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Bu sayımızda Küp uydudan yüzer güneş enerjisi santraline, sanal gerçeklikten 

uzay teleskobuna kadar farklı birçok konuda haberler var. 

İTÜ olarak Kalkınma Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himâyel-

erinde, "Geleceğin Üretim Sistemlerinde Ar-Ge İş Birlikleri" ana temasıyla düzen-

lenen etkinlikte Ar-Ge Odaklı Projeleriyle Uluslararası Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı’nda 

yer aldık. 

Geleneksel hâle gelen ve her yıl üniversitemizin yeni bir yaşını kutladığı İTÜ 

Günü’nde mezunlarımız yine bir araya gelerek hasret giderdi ve 244. yaşımızı 

kutladı. 

İTÜNOVA TTO işbirliğiyle İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan 

yürütücülüğünde ASAT Küp Uydu Geliştirilmesi Projesi kapsamında ASELSAN 

tasarımı milli X-Bant Vericinin, bir küp uydu projesiyle uzaya gönderilerek uzay 

tarihçesi kazanması amaçlanıyor. 

Sevindirici bir haberimiz, İTÜ Uçak Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Nazım Kemal Üre’nin “DUF – Deep Learning UAV Networks for Autonomous 

Forest Firefighting” isimli projesi, Avrupa Birliği Horizon 2020 Marie Skłodows-

ka Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships-IF) 2016 çağrısı 

kapsamında desteklenmeye uygun görülmesi.

Arı Teknokent firmalarımızdan BEE’O Arı Ürünleri, Amerika’da Gıda Oscarları 

olarak bilinen “Gurme Özel Ürünler İnovasyon Ödülleri” yeni ürün kategorisinde 

birinci oldu.

İTÜNOVA TTO’nun düzenlediği “Dijital Pazarlamada Doğru Adımlar Eğitimi” 

gerçekleştirildi. Dijital Pazarlama Danışmanı Sezgin Devrim Ekmekçi’nin eğitmen 

olarak görev aldığı programa, öğrenci, girişimci, ya da orta ölçekli şirketler ile 

Türkiye’nin önde gelen firmalarından dijital pazarlama ekipleri katıldı. Aldığımız 

olumlu geri bildirimler sonucu bu etkinlik serisine devam etmeyi planlıyoruz. 

Yeni sayılarda görüşmek üzere, 

Saygılarımızla,
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İTÜNOVA TTO işbirliğiyle İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan 
yürütücülüğünde ASAT Küp Uydu Geliştirilmesi Projesi kapsamında isterlere uygun bir 

küp uydu platformu gerçekleştirilmektedir.
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Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan

Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan başkanlığında yürütülen 

çalışmanın amacı, küp uydu boyutlarına göre 

geliştirilen ASELSAN tasarımı milli X-Bant Vericinin, 

maliyet ve takvim etkin bir küp uydu projesiyle uzaya 

gönderilerek uzay tarihçesi kazanmasıdır. ASELSAN 

tarafından geliştirilen X-Bant Vericinin Teknoloji 

-Öncelikle bize kendinizden 

bahsedebilir misiniz?

Alim Rüstem Aslan: Ben İTÜ’ye 

1979 yılında girdim. Ankara’dan 

geldim uçak mühendisi olmak için. 

1983 yılında mezun oldum. Sonra 

1984 yılının sonunda da master 

eğitimimi bitirdim.  O sıra burs ile 

Brüksel’e gittim Von Karman 

Enstitüsü’ne. Orada doktora eğitimi 

mi yaptım. 1991 yılında Türkiye’ye 

geri döndüm. Yrd. Doç. Olarak geri 

döndüğüm İTÜ’de 1984 yılından beri 

ASELSAN
İsterlerine Uygun Küp Uydu

Platformu Tasarlandı, Üretiliyor!

Hazırlık Seviyesi’nin 7 düzeyine ulaşması 

hedeflenmektedir. Bu durum, ASELSAN’ın uzay için 

geliştireceği mikrodalga ve anten ürünlerinin yurt içi 

ve yurt dışı pazarında rekabetçi bir şekilde yer 

almasına olanak verecektir. H2O Ekibi olarak bizde 

Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan ile sizler için konuştuk;

çalışıyorum. 1999 yılından beri de Profesör olarak 

görev yapıyorum. Çok farklı kademelerde gerek idari, 

gerek akademik görevlerde bulundum. Özellikle 2005 

yılından bu yana da yoğun olarak endüstri ile 

çalışıyorum. Havacılık, uzay ve otomotiv endüstrileri 

ile ve deniz endüstrisi ile onu da savunmanın içine 

katmak gerekir, bu endüstri kollarıyla birlikte projeler 

yapıyoruz.

İlk projelerimizi savunma sanayisi ile yaptık. HELSİM 

projesi vardı; “Helikopter Simülatörü.” Türkiye’nin ilk 

dikey rüzgâr tüneli, onunda tasarımcısıyız. Bunu da 

İTÜ ekibi olarak SSM & STM ile birlikte gerçekleştirdik. 

Onun dışında 2010 yılından bu yana yoğun olarak 

otomotiv sektöründe, gerek araç performansının 

iyileştirilmesi, sürüklemenin azaltılması, araçta 

yapılan modifikasyonların aracın gürültü seviyesini 

nasıl etkileyeceğini, aracın egzoz sistemi üzerine 

çeşitli çalışmalarımız var. 2005 yılından bu yana 

yaptığımız bir diğer çalışmada uzay çalışmaları, uydu 

geliştirme. Yoğun olarak İTÜ Uzay Mühendisliği 
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Bölümünde görevli olduğum için, yaklaşık 12 yıl 

yöneticiliğini de üstlendim. Orada bölüm içerisinde 

uzay farkındalığı yaratmak ve bunu Türkiye’ye 

yaymak üzere çok yoğun çalışmaya başladık ve 

aslında aero dinamik kökenli, uçak kökenli olmama 

rağmen şuan işlerimin %60-70’i uzay ile ilgili.

-ASELSAN ile birlikte geliştirdiğiniz projenin 

detaylarından bahsedebilir misiniz?

Alim Rüstem Aslan: Şirket tarafından ilk defa bir uzay 

görev yükü geliştiriliyor Türkiye’de. Ve bu bir X bant 

aktarıcı. Yani bir haberleşme birimi. Birçok uydunun 

temel elemanıdır bu cihaz. Dolayısıyla şuan bunun 

küçük bir modelini ASELSAN geliştiriyor bizde oldukça 

düşük bir maliyetle bunun teknoloji gösterimini 

yapacağız. Yani yörüngede bunun çalıştığını 

göstereceğiz ve performansını denetlemiş, ölçmüş 

olacağız. ASELSAN’da bu bilgileri kullanarak, işte bir 

sorun bile olsa, sorunu öğreneceği için sorunu 

gidererek esas ürünü gerçekleştirip daha büyük 

uydularda ya da daha büyük sistemlerde güvenli bir 

şekilde kullanılmasını sağlayacak. Baktığımızda 

projenin temel özelliklerini böyle söyleyebiliriz. 

-İTÜNOVA TTO projenizin ticarileşme sürecinde size 

ne gibi katkılar sağladı?

Alim Rüstem Aslan: Şimdi bizim şöyle sıkıntılarımız 

var. Daha doğrusu genel olarak ASELSAN karşısında 

gerek idari gerek ticari olarak sorun yaşamayacağı bir 

kurum istiyor. Hani ne olabilir? Doğrudan bizim öğrenci 

şirketi ile de çalışılabilirdi. ASELSAN’ın Karşısında İTÜ 

kimliği var, çünkü İTÜNOVA TTO doğrudan İTÜ’yü 

temsil ediyor, İTÜ’nün bütün yeteneklerini temsil 

ediyor. Tabi yine güvenli bir şekilde idari ve mali işleri; 

bizim mali işleri yürütme yeteneğimiz yok kendi 

akademik kimliğimiz içerisinde. Dolayısıyla idari-mali 

işleri İTÜ kimliği adı altında yürütüldüğü için bu da bir 

güven oluşturuyor. Tabi en büyük destek bir de 

herhangi bir ihtiyacımız olduğunda işte teknik 

ekipmanın sağlanması olsun, toplantı yerinin 

sağlanması olsun, şu an doğrudan teknik destek 

olarak doğrudan bir ilişkimiz yok ama bizde İTÜNOVA 

TTO personeli olduğumuz için teknik desteğimizi de 

onlar sağlıyor diyebiliriz. ASELSAN karşısındaki şirket 

İTÜNOVA TTO dolayısıyla bütün sorumluluk İTÜNOVA 

TTO’nun üzerinde. Biz İTÜNOVA TTO altında çalışan 

proje yürütücüsü, çalışan danışmanlar olarak görev 

yapıyoruz.



Araş. Gör. Oğuz Orkun Doma tarafından İTÜNOVA TTO 
için yürütülen bir Ar-Ge projesi ise CryEngine oyun 
motoru ile sanal gerçeklik teknolojisinin işlevsel 
buluşmasını sağlıyor. Projede CryEngine motorunun 
fotogerçekçi görselleştirme ve fizik motoru gibi 
özelliklerini, sanal gerçeklik ortamında mimari 
simülasyon ve görselleştirme yapabilme 
potansiyelleri araştırıldı ve geliştirildi.

Crytek, oyun ve eğlence alanlarında dünyaca tanınan 
CryEngine oyun motoru yazılımı ile sanal gerçeklik 
teknolojisinin geliştirilmesine öncülük eden bir firma. 
Tüm dünyada yeni bir teknoloji olan sanal gerçeklik 
alanında yapılan geç kalınmamış AR-GE ve 
inovasyonların ülkemiz için yaratacağı katma değeri 
önemseyen Crytek, bu nedenle sanal gerçeklik 
araştırmalarının Türkiye ayağına büyük önem veriyor.

İnsanlar artık gerçekliği manipüle edebiliyor. Dünya turuna çıkmaktan, ev bakmaya 
kadar birçok şey için artık kılımızı kıpırdatmamız gerekmiyor. Tüm bunlar ve dahası, 

sanal gerçeklik teknolojisi ile mümkün oldu.

8

Sanal Gerçeklik Ortamında

Mimari Simülasyon 
Teknolojisi

Sanal Gerçeklik teknolojisi, bilgisayar 

yardımıyla simüle edilen dijital ortamların, 

insanlar tarafından gerçeklik algısı 

yaratacak şekilde etkileşimli ve eş zamanlı 

olarak deneyimlenmesine imkan veren bir 

teknoloji. Küresel çapta pek çok büyük 

firmanın (Facebook, Sony, HTC, ve Samsung 

gibi) ciddi yatırımlar yaptığı ve yeni 

gelişmekte olan bir teknoloji olan sanal 

gerçekliğin, önümüzdeki 10 yıl boyunca 

eğlence, sağlık, uzay ve uçak bilimleri, 

savunma sanayii, otomotiv, kültür ve turizm, 

eğitim, ticaret ve reklamcılık gibi pek çok 

sektöre katkıda bulunması ve yaygın olarak 

kullanılması bekleniyor.

Araş. Gör. Oğuz Orkun Doma
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-Öncelikle bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
Oğuz Orkun Doma: Merhaba ben Oğuz Orkun Doma 
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisiyim. 
Aynı zamanda burada mimari tasarım ve bilişim 
programında doktora yapıyorum. Öğretim 
görevlerimin dışında genellikle mezun olduktan 
sonra doğrudan akademik hayatı tercih 
edenlerdenim. Yüksek lisans yaparken yine video 
oyunları üzerine çalışmıştım. Doktorada da yine 
mimarlık ve video oyunlarının bir araya geldiği bir 
konu üzerinde çalışmayı tercih ettim. Yani ürettiğim 
projeler genellikle daha indie tarza şeylerdi.
-Bize projenin teknik detaylarından kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Oğuz Orkun Doma: CRYTEK firması ile birlikte bir 
oyun firması olan CRYTEK ile mimari, sanal 
simülasyon yapıyoruz. Sanal gerçeklik ortamında 
mimari simülasyon projeleri gerçekleştiriyoruz. 
Kullandığımız yazılım cryengine adlı yine CRYTEK 
firmasına ait. Yüksek başarımlı bir oyun motoru. 
Oyun motoru dediğimiz şey bilgisayar ortamında üç 
boyutlu simülasyonların ve çeşitli CGI görüntülerin, 
animasyonların fiziksel hesaplamalarıyla birlikte ve 
ses hesaplamalarıyla birlikte kullanıcıya 
oluşturulduğu bir yazılım türü. Tabi bunu sadece 
eğlence endüstrisinde kullanmıyoruz. Bizim 
mimarlıkta kullandığımız diğer simülasyon 
yazılımlarıyla da çok benzerliği olan bir yazılım türü 
ve giderek daha çok mimarların ve işte piyasada pek 
çok alandaki sektördeki insanlarında dikkatini 
çekmeye başlamış endüstrilerden biri o yüzden 
mimarlık ile oyun endüstrisi bir anlamda birbirine 
daha çok yaklaşmaya başladılar artık. Mimarlık 
oyunlar için sadece arka plan teşkil etmiyor. Aynı 
zamanda  biz  bu  endüstrinin  ürettiği  yazılımı  kendi 
gerek görselleştirmelerimizi gerek simülasyon-  
larımızı yapmak için kullanıyoruz. Farklı ola-
rak sanal gerçeklik dediğimiz bu virtual reality çok 
sık duyuyorsunuzdur şu sıralar, 2012-2013 
yıllarından sonra özellikle bayağı gündeme gelmeye 
başlayan bir konu. Çünkü tüketici elektroniği artık 
sağlanabilmeye başladı yani eskiden de bu teknoloji 
vardı hatta teorize edilmesi 1960’lara kadar 
dayanan bir şey. Ama artık ekran teknolojisindeki 
gelişme ve mobil cep telefonlarında vs. kullanılan 
ekranların yüksek çözünürlüklü ve düşük boyutlarda, 
düşük maliyetlere getirilebilmesi ile birlikte 
yaygınlaşmış bir konu olmaya başladı. Bu sanal 

gerçeklik teknolojisi ile birlikte kullanıcıları, kendi 
tasarladığımız mekânların içerisinde onlar fiziksel 
olarak inşa edilmeden önce içindeymiş gibi 
hissettirebiliyoruz. Bunun hem gerçekleştirilmesi 
anlamında çok ciddi faydaları var.  Yani pek çok belki 
sahada fark edeceğiniz hatayı simülasyonun 
içerisinde fark etmeye başlıyorsunuz ve bizim en 
büyük sorunlarımızdan biri hep böyle kuş bakışı 
bakmaktır projelere kesitlerden bakarsınız, 
planlardan bakarsınız, ama içinde olma hissini çok 
fazla algılama şansı olmaz özellikle eğitimsiz 
gözlerin. Mimarlar bir şekilde plan okumayı bilirler 
ama başka biri ile paylaşacağınız zaman buna çok 
ihtiyacınız oluyor. Sanal gerçeklik burada çok işimize 
yarayan bir şey oldu. Birden bire insanları o projenin 
içerisine sokabilmeye başladık.
-İTÜNOVA TTO projenizin ticarileşme sürecinde 
size ne gibi katkılar sağladı?
Oğuz Orkun Doma:  İTÜNOVA TTO incelikle akademi 
ile sektörü bir araya getirme yönünde attığı adımlar 
çok önemli. Ve yaptığım şeylerin kazanımlarının ben 
aslında akademiye kalmasını istiyorum ve bu 
ortamda kalmayı seviyorum. O yüzden akademide 
kalmayı tercih ettim.  Ama sektörel gelişmeleri takip 
etmek, sektörün içerisinde yer almak Bu ar-ge 
projeleri ile birebir haberdar olabilmek içinde piyasa 
ile ilişkiler kurmanız gerekiyor. İTÜNOVA TTO burada 
pek çok şeyi sektörle alakalı olan işin pek çok kısmını 
bizim düşünmemize gerek kalmadan sadece en iyi 
bildiğimiz işi yapmamıza fırsat tanıyarak sektörün 
içerisine dâhil olabilmemizi sağlıyor. Bununla ilgili 
gerekli danışmanlığı ve her türlü desteği veriyor o 
yüzden, teknoloji transfer ofisi olarak İTÜNOVA TTO’ 
nun bu projedeki yerinin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.
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Teknoloji Transfer Ofisleri… Türkiye gündemi için oldukça yeni olan bu kavram yavaş 
yavaş Türkiye sanayisi ve akademi dünyası içerisinde oldukça yaygınlaşmakta. Bu 

konuda Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ve girişimleri ile sağlanan gelişme devlet 
teşvikiyle oldukça ileri gidebilecek durumda olarak görünüyor. İTÜ İşletme Fakültesi 

Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İTÜ ARI Teknokent’in Pazarlama ve İş Geliştirmeden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp sizler için yanıtladı.

Teknoloji Transfer Ofisi Nedir?

Devletin de yönlendirmeleri ile Teknoloji Transfer 

Ofisleri kurulmaya başlandı. Bunun da bence 

Türkiye’deki en iyi örneklerinden bir tanesi İTÜNOVA 

TTO. Çünkü İTÜ çok iyi bir üniversite,  çok önemli bir 

araştırma çıktısı var. Bu araştırma çıktısını şirketlerin 

ve toplumun problemleri için kullanmak gerektiğinde 

böyle bir aracıya mutlaka ihtiyaç duyuluyor. Çünkü 

üniversite doğası gereği çağlar boyu gelişip gelen 

farklı bir dile farklı bir ritme sahip bir eğitim öğretim 

araştırma kurumu. İş hayatının ritmine geldiğinizde 

çoğunlukla yavaş kalabiliyor. Çünkü bir özel sektör 

kuruluşuyla veya bir devlet kurumuyla proje 

yaptığımız zaman belirli bir ritimde, iş hayatının 

Doç. Dr. Deniz Tunçalp: Teknoloji trans-

fer ofisleri Türkiye’de yeni kavramlar. 

Üniversiteler bilim üretmekte ilerle-

dikçe Türkiye’nin özellikle önde gelen 

üniversiteleri bu bilimi ticari hayatta, 

işletmelerde, günlük hayatın problem-

lerini çözmekte kullanmak üzere tekno-

loji transfer ofislerine ihtiyaç duydular. 

Doç. Dr. Deniz Tunçalp

ritmiyle yanıt vermeniz lazım. Hâlbuki üniversiteler  

eğitim, öğrenci ve araştırmacı yetiştirmek üzere 

kurulu. Bu aradaki arabuluculuk rolünü yerine 

getirebilmek için teknoloji transfer ofislerine ihtiyaç 

var. İTÜNOVA TTO çok güzel bir ekip kurdu. Bir 

danışmanlık şirketi gibi adeta. Özel sektörün ticari 

kuruluşların, projelerin problemlerini, ihtiyaçlarını alıp 

bunu üniversiteye tercüme edip, üniversiteye o 

ritimde bu hizmetleri verebilir, bu hizmetleri 

gerçekleştirebilir hale getiriyor. Hem ara bulucu hem 

danışman hem iki tarafında dilinden anlayan iyi 

insanlardan kurulu bir ekip olarak İTÜNOVA TTO 

Türkiye’nin bence en iyi teknoloji transfer ofisi.    
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İTÜ Uçak Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Nazım Kemal Üre’nin “DUF – Deep Learning 

UAV Networks for Autonomous Forest Firefighting” 

isimli projesi, Avrupa Birliği Horizon 2020 Marie 

Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları 

(Individual Fellowships-IF) 2016 çağrısı kapsamında 

desteklenmeye uygun görüldü.

Proje takım halinde çalışan otonom insansız hava 

araçları ile dağıtık yapay zeka yöntemleri kullanılarak 

Yrd. Doç. Dr. Nazım Kemal Üre’nin

“ DUF ”   
Projesine Horizon 2020 Desteği

orman yangınlarının tespit edilmesi ve yangın 

yayılma yönünün tahmin edilmesi için gerekli 

algoritmaların geliştirilmesi ve uygulanmasını 

içeriyor. Bu sayede mevcut orman yangını erken 

uyarı sistemlerinin etkinliği artırılabilecek.

Proje 2 yıllıkken, toplam bütçesi ise 145.845 Euro. 

Proje İTÜ  Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama 

ve Araştırma Merkezi ‘nde Prof. Dr. Gökhan İnalhan 

supervizörlüğünde gerçekleşiyor.
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Tüm dünyayı birbirine bağlayan telekomünikasyon ağı, yüksek maliyetler ile 
çalışırken; sıkı rekabet operatörlerin sürekli yeni ve ürün hizmetler pazara 

sunmasını zorunlu hale getiriyor.

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Ayşe Tosun tarafından İTÜNOVA TTO ile birlikte 

gerçekleştirilen RDMOAYI (mobil operatör altyapı 

yazılım iyileştirme projesi), operatörlerin bu 

rekabette bir adım öne geçmesini mümkün kılıyor.

Proje, operatörlerin yeni ürün ve hizmetlerini 

pazara sunarken daha verimli, esnek ve düşük 

maliyetler ile çalışmasını sağlarken, kalitelerini 

artırarak çalışmalarının da önünü açtı.

Proje kapsamında geliştirilen ‘Süreç Haritası’ ve 

‘Test Yönetim ve Otomasyon Platformu’ 

aracılığıyla, telekomünikasyon operatörleri için 

hazırlanan tüm yazılım projelerindeki planlama, 

analiz, geliştirme, yayımlama, entegrasyon, test 

ve devreye alım süreçlerine dahil edildi. 

Telekomünikasyon devi Ericsson ise yazılım test 

sürecinin tamamına dâhil olarak yeni ürünlerin 

hızlı bir şekilde ve yüksek kalitede pazara 

sunulmasına katkıda bulunuyor. 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tosun
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Mobil Operatör
Altyapı Yazılım İyileştirme Projesi
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Mobil Operatör
Altyapı Yazılım İyileştirme Projesi

-Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ayşe Tosun: Ben 2014 yılından bu yana İTÜ 
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. 
Öğretim Üyesi olarak görev yapıyorum.  Bundan 
önce 2 yıllık yurt dışında doktora sonrası araştırmacı 
olarak çalışma tecrübem oldu. Finlandiya’nın böyle 
ücra bir şehrinde tüm hi-tech şirketlerle bir arada bir 
sürü proje de çalıştım aslında. Geri dönerken de bunu 
devam ettirebilmekti hedefim. Burada da 
uygulamalar yaparak, şirketlerle işte çalışmalara 
devam etmek üzere geldim. İTÜ olması benim için 
ayrıca avantaj oldu. Çünkü teknokent içerisinde 
bulunan çok sayıda yazılım firması ile çok hızlı bir 
şekilde iletişim kurma şansına sahip oldum. 
-Bize projenin teknik detaylarından kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Ayşe Tosun: En son tamamladığımız proje İTÜ ARI 
Teknokent’te yer alan uluslararası bir telekom 
firması ile oldu. Bu firma kendi bünyesinde yazılım 
geliştirdiği gibi, dışarıdaki bazı firmalara da yazılım 
firmalarına da yazılım geliştirme ve test hizmeti 
sağlıyor. Dolayısıyla onun sapladığı hizmetin 
kalitesini o firmalara gösterebilmesi, 
belgelendirebilmesi çok önemli bir durum. Onun için 
de kendi bünyelerinde, firma içerisinde yazılım 
geliştirme süreçlerini ölçmek ve bu tahmin 
modellerinden tavsiye modellerinden kullanmak 
istediler. 9 aylık bir proje kapsamında o firma da test 
sürecine, baştan sona ölçerek test sürecindeki 
aktivitelerin yazılım sonrası hataları tahmin etmede 
ne kadar faydası olduğunu bulmaya çalıştık ve bir 
model en sonunda geliştirdik. Bir küçük sistem 
diyebiliriz. Bu sisteme siz her hafta düzenli olarak 
test sürecinden yaptığınız ölçümleri verdiğiniz 
zaman o size bir sonraki hafta karşılaşabileceğiniz 
hata sayısını tahmin ederek veriyor. Yapay zekâ 
olduğu için tamamen o şirketin test ekiplerinin 
önceki senelerde yaptığı çalışmalardan öğreniyor ve 
o şirkete özel bir model kuruyor.  Bu bahsettiğim 
proje 9 ay sürdü ve tamamlandı. Tamamlanmasıyla 
birlikte bir küçük tahmin modeli kurmuş olduk şirket 
içerisinde ve bu modele siz şu anda da yeni verilerle 
yükleme yapabiliyor ve modeli tekrar eğiterek daha 
iyi tahminler yapabilmesini sağlıyorsunuz. 
-İTÜNOVA TTO bu projede size ne gibi katkılar 
sağlıyor?
Ayşe Tosun: Aslında İTÜNOVA TTO’nun bence en 
büyük katkısı hem endüstrinin dilinden anlıyor hem 

de üniversitede görev alan akademisyenlerin 
beklentilerini çok iyi biliyor ve onları karşılamak 
üzere arada bir ara bulucu gibi çalışabiliyor. 
Dolayısıyla sizi çok büyük bir iş yükünden kurtarıyor. 
Ben o firmaya gidip kendimi tanıtmak zorunda 
kalmıyorum. Çünkü İTÜNOVA TTO zaten üniversite 
içerisindeki hocaları ve onların araştırmalarını zaten 
biliyor. Bir firma onlara başvurduğunda onlara en 
uygun hocaları yönlendirebiliyor ve ilk iletişimi 
başlatmak çok kolay oluyor. Daha sonrasında da 
bütün süreç boyunca, yapacağınız sözleşmelerde, 
projenin süresini tanımlama da, öğrenci istihdam 
etme konusunda falan hep destek oluyorlar. 
Uluslararası kalitede bir yaklaşım sergiliyor bence 
İTÜNOVA TTO. Türkiye’de zaten yeni yeni oturan bir 
sistem teknoloji transfer ofisleri. Üniversitelerin 
TTO kurması ve hem akademisyenlerin hem 
üniversitenin fikir haklarını şirketlere karşı koruyor 
olması hem de şirketler ile akademiyi bir araya 
getiriyor olabilmesi çok hızlı bir şekilde; bunlar çok 
artı değerler. İTÜNOVA TTO olmasa biz böyle bayağı 
çırpınıyor olacaktık o sözleşme sürecinde falan. 
Hukuki bir doküman var anlamıyorsunuz, anlamak 
için çok uzun zamanlar harcamak zorundasınız. Ya da 
her hocanın  bir avukatı olması lazım ki onun böyle 
fikri haklarını korusun. Birçok projede benim doktora 
zamanımdan da hatırladığım, bu tip detayları siz 
bilmediğiniz için mesela bir bakıyorsunuz sizin bütün 
fikri haklarınız şirkete devredilmiş. Hâlbuki aslında 
bütün katma değeri sağlayan bu projede sizin 
yaptığınız iş. Biz üniversitede öğrenciler ile tez 
yapmak istiyoruz, bitirme projeleri yapmak istiyoruz. 
Bu projeler kapsamında bütün işleri yapmak 
istiyoruz. Bunların fikri hakkını şirket almamalı. 
Zaten üniversitenin himayesinde olan şeyler bunlar. 
Bu konularda da mesela İTÜNOVA TTO’nun hep bizi 
koruyucu tarafta olduğunu görüyoruz. Sözleşme 
imzalarken yani başından sonuna, her detayı ile 
ilgileniyor ve bir de tabş maddi olarak da kazançlı 
oluyor hoca tarafından. Çünkü biz zaten bu kuruma 
bağlı bir personeliz yani dışarıya iş yapmamız zor ya 
da döner sermaye gibi farklı mekanizmalar üzerine 
ilerlemek zorundayız. İTÜNOVA TTO üzerinden 
görevlendirilerek çok daha kolay bir şekilde hem iş 
yapabiliyoruz hem de emeğimizin karşılığını maddi 
olarak alabiliyoruz. Genel olarak  çok memnunum ben 
İTÜNOVA TTO ile çalışıyor olmaktan. 
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İTÜNOVA TTO’nun düzenlediği “Dijital Pazarlamada 

Doğru Adımlar Eğitimi” 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü 

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi SC3 / UHeM Binası Konferans 

Salonu’nda gerçekleştirildi. Dijital Pazarlama 

Dijital Pazarlamada 

Doğru Adımlar Eğitimi
Gerçekleştirildi
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Katılımcılara vizyoner bir eğitim vaat eden ve 

dijital pazarlama ile ilgili bilinen kalıpları kırmak 

amacıyla yola çıkılan eğitimde Devrim Ekmekçi;

gibi başlıklarla 2 oturumda katılımcılara hitap 

ederken “Önemli olan kurumunuzun ya da hizme-

tinizin seslendiği hedef kitleyi hangi mecra da 

yakalayabilmeniz. Her mecrada yer almak çalış-

mak yapmak kazanım sağlamak demek değildir.” 

dedi.

ZMOT (Zero Moment Of Truth) evresinin bazı 

durumlarda aylarca bile sürebildiğinden bahsed-

en Ekmekçi “Bir insan alışveriş yapmadan 

ihtiyacına göre belki de aylarca internet üzerinde 

araştırma yapıyor. Hangi ürünü alacağını, mua-

dillerini, farklı farklı satış kanallarında fiyat-per-

formans gibi kıstaslara uygun alışveriş yapmaya 

çalışıyor. Bu süreçte belki bütçesini ve ihtiyacını 

güncelleyebiliyor. Siz belki de doğru bilgilendirm-

elerle ZMOT anında tüketiciye etki ederek onun 

ZMOT sonrası evreye geçişini hızlandırabilir ve 

doğru noktalara değinerek sizi tercih etmesini 

sağlayabilirsiniz.” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

•  Neden Dijital?

•  Müşterilerin Satın Alma ve Dönüşüm Yolculuğu

•  Pazarlamada Dijital Devrim

•  Hangi Mecra Bana En Yüksek Değeri Sağlar

•  Uygulanabilir Bir Yol Haritası İçin Doğru Yaklaşım

•  Sizin İhtiyaçlarınız Neler?

•  Dijital Medya Kullanımının Başarılı Örnekleri
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İTÜ’nün teknoloji transfer arayüzü olan ve bilgiyi sanayi ile buluşturmayı, 
ticarileştirmeyi hedefleyen İTÜNOVA TTO ile Destek Patent işbirliği ile Global 

Anlamda Patenti Anlamak ve Korumak Semineri İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi Makine 
Fakültesi Görsel Eğitim Salonu’nda 16 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Global Anlamda

 Patenti Anlamak 
ve  Korumak
Semineri Gerçekleştirildi

Akademisyen ve Ar-Ge çalışanlarının yoğun katılım 

gösterdiği etkinlikte Türk ve Avrupa Patent Vekili 

Destek Patent YK Üyesi, LES Türkiye Kurucu Başkanı ve 

YK Üyesi Ersin Dereligil'in konuşmacı olarak yer aldı.

2 oturum şeklinde gerçekleşen seminerde Ersin Derelig-

il katılımcılara; Patent sürecinin çok ince detaylara 

dikkat edilmesi gerekilen meşakkatli bir iş olduğunu 

söylerken, “1 milyonluk kazancı bir lira ile sağlaya-

mazsınız. Ciddi yatırımlarla patentiniz güvence altına 

almanız gerekir. Yeri geliyor öyle dosyalar ve patent 

süreçleri ile karşılaşabiliyorsunuz ki tek başına iyi bir 

patent vekili bile yeterli olmuyor. Farklı ülkelerden 

patent vekillerinin yer aldığı konsorsiyumlar kurulması 

gerekiyor. Buda maliyet demek. Bu konuda bağlı bulun-

duğunuz üniversitelerin teknoloji transfer ofislerinden 

ya da bağımsız bir şirket ya da bireyseniz güvenilir 

kurumlardan hizmet almanız yararınıza olur.” diyerek 

katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

Seminer soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
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James Webb
Uzay Teleskobu

2018 Yılında Fırlatılacak
James Webb Uzay Teleskobu yine yollara düştü. ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan 

NASA Goddard Uzay Merkezi’ndeki testleri tamamlanan dev teleskop, ülkenin uzay 
merkezi Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde testlere tabi tutulacak.

Toplam 20 yılı aşkın bir sürede inşa edilen mega 
teleskobun son aynaları 2014 yılında Goddard’a 
gelmiş ve teleskobun inşası kasım 2016’da 
tamamlanmıştı. Teleskobun fırlatma ve derin uzay 
koşullarına dayanabileceğinden emin olmak isteyen 
bilim insanları, yaklaşık 6 ay süren bir test protokolü 
uyguladılar. James Webb’in 2018 yılında fırlatılması 
bekleniyor. Fırlatma sürecinin planlandığı gibi gitmesi 
durumunda, dev makine uzaydaki en büyük teleskop 
olacak. Goddard’da gerçekleştirilen son testler, 
teleskobun yıllardır yoğun testlere tabi tutulan 
aynalarının eğim doğruluklarının gözlemlenmesini 
sağladı. NASA mühendisleri, eğim açılarını test etmek 
için aynalara lazer ışınları yansıttı ve girişim 
örüntülerini geçtiğimiz yıl saha testleri başlamadan 
önce elde edilen ölçütler ile karşılaştırdılar. 
Denemelerin sonunda, teleskobun aynalarının zorlu 
koşullara rağmen zarar görmedikleri saptandı.
James Webb Uzay Teleskobu uzaydan önceki son 
durağı Johnson’a vardığında nihai teste girecek: 
Teleskobun optikleri uzay merkezindeki -11 derece 

(-440ºF/-262ºC) sıcaklıktaki dev vakuma sokulacak. 
Eğer teleskop bu koşullarda sorunsuz çalışmayı 
başarırsa, Northrop Grumman Uzay Sistemleri 
Merkezi’ne gönderilecek ve buradaki testlerin 
ardından fırlatma rampasına çıkarılacak.
Teleskop uçsuz bucaksız evreni uzayın Lagrange 
Point 2 ismi verilen bir noktasından izleyecek. 
Güneş’in perspektifinden Dünya’nın hemen arkasında 
kalan bu spesifik konumun seçilmesinin sebebi ise 
teleskobun Güneş’in ve Dünya’nın termal 
emisyonundan korumak. Webb Lagrange Point 2’den 
evrenin ilk galaksilerini ve uzak yıldızların etrafındaki 
gezegenleri görüntüleyecek. Teleskop sahip olduğu 
kızılötesi ışık sayesinde yıldızlararası tozun görüşünü 
bozmasını engelleyecek.
NASA, Webb’i ünlü Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi 
olarak tasarladı. Yeni teleskop, selefine kıyasla yedi 
kat daha büyük bir alanı gözlemleyebilme kabiliyetine 
sahip ve Hubble’da bulunmayan kızılötesi ışın ile 
donatıldı. Webb bu sayede uzayın çok daha 
derinliklerini gözlemleyebilecek.
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İTÜ Arı Teknokent’in başarılı firmalarından olan BEE’O 
ulusal ve uluslararası alanda ödüller kazanırken aynı 
zamanda medyanın da ilgi odağı olmayı başardı. Hürri-
yet Gazetesi’nin tanınmış köşe yazarlarından olan 
Ayşe Arman BEE’O Arı Ürünleri Kurucusu Aslı Elif 
Tanuğur’la bir röportaj gerçekleştirip BEE’O hakkında 
tüm merak edilenleri köşesine taşıdı. Biz de sizler için 
bu güzel röportajı derledik. Keyifli okumalar!

-Sizi tanıyalım. Bir kadın girişimci olduğunuzu biliy-
oruz... Ama kimsiniz? Nesiniz? 
Ben Aslı Elif Tanuğur. Gıda mühendisiyim. İTÜ mezu-
nuyum. Bir de arı severim! Yüksek lisansımı yine 
İTÜ'de, arılar üzerine yaptım. MBA'imi de İTÜ'de 

yaptım. Şimdi de arı ürünleri konusunda doktora 
yapıyorum. Evliyim. İki harika çocuğum var ve övüner-
ek söylüyorum; ben bir girişimciyim... 
-Bu girişimcilik nasıl oldu peki? Küt diye mi? 
Yok hayır. 13 yıl bir bal firmasında A-Ge ve Kalite 
Direktörlüğü yaptım. 2013’te de ayrılıp kendi işimi 
kurma kararı aldım. 
Geçen yıl KAGİDER Garanti Bankası ve Ekonomist 
tarafından düzenlenen kadın girişimcisi yarışmasın-
da ödüle layık görüldünüz...  
Evet... 
-Niye ödül verdiler size?  
Galiba profesyonel hayatı bırakıp, mali bir kaynak 
olmadan kimsenin girmediği bir alana girme cesareti 
gösterdiğim için... 

-Siz kendiniz propolis ürettiniz... 
Evet. Oğlum 11 aylıkken ateşlenmeye başladı ve bu 
tekrar eden bir şeydi. Mutlaka antibiyotik kullanmamız 
gerekiyordu. 5 yaşına kadar bu böyle devam etti. Ama 
sürekli antibiyotik kullanmak da iyi bir şey değil biliy-
orsunuz. Bir gün oğlumun cildinde nokta nokta 
kızarıklıklar gördüm. Ama bunlar sıradan bir alerjiden 
farklıydı ve gittikçe yayılıyordu. Sonunda bunun, kanın 
damar dışına sızarak, cilt altında toplandığı tehlikeli bir 
yan etki olduğunu anladık. 
-Çok fena... 
Evet. Bir anne olarak yaşadığım o süreci ve sıkıntıyı 
kelimelerle tarif edebilmeme imkân yok. Doktor bu 
durumun nadir görüldüğünü ama ciddi olduğunu, 
çocuğumu eve kapatmamı ve insanlarla temasını 
kesmemi söyledi... 
-Ne yaptınız peki? 
Tek yapılacak şey beklemek ve bu süreçte çocuğumun 
yeni enfeksiyon almasını önlemekti. Yeniden antibiyo-
tik kullanmak zorunda da kalmamalıydık. Çocuğumun 
bağışıklık sistemi çökmüştü. Tekrar bağışıklık sistemi-
ni yükseltecek bir şey bulmam gerekiyordu. Araştırma-
ya başladım. Birçok bilimsel yayında karşıma propolis 
ve arı sütü çıkıyordu. Zaten arıcılık sektörünün içinde 
olduğum için, tanıdığım arıcılara, bunları üretip üret-
mediklerini sordun. Üretmiyorlarmış. Raflarda satılan 
ürünlerin ise ithal olduğunu öğrendim. İthal ürünlere 
güvenemediğim için de bir arıcıdan rica ettim, benim 
için az miktarda üretti. Ben de propolisi damla halinde, 
arısütünü de bala karıştırarak çocuğuma vermeye 
başladım. 6 ay sonra hem o yan etkiden hem de sürekli 
ateşlenme sorunundan kurtulmuştu...
-Oooo tebrik ediyorum sizi... Sonra? 
Sonra ben kendim propolis özütü üretmeye başladım. 
Ve mucize bir şey oldu, oğlum, rahatsızlığından tama-
men kurtuldu! Madem bize inanılmaz faydası dokun-
muştu, başkalarına da dokunabilirdi. İş kurmaya karar 
verdim. Sermayem yoktu ama arı ürünleri ve Ar-Ge 
destekleri konusunda bilgim ve tecrübem vardı. 
KOSGEB Ar-Ge projesi desteğini kazanarak, İTÜ ARI 
Teknokent    içerisinde   ofisimizi  kurduk ve ülkemizde, 
ilk defa sözleşmeli arıcılık modeliyle propolis üretimini 
başlattık. Ama bir sorun vardı... 
-Nedir o? 
Propolisi üretmek yetmiyor çünkü hammadde olarak 
tüketilemiyor. O yüzden ilk önce laboratuvar kurarak 
propolisi vücudumuzun yararlanacağı hale getirdik. 
Sonra damla veya ballı arı sütlü karışımlar halinde ürün 

olarak tüketicilere sunduk... 
-Vay süpersiniz! 
Teşekkür ederim. Derken ürünlerimizi Türkiye'den 
sonra Amerika'da da satmaya başladık... 
-Propolis nedir? Arı sütü nedir? 
Propolis, arıların, bitkilerin yaprak sap ve tomurcuk-
larından topladığı, reçinemsi maddelerden oluşan bir 
madde. Çok kuvvetli bir antioksidan ve antibakteriyel. 
Nar suyuna kıyasla 80 kat daha fazla antioksidan içeri-
yor. Arı sütü ise, arıların yavrularını beslemek için 
vücutlarından salgıladıkları bir çeşit anne sütü. Hayatı 
boyunca sadece arısütüyle beslenen ana arı, diğer 
arılardan 30 kat daha uzun yaşıyor. Yine önemli bir 
bağışıklık desteği. Bedensel ve zihinsel performansı 
artıran doğal bir ürün... 
-Gerçekten mucizevi faydası var mı?
 Bizzat yaşayarak gördüm. Binlerce kişiden de benzer 
geri dönüşler alıyoruz. Vücutta, sağlıklı ve canlı hücre 
sayısını artırıyor propolis. Arı sütü özellikle dünyada 
Alzheimer, kalp ve damar hastalıkları ve doğurganlık 
sorunlarına karşı kullanılıyor. Arı sütünün hücre yeni-
leyici ve kolojen sentezini artırıcı etkileri de var. Bir 
nevi vücudu yaşlanmaya karşı koruyor. 
-Siz pek çok ödül aldınız... 
Evet. Bu da bizi çok mutlu ediyor, ilk ödülümüz 
2015’te "En Hızlı Büyüyen KOBİ" ödülüydü. Ardından 
2016’yı 4 farklı ödülle kapattık. İTÜ ARI Teknokent 
BEETECH Ödülü, TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD Ödülü. 
KAGİDER, Garanti Bankası ve Ekonomist tarafından 
verilen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Ödülü ve AB 
tarafından verilen Eco İnovatif Firma Ödülü. Bu yıl da 
ilk ödülümüz Amerika'dan geldi. Amerika Özel Gıdalar 
Birliği (Specialty Food Association) tarafından verilen 
gıdanın Oscar'ları olarak bilinen Sofi Ödülleri 
yarışmasında. 3000 ürünü geride bırakarak birincilik 
aldık.

BEE’O  Arı  Ürünleri’ne
ABD’den  Ödül

BEE’O Arı Ürünleri, Amerika’da Gıda Oscarları olarak bilinen
“Gurme Özel Ürünler İnovasyon Ödülleri” yeni ürün

kategorisinde birinci oldu.
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madde. Çok kuvvetli bir antioksidan ve antibakteriyel. 
Nar suyuna kıyasla 80 kat daha fazla antioksidan içeri-
yor. Arı sütü ise, arıların yavrularını beslemek için 
vücutlarından salgıladıkları bir çeşit anne sütü. Hayatı 
boyunca sadece arısütüyle beslenen ana arı, diğer 
arılardan 30 kat daha uzun yaşıyor. Yine önemli bir 
bağışıklık desteği. Bedensel ve zihinsel performansı 
artıran doğal bir ürün... 
-Gerçekten mucizevi faydası var mı?
 Bizzat yaşayarak gördüm. Binlerce kişiden de benzer 
geri dönüşler alıyoruz. Vücutta, sağlıklı ve canlı hücre 
sayısını artırıyor propolis. Arı sütü özellikle dünyada 
Alzheimer, kalp ve damar hastalıkları ve doğurganlık 
sorunlarına karşı kullanılıyor. Arı sütünün hücre yeni-
leyici ve kolojen sentezini artırıcı etkileri de var. Bir 
nevi vücudu yaşlanmaya karşı koruyor. 
-Siz pek çok ödül aldınız... 
Evet. Bu da bizi çok mutlu ediyor, ilk ödülümüz 
2015’te "En Hızlı Büyüyen KOBİ" ödülüydü. Ardından 
2016’yı 4 farklı ödülle kapattık. İTÜ ARI Teknokent 
BEETECH Ödülü, TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD Ödülü. 
KAGİDER, Garanti Bankası ve Ekonomist tarafından 
verilen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Ödülü ve AB 
tarafından verilen Eco İnovatif Firma Ödülü. Bu yıl da 
ilk ödülümüz Amerika'dan geldi. Amerika Özel Gıdalar 
Birliği (Specialty Food Association) tarafından verilen 
gıdanın Oscar'ları olarak bilinen Sofi Ödülleri 
yarışmasında. 3000 ürünü geride bırakarak birincilik 
aldık.

BEE’O  Arı  Ürünleri’ne
ABD’den  Ödül

BEE’O Arı Ürünleri, Amerika’da Gıda Oscarları olarak bilinen
“Gurme Özel Ürünler İnovasyon Ödülleri” yeni ürün

kategorisinde birinci oldu.

18

İTÜ Arı Teknokent’in başarılı firmalarından olan BEE’O 
ulusal ve uluslararası alanda ödüller kazanırken aynı 
zamanda medyanın da ilgi odağı olmayı başardı. Hürri-
yet Gazetesi’nin tanınmış köşe yazarlarından olan 
Ayşe Arman BEE’O Arı Ürünleri Kurucusu Aslı Elif 
Tanuğur’la bir röportaj gerçekleştirip BEE’O hakkında 
tüm merak edilenleri köşesine taşıdı. Biz de sizler için 
bu güzel röportajı derledik. Keyifli okumalar!

-Sizi tanıyalım. Bir kadın girişimci olduğunuzu biliy-
oruz... Ama kimsiniz? Nesiniz? 
Ben Aslı Elif Tanuğur. Gıda mühendisiyim. İTÜ mezu-
nuyum. Bir de arı severim! Yüksek lisansımı yine 
İTÜ'de, arılar üzerine yaptım. MBA'imi de İTÜ'de 
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yaptım. Şimdi de arı ürünleri konusunda doktora 
yapıyorum. Evliyim. İki harika çocuğum var ve övüner-
ek söylüyorum; ben bir girişimciyim... 
-Bu girişimcilik nasıl oldu peki? Küt diye mi? 
Yok hayır. 13 yıl bir bal firmasında A-Ge ve Kalite 
Direktörlüğü yaptım. 2013’te de ayrılıp kendi işimi 
kurma kararı aldım. 
Geçen yıl KAGİDER Garanti Bankası ve Ekonomist 
tarafından düzenlenen kadın girişimcisi yarışmasın-
da ödüle layık görüldünüz...  
Evet... 
-Niye ödül verdiler size?  
Galiba profesyonel hayatı bırakıp, mali bir kaynak 
olmadan kimsenin girmediği bir alana girme cesareti 
gösterdiğim için... 

-Siz kendiniz propolis ürettiniz... 
Evet. Oğlum 11 aylıkken ateşlenmeye başladı ve bu 
tekrar eden bir şeydi. Mutlaka antibiyotik kullanmamız 
gerekiyordu. 5 yaşına kadar bu böyle devam etti. Ama 
sürekli antibiyotik kullanmak da iyi bir şey değil biliy-
orsunuz. Bir gün oğlumun cildinde nokta nokta 
kızarıklıklar gördüm. Ama bunlar sıradan bir alerjiden 
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başladım. 6 ay sonra hem o yan etkiden hem de sürekli 
ateşlenme sorunundan kurtulmuştu...
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men kurtuldu! Madem bize inanılmaz faydası dokun-
muştu, başkalarına da dokunabilirdi. İş kurmaya karar 
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destekleri konusunda bilgim ve tecrübem vardı. 
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propolisi vücudumuzun yararlanacağı hale getirdik. 
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Son yıllarda İSKİ yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üretimi için atılım yapmıştır. İstanbul’da 
İSKİ’ye tahsis edilmiş geniş alanlarda rüzgâr, güneş ve 
hidroelektrik kaynaklardan yararlanma yolunda adım-
lar atılmaktadır. Bu çerçevede dünyada yeni uygu-
lamaları başlamış olan ve ülkemizde gündeme gelmiş 
olan yüzer güneş santralleri konusunda İSKİ büyük bir 
ilgi göstermiş ve İTÜ ARI Teknokent firmalarından 
olan METEO ENERJİ ile birlikte çalışarak Büyükçek-
mece gölünde bu sistemlerin uygulanabilirliği 
konusunda detaylı bir araştırma ve mühendislik proje-
si hazırlanmıştır. Bu projede İTÜ Uçak ve Uzay Bilim-
leri öğretim üyelerinin ağırlıkta olduğu ve Çevre 

 İstanbul’daki Çılgın Projelerden Birisini
Gerçekleştiriyor!

İSKİ Yüzer Güneş Enerjisi Santralini Büyükçekmece Gölü Üzerine Kurdu

Mühendisliğinden bir öğretim üyesinin de bulunduğu 
bir ekip tarafından projenin meteorolojik, hidrolojik ve 
göl ekolojisi gibi yönleri bilim adamlarınca detaylı 
araştırılmış ve gölün akışıyla birlikte ekolojisine etki 
etmeyecek şekilde bir tasarım çevre, elektrik, makina, 
uçak, uzay mühendisleri tarafından gerçekleştirilm-
iştir.  Bu projenin ilk adımı olarak 9 kWp’lik bir sistemin 
buharlaşmanın en yüksek olduğu Büyükçekmece 
Gölünde uygulanması için ilk adım atılmıştır. Tama-
men yüzer bir sistem olarak tasarlanan bu çalışma son 
halini almış ve elektrik üretmeye başlamıştır. Bu 
sistemlerin birçok faydası beklenmekte olup aşağıda-
ki şekilde sıralanabilir. Buna göre;
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1. Suyun buharlaşmasını azaltmaktadırlar,
2. Suda alg oluşumunu azaltmaktadırlar,
3. İlave arazi kullanımı ortadan kalkmaktadır,
4. Suyun üzerinde soğutmaya ilave olarak gölgeleme 
faktörü düşük olduklarından dolayı verimlilikleri daha 
yüksektir, şeklinde sıralanabilir.

İSKİ prototip olarak yaptırdığı bu sistemin ardından 210 
kWP’lik diğer bir sistemi kısa zamanda kuracak ve olumlu 
sonuçlar alınması durumunda 10-100 MWp arasında 
kurulu güç hedeflenmektedir. İstanbul’un en büyük 
elektrik tüketicilerinden olan İSKİ bu proje ile

1. Kendi elektriğini üretecek
2. Ülkemizin cari açığının azaltılmasına katkı sağlayacak
3. İstanbul’da baraj üstlerine kurulacak sistemler ile 
ilave arazi kullanımının önüne geçilecektir.

Büyükçekmece gölünde sistemin kurulumu zor doğa 
şartları altında gerçekleştirilmiştir. Geçen 10 gün boyu-
nca İstanbul’da yaşanan lodos fırtınaları sistemin kuru-
lumunda zorluklar oluştursa da 22 m/s lodostan esen 
rüzgâra ve onun oluşturduğu dalgaya sistem kurulurken 
sorun yaşanmaması gerçek dayanıklılık testinden 
geçtiğini göstermiştir.
İlk adım olarak kurulan 9 kWp’lik sisteminin kapasite 
faktörünün %15-17 arasında olması beklenmekte olup 
ortalamada yıllık 12 MWh’lik elektrik üretmesi beklen-
mektedir. Üretilen elektrik İSKİ çevre aydınlatmasında 
kullanılacak olup bir sonraki aşamada kurulacak sistem-
lerin elektriği su pompalarının çalıştırılması için 
harcanacaktır. Şuan için kurulan sistem yaklaşık 10 evin 
elektriğini karşılayabilecek büyüklüktedir.

Bütün bu projelerde temel hedeflerden birisi arazinin 
ikili kullanıma imkân verecek şekilde değerlendirilme-
sidir. Bunun için çevresel değerler ve etkiler öncelikli 
olarak değerlendirilmekte ve araştırılmaktadır.

Sistem kurulurken karşılaşılan olaylardan birisi de kuru-
lum ekibindeki bir arkadaşımızın molalarda oltasıyla 
balık tutmasıydı. Daha önce düşünmediğimiz bu durum 
aslında yüzer fotovoltaiklerin ayrı güzel bir yönünü de 
ortaya çıkarmıştır. Anlaşılan kurulan sistemler Galata 
köprüsüne rakip olmasa da balık tutmak için rağbet 
edilen alanlardan olacak. Hem elektrik üreten hem de 
balık tutulan bir alan eşine rastlanmayan bir durumdur. 
Yüzer fotovoltaikler buna imkân vermektedirler.
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Teknoloji girişimlerinin sayısı tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de hızla artıyor. Hatta bazı firmalar Türkiye 
sınırları içinde kalmıyor yurtdışına da açılıyorlar. Tüm 
dünyada teknolojinin kalbi olarak kabul edilen Silikon 
Vadisi, yurtdışına açılmak isteyen Türk girişimcilerin 
aklına ilk gelen yerlerden biri. Bunun pek çok nedeni var. 
Öncelikle, Silikon Vadisi küresel girişimlerin ve teknolo-
jilerin merkezi olduğu için firmaları potansiyel müşteril-
ere hızlı bir şekilde bağlayabiliyor. Bunun yanında, bu 

Firmalar Adından Söz Ettiriyor!
İTÜ ARI Teknokent’li

İTÜ ARI Teknokent kurulduğu günden bu zamana başarılı girişimlerin önünü açan 
ve onlara katma değer sağlayan yapısıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Bu 
çalışmaların ürünlerinden olan AVCR ve PUBİNNO Silikon Vadisi’ne girmekle 

kalmayıp Türkiye basınında da adından söz ettiriyor. 
Bizler H2O ekibi olarak bu başarılı girişimcileri köşesine taşıyan Hürriyet İK yazarı 

Deniz TÜRSEN’in haberini sizler için derledik. 

TÜRKLER SİLİKON VADİSİ'NDE
bölgede ürünü ve fikri erken aşamada test etmek çok 
kolay. Çünkü bu testi yapılabilecek kitleye rahatça 
ulaşılıyor. Bu da girişimcilerin ürünün geliştirilmesi veya 
düzeltilmesi gereken noktalarını net görmesini sağlıyor. 
Yapılan çalışmalar gelecek vaat ediyorsa erken aşamada 
yatırımcıların dikkatini çekebiliyor. Bu nedenlerle tüm 
dünyadan girişimler Vadi'ye gidiyor. Biz de Silikon 
Vadisi’nde ofisi bulunan farklı Türk şirketlerinin hikayel-
erini kurucularından dinleyerek derledik.
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VİDEOLARI SÜSLETİYORLAR

AKILLI BİRA MUSLUĞU ÜRETİYORLAR 

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan AVCR, Finlandi-
ya'da Nokia Araştırma Merkezinde mobil video alanında 
Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan doktoralı iki Türk mühen-
dis, Kemal Uğur ve Oğuz Bici tarafından kuruldu. İki 
ortağın amacı Türkiye'ye dönüp bu alanda global tekno-
loji ve ürünler çıkartmakmış. 2014’te faaliyete gecen 
şirketin kuruluş fikri, Uğur ve Bici’nin Nokia'da birlikte 
çalışırken geliştirdikleri teknolojilerin eğlenceli uygu-
lamalar için de kullanılabileceğini düşünmeleri ile 
oluşmuş. Şirketin ilk ürünü, kullanıcıların kolay bir şekil-
de görsel efekt ve filtrelerle süslenmiş videolar yarat-
malarını sağlayan bir mobil uygulama olan funimate. Bu 
ürün şu anda dünyada 20 milyona yakın indirme sayısı-
na ulaşmış durumda. Arkasında TÜBİTAK projeleriyle 
desteklenmiş ve uluslararası patent başvurularıyla 
korunma altına alınmış ciddi bir teknoloji bulunuyor. 
Şirketin Silikon Vadisi serüveni ise yaklaşık 1 yıl önce 
başlamış. 

2016dan beri Silikon Vadisi'nde bulunan Pubbino'nun 
hikâyesi, Can Algül'ün barlarda herkesin yaşadığı servis 
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İTÜ ARI Teknokent’in 2015 – 2016 öğretim yılında başlattığı Bitirme Tasarım Projesi 
yarışması 2017 yılında da gerçekleştirilecek. Bu yarışmanın amacı, öğrencilerin 

bölümlerinden mezun olurken gerçekleştirmekte oldukları mezuniyet projelerindeki 
yenilikçilik ve girişimciliklerini vurgulamak, bu projelerini hayata geçirmek yolunda 

onları desteklemek ve mezun olurken ödüllendirmelerini sağlamaktır. 

Neden Katılmalıyım?
• Mezuniyet projenizdeki tasarımınızın gerçekleşmesi-
ni sağlamak yolunda ilerlemek için
• Girişimcilik ekosistemindeki diğer fırsatları yakalama-
ya hazırlanmak için
• Girişimci olmayı deneyimleyip yeni işler, yeni ürünler, 
yeni sistemler ortaya çıkarmak için
• Yeni ilişkiler kurmak, öğrenmek ve kariyerinizdeki bir 
sonraki adıma hazırlanmak için

Ödüller:
YARIŞMADA BAŞARILI OLAN GRUPLAR VE KİŞİLER 
NAKİT ÖDÜLLER KAZANACAKTIR:
• Yarışmanın birincisi 20.000 TL
• Yarışmanın ikincisi 10.000 TL
• Yarışmanın üçüncüsü 5.000 TL nakit ödül kazanacak-
tır. 
Ayrıca yarışmada girişimcilik potansiyeli yüksek bulu-
nan projeler, İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki başka 
destekleme mekanizmalarına ve imkanlarına davet 
edilebilir.
Yarışmanın sonuçları İTÜ Ayazağa yerleşkesinde 
düzenlenecek bir ödül töreni ile duyurulacaktır. 

Nasıl Katılırım? 
 • Tüm İTÜ bölümlerinde mezuniyet durumunda olup 

Ödülleri 2017
İTÜ  Bitirme  Tasarım  Projesi

İTÜ BİTİRME TASARIM PROJESİ YARIŞMASI

"Bitirme Tasarım Projesi" hazırlayan öğrenciler yarış-
maya, son başvuru tarihinden önce ilgili formu Internet 
üzerinden doldurup, bölümlerine teslim ettikleri ve 
değerlendirmeye esas olan proje raporlarını yükleyer-
ek katılabilirler.
• Öğrencilerin başvurmak için ilgili BTP gerçekleştird-
ikleri mezuniyet dersinden geçmiş olmaları gereklidir 
ve bununla ilgili olarak gerekli belgeleri beyan etmeleri 
istenebilir.
• Yarışmaya grup olarak katılmak serbesttir. Bölüm-
lerinde mezuniyet projeleri kaçar kişilik gruplar ile 
yapılıyorsa, tüm proje üyelerinin hak sahibi olarak 
ödüle başvurması esastır. Sunulan proje ile derse 
kayıtlı olan öğrencilerin biri veya bir kısmı, herhangi bir 
takım arkadaşını dışarıda bırakarak ödüle başvuramaz.

Değerlendirme
 • Yarışma kapsamında AKADEMİK bir değerlendirme 
yapılmamaktadır. AKADEMİK değerlendirme ilgili 
fakülte ve bölümlerde ilgili akademik kurullarda / jurile-
rde / panellerde yapılır. Bu nedenle, İTÜ ARI Teknokent 
başvuran projelerin bu aşamalardan başarıyla geçilmiş 
olmasını beklemektedir.
• Değerlendirme aşamasında projenin yaratıcı, yenilikçi 
niteliği ve girişimcilik potansiyeli değerlendirilecektir. 
Bu amaçla kriter olarak yapılan tasarımın gerçek ve 

tasarımcısına ait olması, bir soruna çözüm getirmesi, 
önemi, etki potansiyeli ve beklenen sonuçları dikkate 
alınacaktır. 
• Başvuru aşamasını takiben katılan öğrencilerden 
veya öğrenci gruplarından önelemeyi geçenlerden 
projeye ilişkin bir kısa sunum yapması istenecektir. 
Sunum şartını yerine getirmek, ödüle hak 
kazanabilmek için esastır.
 
Zaman Cetveli
• Proje Başvurusu Son Tarih - 25 Haziran 2017
• Sunuma Davet Edilen Projelerin Açıklanması - Daha 
sonra açıklanacaktır.
• Kazanan Grupların Açıklanması ve Ödül Töreni - Belir-
lenecek 

Diğer Koşul ve Kurallar:
• Sadece İTÜ lisans öğrencileri başvurabilir.
• Öğrenciler başvuru öncesinde akademik danışmanları 
olan öğretim üyesinin onayını almalıdır. Değerlendirme 
sürecinde ilgili akademisyenin referansına başvurula-
caktır.
• Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurmayan 
başvurular geçersiz sayılır.
• Başvuru ve proje içerikleri İngilizce veya Türkçe 
olabilir.
• Grup halinde yapılan başvurularda İTÜ ARI Tekno-
kent, tüm iletişimi başvuruda belirtilen takım lideri ile 
yapacaktır.
• Takım lideri, takım ve proje hakkında gerektiğinde 
bilgi vermek, grup ile yapılacak toplantı ve sunuşları 
koordine etmek, takım üyelerinin kendi aralarında ve 
değerlendirme sürecindeki hakemlerle profesyonel bir 
biçimde iletişim kurmasını güvence altına almak, dave-
tle yapılacak sunum, toplantı ve törenlere takımın 
eksiksiz katılımını sağlamakla yükümlüdür.
• Sunum aşamasına geçen gruplar sunuşa eksiksiz 
katılmalıdır. Sunuşa eksik katılım projenin diskalifiye 
olmasına neden olabilir.
• Tüm başvurular Internet üzerinden yapılır. Posta 
veya fiziksel kanaldan yapılan başvurular geçersiz 
sayılacaktır.
• Öğrenciler ve öğrenci grupları, bu yarışmaya katılarak, 
proje raporlarında ve sunumlarda belirtilen tasarım ve 
fikirlerin haklarını, hiçbir biçimde İTÜ ARI Teknokent'e 
aktarmış, devretmiş veya bu hakları paylaşmış sayılma-
zlar. Tüm fikri haklar, ödül kazanılması durumunda bile 
hak sahiplerinin olmaya devam edecektir.
• İTÜ ARI Teknokent paylaşılan bilgilerin gizliliğine 

azami özen gösterecektir. İTÜ ARI Teknokent, paten-
tlenebilecek buluş niteliğinde fikri hak barındıran 
projelerin, bu özelliklerini güvence altına almalarını 
şiddetle tavsiye eder. Bunun için ilgili grupları İTÜ 
NOVA Teknoloji Transfer Ofisi ile bir an önce iletişim 
kurulmalıdır.
• Proje başvuruları kapsamında iletilen tüm rapor, 
kaynak kod, belge ve tasarımlar, başkalarına ait ve 
gerekli izinleri alınmamış veya uygun biçimde referans 
gösterilmemiş fikri mülkiyet barındıramazlar. 
• İTÜ ARI Teknokent, başvuruların nitelik ve niceliğini 
yeterli görmediği hallerde yarışmayı gerçekleştirmeme 
ve projeleri ödüllendirmeme hakkını saklı tutar.
• Bu yarışmaya katılarak İTÜ ARI Teknokent'in bu yarış-
ma kapsamında belirlediği ve belirleyeceği kurallara 
uymayı, İTÜ ARI Teknokent'in yarışmayla ilgili karar-
larının kesin ve son karar olduğunu, İTÜ ARI Tekno-
kent'in katılan kişilerin isim ve soyadları, mezun olduk-
ları bölümlerin isimleri, başvurulan projenin başlığı ve 
kısa özetlerini farklı mecralarda tanıtım amaçlı olarak 
kullanabileceğini peşinen kabul etmiş sayılırsınız.
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aktarmış, devretmiş veya bu hakları paylaşmış sayılma-
zlar. Tüm fikri haklar, ödül kazanılması durumunda bile 
hak sahiplerinin olmaya devam edecektir.
• İTÜ ARI Teknokent paylaşılan bilgilerin gizliliğine 

azami özen gösterecektir. İTÜ ARI Teknokent, paten-
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larının kesin ve son karar olduğunu, İTÜ ARI Tekno-
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ları bölümlerin isimleri, başvurulan projenin başlığı ve 
kısa özetlerini farklı mecralarda tanıtım amaçlı olarak 
kullanabileceğini peşinen kabul etmiş sayılırsınız.
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Girişimcilerin geleneksel modellere meydan okuyan 

çözümler geliştirdiği örneklerinin sayısı her geçen gün 

artıyor. Özellikle uzun yıllardan beri geleneksel 

yöntemlerin değişmediği perakende sektörüne getir-

ilen farklı çözümler hızla dikkat çekmeyi başarıyor. 

Buy Buddy’nin kuruluş hikâyesi de oldukça ilginç. 

2015’te Ersel Gökmen’in odasında geliştirdiği girişim 

fikrine, babası Erden Gökmen de katılmış. Babasının 

elektronikçi olduğunu söyleyen Ersel Gökmen, “Aklım-

daki fikri anlattım o da ‘yaparız’ dedi ve Buy Buddy 

İTÜ Çekirdek’in başarılı girişimlerinden olan Buy Buddy ilgi görmeye devam ediyor. 
Geliştirdiği kasasız hızlı ödeme sistemiyle alışveriş sektörüne yeni bir soluk kazandıracak 
olan girişim Hürriyet Ekonomi yazarlarından Ahmet Can’ın kalemiyle kendine basında yer 

buldu. Bizde bu haberi sizler için derledik.

 Hürriyet’te!

Kasasız Alışveriş

Babası da Kadroda

Türkiye’de de bu alanda dikkat çeken girişimlerden biri 

‘Buy Buddy’ oldu. Geliştirdikleri akıllı etiket cihazıyla 

mağazalardaki ürünlerin takip edilmesini sağlayan 

Buy Buddy, kullanıcılarına kasalara uğramadan 

alışveriş yaptırıyor.

ortaya çıktı. Buy Buddy’nin yakın arkadaşım yazılımcı 

Emir Çiftçioğlu ve birlikte çalıştığı arkadaşı olan 

Furkan Ençkü de katıldı” dedi. Daha sonra Buy Buddy’i 

hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını 

belirten Ersel Gökmen, girişimlerini şöyle anlattı: 
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Benetton İle Başlayacak
Şu an ürünlerinin piyasaya çıkmasına çok az kaldığını 

belirten Ersel Gökmen, giyim markası Benetton’ın 

İstanbul’daki iki ana mağazasında ilk pilot denemelerin 

yapılacağını söyledi. Gökmen, “Aynı zamanda müşteril-

ere daha iyi bir deneyim verebilmek adına bankalarla 

ve çeşitli uygulamalarla da entegre oluyoruz. Böyle-

likle birçok müşteri zaten telefonlarında bulunan 

uygulamalarla alışveriş yapabilecekler. Olmayanlar 

Buy Buddy uygulamasını indirip yapabilecek veya 

mağaza çalışanlarının kendilerinden ödeme almasını 

isteyebilecek” dedi.

Yatırım Turunu Kapatmak
Üzere
İTÜ Çekirdek girişimlerinden biri Buy Buddy’nin ilk 

tohum yatırımını İTÜ’nün girişimleri desteklemek için 

gerçekleştirdiği ‘Big Bang’ yarışmasında kazandıklarını 

anlatan Ersel Gökmen, “Şu anda da bir yatırım turunu 

kapatmak üzereyiz. Turu kapatmadan değerlemeyi 

söylememiz doğru olmaz” dedi. İki amaç için 

çalıştıklarını söyleyen Ersel Gökmen, şöyle konuştu: 

“Birinci amacımız, dünyada değişeceğinin sinyallerini 

vermiş olan perakende sektörünü, değiştiren ve ileri 

götüren şirket olmak ve bunu yaparken de bu 

sektörün tüm parçalarına aynı değeri ve etkiyi yaparak 

bunu sağlamak. İkinci amacımız ise verebildiğimiz en 

iyi müşteri deneyimini gene tüm parçalarda sağla-

mak.” 

“Teknolojimiz üç ana koldan oluşuyor. Mağaza yöne-

timi için hazırladığımız panel sayesinde her analitiği 

canlı takip edip aksiyon alabiliyoruz. Mağaza çalışan-

ları için geliştirdiğimiz uygulama sayesinde, müşteril-

ere daha iyi hizmet verilebilmesini, operasyonel işlerin 

daha hızlı yapabilmesini sağlıyoruz. İşimizin en güzel 

kısmı mağazanın müşterileri için. Geliştirdiğimiz akıllı 

etiket cihazı ‘Hitag’ mağazada ürünlerin üzerine 

takılıyor. Müşteri mağazaya geldiğinde cep telefonuna 

indirmiş olduğu uygulama ile Hitag üzerindeki QR 

kodu okutup, mobil olarak ödemeyi gerçekleştiriyor. 

Ödeme onayıyla cihaz otomatik olarak takılı olduğu 

ürünü serbest bırakıyor, müşteride kasaya bile uğra-

madan cihazı bırakıp, poşetini alıp mağazadan çıkıyor. 

Bu işlemler saniyeler bazında gerçekleşiyor. Müşteril-

er uygulama üzerinden, mağazadaki stok durumunu 

takip ediyor, aradığı ürünü daha hızlı buluyor, kısaca 

isteyebileceği her şeyi uygulamadan yapabiliyor."
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6.Otomotiv Ar-Ge Pazarı
Gerçekleştirildi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 

ile İTÜ Çekirdek işbirliğinde düzenlenen 6. Otomotiv 

Ar-Ge Proje Pazarı’nda birinciliğe Biyomimikri 

Yaklaşımla Kompozit Yaprak Yay Göz Bağlantısı proje-

siyle Çetin Baltacı layık görüldü.

Baltacı’nın hazırladığı ve 25 bin TL ödül kazanan proje, 

kompozit yaprak yay çalışmalarında sorun olan göz 

tasarımındaki problemi gidererek ürün kullanımının 

önünü açıyor. Proje yaprak yayın ağırlığını yüzde 60’a 

varan oranda azaltarak bu sayede ticari araçları 50 

kilograma kadar hafifletebiliyor.

Komponent tasarım yarışmasında ise öğrenci kate-

gorisinde birinciliğe eklemeli üretim teknolojisi 

kullanılarak ‘Kauçuk Burç Üretimi’ projesiyle İbrahim 

Cem Öncü, Alperen Bayram ve Aylin Dova layık 

görüldü. OİB’den 10 bin TL ödül kazanan proje ile araç 

ağırlığı 1,5 kilogram azalırken karbon salınımında yılda 

yüzde 2 oranında düşüş sağlanıyor. Proje ayrıca araç 

başına üretimde 2 bin ila 5 bin TL arası maliyet tasar-

rufu yaratırken, yine yılda minimum yüzde 5 oranında 

yakıt tasarrufu da getiriyor.

Komponent tasarım yarışmasının profesyonel kate-

gorisinde de birinciliği ‘Mekanik Yokuş Kalkış Destek 

Sistemi’ projesiyle Okan Ekinci, üniversite kate-

gorisinde ise birinciliği Quieter Exhaust System proje-

siyle Hasan Köten aldı.

Dereceye giren projeler İTÜ Çekirdek programına dâhil 

oldu. Her iki etkinlikte geleceğe ışık tutacak yeni fikir 

ve tasarımlara 120 bin TL para ödülü dağıtılırken, 

dereceye giren iki proje sahibine de Ekonomi Bakan-

lığının desteği ile yurt dışında burslu eğitim fırsatı da 

tanınacak.

28



6.Otomotiv Ar-Ge Pazarı
Gerçekleştirildi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 

ile İTÜ Çekirdek işbirliğinde düzenlenen 6. Otomotiv 

Ar-Ge Proje Pazarı’nda birinciliğe Biyomimikri 

Yaklaşımla Kompozit Yaprak Yay Göz Bağlantısı proje-

siyle Çetin Baltacı layık görüldü.

Baltacı’nın hazırladığı ve 25 bin TL ödül kazanan proje, 

kompozit yaprak yay çalışmalarında sorun olan göz 

tasarımındaki problemi gidererek ürün kullanımının 

önünü açıyor. Proje yaprak yayın ağırlığını yüzde 60’a 

varan oranda azaltarak bu sayede ticari araçları 50 

kilograma kadar hafifletebiliyor.

Komponent tasarım yarışmasında ise öğrenci kate-

gorisinde birinciliğe eklemeli üretim teknolojisi 

kullanılarak ‘Kauçuk Burç Üretimi’ projesiyle İbrahim 

Cem Öncü, Alperen Bayram ve Aylin Dova layık 

görüldü. OİB’den 10 bin TL ödül kazanan proje ile araç 

ağırlığı 1,5 kilogram azalırken karbon salınımında yılda 

yüzde 2 oranında düşüş sağlanıyor. Proje ayrıca araç 

başına üretimde 2 bin ila 5 bin TL arası maliyet tasar-

rufu yaratırken, yine yılda minimum yüzde 5 oranında 

yakıt tasarrufu da getiriyor.

Komponent tasarım yarışmasının profesyonel kate-

gorisinde de birinciliği ‘Mekanik Yokuş Kalkış Destek 

Sistemi’ projesiyle Okan Ekinci, üniversite kate-

gorisinde ise birinciliği Quieter Exhaust System proje-

siyle Hasan Köten aldı.

Dereceye giren projeler İTÜ Çekirdek programına dâhil 

oldu. Her iki etkinlikte geleceğe ışık tutacak yeni fikir 

ve tasarımlara 120 bin TL para ödülü dağıtılırken, 

dereceye giren iki proje sahibine de Ekonomi Bakan-

lığının desteği ile yurt dışında burslu eğitim fırsatı da 

tanınacak.

28

İkinci Saha Denemelerine Hazırlanıyor

VİVOSENS
Geliştirdiği elektrokimyasal biyosensörler ile hastalık 

tanılama sürecini kısaltan ve hızlı testleri herkes için 

ulaşılabilir kılan Vivosens, ürününün ilk saha denemel-

erini gerçekleştirdi.

Vivosens, ürününün ilk saha denemelerini geride 

kalan şubat ayıda Trakya’daki iki büyük süt çiftliğinde 

gerçekleştirdi. Çiftliklerde, süt ineklerinden elde 

edilen numuneler ile E.coli H7 bakterisi bağlı Mastitis 

hastalığına bakıldı.

Sahadaki ilk testlerde asıl amaç, girişimin geliştirdiği 

cihazın test sonuçlarıyla standart metotlardan alınan 

çıktıların karşılaştırılmasıydı. Hastalık durumu bilinen 

hayvanlardan elde edilen ölçümlerin hastalık seyriyle 

doğru orantılı olduğu görülürken, Vivosens Biyosensör 

üzerinden ölçümlenen sonuçlar ile laboratuvarda 

yapılan kültür testleri arasında hastalık sebebi olan 

patojen konusunda yüksek korelasyon saptandı.

Saha denemelerinden alınan sonuçlar doğrultusunda 

Vivosens Biyosensör’ün doğruluğunu artırmak üzere 

bir takım geliştirmeler yapıldı. Ekibin karşılaştığı başlı-

ca problem ölçüm esnasındaki gürültüydü ve bunu 

asgari seviyeye çekmek üzere çalışmalara devam 

ediliyor. Öte yandan biyosensörün Bluetooth 

protokolü de tamamlanmak üzere; bu modül 

sayesinde donanım ile yazılım arasındaki entegrasyon 

sağlanacak.

İkinci saha denemeleri ise geliştirmelerin tamamlan-

masının ardından Tire Süt Kooperatifi’nde mayıs 

ayında yapılacak. Kooperatifin talebi üzerine biyo-

sensör tüberküloz ve Brucella testlerinde kullanılacak.

Girişim küresel iş fırsatlarını keşfetmek için bu ay 

içerisinde San Francisco’ya gidecek.
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Vitamin ve Ağrı Kesici

B2B Girişimler
Domino Etkisinden Nasıl Kaçınabilir?

Kulağa o kadar uzun bir süreymiş gibi gelmese de 

üstünden 16 sene geçmiş bir örnekle başlayacak 

olursak, Regus adlı Amerikalı firma, nokta-kom balonu 

sırasında birçok girişime ofis alanı kiralıyordu. Yeni 

yüzyılın başlangıcında nokta-kom balonunun patla-

masıyla Regus’un müşterileri neredeyse bir gecede 

yok oldu. Regus’un bu konuda yaptığı hata neydi? 

Özellikle kriz ortamlarında risklerin önüne geçmeyi 

beceremeyen girişimler, kendilerini iskambil kağıt-

larından yapılmış bir kule parçası olmuş halde bulabil-

irler. Kağıttan kulenin bir parçası olmamak için dikkat 

edilmesi gereken en önemli unsur ise müşterilerinizin 

de aynı kulenin parçası olmayacağından emin olmak.

DataFox’un yaratıcısı Bastiaan Janmaat’ın benzetmes-

ine göre iki tip girişim var; vitamin satanlar ve ağrı 

kesici satanlar. Tek bir soruyla bir girişimin hangi alana 

dahil olduğu bulunabilir: “sahip olması güzel” bir ürün 

mü, yoksa “giderek artan bir ihtiyacı karşılayan” bir 

ürün mü? Nokta-kom balonu sırasında ortada olan 

birçok şirket vitamin satıyordu, bu yüzden yalnızca 

ağrı kesici satanlar (Amazon.com, Ebay vb.) ayakta 

kalabildi. Piyasaların kötüye gitmesi, vitamin satanlar 

için oldukça kötü bir haber çünkü ortada az para 

olduğunda vitamin ve ağrı kesici arasında seçim 

Tüm yumurtaları tek sepette taşımamak gerek. B2B girişimleri, yavaş ve daimi bir 
büyüme de sağlayabilir, hızlı ve ani (ve bir o kadar da riskli) bir büyüme de. B2B 

girişimlerinin müşteri tabanı oluştururken dikkat etmeleri gerekenleri bu yazıda derledik.
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Uzun Vadede Müşteri
Artışı Potansiyeli

yapmak zorunda kaldığınızda muhtemelen ağrı kesici 

alırsınız, vitamin değil. Bu bağlamda Regus, vitamin 

satanlarla çalışıyordu ve tarihin en büyük balonların-

dan birinin patlamasıyla bir gecede tüm müşterilerini 

kaybetti.Bir girişimin vitamin mi ağrı kesici mi sattığını 

anlamak için şu üç soruyu kendi kendinize cevaplay-

abilirsiniz:Şirket, başkalarının masraflarını azaltıyor 

mu? Örneğin Amazon Web Services, kendi başınıza 

sahip olabilmeniz için gerekli yatırımdan çok daha 

düşük bir tutara çok güçlü sunuculara sahip olmanızı 

sağlıyor.Gelir yaratıyor mu? Şirketin kendisinin gelir 

elde edip etmediğinden değil, başkalarının daha fazla 

gelir elde edebilmesini sağlayıp sağlamadığından 

bahsediyoruz. Eğer bir şirket (mesela bir satış analiz 

şirketi) başka şirketlerin daha iyi bir performans 

göstermesini sağlıyor ve daha fazla gelir elde etmesi-

ni mümkün kılıyorsa kesinlikle ağrı kesici satıyordur ve 

böyle bir şirketin kriz zamanlarında ayakta kalabilmesi 

daha kolaydır.Yapışkan mı? Yani şirketin verdiği ürün 

ya da sunduğu hizmet yerine muadil bir ürün/hizmet 

kullanılabilir mi? Bu da oldukça önemli bir soru, çünkü 

bir ürün/hizmet kullanılmaya başlandığında şirketin 

içine işliyorsa, zor zamanlarda bile kullanılmaya devam 

edilecektir çünkü değiştirilmesi ve yerine muadil bir 

ürün ya da hizmetin kullanılması oldukça zahmetli ve 

pahalı bir işlem olacaktır.

Ne satıyor/sunuyor olursanız olun, eğer büyümeniz bir 

noktadan sonra tıkanacaksa, başınız dara girecek 

demektir. Sadece sizin için değil, müşterileriniz için de 

bu durum geçerli. Bu yüzden büyüme konusunda 

müşterilerinizin ideal olarak sahip olması gereken 

nitelik, yavaş da olsa düzenli bir büyüme potansi-

yelidir. Kriz zamanlarında bile büyümeyi başarabilen 

bir müşteri sizi yarı yolda bırakmaz. Bu hususta da 

incelenmesi gereken iki nokta var; şirketin genişleye-

bileceği pazarların büyüme potansiyelinin olup 

olmadığı ve şirketin kâr elde etmeye ne kadar yakın 

olduğu.İlk noktada sorulması gereken soru, daha ne 

kadar fazla müşteri edinilebileceği. Pazarda ne kadar 

fırsat varsa, bir şirket için o kadar büyük bir potansiyel 

vardır. İkinci noktada ise bir şirketin kâr elde etmeye 

ne kadar yakın/uzak olduğu önemli çünkü uzun süre 

kâr edemeyecek bir şirketin sizden ürün/hizmet satın 

alması ideal bir senaryo değil. Bu durumda müşterile-

riniz umduğunuz kadar kalıcı olmaz ve yazının başın-

daki Regus örneğindeki gibi bir durumla karşılaşabilir-

siniz.Özetlemek gerekirse, eğer diğer şirketlere ve 

girişimlere ürün/hizmet sunan bir girişiminiz varsa 

müşterilerinizin kısa zamanda kâr elde edebilmesine, 

büyüme potansiyellerinin olduğuna, masraf azaltıcı ya 

da gelir arttırıcı vasıflarının olmasına ve sunduğu 

ürün/hizmetlerin hızlıca değiştirilemeyeceğine dikkat 

etmelisiniz. Elbette bunların hepsi aynı anda sağlana-

mayabilir ancak müşteri tabanınızı gözden geçirirken 

bu kriterleri takip etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.
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Bir fidye yazılımı olan WannaCry şirketleri hedef 

alıyor. Bulaştığı bilgisayarlardaki dosyaları şifreleyen 

virüs, yazılımcısına Bitcoin ile 300 dolar değerinde 

fidye ödenmediği takdirde bu dosyaları erişilemez 

kılıyor. Yayılma hızı diğer fidye yazılımlarına göre 

olağanüstü olan WannaCry, Europol Direktörü Rob 

Wainwright tarafından “eşi benzeri görülmemiş bir 

saldırı” olarak tanımlandı. Saldırıdan en fazla etkilenen 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı 

Ömer Fatih Sayan, WannaCry hakkında Twitter üzerin-

den açıklama yaptı:“Ülkemizin siber güvenlik merkezi 

USOM tedbir operasyonlarına devam etmektedir. 

Dünyaya yayılan WarCry zararlı yazılımından korun-

İngiltere ve İskoçya Ulusal Sağlık Sistemi’ni de (NHS) 

çökerten WannaCry’ın kökenlerine dair ciddi iddialar 

söz konusu. Rusya merkezli ünlü siber güvenlik şirketi 

Kaspersky, zararlı yazılımın Shadow Brokers isimli bir 

siber korsan grubu tarafından nisan ayında dolaşıma 

sokulduğunu belirtiyor. Shadow Brokers ise bu 

yazılımın ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’na (NSA) ait 

olduğunu iddia ediyor. Reuters’a konuşan siber güven-

lik şirketi CrowdStrike’tan Adam Meyers, bunun kendi 

kendine yayılabilen ilk fidye yazılımı olduğunu belir-

terek, “Bir kere içeri girdikten sonra şebeke içerisinde 

hızla ilerliyor. Şu anda bunu durdurmanın bir yolu yok” 

dedi.

Dünyayı Ele Geçiren Siber Tehdit: 

Dünya hafta sonu güzel havanın keyfini çıkarırken, WannaCry isimli yeni bir zararlı 
yazılım 150 ülkeden 200 binden fazla bilgisayara yayıldı. Avrupa Polis Ofisi’ni (Europol) 
alarma geçiren WannaCry’ın hafta içerisinde daha fazla bilgisayara yayılması bekleniyor.

ülkeler ise Rusya ve İngiltere olarak öne çıkıyor.Yüz 

binlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry’ı yaratan 

korsanlara fidye ödeyen insanların sayısının ise dikkat 

çekici derecede az olduğu belirtiliyor. Microsoft, Wan-

naCry’a karşı üç yıldır güncelleme desteği vermediği 

Windows XP için bir güvenlik yaması yayımladı. Wan-

naCry, Bitcoin’in karanlık amaçlarla kullanımına dair 

tartışmaları yeniden alevlendireceğe benziyor.

BTK Uyardı  

WannaCry’ı Kim Geliştirdi

mak için Windows sistemlerini ve güvenlik yazılım-

larınızı güncelleyin, sistemlerinizi taratmayı ihmal 

etmeyin.” WarCry’ın etkilediği ülkeler arasında İngil-

tere ve Rusya’nın yanı sıra, Türkiye, Çin, İspanya ve 

İtalya da yer alıyor.
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Rekor Değere Ulaştı!

Bitcoin küresel bir para birimi olarak rekor üstüne 

rekor kırıyor ve hâlâ geleceğin evrensel para birimi 

olma potansiyelini yitirmiş durumda değil. Bu haftanın 

başında dijital para birimi tarihinin en yüksek değerle-

mesine ulaştı; pazartesi günü bir Bitcoin 2.251,61 

dolar fiyatla işlem gördü. Bitcoin her ne kadar 

öngörülemezlik ile bütünleşmiş olsa da, 2010 yılından 

bu yana (2014 hariç) en iyi performans gösteren para 

birimi olma unvanına sahip. Japonya’da yasalara dahil 

edilen Bitcoin, ülkedeki 260.000’i aşkın mağazada 

kabul ediliyor. Tüm bu gelişmeler Bitcoin’in küresel 

pazarlarda değer gören Dolar, Euro, Pound ve Yen ile 

eş geçerlilikte bir para birimine dönüştüğüne işaret 

ediyor. Merkezsiz yapısı ve dijital doğası ise onu 

evrensel para birimi olmak için en büyük aday yapıyor. 

2,251 dolar her ne kadar etkileyici bir rekor olsa da, 

Bitcoin için her şeyin güllük gülistanlık olduğunu 

göstermiyor. Birincisi, Bitcoin’in yükselişini sürdürmek 

ve daha geniş bir coğrafyada kabul görmek için daha 

istikrarlı olmayı başarması şart. Bitcoin’i başarılı kılan 

şey ile onu başarısızlığa götürebilecek olan faktör 

aynı; çok hızlı değer değişimi yaşayabiliyor. Oysa ki bir 

para birimini sahip olmaya değer bir değer haline 

getiren şey, Bitcoin’in henüz sahip olamadığı 

istikrarıdır. İkincisi ise işlem hızının kesinlikle artması 

gerekiyor. Visa gibi ödeme işlemcileriyle 

kıyaslandığında, Bitcoin’in gerçekleştirdiği işlemlerin 

sayısı bir hayli gülünç kalıyor. Visa saniyede binlerce 

ödeme işlemi yaparken; Bitcoin’de bu sayı ortalama 7 

civarında. Blok zinciri teknolojisine dayanan Bitcoin’de 

her işlem gerçek bir kişi tarafından değerlendirilip 

onaylanıyor. Kimi senaryolarda saniyede yapılan işlem 

sayısı 27’ye yükselebilse de, evrensel bir para birimi-

nin bunun binlerce katı fazlasına elverişli olması gere-

kiyor. Üçüncü ve sonuncu nokta ise Bitcoin’in hızlı 

yükselişinin ardındaki soru işareti. Uzmanlar para 

biriminin dolaylı yollarla merkezileştirildiği ihtimali 

üzerinde duruyor. Bitcoin’ler aynı firmalarda 

toplanıyor olabilir. Çinli firmaların yoğun Bitcoin 

madenciliği yaptıkları ve çoğunlukla diğer madenciler 

için elverişsiz bir ortam yarattığı zaten biliniyor. Bu 

hem Bitcoin’in demokratik temellerine aykırı hem de 

gelecekte para biriminin tek bir ülkenin (en büyük 

aday Çin) manipülasyonlarına savunmasız hale gelme-

si ihtimalini güçlendiriyor.
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BuyBuddy yatırım aldı

Mağazadaki müşterilerin 

alışverişlerini kasaya gitmeden 

tamamlamasını sağlamak 

isteyen Buy Buddy, 500 

Istanbul’dan detayları 

açıklanmayan bir yatırım aldı.

İTÜ ÇEKİRDEK’te

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

Girişimlerimiz bu ay 129.617 

TL değerinde satış yaptı

IoT Line Fair ’17 gerçekleştirildi.

IoT Line Fair ’17 etkinliği 30 

Nisan’da İTÜ Süleyman Demirel 

Kültür Merkezi’nde düzenlendi. İTÜ 

Çekirdek girişimlerinden TARSUS, 

etkinlik kapsamında çeşitli 

endüstrilerden birçok kişi ve 

kurumu ağırladı.
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Physhome ‘Bu Gençlikte İŞ Var’ 

Yarışmasında Birinci oldu!

İTÜ Çekirdek girişimlerinden 

Physhome, TÜSİAD tarafından 

organize edilen ‘Bu Gençlikte İŞ Var’ 

yarışmasında birinci oldu.

İTÜ Çekirdek’in ziyaretçileri vardı

Pakistan Yüksek Öğretim Konseyi 

heyeti İTÜ ziyaretleri esnasında 

kuluçka merkezimizi ziyaret etti. İTÜ 

ARI Teknokent yöneticileriyle 

görüşen heyet, ardından İTÜ Çekirdek 

girişimlerinin işlerine dair bilgi aldılar.

Givin ilk ayında STK’lara 5.000 TL iletti

İnsanların ihtiyaç duymadıkları ürünleri 

satıp, gelirini tercih ettikleri bir sivil topluk 

kuruluşuna aktarmalarını sağlayan givin, 

kullanıma sunulduğu ilk ayda 30.000 TL 

değerinde ürüne ev sahipliği yaptı ve 

bunlardan toplam 5.000 TL karşılığında 

satılanları ise STK’lara akatarıldı.

Muse VR üniversitelilere 

sanal gerçekliği anlattı

Muse VR, kurumsal yönetişim 

dersi kapsamında Koç 

Üniversitesi MBA öğrencilerine 

sanal gerçeklik evrenini anlatan 

bir uygulama gerçekleştirdi.
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İTÜ ARI Teknokent’in Türk girişimcilerini dünya pazarlarına hazırlamak üzere 
2015’den bu yana yürüttüğü İTÜ GATE Uluslararası Girişim Hızlandırma 

Programı, San Fransisco’da Google’ın girişim hızlandırıcısı Google Launchpad ile 
önemli bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda, Google’ın girişimcileri desteklemek 
amacıyla oluşturduğu Google Launchpad Programı, İTÜ GATE tarafından San 
Francisco’ya götürülen Türk firmalarına mentorluk desteği vermeye başladı. İlk 

olarak, İTÜ GATE’in dördüncü dönemiyle Silikon Vadisi’ne ofis açmaya ve Türkiye’den 
teknoloji ihracatı yapmayı hedefleyen 9 firmaya mentorluk desteği verildi ve böylece 

Google’ın yanı sıra önde gelen teknoloji firmaları Cisco ve Intel Capital gibi 
kuruluşların yönetici ve uzmanlarından geri bildirim ve danışmanlık aldılar.
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İTÜ ARI Teknokent İşbirliği

Silikon Vadisi’ne
Açılan Türk Şirketleri İçin Google İle 

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Deniz Tunçalp, geçtiğimiz günlerde dördüncüsü 
gerçekleştirilen İTÜ GATE hızlandırma programının 
girişimciler için fark yaratmaya devam ettiğini söyledi. 
Dünya pazarlarına açılmaya hazır firmaları Amerika’da 
potansiyel yatırımcı, ortak ve müşterilerle buluşturduk-

İTÜ GATE Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı 
süreci iki kısımdan oluşuyor. Öncelikle programa 
seçilen firmalar Türkiye’de özellikle ABD pazarına giriş 
stratejileri, pazar araştırması, ürünün rekabetçi avan-
tajlarını konumlandırma, fiyatlandırma ve iş modeli gibi 
pek çok konuyu kapsayan 2 aylık bir eğitim döneminin 
ardından 2 aylık ABD kampına alınıyor. Amerika’da 
Chicago 1871 ve San Francisco’da Galvanize kuluçka 
merkezlerinde firmalar uluslararası yatırımcılarla, 
potansiyel müşteriler, partnerler ve diğer girişimcilerle 
bir araya geliyor. Firmaların uluslararası bağlantılara 
açılmasını hızlandıran program, firmaların ürünleri için 
satış ve pazarlama merkezlerinin neresi olacağını belir-
lemelerinin ardından 6 ayı aşkın bir süre devam ediyor.

Etkinlik sonrası görüşlerini belirten Google Launchpad İş 
Geliştirme Yöneticisi Dan Feld görüştüğü İTÜ GATE 
firmalarının olgunluğundan ve teknolojik seviyelerinden 
etkilendiğini belirterek, girişimcilerin dinlemeye ve 
öğrenmeye olan yüksek arzularının memnuniyet verici 
olduğunu söyledi. Feld konuşmasına şöyle devam etti: 
“Görüştüğüm İTÜ GATE firmaları buraya yalnızca 
akıllarında bir fikir ve ürün prototipi ile gelmemişler. 
Aksine ürünlerinin hangi ihtiyacı karşılayacağı, hangi 
müşteri kitlesini hedeflediği, müşterilere hangi değeri 
katacağı ve bu kitleye nasıl ulaşacağı dahil olmak üzere 
tüm planlamalarını çok net bir şeklide yaparak gelmişler. 
Bu birikim ve algı girişimcilerde çok tanık olduğumuz bir 
durum değil. Ürettikleri değer ve pazara yaklaşımları 
gerçekten çok profesyonelce. Bununla birlikte dinlem-
eye ve öğrenmeye çok açıklar. Karşılaştığım bu yaklaşım-
dan çok etkilendiğimi söylemek isterim.”
San Francisco’nun girişimcilere fikirlerini test edebilmek 
için eşsiz fırsatlar sunduğunu belirten Dan Feld sözlerini 
şöyle sürdürdü: “ABD ve özellikle San Francisco girişim-
cilerin fikirlerini doğru yatırımcılara sunmak, fikir ya da 
ürünlerini geliştirmek, en iyi insan kaynaklarına ulaşmak, 
üretmek ve pazarlamak, doğru ortaklıklar ve iş birlikleri 
kurmak açısından dünyanın en önemli merkezlerinden 
biri. Diğer taraftan Amerika pazarına girmek isteyen 
girişimcilere en önemli tavsiyem ise acele etmemeleri 
olur. Yeteri kadar olgunlaşmış fikirleri ya da satılabilir 
hayata geçmiş bir ürünleri yoksa böylesine kompleks bir 
pazarda işleri başlamadan bitebilir.”

larını belirten Tunçalp; “İTÜ ARI Teknokent olarak, önce-
likli hedefimiz ülkemizin girişimcilik alanındaki gelişimine 
destek vermek ve başarılı girişimleri uluslararası 
platformlarda tanıtarak, Türkiye’den teknoloji ihracatını 
artırmak. Bu kapsamda önemli iş birlikleri yaparak 
girişimcilerimize sunduğumuz olanakları da sürekli 
geliştiriyoruz. Google Launchpad de bu amaçla 
yaptığımız çok önemli bir işbirliği. Girişimciliğin merke-
zlerinden San Francisco’da dünya devlerinin takip ettiği 
Google Launchpad’de 9 firmamız katılma, kendini tanıt-
ma ve öğrenme imkanı buldu. Bu deneyimi onlara yaşat-
maktan çok memnunuz. İTÜ GATE olarak bugüne kadar 
toplam 27 firmayı ABD’ye götürdük, 13 firmanın da ticari 
faaliyetlerini ABD’ye taşımasını hızlandırdık. Yeni 
dönemdeki 9 firmamızın da önemli iş birlikleri kuracağına 
inanıyoruz. Türkiye’nin örnek gösterilen destek program-
larından biri haline gelen İTÜ GATE Uluslararası 
Hızlandırma Programı’nı önümüzdeki yıllarda da sürdüre-
rek, yüzlerce teknoloji firmamızın uluslararası arenada 
yer alması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
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Geleceğin teknolojisini üreten üniversitemiz, 

araştırma merkezlerimiz ve girişimcilik ekosistemi 

birimlerimizin çalışmalarını sergilediği Ar-Ge 

Zirvesi ve Ar Ge Merkezleri Fuarı’nda büyük ilgi 

gördü. 3-5 Mayıs tarihleri arasında Kalkınma 

Etkinlikte, 400’den fazla Ar-Ge laboratuvarına sahip 

üniversitemizin de çalışmaları standımızda sergilendi. 

Ziyaretçiler, İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyet 

gösteren İTÜ Çekirdek, İTÜ Ginova, İTÜ GATE, İTÜ 

Magnet’in yanında, akademik bilgiyi sanayiyle 

buluşturan yer İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi 

(İTÜNOVA TTO) ile Derindere Motorlu Araçlar (DMA), 

İTÜ  Ar-Ge 
Odaklı  Projeleriyle 

Uluslararası Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı’ndaydı
Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

himâyelerinde, "Geleceğin Üretim Sistemlerinde 

Ar-Ge İş Birlikleri" ana temasıyla düzenlenen 

etkinlik, İstanbul Pullman Kongre ve Fuar 

Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mehmet Karaca:
“Dünya çapında projeler yürütüyoruz.”

Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi 

(MEM-TEK) ve İTÜ Sentetik Gaz Yakıtlar Ar-Ge 

Merkezi’nin de aralarında bulunduğu farklı 

laboratuvarlarımızda ortaya çıkan ürünler hakkındaki 

ayrıntılı bilgi aldı. Etkinliğe katılan Rektörümüz Prof. Dr. 

Mehmet Karaca, Ar-Ge üzerine yapılan çalışmaların 

önemi üzerinde durdu ve 4. Sanayi Devrimi’nin eşiğinde 
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bir üniversite olarak hem temel bilimler hem de Ar-Ge 

ve inovasyon alanında dünya çapında projeler 

ürettiğimizi hatırlattı. Rektörümüz etkinlikle ilgili 

görüşünü, “Endüstri 4.0 hedeflerimiz doğrultusunda 

üniversitemizde yürütülen bütün projelerde tüm 

bileşenlerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.” 

sözleriyle ifade etti. Etkinlik kapsamında düzenlenen 

“Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin Öncelikli 

Alanları” başlıklı oturumda söz alan İstanbul Teknik 

Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (İTÜ PolReC) Müdürü Doç. Dr. Burcu 

Özsoy ise merkezin bugüne kadarki çalışmaları ve 

özellikle de Antarktika seferi sırasında elde edilen 

önemli bulgular hakkındaki ayrıntıları katılımcılarla 

paylaştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta 

Saraç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda 

konuğumuz; Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Alper Ünal, 

Prof. Dr. İbrahim Özkol İTÜNOVA TTO Genel Müdürü 

Ercan Çitil ile İTÜ ARI Teknokent Operasyon Grup 

Başkanı (COO) Gökçe Tabak tarafından etkinlik 

standımızda ağırlandı. Ar-Ge Zirvesi ve Ar-Ge 

Merkezleri Fuarı’nın Ar-Ge’ye odaklanan tüm kamu 

kurumlarını, üniversiteleri ve özel sektör kuruluşlarını 

buluşturduğunu vurgulayan Rektör Yardımcımız Ünal: 

“Temel bilimlerden uygulamaya, ürün geliştirmeden 

ticarileşmeye kadar her aşamada Ar-Ge üzerine çalışan 

YÖK Başkanı
Prof. Dr. Yekta Saraç
Standımızı Ziyaret Etti 

bir üniversiteyiz. Ürünlerimizi ve fikirlerimizi ilgili kamu 

kurumlarına ve özel sektör temsilcilerine aktarmak 

açısından bu zirveyi çok önemli bir fırsat olarak 

görüyorum.” sözleriyle ilk kez düzenlenen etkinliğin 

önemine işaret etti. Ar-Ge süreçlerini etkileyen 

konuların ele alındığı oturumlardan oluşan etkinliğin 

açılış oturumuna Kalkınma Bakanlığı’nı temsilen katılan 

Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, 2014-2018 dönemini 

kapsayan 10. Kalkınma Planı'ndan bahsetti. Coşkun bu 

plan kapsamında, özel sektör odaklı teknolojik yenilik 

faaliyetlerinin artırılmasının, araştırma sonuçlarının 

ticarileşmesine hız kazandırılarak Türkiye’nin küresel 

ölçekte rekabet edebilmesinin hedeflendiğini söyledi. 

Son yıllarda bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında 

ülkemizde önemli gelişmeler yaşandığının altını çizen 

Bakan yardımcısı, 2002'de 1,8 milyar lira düzeyinde 

gerçekleşen Ar-Ge harcamalarının 2015'te 20,6 milyar 

liraya yükseldiğini belirtti. Zirve ve fuarın diğer 

konuklarından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise 

Türkiye’nin 182 yükseköğretim kurumunda öğrenim 

gören 7 milyon 313 bin öğrencisiyle, Avrupa’nın 

yükseköğretim alanındaki öğrenci nüfusu açısından 

ikinci sırada yer aldığını kaydetti.
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Türkiye'de Dördüncü Sanayi Devrimi başlığıyla, 2 
Mayıs’ta, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 
düzenlenen etkinlikte sanayi, eğitim, iş dünyası ve 
ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından 
birçok katılımcı yer aldı. Üç başlıkta gerçekleşen 
panelde Endüstri 4.0’ın yarattığı fırsatlar ve 
beraberinde getirdiği olası sorunlar konunun 
uzmanları tarafından değerlendirildi. 
Moderatörlüğünü CNN Türk TV Editörü Ahu Özyurt’un 
üstlendiği “4. Sanayi Devrimini Benimseme Sürecinde 
Türkiye’nin Görünümü” oturumunda, Rektörümüz 
Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yanı sıra mezunlarımız 

4. Sanayi Devrimi Paneli’nde
 4 İTÜ’lü Sahne Aldı

Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, 
Siemens Türkiye Genel Müdürü Yardımcısı ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Rıza Ersoy ve Microsoft Türkiye 
Genel Müdürü Murat Kansu yer aldı. Oturumun diğer 
konuğu Kale Yatırım CEO’su Ümit Kumcuoğlu oldu. 
Panelde yeni ürünler, yeni teknolojiler, yeni çalışma 
yöntemlerinin egemen olacağı değişim sürecinde 
rekabet gücü yüksek ekonomiler arasında olmayı 
hedefleyen ülkemizin küresel düzeydeki bu 
gelişmeleri takip etmesinin ve Endüstri 4.0’ı hayata 
geçiren öncü ekonomilerden olmasının önemi 
üzerinde duruldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Üniversiteler
dönüşümün bir parçası olmak zorundadır.”

Dünya Ekonomik Forumu’nun (The World Economic Forum - WEF) inisiyatifi olan 
Global Shapers Community tarafından düzenlenen Türkiye’de 4. Sanayi Devrimi 

Paneli’nde, Endüstri 4.0 üzerine düşünceler daha geniş kapsamda ele alındı. 
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4. Karbon Zirvesi’nde ağırladığımız Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction 
and Development - EBRD) Enerji Verimliliği ve İklim 
Değişikliği Direktör Yardımcısı Dr. Adonai 
Herrera-Martinez ise bu alanda Türkiye’nin konumunu 
değerlendirdi. Türkiye’nin enerji politikalarının 
güçlendirilmesi konusunda önemli adımlar attığını 
söyleyen Martinez, özellikle de düşük karbonlu 
ekonomiye geçişte ulusal yenilenebilir enerji eylem 
planı ve ulusal enerji verimliliği eylem planlarının öne 
çıktığını ifade etti. EBRD'nin Türkiye'ye bugüne dek 
toplam 9 milyar Avro tutarında yatırım sağladığını 
belirten Martinez konuşmasını, kurumun yeşil tahvil 
portfolyosuna sahip olduğunu ve sürdürülebilir enerji 
için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek 
tamamladı. 

Zirvenin diğer konuşmacılarından Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası (TSKB) Mühendislik ve Teknik 
Danışmanlık Yöneticisi Evrim Yangın Gül ise TSKB’nin 
dünyada “Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil” ihraç 
eden ilk banka olduğunu belirtti. 300 milyon dolarlık bu 
tahvillere uluslararası piyasalarda 4 kat talep 
gelmesinin önemli bir gösterge olduğunu söyleyen Gül, 
yenilenebilir enerji projelerine ağırlık veren bir banka 
olarak, portföylerinin %57’sinin yenilenebilir enerji, 
enerji ve kaynak verimliliği ile çevre projelerini 
kapsayan sürdürülebilir yatırım projelerinden 
oluşmasının önemli bir başarı olduğunu aktardı.

Etkinlikte katılımcılara seslenen bir diğer isim de Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürü Dr. Oğuz Can oldu. Türkiye’nin yerli ve 
yenilenebilir enerji kullanımına odaklanarak dışa bağımlı 
kaynak kullanımını önemli ölçüde azaltacağını 
kaydeden Can, bu nedenle yenilenebilir enerjinin düşük 
karbon ekonomisine geçişte etkili olacağını belirtti. 
Bakanlık olarak, Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı 
hazırladıklarını anımsatan konuğumuz, hidrojen 
laboratuvarının Haziran ayında herkesin erişimine 
açılacağını söyledi. Türkiye’nin biyokütleden ve 
biyogazdan yararlanmak için yol alması gerektiğine 
değinen Can, bu nedenle teknolojideki gelişmelerin çok 
iyi analiz edilmesi gerektiği üzerinde durdu. Dr. Oğuz 
Can konuşmasını: “Bor Enstitümüz de bu konuda önemli 
çalışmalar yapıyor. Borun kullanım alanlarını artırmamız 
gerekiyor.” sözleriyle tamamladı. Can’ın ardından 
kürsüye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Dairesi 
Başkanı Mehrali Ecer, dünyada küresel sıcaklığın 
ortalama 1 derece daha yükseldiğini söyleyerek 
konuşmasına başladı. Karbon piyasasında dünya 
çapında yeni gelişmeler yaşandığına işaret eden Ecer, 
karbon fiyatlandırılmasının dünyanın gündeminde 
olduğunu, bunun da kirliliğe neden olanın karbon 
emisyonu maliyetinin bir kısmını üstlenmesi anlamına 
geldiğini belirtti. Ecer, Bakanlık olarak bu gidişatı 
izleyerek attıkları adımları anlattı.

Dr. Adonai Herrera-Martinez:
"Türkiye, enerji politikasını
güçlendiren adımlar atıyor.”

Evrim Yangın Gül:
“TSKB yenilenebilir enerji
projelerine ağırlık veriyor”

Dr. Oğuz Can:
“Yenilenebilir Enerji, dışa
bağımlılığımızı azaltacak.”
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Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) 
tarafından üniversitemizin ev sahipliğinde ve 
Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği desteğyle 
düzenlenen 4. İstanbul Karbon Zirvesi, 26 Nisan’da, 
gerçekleştirildi. Ayazağa Yerleşkemizde düzenlenen 
zirvede, kamu sektöründen, yerel yönetimlerden, 
akademik çevrelerden, iş dünyası ve sivil toplum 
kuruluşlarından temsilciler ile gençler; karbon 
yönetimi, karbon finansmanı ve Türkiye’nin iklim 
değişikliği ile mücadele yolu konularında görüş 
alışverişleri için buluştu. Zirvede, karbon ayak izini 
azaltarak iklim değişikliği ile mücadeleye destek olan 
19 kuruluş, SÜT-D tarafından “Düşük Karbon 
Kahramanı” olarak ödüllendirildi. Zirvenin açılış 
konuşmasını yapan Kimya Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyemiz ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz 
Karaosmanoğlu, “yeşil yakalı” bir dernek olarak, 
kuruldukları günden bu yana iklim değişikliğiyle ilgili 
çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı. Derneğin, karbon 
emisyonunu düşürmeyi başaran projeleri üç yıldır 
ödüllendirdiğine dikkat çeken öğretim üyemiz: 
"Karbon üretiminde cimri, çevreye duyarlılıkta cömert 
davranan kurum ve kuruluşlar ile kişileri “Düşük 
Karbon Kahramanı” olarak ödüllendiriyoruz. Sanayi 
kuruluşlarımızın sera gazı azaltımında ulaştığı 
başarılar kadar, çocuklarımızın sürdürülebilir yaşam 
kültürünü kazanmasını da önemsiyoruz.” dedi.

Etkinlik kapsamındaki “Paris Anlaşması ve Sonrası” 
başlıklı oturumda konuşan İlbank Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Ender Aykut Yılmaz, ülkelerin ekonomik 
büyümesinde şehirlerin önemli rolü olduğunu 
belirterek, ülkelerin ekonomik büyümesinin çevresel, 
toplumsal ve ekonomik açıdan doğru ve sürdürülebilir 
kent sayısıyla doğru orantılı olduğunun altını çizdi. Yerel 
yönetimlerin kent yönetiminde ve proje finansmanında 
doğru yöntemleri seçmesini, ülkelerin konumunu 
güçlendirdiğini vurgulayan Yılmaz, kamu sektöründeki 
enerji tasarruf potansiyelinin yüzde 32'ye ulaştığını 
sözlerine ekledi. Konuğumuz son olarak, ülkemizin bir 
finansman modeli üzerinde hemfikir olması ve 
planlanan enerji verimliliği projelerini hayata geçirerek 
her yıl yarım milyar dolara yakın kaynağı tasarruf 
etmesi gerektiğini söyledi.

Dünya’nın Geleceği 

4. İstanbul Karbon Zirvesi’nde
Tartışıldı 

Dr. Ender Aykut Yılmaz:
“Sürdürülebilir kentler
ekonomik büyüme
sağlıyor.”

Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, bilim 
insanları ve iş dünyasının önemli isimleri bir araya gelerek iklim değişikliği ile 

mücadele yöntemlerini dile getirdi.
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İlk Sanayi Devrimi 18. Yüzyılda gerçekleştiğinde, bu 

değişimin itici güçleri su ve buhar gücüne dayalı 

makineler ile ulaşım temelli üretime dayanıyordu. 19. 

yüzyılda elektrik enerjisinin kullanılmaya 

başlanmasıyla birlikte, ikinci aşamaya geçen sanayi 

devriminin en önemli sonucu seri üretime geçiş oldu. 

Günümüzde son dönemini yaşadığımız 3. Sanayi 

Devrimi’nin arkasında ise elektronik sistemler ile 

bilişim teknolojilerinin bütünleşik kullanımı ve bilgi 

teknolojileri vardı. Bugün her alanda yaşanan 

dijitalleşme süreciyle ayak seslerini duyduğumuz 4. 

Sanayi Devrimi; yapay zek3a, robot kullanımı, otonom 

araçlar, 3 boyutlu yazıcılar, nanoteknoloji ve bilimin 

diğer alanlarındaki gelişmelere bağlı olarak ekonomi 

ve toplumu dönüştürecek büyük bir değişim olarak 

karşımıza çıkıyor. Çalışma anlayışını küresel boyutta 

değiştirecek Endüstri 4.0 kavramının bazı meslekleri 

Global Shapers Community, yaşadıkları topluma 

katkıda bulunma isteği ve liderlik potansiyeli taşıyan 

20 - 30 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor. Dünya 

üzerinde 400’den fazla şehirde aktif olan ve 

“geleceğin topluluğu” olarak da adlandırılan Global 

Shaper’lar; kendi bölgelerinde yaşayan, toplumda 

aktif rol alan, dijital dünyayla bütünleşmiş ve 

birbirinden farklı öz geçmişlere sahip gençlerin temsil 

ettiği bir oluşum olarak öne çıkıyor.

4. Sanayi Devrimi nedir?

Global Shapers
Community 

ortadan kaldırması ve bazı iş alanlarını geliştirmesinin 

yanı sıra, insanlığı yeni profesyonel çalışma dallarıyla 

tanıştırması da bekleniyor.
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İTÜ Günü’nde Buluştuk

244. Yılımızda 

“İTÜ’lü olma”nın mezuniyetle bitmeyip bir ömür boyu 

sürdüğünü gösteren mezunlarımız, İTÜ Günü’nde 

buluştu. Hayattaki belki de en güzel yıllarını 

üniversitemizde geçiren mezunlarımız anılarını 

tazelerken, İTÜ Ailesi olarak biz de 244. yaşımızı 

kutladığımız bu özel günün mutluluğunu onlarla 

paylaştık. 14 Mayıs’ta düzenlenen etkinlik bu yıl, 

üniversitemizin daha önceki ve yakın geçmişteki 

mezun kuşaklarını yakınlaştırmak ve aralarındaki 

iletişimi sağlamlaştırmak amacıyla tüm İTÜ’lülere açık 

olarak düzenlendi. Mesleklerinde 40’ıncı, 50’nci ve 

60’ıncı yılını kutlayanlar değerli mezunlarımıza 

plaketleri ve İTÜ rozetleri verildi, ardından toplu anı 

fotoğrafları çekildi. Etkinlik süresince mikrofonumuza 

konuşan mezunlarımız İTÜ Günü’nde buluşmaktan 

duydukları heyecandan ve üniversite yıllarına dair 

44

Geleneksel hâle gelen ve her yıl üniversitemizin yeni bir yaşını kutladığı İTÜ 
Günü’nde mezunlarımız yine bir araya gelerek hasret giderdi.
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konuşan mezunlarımız İTÜ Günü’nde buluşmaktan 

duydukları heyecandan ve üniversite yıllarına dair 

anılarından bahsederken mezunlarımızın çocukları ise 

güneşli bir bahar gününde Yeşil Kampüs’te olmanın 

mutluluğunu paylaştı. İTÜ Günü, baharın tüm 

renklerini taşıyan “Yeşil Kampüs” Ayazağa 

Yerleşkemizdeki kahvaltıyla başladı. Rektörümüz 

Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın ve Rektör Yardımcımız 

Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu’nun yürütülen 

projelerle ilgili yaptığı konuşmayla devam eden İTÜ 

Günü’nde mezunlarımız, 13:00’te başlayan Yeşil 

Kampüs turlarıyla Ayazağa Yerleşkemizi gezerek yeni 

projeler hakkında bilgi aldı. İTÜ Günü, çim alanda İTÜ 

Bilim Merkezi’nin Eğlen Bilim iş birliğiyle 

gerçekleştirdiği Roket Atölyesi ve Bilim Şov 

etkinlikleri, Gönüllülük Kulübümüz’ün mezunlarımızın 

çocuklarıyla birlikte gerçekleştirdiği yüz boyama, 

balon katlama faaliyetleri ve dans gösterisi ile Beden 

Eğitimi Bölümümüzün desteğiyle düzenlenen spor 

aktiviteleriyle sürdü. Etkinliğin açılış konuşmasını 

yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ 

Günü’nün mezunlarımızı her yıl buluşturan ve 

üniversitemize duydukları aidiyet duygusunu 

güçlendiren önemli bir gün olduğunu belirtti. 

Rektörümüz, “İTÜ’lü olma”nın hayat boyu süren bir 

duygu ve üniversitemiz için birleştirici güç olduğunu, 

daha iyiye ulaşmayı hedefleyen İTÜ için en büyük 

motivasyon kaynağı olduğunun da altını çizdi. 

Hâlihazırda birçok projenin devam ettiği ve 

birçoğunun planlandığı yerleşkelerimizde, daha iyi bir 

kampüs yaşamı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen 

Rektörümüz, başlatılan 250. Yıl Hareketi için tüm 

mezunlarımızdan destek istedi. Küreselleşen 

dünyanın en büyük çıktılarından biri olan 4. Sanayi 

Devrimi’ni yakalamak için “3. nesil üniversite” 

hedefine ulaşmak adına sürekli üretken olmanın, 

Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkmanın, fiziksel ve sosyal 

olanakları geliştirmenin, çok yönlü bir üniversite 

kimliğini sağlam ve kalıcı bir temele oturtmanın son 

derece önemli olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Mehmet 

Karaca, üniversitemizin teknik birikimini bu sayede 

geleceğe taşıyabileceğine dikkat çekti. Rektörümüz 

ayrıca Yönetim Kurulu olarak temel amaçlarının, iki 

asırdan fazla bir süredir “ilklerin ve enlerin okulu” 

olma özelliğini taşıyan İTÜ’nün uluslararası iş 

birliklerini artırarak, eğitim kalitesini sürekli 

yükselterek ve teknoloji girişimciliğine hız vererek 

her alanda inovatif düşünebilen bir üniversite hâline 

gelmesi olduğunu vurguladı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu ise 

konuşmasında, üniversitemizin altyapısını geliştirecek 

birçok proje için harekete geçildiğini ve bu amaçla değerli 

mezunlarımızdan maddi ve manevi desteği beklediğimizi 

iletti.

Rektörümüz
Prof. Dr. Mehmet Karaca:
“İTÜ’lü olmanın
ayrıcalığı hayat
boyu sürüyor.”

250. Yılımıza Doğru
Planlanan Projeler
Şunlar Oldu
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- Ağaçlı Yol’un yenilenmesi 

- Gölet çevresinde rehabilitasyon ve rekreasyon 

çalışmaları

- Akademik Kapı ile Etiler Kapısı arasındaki yürüyüş ve 

bisiklet yolunun inşası ve çevre düzenlemesi

- Mustafa İnan Kütüphanesi Ek Bina: Kütüphanemizi 

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi yapacak ek bina 

sayesinde, toplam 20 bin metrekarelik kapalı alan ve 250 

araç kapasiteli kapalı otopark

- Öğrenci Merkezi: 1400 kişilik ve 500 kişilik olmak üzere 

iki konferans salonu, kulüp odaları ve çeşitli sosyal nitelikli 

mekânlarıyla 55 bin metrekarelik alana kurulacak 

Türkiye’nin en büyük ve en geniş donanımlı üniversite 

öğrenci merkezi

- İTÜ Stadyumu’nun iki tribününün kapatılması ve tartan 

pistinin yenilenmesi

- 500 kapasitelik yeni yurt binası

- 1 kilometrelik yeni bisiklet yolu ve aynı uzunlukta tartan 

pist yürüyüş yolu projelerinin, yeni açık spor tesisleri ile 

peyzaj düzenlemelerinin de hayata geçirilmesi

- Köpekle Yaşam Merkezi

İTÜ Günü’nde mezunlarımız-
dan destek istenen projeler
şunlar oldu:

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmek üzere
tanıtımı yapılan kaynak sağlanmış projeler
ise şunlar oldu:
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15 yıl önce kurulan ve ilk günden beri peyzaj mimarlığı 
alanında öncü bir ol oynamayı ve uluslararası 
standartlarda yüksek kaliteli eğitim vermeyi misyon 
edinen Peyzaj Mimarlığı Bölümümüz, Uluslararası 
Peyzaj Mimarları Fedarasyonu (International 
Federation of Landscape Architects - IFLA) tarafından 
tam akredite (full recognition / accreditation) edildi. 
Bölümümüz, 13 Nisan’da aldığı akreditasyonla eğitim 
kalitesini uluslararası ölçekte kanıtladı. Akreditasyon 
sürecinde üniversitenin, fakültenin ve bölümün eğitim 
ve öğretim açısından sağladığı fiziksel ve sosyal 
olanakların yanında; eğitimin içeriği, akademik 
kadronun bilimsel ve profesyonel çalışmalarındaki 
nicelik ve nitelik, bölümün sunduğu eğitimin çıktıları ve 
mezunların performansları da değerlendiriliyor. 
Bölümümüzün, Akreditasyon Kurulu tarafından IFLA 
Tanınırlık ve Akreditasyon Kılavuzu’nda (IFLA Guidance 
Document for Recognition or Accreditation) belirtilen 
kriterleri iyi ve tam olarak karşılandığının 
saptanmasının ardından tam tanınırlık/akreditasyon 
(fully recognized/accreditated) verilmiştir. Bu önemli 

başarıya imza atan, başta Peyzaj Mimarlığı Bölüm 
Başkanımız Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay olmak üzere 
alanında Türkiye’de en yüksek puanla öğrenci alan 
bölümümüzdeki akademisyenlerimizi İTÜ Ailesi olarak 
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtalarından 76 ülkenin 
üyesi olduğu IFLA, peyzaj mimarlığı alanındadünyanın 
en büyük örgütü olarak biliniyor. Kuruluşun sunduğu 
akreditasyon programı, peyzaj mimarlığı eğitiminin 
dünya çapında gelişmesini sağlamak ve bu alanda 
verilen eğitimlerde kalite standartlarını kapsamlı bir 
şekilde belirlemek amacıyla yürütülüyor. IFLA 
akreditasyonuna başvuran üniversiteler, dünya 
çapında oluşturulmuş standartlar üzerinden 
değerlendiriliyor ve yalnızca bu standartları karşılayan 
peyzaj mimarlığı bölümleri akredite ediliyor. 

Uluslararası Peyzaj Mimarları
Fedarasyonu (IFLA) Hakkında
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Peyzaj Mimarlığı Bölümümüze

Peyzaj Mimarlığı Bölümümüz alanındaki lider rolünü Türkiye’de IFLA uluslararası 
akreditasyonu alan ilk ve tek bölüm olarak bir kere daha güçlendirdi.

Uluslararası  Akreditasyon




