporumuzu, çalışmalarımızı iyi yaparız gibi 

başlıklarda önemli bir bilgi birikimi sağladı bu 

program. Türkler genellikle “Kervan yolda 

düzdür.” mantığıyla direkt pazara agresif 

tutumla girerek deneme yanılma metoduyla 

sonuç elde etmeye çalışır bu program bizim için 

bir çok yanlışın ne olduğunu görüp kendimizin 

zararına olacak kararları T0 anında önüne geçmemizi 

sağladı. Şirket olarak bankacılık alanında analitik ürün-

ler geliştiriyoruz. Özellikle ATM pazarına yönelik 

çalışmalarımız var ve ATM pazarına baktığımızda bank-

acılık sektörünün %25’ ini oluşturan bu alanın finans 

merkezinin ABD’ de olduğunu gördük. Küreselleşmeyi 

başarmak isteyen bizim gibi şirketler için ABD çok 

önemli. Çünkü orada bulunan firmalar dünyanın her 

tarafında recognise edilen isimler.

İTÜ Gate ile çalışmayı tercih etmemizin en önemli 

sebebi ne diyecek olursak bilirsiniz teknoloji için hız her 

şeydir. Her şeyi daha hızlı, daha az hatayla yapmamız 

gerek. Bir pazara girmek için iki yıl gibi süremiz yok. 3 

ay – 1 ay – 3 hafta hatta belki 1 hafta gibi süreçte işleri 

yoluna koymalıyız. Biz belki çekimser kalsak o süreçte 

rakiplerimiz bizden çok daha önce o pazara girişip 

başarılı olacaklar… Bu sürece yetişebilmek adına İTÜ 

GATE’ i tercih ettik.”   
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İTÜ GATE’ in bir başka önemli

girişimlerinden olan Tellbout

kurucu ortağı Eril Ezerel;

Eril Ezerel

Dr. Tolga Kurt



Tüm dünyada e-ticaretin yükselişi, alışveriş alışkanlıklarını ciddi biçimde 
değiştirmeye başlamış durumda. Birçok ülkede fiziksel mağazaların müşteri sayısı 

azalırken şirketler artık ''omnichannel'' stratejilerinde online tarafı daha önde 
tutmaya başladı. Amazon gibi online alışveriş devleri ise teslimatlarını artırmak ve 
hızlandırmak için drone'lardan zeplinlere kadar her şeyi deniyor. Bu durum Amerika 

Birleşik Devletleri pazarında da net biçimde görülüyor. 

ABD'de 2000 yılına kadar dayanan online alışveriş 

deneyimi artık 10 kişiden 8'inin tercihi durumunda. 

Pew Research'ün araştırmasına göre ABD'de tüketi-

cilerin %79'u, bir ihtiyacı olduğunda öncelikle online 

alışveriş kanallarını tercih ediyor. Bu tüketiciler 

arasında %51'lik bir bölüm mobil alışverişi en azın-

dan birkaç kez kullandığını söylerken %15'i ise en 

azından bir kez sosyal medya üzerinde bir linke tıkla-

yarak alışveriş yaptığını söylüyor. e-ticaret alanında 

en çok yatırım yapılan konulardan biri kolay alışveriş 

ve hızlı teslimat oluyor. Ancak araştırmanın 

sonuçlarına göre tüketiciler için bu konular ilk sıralar-

da gelmiyor. Online alışverişin tercih edilmesindeki 

en önemli neden fiyat. Tüketiciler online ortamda 

farklı siteler ya da farklı markalar arasında kıyaslama 

yapıp en uygun fiyata daha çabuk ulaşabildikleri için 

online alışverişi tercih ettiklerini dile getiriyor. Bu 

sonucu pekiştiren bir veri daha mevcut: tüketicilerin 

%65'i eğer tüm şartlar aynı olursa fiziksel bir 

mağazadan alışveriş yapabileceklerini söylüyor.

Roughly eight-in-ten Americans are online shoppers:
15% buy online on a weekly basis

% of U.S. adults who sever buy something ...
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10 Amerikalıdan 8’i 
Online Alışverişi Tercih Ediyor
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tutmaya başladı. Amazon gibi online alışveriş devleri ise teslimatlarını artırmak ve 
hızlandırmak için drone'lardan zeplinlere kadar her şeyi deniyor. Bu durum Amerika 

Birleşik Devletleri pazarında da net biçimde görülüyor. 

ABD'de 2000 yılına kadar dayanan online alışveriş 

deneyimi artık 10 kişiden 8'inin tercihi durumunda. 

Pew Research'ün araştırmasına göre ABD'de tüketi-

cilerin %79'u, bir ihtiyacı olduğunda öncelikle online 

alışveriş kanallarını tercih ediyor. Bu tüketiciler 

arasında %51'lik bir bölüm mobil alışverişi en azın-

dan birkaç kez kullandığını söylerken %15'i ise en 

azından bir kez sosyal medya üzerinde bir linke tıkla-

yarak alışveriş yaptığını söylüyor. e-ticaret alanında 

en çok yatırım yapılan konulardan biri kolay alışveriş 

ve hızlı teslimat oluyor. Ancak araştırmanın 

sonuçlarına göre tüketiciler için bu konular ilk sıralar-

da gelmiyor. Online alışverişin tercih edilmesindeki 

en önemli neden fiyat. Tüketiciler online ortamda 

farklı siteler ya da farklı markalar arasında kıyaslama 

yapıp en uygun fiyata daha çabuk ulaşabildikleri için 

online alışverişi tercih ettiklerini dile getiriyor. Bu 

sonucu pekiştiren bir veri daha mevcut: tüketicilerin 

%65'i eğer tüm şartlar aynı olursa fiziksel bir 

mağazadan alışveriş yapabileceklerini söylüyor.

Roughly eight-in-ten Americans are online shoppers:
15% buy online on a weekly basis

% of U.S. adults who sever buy something ...
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Online alışveriş kişilerin alışveriş sıklıklarını da 

etkiliyor. Online alışveriş yapan bir kişi genellikle 

haftada 1 alışveriş yaptığını söylerken fiziksel 

mağazalar kullanan kişiler genellikle ayda bir 

alışverişe çıktığını dile getiriyor.

Son olarak online değerlendirmelerden de 

bahsedelim. Araştırma sonuçlarına göre 

kullanıcıların %82'si bir şeyi ilk defa alacağı zaman 

internetteki puan ve yorumlara baktığını söylüyor. 

%42'lik bir kesim ise online inceleme yazılarının 

satın alma kararı konusunda kendisini daha rahat 

hissettirdiğini söylüyor.

Frequent online
shoppers are more
likely to prefer
online shopping to
physical stores, more
likely to buy
online without
comparing prices

Comparing prices, asking questions are especially
important when buying something for the first time

% of online shoppers who say they
generally prefer to_____ if given the choice

% of U.S. adults who say it is extremely/somewhat important to_____when
shopping for something they haven’t purchased before
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Fikrini ürüne dönüştürebilmiş ileri 
aşama girişimcilerin ve start- 
upların büyüme süreçle- rinde 
onlara fayda sağlayacak hizmet- 
leri ve ortamı sunmayı 
hedefleyen İTÜ MAGNET girişimci 
ve start-upların ihtiyaç duyacağı 
uzmanları ve yatırımcıları tek 
merkezde buluşturuyor.
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 
yer alan İTÜ MAGNET İstanbul’ 
daki iş dünyasının ve Teknokent 
içerisinde bulunan teknoloji 
şirketleri merkezindeki konumu 
İTÜ’nün köklü geçmişinden gelen 
bilgi birikimi, laboratuvar imkân- 
ları, konforlu çalışma ortamı ve 
sunduğu pek çok yenilikçi hizmet 

Bloomberg HT FOKUS Programında
İTÜ MAGNET’ i Anlattı

Doç. Dr. Deniz Tunçalp 

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde ileri aşama girişimcilik merkezi olarak kurulan İTÜ 
MAGNET kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede, ülkemizde bulunan girişimcilik 

ekosistemine oldukça hızlı bir giriş yapmış durumda.

ile fiziksel bir ortak çalışma alanından fazlasını vaat 
ediyor.
Tüm bu çalışmaların kalbinde yer alan ve süreçlere 
doğrudan hâkim olan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, geçtiğimiz 
günlerde Bloomberg HT’de yayınlanan FOKUS 
programında İTÜ MAGNET’ i tüm detaylarıyla anlattı. 
Biz de Doç. Dr. Deniz Tunçalp’ in anlattıklarını sizler 
için derledik;

Nedir İTÜ MAGNET? Ne iş yapar? Nasıl düşünüldü? 
Nasıl ortaya çıktı? 
Deniz Tunçalp: İTÜ’nün kampüsü girişimcilik 
açısından çok hareketli. Teknoloji geliştirme bölgemiz 
İTÜ ARI Teknokent, 240’ tan fazla şirkete ev sahipliği 
yapıyor. 6400’den fazla Ar-Ge personeli burada 
araştırmaya dayalı ürünlerle teknoloji ürünleri ortaya 
çıkarıyorlar. Bunun yanı sıra bu firmaların dışında 
girişimcilere de, erken aşama, ileri aşama,  yurt dışına 
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Doç. Dr. Deniz Tunçalp 

çıkış aşaması girişimcilerine de sadece İTÜ Kampüsü’ 
nden İTÜ ortamından değil, tüm Türkiye’ den gelen 
girişimcilere destek olduğumuz çeşitli programlarımız 
var. Bunların ikincisi olarak ortaya çıktı İTÜ MAGNET 
sıra itibariyle. Daha önce zaten beş yıldır 
sürdürdüğümüz bir erken aşama girişimcilik 
programımız vardı; İTÜ Çekirdek. Hala da çok başarılı 
şekilde sürüyor. Avrupa’nın en iyi sekizinci kuluçka 
merkezi İTÜ Çekirdek. Burada bir fikri ile gelen 
girişimciyi bir girişimci firma sahibi yaptığımız 
mekanizma. Çok sayıda kurumsal destekçi firma ve 
yatırımcının da katkısıyla, fikir sahipleri küçük aşama ve 
ölçekli girişimci firmalarını İTÜ Çekirdek’te kuruyorlar. 
Magnet bunun bir ileri aşaması. Elinizde hali hazırda 
melek yatırımcılardan destek aldığınız veya kendi 
kaynaklarınızla kurduğunuz bir teknolojiye dayalı 
girişimci firmanız olabilir, bu her alanda; yazılım, 
donanım, biyoteknoloji, farklı farklı alanlarda olabilir.  Bu 
kurduğunuz ve yeni yeni fatura kesmeye başladığınız 
şirketi alıp, büyük ölçekli teknoloji şirketi haline 
getirmenin yeri olmak üzere kuruldu İTÜ MAGNET. Bu 
da aslında dünyada rekabete çıkmadan önceki 
yapmanız gereken ev ödeviniz anlamını taşıyor ki eğer 
belirli bir ölçeğe ulaşmadan dünya piyasalarına 
çıktığınızda bazı bir takım zorluklar yaşayabiliyorsunuz. 

-Birazcık dünya demişken dünya ile karşılaştırmalı 
olarak gidelim. Yurt dışında süreç nasıl yürüyor? 
Bizde işler nasıl ilerliyor?
Deniz Tunçalp: İTÜ MAGNET’i takiben yürüttüğümüz 
İTÜ GATE programımız var.  Bu da yaklaşık iki yıldır 
devam ediyor. Türkiye’de belirli bir boyun üstüne çıkmış 
ve yahut elinde dünya çapında iddialı olan, iddialı ürünü 
olan her boyda teknoloji şirketini alıp uluslararası 
piyasalara başta Silikon Vadisi ve San Francisco olmak 
üzere ABD’ nin belirli başlı merkezleri veya Avrupa’ ya 
taşıdığımız İTÜ GATE programımız var. Burada geçen 
sene 26 şirketimizi ABD’ ye götürme imkânımız oldu ve 
hala on tanesi ihracat yapar veya yeni ihracata 
başlamış durumda bu program sayesinde. Biz bu 
programla ABD’ deki piyasayı görme imkânımız oldu. 
Aslında İTÜ MAGNET’ te ABD’ de gördüğümüz bir takım 
uygulamaları, imkânları Türkiye’ ye getirmiş oluyoruz. 
-Şimdi gerçekten üniversite bünyesinde kurulan 
organizasyon olduğu için çok daha fazla 
önemsiyorum ve büyük firmaların özellikle çok daha 
fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, 
böyle ilgi duyan, ilgilenen sanayi kuruluşları var mı? 
Büyük firmalar? Büyük şirketler?
Deniz Tunçalp: Türkiye’nin iş ekosisteminin el ele 
yapması gereken konular bunlar İTÜ’ de bu konuda ciddi 

Doç. Dr. Deniz Tunçalp
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bir öncülük görevini yerine getiriyor. Fikir sahiplerini, 
şirket sahibi, şirket sahiplerini,  büyük şirket sahibi, 
büyük şirketleri ihracat yapar haline getiren üçlü bir 
yapı var. Ve bu yapının her yerinde yatırımcılar, büyük 
firmalar veya devlet kuruluşları çeşitli, aşamalarında 
destek oluyorlar. Bu sayede yapılan bir uygulama bu. 
Örneğin İTÜ Çekirdek tarafında çok fazla miktarda 
melek yatırımcı yatırım yapıyor. Şimdi İTÜ MAGNET 
tarafında da Risk Sermayesi Şirketleri ile oldukça yakın 
çalışmaya başladık. Risk Sermayesi Şirketleri bu 
büyüme aşamasında olan teknoloji firmalarına yatırım 
yapıyorlar ve İTÜ MAGNET burada aslında onların 
yazdıkları iyileşme reçetelerini diyelim firmanız var, 
yatırım alacaksınız ama belirli sorunları var firmanın. Bu 
sorunları çözdüğünüz yer oldu İTÜ MAGNET. Dolayısıyla 
Risk Sermayesi Şirketleri’ nın ciddi katkısı var. İTÜ GATE 
Programı da hakeza büyük şirketleri alıp dünyada 
ihracat yapar hale getiriyor. Bunun her aşamasında da 
kurumsal firmalarımızın destekleri var. Veya doğrudan 
yatırımcı olarak girip, bu firmalarla işbirlikleri veya 
hissedarlıklar yaptıkları modeller mevcut.  Burada tabi 
Türkiye’ nin sermaye birikimini gerçekleştirmiş büyük 
ölçekli şirketlerinin, kurum ve kuruluşlarının bu girişimci 
firmalarla iş birliği, müşteri ilişkisi, iş ortaklığı ilişkisi 
veya yatırımcı ilişkisi kurması çok önemli.  Hali hazırda 
büyük firmalarımız bazen çekinebiliyor. Özellikle kendi 
kritik iş alanlarında küçük ölçekli ama yaratıcı inovatif 

firmalarla çalışmak acaba bir risk oluşturur mu diye. Bu 
da giderek firmaları aslında inovasyondan koparıyor. 
Yani en doğrusu bizim büyük ölçekli firmalarımızın 
kendi alanlarındaki yaratıcı daha küçük ölçekli firmalarla 
el ele verip hem kendi alanındaki inovasyon 
kapasitelerine yatırım yapmaları hem de onlarla 
beraber daha büyük daha ciddi rekabeti 
başarabilmeleri. Dolayısıyla bunun çok miktarda iyi 
örneğini görmeye başladık.  Kurum ve kuruluşlar kendi 
alanlarındaki iyi girişimcileri İTÜ Çekirdek’ te, İTÜ GATE’ 
te, İTÜ MAGNET‘te bulup beraber iş birliği yapabiliyor. 
Bunun sayısının tabi çok artması lazım. Gerçekten canlı 
bir ekonomik ortamı gerçekleştirebilelim. 
-Kaç firma var şu anda?
Deniz Tunçalp: Şu an çekirdek programında sadece 
geçen yıl 6300 civarında bir başvuru oldu. Bunların 
240’ı firmalaştı ve desteklendi. 70’i belirli olgunluklara 
geldiler. 20-25 tanesi de ciddi yatırım aldı.  Geçen sene 
sadece bir yarışma günümüzde 6,5 milyon TL yatırım 
aldılar firmalardan toplamda.  İTÜ MAGNET şu anda bir 
ay oldu açılalı.  Çok miktarda başvuru gelmiş durumda. 
Bunlar da gerçekten iddialı iş yapma potansiyeli olan 
büyük yatırım alma ihtimali olan ama bunun için bir 
takım sorunları olan firmaları seçiyoruz.  Hali hazırda 20 
firma var İTÜ MAGNET kapsamında ama özellikle Risk 
Sermayesi Şirketleri ile konuşarak, onların işaret ettiği 
firmaları İTÜ MAGNET’ e alıp iyileştirerek destek olma 
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çabalarımız devam ediyor. Bunun haricinde İTÜ GATE’ in 
ki bunlar üç paralel program bahsettiğim gibi, bir yeni 
dönemi var, önümüzdeki günlerde 9 yeni teknoloji 
firmamız ABD’ ye rekabet etmek üzere Chicago ve San 
Francisco’ ya gidecekler. Orada da yatırımcılar, iş 
ortakları gelmesini bekliyor. Biz böyle bir merdiven 
kurduğumuzu düşünüyoruz aslında geniş baktığımızda. 
Gelişmiş piyasalarda rekabet etmeye yönelik fikrimizi 
şirket, şirketimizi büyük şirket, büyük şirketimizi 
ihracatçı veya iddialı teknoloji şirketinizi ihracatçı hale 
getirmek üzere çalışıyoruz. Sayı bir hayli yüksek 
herhangi bir anda bu İTÜ ARI Teknokent’ teki 240 
firmanın yanında bir 300’ e yakın start-up’ ın İTÜ 
Kampüsü çevresinde toplandığını söyleyebiliriz. 
-Peki, ağırlıklı olarak hangi konuda çalışan firmalar 
size müracaat ediyor ve nasıl müracaat edecekler?
Deniz Tunçalp: Başvurdukları programa göre eğer 
erken aşamadalarsa İTÜ Çekirdek, ikinci aşamadalarsa 
İTÜ MAGNET, üçüncü aşamadalarsa İTÜ GATE. Bu üç 
programında kendine ait web siteleri var kendi adları ile 
adlandırılmış. Bu sitelerde başvuru formları var ve 

buraya gelip iş fikirlerini çok gizli detayı olmasına da 
gerek yok, ana hatları ile ne yaptıklarını, ne yapmaya 
çalıştıklarını anlattıkları takdirde, biz düzenli olarak bu 
firmaları görüşmeye davet edip değerlendirmeden 
geçiriyoruz. Başvurmak, gelmek, bu imkânlardan 
yararlanmak çok kolay. Başvuru sonrasında da aslında 
bire-bir koçluk ve mentorluk almaya başlıyorlar. Eğer 
başvurunuz olumlu sonuçlanmasa bile, sizi hangi 
açılardan problemlerinizi çözmeniz gerektiğini bir geri 
bildirim olarak sağlıyoruz. Dolayısıyla sürece dokunmak 
bile firmalara hangi alanlarda gelişmeleri konusunda bir 
yönlendirme sağlıyor. 
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Bu tarihi protokolle birlikte öğrencilerimiz, VLA 

kategorisinde iki kişilik bir adet prototip uçak 

tasarlayacak ve geliştirecek. Uçakların üretim, 

montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri ise TUSAŞ 

tarafından, öğrencilerin katılımıyla tamamlanacak. Bu 

ay başlayacak projenin tasarım çalışmalarının bir yıl 

süreceği ve projenin tamamının 24 aylık sürede 

tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Çok Hafif Uçak (VLA) Geliştirilmesine Yönelik 

Bağımsız Araştırma Geliştirme (B-ARGE) Projesi 

kapsamında yapılan iş birliği protokolünün imza 

törenine Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın 

yanında, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 

Oğuz Borat, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, TUSAŞ Genel Müdürü 

Doç. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ Uçak Grup Başkanı Özcan 

Ertem ile Rektör Yardımcımız ve projenin İTÜ 

ayağının koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özkol, Rektör 

Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, Prof. Dr. 

Telem Gök Sadıkoğlu, Prof. Dr. Alper Ünal, Prof. Dr. 

Tayfun Kındap ile İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. 

Ercan ÇİTİL ile proje ekipleri katıldı.
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uçaklar, öğrencilerimiz tarafından ülkemizde geliştirilip tasarlanacak. Protokol 

uyarınca uçakların üretimini ise TUSAŞ üstlenecek.
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Bu önemli iş birliğinin ilk adımının atıldığı törende 

konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, 

üniversitemizin yetiştirdiği kişilerin gelecekte milli 

uçağımızı yapmada rol oynayacağını söyleyerek, 

törenin tarihi bir an olduğuna vurgu yaptı. Bu iş 

birliğinin, üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel 

örneklerinden biri olduğunu belirten Rektörümüz, 

öğrencilerimiz ve danışman akademisyenlerimiz 

tarafından yürütülecek projenin üniversitemiz adına 

bir gurur kaynağı olduğunu sözlerine ekledi. 

İTÜ’nün, Türkiye’nin mühendislik eğitiminin 

öncülüğünü üstlenmesi sebebiyle, bu iş birliğinin 

üniversitemizin misyonuna yakıştığını belirten Prof. 

Dr. Mehmet Karaca, projenin teknik altyapısının 

(know-how) tamamen öğrencilerimiz ve 

mühendislerimizle İTÜ’de üretileceğini vurguladı. 

Milli uçakta emekleme aşamasının geride kaldığının 

altını çizen Rektörümüz, artık yürüme evresine 

gelindiğini, üniversitemizin de bu iş için doğru adres 

olduğuna dikkat çekti.

Proje ekibi hakkında da bilgi veren Rektörümüz 

konuşmasına: “Bu projede uçak, uzay, makina, 

elektrik, elektronik, endüstri mühendislikleri ve 

endüstriyel tasarım programlarında eğitim gören, 

çoğu 3. Sınıf öğrencisi en az 25 öğrenci çalışacak. 

Öğrenci grubuna uçak, elektrik ve elektronik lisans 

programlarından 11 adet öğretim üyesi danışmanlık 

yapacak. TUSAŞ ise çalışmalara yön verilmesi ve 

ürünün ortaya çıkarılmasına yönelik birikimlerini 

öğrencilerimize aktaracak 11 mühendisiyle tasarım 

danışmanlığını üstlenecek. Öğrencilerimiz, tasarım 

çalışmalarını bir yıl içinde, öğretim üyelerimiz ve 

TUSAŞ mühendisleri danışmanlığında 

tamamlayacaklar” sözleriyle son verdi.

Törende konuşan TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Oğuz Borat ise üniversitemizin taşıdığı 

potansiyeli kurumlara da yansıttığını belirtti. Borat, 

üniversitemizle birlikte çalışmalarının diğer 

üniversitelerde de benzer projeler yapılmasına 

örnek olacağına, TUSAŞ Genel Müdürü ve 

mezunumuz Doç. Dr. Temel Kotil’in de çabalarıyla bu 

enerjinin ülkenin tamamına yayılacağına inandığını 

söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Milli uçak çalışmalarına
İTÜ'lü öğrencilerden önemli katkı sağladı.”
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TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ise bu proje 

sayesinde, 1983 yılında Uçak Mühendisliği 

Bölümü’nden mezun olduğu ve ardından 10 yılı aşkın 

süre boyunca akademisyen olarak da emek verdiği 

üniversitemizle yeniden buluşmaktan duyduğu 

mutluluğu dile getirdi. Kotil, proje konusu VLA uçaklar 

hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı. VLA uçakların 700 kg 

ağırlığında olduğunu ve öğrencilerimizin iki yılda 

tasarlayacağını belirten Kotil, TAI ve TUSAŞ olarak 

gereken altyapı yazılım ve bilgilendirme desteğini ise 

kendilerinin vereceğini, bu süreçte üretim aşamasını da 

üstleneceklerini söyledi. Proje tamamlandığında 

üretilecek uçağın Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı 

(European Aviation Safety Agency – EASA) sertifikasını 

alması, iki kişinin emniyetli bir şekilde uçuşunu 

sağlayabilmesi ve ticari değer yaratması hedefleniyor. 

Mezunumuz ve eski öğretim üyemiz Kotil, uçağın bu 

aşamadan sonra sivil havacılıkta kullanılmak üzere 

hazırlanacağını ve zaman kaybetmeden seri üretimine 

geçileceğinin müjdesini verdi. Kotil konuşmasını: “Bu 

başlangıç İTÜ’ye nasip oldu. Sadece İTÜ değil 

Türkiye’deki bütün üniversitelerle bu çalışmaları 

yapmak istiyoruz.” diyerek noktaladı.

Doç. Dr. Temel Kotil: “Bu başlangıç İTÜ’ye nasip oldu.”
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İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından bu yıl 11’ 

incisi düzenlenen İTÜ Robot Olimpiyatları’nda (İTÜRO 

2017), gençlerimiz yaptığı robotlarla yarıştı, teknoloji 

alanındaki yeteneklerini gösterdi. 6-8 Nisan tarihleri 

arasında İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’ nde düzenlen 

etkinlikte ortaokul, lise, yüksekokul ve üniversite 

öğrencilerinin yaptığı 500’ den fazla robot yarıştı.

İTÜRO’ da bu yıl; Çizgi İzleyen, Basketbol, Mikro, Sumo, 

Yangın Söndüren, Merdiven Çıkan, Labirent, Renk 

Seçen, Kendini Dengeleyen, Senaryo ve Serbest olmak 

üzere 10 farklı kategori yer aldı. Yediden yetmişe geniş 

bir kesimden ilgi gören yarışmada katılımcılar; robot 

yarışları, paneller, seminerler ve çeşitli gösterilerle 

ortaya çıkan çalışmaları yakından inceleme fırsatı 

buldu. Ülkemizin en büyük robot olimpiyatı olan İTÜRO’ 

nun konukları arasında İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Karaca, İTÜ Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Telem Gök 

Sadıkoğlu, Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, Genel Sekreter 

Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Serdar Bilgi, Kontrol ve 

Genç Mucitler Robotlarını

Otomasyon Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

İbrahim Eksin ve Tüm Mucitler İcat, İnovasyon ve 

Araştırma Derneği (TÜMMİAD) Başkanı Bülent Kavaklı’ 

da yer aldı.

Etkinlik kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı’ nın 

düzenlediği Milli Teknoloji Buluşmaları Semineri’ nde 

ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti 

Başkanı ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

2002 yılı İTÜ Mezunu Selçuk Bayraktar öğrencilerle bir 

araya gelerek, bilgilerini paylaştı.

Organizasyona dair görüşünü paylaşan İTÜRO 2017 

Genel Koordinatörü ve Kontrol ve Otomasyon 

Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Göktuğ Öcal, bu yıl 

düzenlen olimpiyatların hazırlık sürecinde İTÜRO 

geçmişinin 10 yıllık deneyimlerinden yararlandıklarını 

belirtti. Öcal bu yıl yarışlara katılan robot sayısıyla 

Türkiye’ nin en kapsamlı robot olimpiyatı unvanını 

koruduklarını sözlerine ekledi.

55

İTÜRO 2017’ de Sergiledi
Ülkemizin en büyük robot olimpiyatı olan İTÜ Robot Olimpiyatları’ nda bu yıl da 
öğrencilerin tasarladığı yüzlerce robot yarıştı. Yarışma kapsamında düzenlenen 

etkinliklerde robot teknolojisi hakkında görüş alışverişleri yapıldı.



Üniversitemiz, ülkemizin üreticileri arasında olmayı 

hedeflediği yakın geleceğin teknolojisi 5G ve bu 

teknolojinin farklı alanlara yapacağı etki üzerine 

yapılan “5G Türkiye” başlıklı konferansa ev sahipliği 

yaptı. Dünyanın en önemli telekomünikasyon 

devlerinden Ericsson tarafından Ayazağa 

Yerleşkemizde düzenlenen etkinliğe; 

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve mezunumuz Prof. 

Dr. Davut Kavranoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 

Karaca, Ericsson Türkiye Ülke Müdürü Ziya Erdem, 

İsveç İstanbul Başkonsolosu Therese Hydén, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer 

Fatih Sayan, Bilişim Enstitüsü müdürümüz Prof. Dr. 

Ertuğrul Karaçuha ve 5G Araştırma Direktörümüz

Dr. Lütfiye Durak’ın da aralarında bulunduğu 

çok sayıda konuk katıldı. Bilim insanlarımızı ve 

iş dünyasını buluşturan konferansta, 

“Türkiye’de Mobil Operatör Panelleri, Endüstri 

için 5G ve “Akademide 5G Çalışmaları” başlıkları 

altında 5G’nin endüstriye ve ekonomiye 

etkisinden günlük yaşam üzerindeki 

dönüştürücü yapısına dek uzanan konular, 

geniş bir kapsamda ele alındı.
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Üniversitemiz, ülkemizin üreticileri arasında olmayı 

hedeflediği yakın geleceğin teknolojisi 5G ve bu 

teknolojinin farklı alanlara yapacağı etki üzerine 

yapılan “5G Türkiye” başlıklı konferansa ev sahipliği 

yaptı. Dünyanın en önemli telekomünikasyon 

devlerinden Ericsson tarafından Ayazağa 

Yerleşkemizde düzenlenen etkinliğe; 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, etkinlikte 

yaptığı konuşmayla katılımcılara seslenirken, artık 

esas gücün bilgiden geçtiğini, dünyayı yönetenlerin 

de bu gücü doğru şekilde kullananlar olduğunu 

belirtti. İnsanlığa en büyük hizmeti, sürekli işlenebilir 

ve üretilebilir bilginin sunacağını vurgulayan 

Rektörümüz, üniversitemizin kendisine hedef olarak 

koyduğu “3. nesil üniversite” kavramının beraberinde 

getirdiği patent ve ürün üretiminin toplumun yaşam 

kalitesini yükselten en önemli değer olduğunun altını 

çizdi. Karaca, 5G teknolojisi için gereken altyapının 

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve mezunumuz Prof. 

Dr. Davut Kavranoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 

Karaca, Ericsson Türkiye Ülke Müdürü Ziya Erdem, 

İsveç İstanbul Başkonsolosu Therese Hydén, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer 

Fatih Sayan, Bilişim Enstitüsü müdürümüz Prof. Dr. 

Ertuğrul Karaçuha ve 5G Araştırma Direktörümüz

Prof. Dr. Mehmet Karaca: “İlklerin ve en’lerin üniversitesi
olarak 5G’de de öncü olacağız.”

Dr. Lütfiye Durak’ın da aralarında bulunduğu 

çok sayıda konuk katıldı. Bilim insanlarımızı ve 

iş dünyasını buluşturan konferansta, 

“Türkiye’de Mobil Operatör Panelleri, Endüstri 

için 5G ve “Akademide 5G Çalışmaları” başlıkları 

altında 5G’nin endüstriye ve ekonomiye 

etkisinden günlük yaşam üzerindeki 

dönüştürücü yapısına dek uzanan konular, 

geniş bir kapsamda ele alındı.

ülkemizde kurulması adına üniversitemizin 

üstleneceği rolü: “Burası, ‘ilklerin ve en’lerin 

üniversitesi”dir. Ülkemizdeki ilk televizyondan ilk 

radyoya kadar aklınıza gelen pek çok şey, 244 yıllık 

bir öyküsü olan üniversitemizde üretildi. 5,5G’de de 

öncü üniversite olarak bu en’leri başarmayı 

sürdüreceğiz. Bunu hem Teknokent’le hem de diğer 

birim ve bölümlerimizle başaracağız. Bu nedenle 

böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan 

gurur duyuyoruz.” sözleriyle paylaştı.
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Konferansa katılan mezunumuz ve Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu ise Türkiye 
Yatırım Fonu altında kurulacak bir Yüksek Teknoloji 
Yatırım Fonu’nun 5G teknolojisinde mesafe alabilmek 
adına etkili olacağını söyledi. Kavranoğlu, 
oluşturulacak bu fon üzerinden 5G üzerine girişimci 
fikirler üretecek gençlerimizin ve firmaların 
desteklenebileceğini ve bunun gerçekleşerek 

Konferansta söz alan isimlerden olan Bilgi Teknolojileri 

ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan 

ise dünya üzerindeki çevrimiçi nüfusun giderek 

arttığını ve yakın gelecekte büyük veri ile nesnelerin 

interneti üzerine çalışmaların hızlanacağını söyleyerek 

başladığı konuşmasında,  günümüzde 10 milyardan 

fazla nesnenin internete bağlı olduğunu ve 4 

milyardan fazla insanın internet kullanmasının bunun 

bir göstergesi olduğunu söyledi. 2017 yılı itibarıyla 

ülkemizde geniş bant abone sayısının 62 milyonu 

geçtiğine, bunun 52 milyonunun ise mobil internet 

kullanıcısı olduğuna dikkat çeken Sayan, hızla 

benimsenen 4,5G hizmetinin mobil geniş banta 

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan:
“4 milyardan fazla insan internet kullanıyor.”

sektörün yararına dönmesi için devlet kurumlarının 
yeni vergi düzenlemeleri yapılabileceğini ve konuyla 
ilgili diğer önemli noktaların gözden geçirildiğini 
belirtti. İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul 
Karaçuha ise ülkemizin kalkınabilmesi için bilgi 
toplumu olabilmenin yanında, kullanılabilir ve 
iletilebilir bilgi üretiminin merkezinde “iletişim” 
kavramının olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Davut Kavranoğlu:
“5G için bir yatırım fonu oluşturalım.”

etkisinin de gün geçtikçe arttığını sözlerine ekledi. 

Yerli ve milli üretimin her alanda artacağı, ülkemizin 

dünya çapında bir rekabet içine gireceği bir üretim 

anlayışına adım attığını söyleyen Sayan, Türkiye’ye 

gelecek yabancı yatırımların ekonomimize büyük katkı 

yapacağını bilmekle birlikte, ülkemizin yalnızca bir 

pazar hâline gelmemesi gerektiğini de belirtti. BTK 

Başkanı konuyla ilgili görüşünü şu sözlerle paylaştı: 

“Genç ve dinamik nüfusumuzla iyi bir üreticiyiz, iyi bir 

akılız ve teknoloji geliştirebiliyoruz. Artık iç içe geçmiş 

olan bilgi ve iletişim sektörlerinde yerli ve milli üretime 

önem veriyoruz, bu sebeple 5G çalışmalarımıza çok 

önceden başladık. 2017, 5G teknolojisine yapılan 

yatırımların patlama yapacağı ve özellikle tüketici 

elektroniği konusunda yapılan ilk çalışmaları arka 

arkaya göreceğimiz bir yıl olacak. Şubat ayındaki 

GSMA’de de göreceksiniz ki 5G dışında bir şey 

konuşulmayacak. 5G, yalnızca iletişim ve yayıncılık 

tabanlı kullanımın da ötesinde, endüstri ve üretim 

alanlarında anahtar olacak. Bu nedenle dünyadaki 

otorite kuruluşların birbiriyle ve sanayi kuruluşlarıyla 

daha fazla çalışarak iş birlikleri yapacağı bir yılın 

başında olduğumuzu söyleyebilirim. 5G teknolojisinin 

ekosistemi, önceki nesil teknolojilerden daha geniş ve 

daha yaygın olacak.”
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ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan 
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bir göstergesi olduğunu söyledi. 2017 yılı itibarıyla 

ülkemizde geniş bant abone sayısının 62 milyonu 
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Etkinlik, Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha’nın moder-
atörlüğünü üstlendiği ve Turkcell’den Elif Yenihan 
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önceden başladık. 2017, 5G teknolojisine yapılan 

Ziya Erdem: “2020 yılında cihaz sayısının 29 milyar
olacağı tahmin ediliyor.”
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GSMA’de de göreceksiniz ki 5G dışında bir şey 

konuşulmayacak. 5G, yalnızca iletişim ve yayıncılık 

tabanlı kullanımın da ötesinde, endüstri ve üretim 

alanlarında anahtar olacak. Bu nedenle dünyadaki 

otorite kuruluşların birbiriyle ve sanayi kuruluşlarıyla 

daha fazla çalışarak iş birlikleri yapacağı bir yılın 

başında olduğumuzu söyleyebilirim. 5G teknolojisinin 

ekosistemi, önceki nesil teknolojilerden daha geniş ve 
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masaya yatırıldı ve Savaş Arıkan “5G Erişim Şebeke 
Evrimi ve Uygulamaları”;  Zeeshan Shafeeq “ Transport 
Şebeke Evrimi”,  Kemal Erman “5G Çekirdek Şebeke 
Evrimi” başlıklı konuşmalarıyla etkinliğe katıldı. Konfer-
ansın öne çıkan alt etkinliklerinden olan “Türkiye’deki 
5G Akademik Araştırmalar” başlıklı panelde ise İTÜ 5G 
Araştırma Direktörü Dr. Lütfiye Durak, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Özgür Yılmaz ve 
Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Mutlu Koca görüşlerini 
katılımcılarla paylaştı. Moderatörlüğünü Fatma 
Özdemir’in üstlendiği toplantıda, 2022 yılında 5G 
kullanıcı sayısının Türkiye’nin de içinde değerlendi-
rildiği Orta Doğu bölgesinde 20 milyona, tüm dünyada 
ise 500 milyona yükseleceğini, nesnelerin interneti 
kapsamında çevrimiçi cihaz sayısının ise 29 milyara 
ulaşacağını öngören Ericsson’un son hazırlanan Mobi-
lite Raporu da açıklandı.
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Ülkemizin bilişim ve endüstri alanındaki önemli isim-

leri, Endüstri 4.0 devriminin sağlık sistemini nasıl 

şekillendireceği üzerine görüş alışverişleri yapmak 

amacıyla Ayazağa Yerleşkemizde buluştu. Farklı 

sektörlerden gelen temsilciler, akademisyenler ve 

araştırmacılar, sağlık sektörünün Endüstri 4.0 

aşamasına geçiş sürecinde ortaya çıkan uygulama-

lara, karşılaşılan zorluklara ve sürecin firmalara 

yansıyan yararlarına ilişkin yenilikçi yaklaşımları, 

stratejileri ve deneyimleri ele aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca:
“Sağlıkta Endüstri 4.0 için katkılarımız sürecek.” 
Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu - II’de konuşan 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ’nün teknik bir 

üniversite olmasıyla birlikte, sağlık alanındaki konularla 

da kurduğu doğrudan ilişkiye dikkat çekti. Rektörümüz 

bu konuda, mezunlarımız ABD Ulusal Mühendislik 

Akademisi’ne (NAE) seçilen Prof. Dr. Mehmet Toner ve 

ABD’de Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nin erken 

kanser tanısına yönelik kurulan merkezinin başındaki 

isim Prof. Dr. Sadık Esener’i örnek gösterdi. Prof. Dr. 

Mehmet Karaca, üniversitemizin Endüstri 4.0 

devriminin sağlık alanındaki gelişimini yakından takip 

İTÜ’de
Sağlıkta  Endüstri Devrimi

 İçin Önemli Buluşma

ettiğini belirtti ve Türkiye’nin sağlıkta Endüstri 4.0 

sürecinde dünyaya ayak uydurması gerektiğinin, 

böylece ülkemizin bu alandaki etkisinin artacağının 

altını çizdi. Sempozyumda paylaşılacak görüşlerin ve 

aktarılacak bilgi ve deneyimlerin ülkemizin bu alandaki 

geleceğine yön vereceği üzerinde duran Rektörümüz 

konuşmasını: “Teknik Üniversite olarak, Türkiye’nin 

geleceğine bir rota çizecek bu çalışmaların en etkili iş 

birlikleriyle gerçekleşmesi için katkıda bulunmaya 

devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.
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Uzmanlar, sağlık alanında Endüstri 4.0’a geçiş süreciyle ilgili strateji ve
deneyimleri Sağlıkta Endüstri 4.0 Sempozyumu - USKAF II etkinliğinde paylaştılar.

Prof. Dr. Mehmet Karaca
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Etkinliğin konuşmacılarından İşletme Mühendisliği 

Bölümü öğretim üyemiz ve USKAF - II Düzenleme 

Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hatice Camgöz Akdağ, ikinci 

USKAF buluşmasının üniversitemizde 

düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Akdağ, Endüstri 4.0 süreciyle birlikte, bilim ve teknoloji 

alanlarında yaşanan büyük değişimlerin sağlık alanında 

da yaşandığını, dijital dönüşümün geleneksel sağlık 

sistemlerini yeni bir yapıya kavuşturması nedeniyle 

önümüzdeki dönemlerde sağlık alanında hızlı 

değişimlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi. 

USKAF - II’de katılımcılara seslenen Kocaeli Üniversitesi 

Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise 

2002'de başlayan "Sağlıkta Dönüşüm" programı 

sayesinde sosyal güvenlik kapsamının genişlediğini ve 

böylece sağlık hizmetlerine erişimde önemli ölçüde yol 

alındığını anlattı. Cantürk, kalıcı ve sürdürülebilir bir 

sağlık sistemi için teknolojiden en yüksek düzeyde 

yararlanmanın son derece etkili olduğunu söyledi.

Sağlıkta Endüstri 4.0 Sempozyumu’nda; akıllı enerji ve 

nesnelerin interneti üzerine odaklanan Silver Spring 

Networks’ün Doğu Avrupa ve Orta Doğu Pazarından 

(EMEA) Sorumlu Genel Müdürü Burak Aydın “Nesnelerin 

İnterneti”, Genomedis Biyoteknoloji şirketinde genetik 

ve biyoteknoloji üzerine çalışmalar yapan Sevgi Salman 

Ünver “Genomik Çağında Bireye Özgü Tedavi 

Uygulamaları”, Medipol Grubu Stratejik Yönetim ve İş 

Geliştirme Koordinatörü Mehmet Hızarcı “Akıllı Sağlık 

İçin Akıllı Çözümler”, Eczacıbaşı Bilgi Güvenliği Müdürü 

Kayıhan Altınöz “Sağlıkta Bilgi Güvenliği” ve GE 

Healthcare Direktörü Tolga Tuncer “Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri” başlıklı konuşmalarıyla, bugüne kadarki 

deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar. 

Doç. Dr. Hatice Camgöz Akdağ:
“Günümüzde dijital bir
dönüşüm yaşanıyor”
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Cumhurbaşkanlığının himâyesinde, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

sorumluluğunda yürütülen bilimsel 

çalışmalar kapsamında, İTÜ Kutup 

Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (İTÜ PolReC) 

öncülüğünde düzenlenen Kutup (Arktik ve 

Antarktik) Bilim Programı Çalıştayı, 

Türkiye'nin kutup bölgelerinde bilimsel 

çalışmalar gerçekleştirmesi ve uluslararası 

araştırma ekipleriyle en üst seviye iletişim 

kurmasını desteklemek üzere; yer bilimleri, 

fizikî bilimler, canlı bilimleri ve beşerî bilimler 

başlıkları altında bir Kutup Bilim Programı 

oluşturulmasını amaçlıyor.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın 

yanı sıra Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ümran İnan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Reha Metin Alkan, Cumhurbaşkanlığı 

Kurumsal İletişim Başkanlığı Proje Yönetim 

Müdür Yardımcısı Ali Murat Önder, Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz 

Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli’nin 

de katıldığı bu önemli buluşmada ayrıca, 

2017 Türk Antarktik Bilim Seferi’nden 

geçtiğimiz hafta dönen İTÜ PolReC araştırma 

ekibinin ve Bulgaristan Antarktik Enstitüsü 

araştırmacılarının objektifine yansıyan 

kareler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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Ülkemizde yürütülen kutup araştırmalarının konunun uzmanları ve alanla ilgili
çalışmalara katılanlarca değerlendirildiği Kutup (Arktik ve Antarktik) Bilim Programı

Çalıştayı tamamlandı. 12-13 Nisan tarihlerinde Ayazağa Yerleşkemizde
düzenlenen etkinlikte Antarktika seferlerine katılan araştırmacılar,

bölgede yapılan çalışmaları ve deneyimlerini anlattı. 

Kutup Bilim Programı Çalıştayı’na
İTÜ’den Ev Sahipliği
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Dr. Reha Metin Alkan, Cumhurbaşkanlığı 

Kurumsal İletişim Başkanlığı Proje Yönetim 

Müdür Yardımcısı Ali Murat Önder, Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz 

Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli’nin 

de katıldığı bu önemli buluşmada ayrıca, 

2017 Türk Antarktik Bilim Seferi’nden 

geçtiğimiz hafta dönen İTÜ PolReC araştırma 

ekibinin ve Bulgaristan Antarktik Enstitüsü 

araştırmacılarının objektifine yansıyan 

kareler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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Ülkemizde yürütülen kutup araştırmalarının konunun uzmanları ve alanla ilgili
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Çalıştayı tamamlandı. 12-13 Nisan tarihlerinde Ayazağa Yerleşkemizde
düzenlenen etkinlikte Antarktika seferlerine katılan araştırmacılar,

bölgede yapılan çalışmaları ve deneyimlerini anlattı. 

Kutup Bilim Programı Çalıştayı’na
İTÜ’den Ev Sahipliği

Bilim evrensel nitelik taşır, yerel olamaz. Biz de bu 

doğrultuda, üniversitemizin misyonuna uygun projelere 

imza atıyoruz. Bu açıdan baktığımızda, bu türdeki 

araştırmalarda küresel düşünüp küresel hareket 

etmemiz gerekiyor.” sözleriyle özetledi.

Çalıştayda konuşan Türk Antarktik Seferi Ekibi (TAE) 

Lideri ve Denizcilik Fakültesi öğretim üyemiz Doç. Dr. 

Burcu Özsoy ise kıtada bir ay boyunca yaptıkları 

çalışmaların Türkiye’nin gelecekte burada kurabileceği 

bilim üssü için bir altyapı hazırlığı olduğunun altını 

çizdi.Dünya bilim literatürüne katkı sunacak çalışmalarda 

bulunduklarını kaydeden Özsoy araştırmalarda; coğrafi 

bilgi sistemleri, tektonik çalışmalar, lojistik, deniz 

bilimleri, kirlilik, deniz canlıları ve deniz buz gözlemleri 

konularına odaklandıklarını belirtti. Sefer boyunca 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca:
“Küresel düşünüp küresel hareket etmeliyiz.”

Çalıştayın açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. 

Mehmet Karaca, İTÜ PolReC’in ülkemizde Antarktika 

konusunda bilimsel çalışmalar yapan ilk ve tek kutup 

araştırma merkezi olduğunu ve burada yapılan 

çalışmaların ülkemizi gururlandırdığını hatırlattı. 

Rektörümüz, üniversitemizin bu noktada bilimsel 

sorumluluğu üstlenmesi nedeniyle, Antarktik seferini 

tamamlayarak yurda dönen araştırmacıların 

üniversitemiz için gurur kaynağı olduğunu belirtti. 

Prof. Dr. Mehmet Karaca konuyla ilgili görüşlerini: 

“Antarktika’ya ‘dünyanın buzdolabı’ diyebiliriz. Çünkü bu 

bölge; iklim özellikleri ve yeraltı kaynakları açısından son 

derece değerli. Dünyanın en büyük su potansiyeli taşıyan 

bu kıtasında yaklaşık 60 ülke bilimsel araştırmalar üzerine 

çalışıyor ve Türkiye olarak bizim de orada olmamız 

gerekiyor. 

Doç. Dr. Burcu Özsoy:
“Hem ülkemize hem bilim dünyasına katkı sunacağız”

toplanan verileri en kısa sürede nitelikli bilimsel 

yayınlara dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen 

öğretim üyemiz, bölgedeki çalışmaların sürekliliği 

sağlandığı takdirde, Türkiye’nin Antarktika’da söz hakkı 

olan bir ülke hâline geleceğini vurguladı.  

Akademisyenimiz, 2016 - 2017 Antarktik Yaz Sezonu 

olan Şubat-Nisan ayları arası dönemde gerçekleşen 

TAE-Ulusal Antarktik Bilim Seferi’nin, bugüne dek 

yapılan çalışmaların taçlandırılması anlamına geldiğini de 

sözlerine ekledi.
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