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Bu ay dokuzuncu sayısını yayınlayacağımız H2O dergimiz 
birbirinden farklı konularda dolu içeriğiyle okuyucularıyla 
buluşmayı bekliyor.
244 yıllık tarihiyle eğitiminde ülkeye önemli isimleri yetiştirmiş 
olan İTÜ bu ay 3 bin öğrencisini mezun etti. Öğrencilerimize 
hayatlarında başarılar diliyoruz.
ABD’de düzenlenen Üniversiteler Arası Robotik Araç Yarışması’nda 
dereceye giren İTÜ Rover Ekibi bizleri gururlandırırken, İTÜNOM 
ekibimizde yine ABD’de düzenlenen İnsansız Hava Araçları 
Yarışması’nda 54 takım arasında dördüncü olmayı başararak 
sevincimize sevinç kattı. Londra’da düzenlenen yarışmada 
Mimarlık Fakültesi öğrencilerimizin kazandığı ödül bizleri mutlu 
ederken, bir diğer önemli gelişmede İTÜ ile Ukrayna Ulusal Teknik 
Üniversitesi Kharkiv Politetnik Enstitüsü ile iş birliği anlaşması 
imzalanması oldu.  
İTÜ ARI Teknokent’te ise geride bıraktığımız ayda BEETECH 2016 
ödülleri dağıtıldı. Son derece görkemli bir organizasyonla bu yıl 
ikincisi düzenlenen ve firmaların başarılarının karşılığını aldığı 
etkinliğe İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, TÜSİAD Başkanı 
Erol Bilecik ve Türk Telekom CEO’su Paul Doany de katılım 
gösterdiler. Ayrıca bu ay Startup ihracatında İTÜ ekosistemi olarak 
elde ettiğimiz başarılar ülke basınında yer bulurken, bu başarıda 
paydaşlarımız olan İTÜ ARI Teknokent firmalarını da sizlere 
tanıtmaya devam ettik. 
İTÜNOVA TTO bölümünde bu ay iki değerli akademisyenimizle 
gerçekleştirdiğimiz projemizin detaylarına ulaşabileceksiniz. Yrd. 
Doç. Dr. Barış Erkuş’un Geleceğin Veri Merkezlerini Doğal Afetlere 
Dayanıklı Hale Getirecek Projesi ve Doç. Dr. Sanem Sarıel’in TODT 
Oyuncu Davranışlarına Göre Oyun Hikâyesi Geliştirme Projesi 
kendi alanlarında önemli çalışmalar olarak ön plana çıkıyor. Son 
olarak yine İTÜNOVA TTO bölümünde dünyada yaşanan yeni 
teknolojik gelişmeler, çeşitli alanlarda bilgiler ve alınan kararlar 
hakkında bilgi sahibi olacağınız metinler sizleri bekliyor. 
İTÜ Çekirdek Girişimleri’nden biri olan Ahtapot’un İTÜ MAGNET’te 
düzenlenen Seedstars 2017’de dereceye girmesi bizleri 
sevindiren bir diğer gelişmeydi. Ayrıca İTÜ GATE ve İTÜ Çekirdek 
bölümleri keyifle okuyacağınız yazılarla sizleri bilgilendirmeye 
devam edecek. 
H2O Dergisi’nin dolu içerikleriyle hazırlanmış yeni sayılarında 
görüşmek üzere, keyifli okumalar!

Saygılarımızla,
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Günümüzde en önemli konuların başında veri geliyor. İnternetin, cep telefonlarının 
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği bu ortamda artık işimiz, paramız ve 
hatta sosyal hayatımız bile dijital ortama aktarılıyor ve veriye dönüşüyor. Dolayısıyla 

veriyi her koşul altında muhafaza etmek çok kritik ve zorlu bir iş. 
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Yrd. Doç. Dr. Barış Erkuş

Veri kayıpları dendiğinde genellikle akla 

donanımsal arızalar, hack girişimleri gibi konular 

gelir. Fakat her şey veriye dönüşüp veri merkezleri 

hızla büyürken bir risk daha karşımıza çıkıyor; doğal 

afetler. Her yıl dünyanın dört bir yanında çeşitli 

doğal afetler birçok kişinin evsiz kalmasına, 

şehirlerin milyonlarca liralık zarara uğramasına 

sebep oluyor. Böyle bir ortamda veri merkezlerinin 

de zarar görmesi, veri kayıpları yaşanması işten bile 

değil. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 

öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Erkuş tarafından 

İTÜNOVA TTO ile birlikte gerçekleştirilen bir proje 

bu konuda çözümün yolunu açıyor. Özellikle sismik 

aktivite altında yüksek dayanıklılık göstermesi 

istenen proje için alışılmış prosedürlerin dışında çok 

kapsamlı analizler yapan ve farklı yaklaşımlar 

geliştiren Erkuş ve ekibi, neticede ortaya geleceğin 

veri merkezlerinde deprem koşullarına dayanıklılık 

konusunda emsal teşkil edecek bir yapı 

çıkardıklarını belirtiyor.

Doğal  Afetlere  Karşı 
Geleceğin Veri Merkezleri 

Dayanıklı Hale Getirilecek
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-Öncelikle bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

B.E: İsmim Barış Erkuş. Şu an İTÜ İnşaat 

Mühendisliği Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 

Bölümü’nde. Yrd. Doç. Dr. Olarak yapı biriminde 

görev yapıyorum. Bir süre yurt dışı tecrübem oldu. 

Yurt dışında doktora eğitimimi tamamladım. Hem 

araştırma hem de pratik tecrübe edindik. Lisansım 

ve yüksek lisansım ise ODTÜ’den.

-Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden 

bahsedebilir misiniz?

B.E: İTÜNOVA TTO ile birkaç projemiz var. Bitmiş 

olan ve hala devam eden birkaç projemiz var. 

İTÜNOVA TTO ile yürütmekte olduğumuz 

projelerde genelde daha çok biraz daha tipik, pratik 

projelerin dışında araştırmaya yönelik olarak işin 

içerisinde araştırma konuları olan, ileri araştırma 

tekniklerinin uygulanması gerekli olan projeleri 

İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdik. Bu konuda ilk 

projemiz, izolatörlü bir yapımızdı. Bir veri 

merkeziydi. O projeyi bitirdik. Ama özel bir projeydi 

çünkü proje sahibinin özel istekleri vardı. Özellikle 

sismik yükler altında, deprem yükleri altında çok 

yüksek performans talep edilmişti o projede ve 

tipik yönetmelikler dışında tipik tasarım 

yönetmelikleri tipik tasarım uygulamaları dışında 

ileri analizler ve özelikle performansa dayalı 

tasarım dediğimiz bir tasarım çerçevesi ile bu 

tasarımımızı tamamlamamız gerekiyordu. Çok ileri 

analizler yapmak durumunda kaldık. Farklı 

yaklaşımlar yapmak durumunda kaldık. Özellikle 

veri merkezinin maliyetinin çok yüksek olması 

nedeniyle kullanılacak deprem koruma yönteminin 

de dikkatli incelenmesi gerekiyordu. Böyle bir 

projeyi İTÜNOVA TTO ile yapmış olduk. Güzel bir 

deneyim oldu.

-İTÜNOVA TTO projenizin ticarileşme sürecinde 

size ne gibi katkılar sağladı?

B.E:  Bu tarz projelerde, üniversite ve 

akademisyenlerin çalışabileceği diğer döner 

sermaye gibi farklı altyapılar sunuyor İTÜNOVA 

TTO. Araştırmaya yönelik olduğundan dolayı 

bizlere de katkısı daha fazla döner sermaye 

yaklaşımından. İTÜNOVA TTO gibi kurumlar ya da 

firmalar, organizasyonlar, bu değişimin belki 

altyapısını oluşturuyorlar. Bu yüzden bu tarz 

kuruluşların çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

Umarım daha da gelişerek ve daha da büyüyerek, 

daha kapsamlı projeler aldığımızda bizlere daha 

geniş perspektifte destekler sunarak 

üniversitemize daha güzel katkılar sunmaya devam 

ederler. Farklı formatlarda da belki bu tarz 

organizasyonlar, üniversiteye ve bizlerin akademik 

hayatlarına önemli katkılarda bulunacaklarına ben 

inanıyorum. 

İTÜNOVA TTO gibi kurumlar ya da 
firmalar, organizasyonlar, bu değişimin 

belki altyapısını oluşturuyorlar. Bu 
yüzden bu tarz kuruluşların çok önemli 

olduğunu düşünüyorum. 
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Oyun kültürel bağlamda genellikle zararlı, zaman tüketen bir bağımlılık olarak görülmekle 
beraber aslında inkâr edemeyeceğimiz bir ihtiyaç. Tarih boyunca insanoğlu hep kendini 
eğlendirecek, heyecanlandıracak oyunlar yarattı ve günümüzde de özellikle dijital 

ortamda yenilerini yaratmaya devam ediyor. 

8

Doç. Dr. Sanem Sarıel

Oyun artık çok hızlı gelişen ve çok büyük maliyetli 
projelerin hayata geçtiği bir endüstri haline geldi. 
Bu endüstride başarılı oyunlar geliştirmenin en 
önemli koşulu ise oyuncuları anlayabilmek. Sadece 
oyunun türü ya da hikâyesiyle değil, oynanabilirlik 
ve sistemsel gereksinimler bakımından da ideal 
standartların yakalanması şart. Şimdiye kadar iyi 
oyun yaratmak isteyen ekipler, tecrübeli tasarım 
ekipleriyle birlikte denenmiş formüller üzerinden 
hareket etmeyi tercih ediyordu. Yenilikçi ve 
deneysel bir oyunun başarısı ise ancak piyasaya 
çıktıktan sonra ölçülebiliyordu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 
öğretim üyesi olan Doç. Dr. Sanem Sarıel, bu konuda 
çığır açıcı bir proje üzerinde çalışıyor. Geliştirilen 

“TODT – Oyuncu Davranış Tanımlayıcısı ve Oyun 
Dinamikleri Adaptasyon Kiti için Yapay Zekâ 
Algoritmalarının Geliştirilmesi” projesi; oyunlarda 
şu ana kadar yapılamamış olan, oyuncu davranışına 
göre oyun hikâyesinin ve seçeneklerin 
şekillendirilmesini hedefliyor. Proje, oyun 
başarısının oynama döngüsü (play cycle), 
parasallaştırma (monetization) ve geri gelme oranı 
(return rate) gibi kavramlarla ölçüldüğü mevcut 
konjonktürde, oyunu oyuncunun sanal bir modeline 
göre hazırlama ve sonrasında oyuncuyu oyun 
esnasında yönlendirme fikrine dayanıyor. Bu 
projenin ticarileştirilmesi aşamasında İTÜNOVA 
TTO ile birlikte çalışan Doç. Dr. Sanem Sarıel’e 
sürecin nasıl gerçekleştiğini sorduk.

Oyuncu Davranışına Göre

TODT  Projesiyle
Oyun Hikâyesi Geliştirilecek
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-Öncelikle bize kendinizden bahsedebilir 

misiniz?

S.S: Merhabalar Ben Sanem Sarıel. 1999 yılında İTÜ 

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 

mezun oldum. Daha sonra İTÜ’de yüksek lisans ve 

doktora çalışmalarımı tamamladım. 2004 yılında 

Georgia Institute of Technology’e gittim. Ve 

doktora çalışmalarımı orada yürüttüm. 2007 yılında 

da mezun oldum. 2010 yılından bu yana da İTÜ 

Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yapay zekâ 

robotik laboratuvarını koordine ediyorum. 

Laboratuvarımızda hem robotlar üzerinde hem de 

yapay zekâ üzerinde oyun algoritmaları 

yürütülüyor ve bu konuda çalışmalar yapılıyor. 

-Bize projenizin teknik detaylarından kısaca 

bahsedebilir misiniz?

S.S: Bizim İTÜNOVA TTO ile beraber yürüttüğümüz 

projede TRIODOR firması ile yaptığımız çalışmayı 

kapsıyor.  TRIODOR Firması Türkiye’nin sayılı Ar-Ge 

merkezlerinden birisi. Bu proje aslında bir “TÜBİTAK 

Teydep Projesi” ve bizde bu proje kapsamında 

çalışmalarımızı yürüttük. Proje yine dijital 

oyunlarda oyuncu modellerinin çıkarılması üzerine. 

Burada önceden belirlenen bir takım tipolojiler var 
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Ülkelerin çevreyi korumak ve daha temiz bir gelecek sağlamak adına attığı adımlar 
hızlanıyor. Bu anlamda son olarak Fransa, çevre kirliliğinin baş sorumlularından biri olarak 
görülen içten yanmalı motorları yasaklamaya hazırlanıyor. Alınan kararla birlikte, 2040 

yılından itibaren ülkede benzinli ve dizel otomobil satışı yapılmayacak.

Benzinli ve Dizel
Fransa

Otomobil Satışlarını Yasaklıyor

Fosil yakıtlı araçların yarattığı çevre kirliliği son 
yıllarda ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Bu 
araçlardan çıkan zararlı gazlar çevreye ve doğal olarak 
insan sağlığına ciddi zararlar veriyor. Geçtiğimiz 
günlerde Colorado Üniversitesi tarafından 
gerçekleştirilen araştırmaya göre, dünya genelinde 
dizel araçların, normalin 4,5 milyon ton üzerinde 
nitrojen azot yaydığı ve her yıl azot kirliliği yüzünden 
28.500 civarında insanın hayatını kaybettiği ortaya 
çıkmıştı. Benzinli otomobillerin de bu anlamda 
dizelden farkı olmadığı bir gerçek. Dolayısıyla hem 
üreticiler hem de bizzat hükümetler için temiz ve 
yenilebilir enerji artık birinci gündem maddesi 
konumunda. Emisyon kısıtlamaları, elektrik gibi 
alternatif yakıt kullanımı derken son zamanlarda bu 
alanda ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunun son örneği ise 
şimdilerde Fransa tarafından gerçekleştiriliyor. Fransa 
Çevre Bakanı Nicolas Hulot, 2040 yılından itibaren 

ülkede artık benzinli ve dizel otomobil satışı 
gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Hulot, elektrikli 
otomobil üretimine geçmek için Fransız otomobil 
üreticilerinin önünde 20 yıl gibi uzun bir süre 
olduğunu belirtti. Açıklama çevreciler tarafından 
sevinçle karşılanırken, yakın gelecekte Fransa’nın 
sürdürülebilir enerji konusunda lider ülkelerden biri 
olacağı şeklinde yorumlandı. Hem ülkelerin hem de 
markaların bir bir çevreci yakıt teknolojilerine 
yöneldiğini belirtmiştik. Henüz geçtiğimiz gün Volvo, 
2019 yılından itibaren sadece benzinle çalışan araç 
üretimini durduracağını ve hibrit araç üretimine 
odaklanacağını duyurmuştu. Daha önce yine Norveç, 
Hollanda ve Almanya hükumetlerinin de benzer 
kararlarına şahit olmuştuk. Gelişmeler hem diğer 
ülkelere ve markalara örnek olması açısından hem de 
daha temiz bir gelecek beklentisi açısından heyecan 
verici.
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Yazın gelmesiyle birlikte hiç özlemediğimiz sivrisineklerle de iyiden iyiye haşır neşir 
olmaya başladık. Kanla beslenen bu hayvanlardan her ne kadar nefret etsek de aslında 
doğada kritik öneme sahipler. Peki sivrisinekleri öldürmeden onlardan sakınmanın yolları 

var mı? Bilim insanları bu soruya cevap arıyor.
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Sivrisinekler sinir bozucu kaşıntıların yanı sıra ölümcül 
hastalıklara da yol açıyor ve dünya çapında her yıl 
binlerce insanın ölümüne sebep oluyor. Öte yandan 
farklı ekosistemler için hayati sayılabilecek değere de 
sahip. Dolayısıyla bilim insanları, sivrisinek neslini 
tamamen yok etmeden onlardan kurtulmanın yolları 
üzerine araştırmalar yürütüyor. Purdue 
Üniversitesi’nden böcek bilim uzmanı Catherine Hill ve 
ekibi, şu sıralar o araştırmaların başını çekiyor. Yeni bir 
böcek ilacı üzerinde çalışan ekip, sivrisinekleri 
öldürmeden de ölümcül hastalık yaymalarının önüne 
geçmeyi hedefliyor. Araştırmacılar, bunun için henüz 
yolun başında olsalar dahi gelişmelerin ümit verici 
olduğunu belirtiyor. Profesör Hill’in bu kararı almasının 
altında birçok farklı sebep mevcut. İlki bir hayli ilginç. 
Yıllarca bu hayvanları öldürmek için ilaçlar 
geliştirdiğini belirten Hill, son zamanlarda ahlaki 

Niçin Öldürmemeliyiz?
Sivrisinekleri

açıdan bunun doğru olmadığına kanaat getirdiğini 
belirtiyor. İkincisi ise bizi, yani tüm insanlığı ve doğayı 
daha çok ilgilendiriyor. Hill, sivrisineklerin binlerce 
yıldır varlığını sürdürdüğünü, dolayısıyla bu hayvanları 
tamamen yok etmenin birçok farklı organizmayı da 
olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor.Sivrisinekler 
kuşlar, yarasalar, semenderler, kertenkeleler, 
kurbağalar ve diğer birçok hayvan için bir besin 
kaynağı olarak hizmet ediyor. Özellikle Alaska ve 
Kuzey Kutup Dairesi bölgelerinde milyonlarca 
sivrisinek yaşıyor ve bu hayvanların yok olması 
demek, besin zincirinde de önemli değişimler 
yaşanacağı anlamına geliyor. Üstelik araştırmalara 
göre var olan binlerce sivrisinek türü arasından 
yalnızca çok ufak bir bölümü ölümcül hastalık taşıyor. 
Dolayısıyla bütün bir nesli nesli tüketmenin 
anlamsızlığı bir kere daha ortaya çıkıyor.



Tırtılların Birbirlerini Yemesini Sağlıyor
Tehdit  Hisseden  Domates, 

Nature Ecology & Evolution dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma bitkilerin tehditlere 
karşı sanılandan daha aktif olabileceğini ortaya koyuyor.
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Bitkiler her zaman pasif savunma mekanizmalarına 
sahip canlılar olarak görülür. Doğada böcek yiyen ya 
da dokunulduğunda yapraklarını kapatabilen bitkiler 
olsa da bu tepkiler genellikle bir tetikleyici olduğunda 
otomatik olarak gerçekleşir. Oysa ki hayvanlar 
tehditleri önceden hissedip bunlara karşı önlemler 
alabilir, grup stratejileri geliştirebilirler. Fakat yapılan 
yeni bir araştırma bitkilerin de tehlike durumlarını 
önceden hissedip önlem alabileceğini gösteriyor. Bilim 
insanları tarafından yapılan araştırmalar, domateslerin 
bir tehlike hissettiğinde Metil Jasmonat adlı kimyasalı 
salgıladığını ortaya koyuyor. Bu kimyasalın bitkiler 
tarafından salgılanabildiği uzunca bir süredir biliniyor. 
Fakat savunma etkilerine dair yeni bulgulara 
rastlanılmaya devam ediyor. Domates bitkisi, bu 
kimyasalı tırtılların birbirlerini yemesini sağlamak için 
kullanıyor. Domateslerin üzerini bir miktar metil 
jasmonat ile kaplayan bilim insanları, ardından bir tırtıl 
grubunu bu domateslerin üzerine salmış. Deneyin 
sonuçlarına göre bu tırtıl grubu, metil jasmonat 
kullanılmayan kontrol grubuna kıyasla 2 kat daha 
yüksek oranda birbirlerine saldırmış. Böylece kontrol 
grubunda olduğundan daha fazla domates tırtıl 

saldırısından kurtulmuş. Tırtılların stres ve açlık 
hissettiklerinde birbirlerini yiyebildikleri biliniyor. 
Domateslerin salgıladığı metil jasmonat sebebiyle 
bitkinin zehirli olduğunu düşünen tırtıllar bu sebeple 
bir süre sonra birbirlerine saldırmaya başlıyor. Ancak 
burada ince dengeler söz konusu. Örneğin metil 
jasmonat, bitki tırtıl tarafından yenilmeye başladıktan 
sonra salgılanırsa işe yaramıyor. Yani domatesler bir 
şekilde tırtılların yaklaştığını hissedip önceden tepki 
vermeli. Metil jasmonat’ın bitkiye de zararları mevcut. 
Yani fazla miktarda salgılandığında domatesin 
kurumasına ve gelişiminin durmasına sebep oluyor. 
Ancak bu miktarın ne kadar olduğu henüz 
keşfedilebilmiş değil. Üstelik kimyasal salgılanması 
durumu her seferinde gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bu 
durumu neyin tetiklediği de keşfedilebilmiş değil. 
Bilim insanları bu konuda elde edilecek sonuçların 
tarımda verimliliği artırmak konusunda faydalı 
olabileceğini düşünüyorlar. Farklı bitkiler üzerinde de 
araştırmalarına devam edecek olan araştırmacılar 
gerçek dünya koşullarındaki sonuçlara odaklanarak 
bitkilerin savunma mekanizmaları hakkında daha fazla 
bilgi edinmeyi hedefliyor.
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İnsanlığın uzay seyahatlerinde göz önünde tuttuğu yegane olgu verimliliktir. Yüklenen 
her iki kilo 10.000 USD ekstra maliyet anlamına geldiğinden, uzay araçlarını hafif tutmak 

kârlı bir çabadır.

Uzay inanılmaz karmaşık bir çevredir; yalnızca 
Dünya’nın atmosferinden çıkmak için bile tonlarca son 
teknoloji cihaza ihtiyaç duyuyoruz. NASA, bu yükün 
ağırlığını azaltmak için, yanmayan materyallerden 
balonlardan üzerinde durduğu zeminin şeklini alan 
materyallere kadar birçok deneme yaptı. Bu 
denemelerden en yenisiyse, NASA Jet Propulsion 
Laboratory’de (JPL) geliştirilen katlanabilir kumaş oldu. 
JPL araştırmacıları, birbirlerine bağlanmış paslanmaz 
çelik karelerden yapılan metalik bir kumaş üretmek 
için iki yıl çalıştılar. Orta Çağ’dan hatırladığımız örme 
demir zırha benzeyen kumaş, antik zırhtan farklı 
olarak birbirlerine bağlanmak yerine 4B yazıcıyla tek 
parça oluşturuldu. Kumaşın ön bölümündeki parlak ve 
düz kareler ışığı ve sıcaklığı yansıtıyor. Arka kısımdaki 
birbirlerine geçmiş döngüler ise kumaşın ısıyı 
hapsetmesini sağlıyor. İki yüzün ahenkli çalışması, 
kumaşın süper güçlü bir kalkan görevi görmesini ve 
astronotları uzayın ölümcül zorluklarından korumasını 

sağlıyor. Kumaş işlevi açısından özel değil; NASA 
oldum olası uzay araçlarını ısıyı yansıtacak, 
hapsedecek ve aracı uçan uzay maddelerinden 
koruyacak materyallerle donatıyordu. Fakat bugüne 
kadar tüm bu işlevleri tek başına yerine getirebilen bir 
materyal yoktu. NASA birden fazla özelliği tek bir 
materyale sığdırmak için 4B baskı teknolojisinden 
faydalandı. Bu teknik tıpkı 3B yazıcılardaki gibi birden 
fazla özelliği ve şekli tek bir tasarıma sığdırabiliyor. 4B 
baskı teknolojisi, tasarlanan bir materyalin belirli bir 
ısıya tepki göstererek açılmasını (veya kapanmasını) 
sağlayabiliyor. Bu açıdan bakıldığında bu teknik için 
nesnelerin programlanması benzetmesi yapılabilir. 
NASA henüz 4B baskı denemelerinin çok başında 
fakat yakında çok daha kabiliyetli materyaller 
tasarlayabileceklerini öngörmek güç değil. Yakında, 
elektron taşıyan, enerji transfer eden ve şekil 
değiştiren kumaşlar üretebileceğiniz.

Geleceğin Örgü Zırhını Üretti
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İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2016-2017 Güz Dönemi “Industrial Product 
Design II” ve “Industrial Product Design III” proje dersleri, İTÜNOVA Teknoloji Transfer 
Ofisi ve BSH Türkiye ile işbirliği içinde yürütüldü. Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları 
kapsamında İTÜNOVA TTO İş Geliştirme ve proje yönetimi desteği ile oluşturulan işbirliği 
anlaşmasıyla BSH Türkiye, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerimizden 

Mehmet Cihat Özel ve Hande Terzibaş’ın projelerinin fikri haklarını satın aldı. 

İşbirliği Projesi

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi
İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

BSH İnovasyon Grup 
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İşbirliği Projesi

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi
İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

BSH İnovasyon Grup 
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Kavramsal çerçevesi Y. Doç. Dr. Deniz Leblebici Başar 
ve Doç. Dr. Gülname Turan tarafından oluşturulan 
proje, BSH Türkiye İnovasyon ekibinden İnovasyon 
Lideri Dr. Güneş Damla Engindeniz ve Kullanıcı 
Deneyimi Uzmanı Hande Işık’ın da proje süresince 
teknik ve kavramsal desteğiyle Y. Doç. Dr. Deniz 
Leblebici Başar tarafından yürütüldü. Proje ekibinde 
ayrıca İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden 
araştırma görevlileri Dr. Elif Küçüksayraç, Kübra Dolap, 
Seda Duman, Saniye Fışgın, Ahmet Hamurcu ile 
birlikte serbest Endüstri Ürünleri Tasarımcıları 
Seyman Çay ve Meltem Maralcan Gülmen de yer aldı.  
“Uplifting Community by Design in Emerging 
Countries” / “Gelişmekte olan Ülkelerde Tasarımla 
Toplumu Kalkındırmak” başlıklı projede öğrencilerden, 
Afrika ülkesi, Nijerya bölgesinde, halkın yaşam 
kalitesini iyileştirmeye yönelik kullanıcı odaklı ürünler 
tasarlamaları istendi. Su, yiyecek ve bütüncül olarak 
mevcut kaynakların verimli kullanılması konularında 
özelleşen proje, öğrencilerin Afrika kıtasının 
coğrafyası, tarihi, kültürü ve Afrika’da günlük yaşam 

üzerine araştırmalar yapmasıyla başlandı. Araştırma 
süreci BSH tarafından Afrika’da gerçekleştirilen saha 
araştırmalarının sunulduğu bir seminer ile devam etti.  
Bu sürecin sonunda öğrenciler belirledikleri problem 
alanlarına yoğunlaşarak alt araştırma grupları 
oluşturdular.  İTÜ ARI Teknokent’te, BSH’ın Nijeryalı 
mühendislerden oluşan danışmanlar grubu ile odak 
grup görüşmeleri gerçekleştirildi. Nijeryalı 
mühendisler, öğrencilerin Afrika’da günlük yaşam ile 
ilgili sorularını yanıtlayarak, uygulanabilir ürünler 
tasarlamalarına katkıda bulundular. Dönem boyunca 
öğrencilerin farklı disiplinlerden teknik desteğe 
ihtiyaç duydukları konularda BSH mühendisleri ile 
video konferanslar gerçekleştirildi.  Ayrıca BSH 
Almanya İnovasyon Müdürü Nora Nabee Kraft da 
dönemin son dersinde proje stüdyosunu ziyaret 
ederek, öğrencilerin projelerini inceledi ve yorumlarını 
paylaştı. BSH Türkiye, proje tasarımcısı olan 
öğrencilerle birlikte yürütecekleri bir ürün geliştirme 
süreci sonucunda ürünleri hayata geçirmeyi 
planlanıyor.  



İTÜ ARI Teknokent tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye'nin girişimcilik 
alanında verilen en prestijli ödülleri arasında gösterilen BEETECH 2016 Ödülleri, 12 
Temmuz Çarşamba günü Four Seasons İstanbul at the Bosphorus Otel’de sahiplerini 
buldu. Teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde fikir liderlerinin de buluşma noktası haline 
gelen ödül töreninin konuşmacıları arasında bu yıl, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve Türk 
Telekom CEO’su Paul Doany de yer aldı. “Çıtayı Yükseltenler” temalı etkinliğe ayrıca 
teknokent firmalarının üst düzey temsilcileri, tüm endüstriden teknoloji liderleri, 

yatırımcılar ve yöneticiler katıldı.

BEETECH 2016 ödüllerinde bu sene İTÜ ARI Teknokent 
Performans Kriterleri'ne göre değerlendirilen İTÜ ARI 
Teknokent firmalarından 20 tanesi 6 ayrı kategoride 
ödüle, 4 firma da özel ödüle layık görüldü. BEETECH 
2016 Ödül Töreni’nde konuşma yapan İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca, Beetech ödüllerinin farklı 
ölçeklerdeki firmaları teşvik etmek amaçlı olarak 
düzenlendiğini belirtirken şu değerlendirmede bulundu: 

“İTÜ ARI Teknokent olarak bir üniversitenin Ar-Ge ve 
inovasyonu desteklemek amacıyla şirket kurmasının 
önemli bir örneğini teşkil ediyoruz. Girişimcilik, Ar-Ge ve 
inovasyon ekosistemine kazandırdıklarımızla sadece 
Türkiye’nin değil dünyanın da ciddi markalarından birine 
dönüşmüş durumdayız. Ülkemize katma değer 
yaratacak yeni projelerin destekçisi ve üreticisi olmaya 
devam edeceğiz.” 
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FİRMALARININ BAŞARISI  
İTÜ ARI TEKNOKENT

İLE TAÇLANDI
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Kenan Çolpan
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İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan ise 
törende yaptığı konuşmada birkaç sene önce teknoloji 
üretiminde “çıtayı yükseltme” fikrinden yola çıkılarak 
hazırlanan Performans Kriterlerinin etkisini göstermeye 
başladığını belirtti. Çolpan BEETECH ödüllerinin firmalar 
için bir ayna görevi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu: 
“İTÜ ARI Teknokent olarak en büyük hedefimiz küresel 
bir teknoparka dönüşmek. Bu amaç doğrultusunda da çok 
önemli adımlar atıyoruz. 2016 sonunda metrekare 
başına Ar-Ge gelirimiz 2013’e göre yüzde 70, Ar-Ge 
personel gelirimiz yüzde 46 artış gösterdi. Her sene daha 
fazla firmanın sunduğumuz bu verimli iş ortamından 
yararlanmasını istiyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımız 

İTÜ ARI Teknokent Operasyon ve Proje Geliştirme Grup 
Başkanı Gökçe Tabak her yıl belirlenen performans 
kriterleriyle Teknokentin fonksiyonunu "yeniden" 
tanımladığına vurgu yaparak şu açıklamada bulundu: 
"İTÜ ARI Teknokent olarak fonksiyonumuzu inovatif bir 
yaklaşımla yeniliyoruz. Şirketlerimizin gelişimi için doğru 
zamanda, doğru kaynakla ihtiyaç bazlı ve sektörel odaklı 
destek mekanizmalarını oluşturacağız."

Hedef: Küresel bir teknopark olmak

Potansiyeli Harekete Geçirmek

neticesinde 2015 ve 2016 yıl sonunu kıyasladığımızda 
firma sayısında yüzde 33 artış sağladığımızı görüyoruz. 
Personel sayımız 2016 yıl sonunda 6.183’e ulaşırken, 
çok önem verdiğimiz kadın istihdamımız yüzde 27’ye 
ulaşmış durumda. Bugün bünyemizdeki firmalar 807 
proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknokentler 
Ar-Ge’nin ticari yüzü. Ar-Ge ciromuz 2015’e göre yüzde 
22 artış göstermiş durumda. İhracat ise dalgalı döviz 
kuruna rağmen dolar bazında yüzde 9 arttı. 
Akademisyenler tarafından kurulan firma sayında da 
yüzde 24 oranında artış yaşandı. İTÜ ARI Teknokent 
olarak girişimciliğin ve teknoloji üretiminin üssü olmak 
adına çalışmaya devam ediyoruz.”

Gökçe Tabak



BEETECH 2016 Ödül Töreni’nde 
toplam 20 firma iş hacimlerine 
göre “Kuluçka”, “Küçük”, “Orta” ve 
“Büyük” ölçekli olmak üzere ayrı 
ayrı değerlendirilerek, 6 farklı 
kategoride ödül kazandı. “Küçük” 
ölçekli firmalardan Maxim, “Orta” 
ölçekli firmalardan Analog Device, 
“Büyük” ölçekli firmalardan da 
Ericsson ve Vodafone ayrı 
kategorilerde ikişer ödülün sahibi 
oldu.

Kuluçka Kategorisi:
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birincisi: ICMS
Ulusal Uluslararası Destekler Birincisi: TAZI
AR-GE İhracat Birincisi: PANDORA
AR-GE Gelir Birincisi: MISONE
Küçük Ölçekli Firma Kategorisi:
Ulusal Uluslararası Destekler Birincisi: EDS 
Üniversite Sanayi İşbirliği Birincisi: AIM ENERJİ
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile AR-GE İhracat Birincisi: MAXIM
AR-GE Gelir Birincisi: MİKRO YAZILIMCI
Orta Ölçekli Firma Kategorisi:
Ulusal Uluslararası Destekler Birincisi: SESTEK
Üniversite Sanayi İsbirligi Birincisi: DİALOG
AR-GE İstihdam Oranı Birincisi: FOREKS
Fikir ve Sınai Mülkiyet Hakları ile Arge İhracat Birincisi: ANALOG DEVİCE
AR-GE Geliri Birincisi: KRON
Büyük Ölçekli Firma Kategorisi :
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları İle AR-GE İstihdam Oranı Birincisi: VODAFONE
Ulusal Uluslararası Destekler Birincisi: İNNOVA 
Ulusal Sanayi İşbirliği Birincisi: ARGELA
AR-GE İhracat ile AR-GE Geliri Birincisi: ERİCSSON
Özel Ödüller:
Startup Özel Ödülü: BUY BUDDY
Girişim Sermayesi Özel Ödülü: REVO 
Yönetimle Uyum Özel Ödülü: ATP 
AR-GE Öncüleri Özel Ödülü: BÜLENT KAYTAZ 

BEETECH 2016’da
İTÜ ARI Teknokent
firmaları ödülle
buluştu

BEETECH 2016 Ödül Töreni’nde ödül kazanan firmalar ve
kategorileri ise şu şekilde sıralandı:

Prof. Dr. Mehmet Karaca

18



BEETECH 2016 Ödül Töreni’nde 
toplam 20 firma iş hacimlerine 
göre “Kuluçka”, “Küçük”, “Orta” ve 
“Büyük” ölçekli olmak üzere ayrı 
ayrı değerlendirilerek, 6 farklı 
kategoride ödül kazandı. “Küçük” 
ölçekli firmalardan Maxim, “Orta” 
ölçekli firmalardan Analog Device, 
“Büyük” ölçekli firmalardan da 
Ericsson ve Vodafone ayrı 
kategorilerde ikişer ödülün sahibi 
oldu.

Kuluçka Kategorisi:
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birincisi: ICMS
Ulusal Uluslararası Destekler Birincisi: TAZI
AR-GE İhracat Birincisi: PANDORA
AR-GE Gelir Birincisi: MISONE
Küçük Ölçekli Firma Kategorisi:
Ulusal Uluslararası Destekler Birincisi: EDS 
Üniversite Sanayi İşbirliği Birincisi: AIM ENERJİ
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile AR-GE İhracat Birincisi: MAXIM
AR-GE Gelir Birincisi: MİKRO YAZILIMCI
Orta Ölçekli Firma Kategorisi:
Ulusal Uluslararası Destekler Birincisi: SESTEK
Üniversite Sanayi İsbirligi Birincisi: DİALOG
AR-GE İstihdam Oranı Birincisi: FOREKS
Fikir ve Sınai Mülkiyet Hakları ile Arge İhracat Birincisi: ANALOG DEVİCE
AR-GE Geliri Birincisi: KRON
Büyük Ölçekli Firma Kategorisi :
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları İle AR-GE İstihdam Oranı Birincisi: VODAFONE
Ulusal Uluslararası Destekler Birincisi: İNNOVA 
Ulusal Sanayi İşbirliği Birincisi: ARGELA
AR-GE İhracat ile AR-GE Geliri Birincisi: ERİCSSON
Özel Ödüller:
Startup Özel Ödülü: BUY BUDDY
Girişim Sermayesi Özel Ödülü: REVO 
Yönetimle Uyum Özel Ödülü: ATP 
AR-GE Öncüleri Özel Ödülü: BÜLENT KAYTAZ 

BEETECH 2016’da
İTÜ ARI Teknokent
firmaları ödülle
buluştu

BEETECH 2016 Ödül Töreni’nde ödül kazanan firmalar ve
kategorileri ise şu şekilde sıralandı:

Prof. Dr. Mehmet Karaca

18

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerimiz, 
bitirme projelerini 16 Haziran’da, İTÜ ARI Teknokent 
ARI-3 binasında sundu. Böylece projelerini; elektrik, 
elektronik, bilgisayar, yazılım, IT teknolojileri gibi çeşitli 
alanlarda birçok tanınmış firmaya ev sahipliği yapan İTÜ 
ARI Teknokent’te sunan öğrencilerimiz, sektöre doğru ilk 
adımlarını attı. İTÜ ARI Teknokent sakini firmaların 
yöneticilerinden ve çalışanlarından büyük ilgi gören 
etkinlikte Araştırmadan ve Geliştirmeden Sorumlu 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alper Ünal,  İTÜ ARI 
Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan ile Bilgisayar ve 
Bilişim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sema F. Oktuğ 
projeleri yakından inceledi, öğrencilerimizden ayrıntılı 
bilgiler aldı. Etkinlik kapsamında İTÜ ARI Teknokent 
CEO’su Kenan Çolpan sunumlar içerisinden beğenilerek 
dereceye giren ilk üç projeye ödüllerini takdim etti.

Öğrencilerimizin Bitirme Projeleri

İTÜ  ARI  Teknokent’te
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz, bitirme projelerini İTÜ ARI Teknokent’te 

yaptıkları özel sunumlarla sergiledi.
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İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan firmalardan 
biri olan Smart Energy Group yenilenebilir enerji 
alanındaki çalışmalarla dikkatleri üzerine çekerken, 
Yönetim Kurulu başkanı Halil Demirdağ Smart Energy 
Group hakkında her şeyi detaylarıyla H2O E-Dergisi’ne 
anlattı.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sonrasında şirket 
olarak ne zaman, nerede, ne şekilde kuruldunuz 
bahsedebilir misiniz?
Merhaba ben Halil Demirdağ.  Smart Energy Group 
Yönetim Kurulu Başkanıyım ve Boğaziçi Endüstri 

İTÜ ARI Teknokent 1.655.000 m2 büyüklüğünde bir 
arazide 250’yi aşkın firmada 6000 çalışanla 
çalışmalarına İTÜ Ayazağa Kampüsü’ndeki 10 farklı 
binada devam ediyor. Bugüne kadar 2500’ün üzerinde 
başarılı Ar-Ge projelerine imza atarak ülke ekonomisine 
katma değer üreten İTÜ ARI Teknokent bu projelerin 
yanı sıra aynı zamanda bünyesinde yer alan firmaların 
gelişmelerine ve verimli bir şekilde çalışmalarına da 

katkı sağlıyor. 

İTÜ ARI Teknokent Firmalarından

Smart  Energy  Group
Başarılı Çalışmalarına
Devam Ediyor!
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Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldum.  
Smart Energy Group, güneş enerjisi santrali ile ilgili 
faaliyetlerine 2009 yılında Güneydoğu Avrupa'da 
başladı. Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’da da 
faaliyet gösteren ve 2012 yılında Türkiye’de kuruluş 
süreçlerini tamamlayan grup, 2014 yılı itibari ile 
bünyesine katıldığı İTÜ ARI 6 Enerji Teknokenti 
Binası’nda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.  
Şirketinizin çalışma alanları, faaliyetleriniz, fark 
yaratan teknolojileriniz, gerçekleştirdikleriniz 
nelerdir?
Smart Energy Group, yenilenebilir ve temiz enerji 
kaynağı olan güneş enerjisi üzerine odaklanmış bir 
şirket. Yurt dışındaki çalışmalarının yanı sıra, 
ülkemizde de güneş santrali yatırımları bulunan ve 
diğer yatırımcılara anahtar teslim GES kurulum 
hizmetleri sunan Smart Energy Group, Ağustos 
2017’de devreye girecek güneş paneli üretim 
fabrikasıyla, bu konudaki ihtiyaca ciddi katkı sunacak 
bir yatırım daha yapmak üzere. Smart Solar Tech 
markası adı altına faaliyet gösterecek fabrika, 1.2 GWp 
üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü olmayı 
hedeflemekteyiz. PV panel fabrikasının 420 MWp’lik 
kısmını Ağustos 2017'de hayata geçirilecek. Smart 
Solar Tech, standart, PERC,  bifacial, çift-cam gibi yeni 
nesil modüller üretecektir. İlk yerli üretim paneller, 
Dünyanın önde gelen Fortune 500 firmalarından olan 
Sumec’e ait Phono Solar markasının üretim haklarını 
Smart Solar Tech’e vermesi ile gerçekleştirilecek. 
Fabrika aynı zamanda, %25 verimliliğe ulaşma 
hedefiyle kendi hücresini üretmeyi de planlamakta. Bu 
kapsamda, ITÜ ARI 6 Teknokenti’nde ARGE 
faaliyetlerini sürdüren Smart Energy Group, fabrika 
çatısı altında ARGE faaliyetlerini geliştirmeyi; 
üniversiteler ve hücre araştırma enstitüleri ile de 
çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. 
Sektörde işinin detaylarını iyi bilmek ciddi anlamda 
fark yaratan bir unsurdur. Smart Energy Group, 
mühendislik bilgisi ve titizliği ile aynı lokasyondaki 
diğer GES’lere kıyasla çok daha yüksek verim 
alabilmeyi yani daha yüksek elektrik üretebilmeyi 
başarmış bir firmadır. Örneğin Kayseri’deki Güneş 
Enerji Santralimiz, geçen sene 2 milyon kWh elektrik 
üretim değerinin üstüne çıkarak, rakiplerinden daha 
yüksek enerji üretimi sağlamıştır. Gebze’deki Smart 
Solar Tech fabrikamızda üretilecek PV panel ve hücre 
üretimlerimize de aynı kalite ve titizliğimizi yansıtarak 
sektörde, yerli ve yabancı diğer üreticilerden 
farklılaşmayı hedefliyoruz. 

Şirket olarak büyüme hedefleriniz, beklentileriniz 
nelerdir?
Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)  
Tembelova’daki güneş paneli fabrikasının dört üretim 
hattından oluşan yaklaşık 420 MW’lik kısmı kısa süre 
içinde devreye girecek. Yıllık üretim kapasitesi 1200 
MW’ye gidecek şekilde planlama yapıldı. Fabrika binası 
buna uygun dizayn edildi. Üretim hattı, 23 bin 500 
metrekarelik alana sahip hazır bina içine kurulmakta. 
GOSB Tembelova’daki panel fabrikası sadece Türkiye 
pazarını hedeflememekte, yurt dışından gelecek 
taleplere de cevap verebilecek şekilde pozisyon 
almaktadır. Fabrika kapasitesini 420’den 1200’e 
çıkartacak yatırım için teşvik belgesi alınmış durumda. 
Stratejik ortak Phono Solar’ın Avrupa bölgesine 
yönelik satışlarının da bu fabrika üzerinden yapılması 
planlanıyor. Avrupalı yerli panel üreticilerinin fiyatları 
yüksek kaldığı için piyasadan yavaş yavaş çekilmeleri, 
bu ülkelerde hem Smart Energy Group hem de Phono 
Solar için ciddi bir imkân yaratmaktadır.
İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer almanızın size 
sağladığı katkı ve avantajlar nelerdir?
Solar sektöründe eksiklikler ve geliştirilmesi gereken 
çok nokta var. Smart Energy Group olarak biz de, hem 
yatırımcı kimliğimizden hem de sektöre hizmet veren 
bir EPC firması olmamız dolayısıyla, gördüğümüz 
eksiklikleri gidermek için her gün çalışıyoruz. İTÜ ARI 
Teknokent bünyesinde olmak, bu sorunların 
çözümünde değerli akademisyenlerimiz ile işbirliği 
yapabilmemiz, gerektiğinde laboratuar, akademik 
makaleler gibi bir alt yapıya ulaşabilmek imkânlarını 
sağlaması açısından bizim için çok değerli.

Halil Demirdağ
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Girişimcilik ekosisteminin sacayaklarının başında 
üniversite ve özel sektör işbirliği geliyor. Bu işbirliği 
ortamının oluşturulmasında en önemli merkezler 
teknoparklar. Türkiye’de sayıları hızla artan 
teknoparklar yeni girişimlere ev sahipliği yapıyor. 
Böylece girişimcilik ekosistemi destekleniyor ve 
ülkelerden katma değerli iş modellerinin oluşturulması 
sağlanıyor. Bu da yüksek teknoloji ürünlerinin 
ihracatını sağlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri”  2017 
Mayıs verilerine göre şu anda Türkiye’de 66 teknopark 
bulunuyor. Bu teknoparklarda toplam 4 bin 510 şirket 

Teknokentlerin ihracattaki yeri genişliyor. 2017 verilerine göre bugüne kadar 
teknokentlerden 2.6 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bunun 900 milyon doları 2015 ve 

2016’da gerçekleşti.

İHRACATI HIZLA YÜKSELİYOR

yer alıyor ve 46 bin 314 kişi çalışıyor. Çoğunluğu 
startup olan bu şirketlerin elde ettiği gelirler de dikkat 
çekici. Buna göre teknoparklardaki şirketlerin toplam 
satışı 47 milyar TL. Bunun 2.6 milyar doları ihracat 
rakamlarından oluşuyor. Ancak bu rakam Türkiye’nin 
henüz yolun başında olduğunu gösteriyor. Paylaşılan 
verilere göre ihracatın %35’i geçen 2 yılda yapıldı. Yani 
900 milyon dolarlık ihracat 2015 ve 2016 yıllarında 
gerçekleştirildi. Özellikle geliştirilen yazılım ve yüksek 
teknoloji gibi katma değerli ürünlerin artmasıyla 
teknoparklarda yer alan şirketlerin ihracat hedefleri de 
artıyor.
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Prof. Dr. Mehmet Karaca

“Gelecekte buna hazır olmamız için 
vizyon ve imkan sağlamış durumda. İTÜ 
ARI Teknokent ihracat rakamlarının her 
geçen yıl artmasının nedeni bu imkânları 
kullanıyor olmamızdır. İTÜ, genç 
girişimcilere ve inovatif şirketlere 
sunduğu imkanlar ile öne çıkan bir 
üniversite olmanın yanında, ekonomiye 
değer katmayı da sürdürecektir.”

2016 yılı Ekim ayında düzenlenen rapora göre şu anda 
Türkiye’de en çok ihracat gerçekleştirilen teknoparklar 
sırasıyla şu şekilde; 
• İTÜ ARI Teknokent,
• ODTÜ Teknokent,
• Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
• TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi,

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde şu anda 52 Ar-Ge 
şirketi bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre bu şirketler 
124 yüksek teknolojik proje kapsamında 248 milyon 
748 bin TL tutarında ihracat yaparak yeni bir rekora 
imza attı. İTÜ ARI Teknokent şirketleri böylelikle 
ihracat rakamını %7,7 oranında arttırarak 2015 yılının 
üzerine çıkarmayı başardı. Şirketler 2016 yılında 69 
ülkeye toplam 16 sektörde ihracatını gerçekleştirdi. 
Aralarında otomotiv, havacılık ve sağlığında bulunduğu 
sektör bazlı ihracat raporunda %31 ile elektronik 
sektörü zirvede yer aldı. Elektronik sektörünü %27 ile 
yazılım, %19,5 ile telekomünikasyon ve %10’luk oran 
ile bilgisayar ve iletişim teknolojileri izledi.
Sanayi’deki gelişmeleri üniversite ortamına taşıyarak 
yeni iş birliklerine olanak tanıyan İTÜ ARI Teknokent 
2016’da en fazla ihracatı %19.78 ile ABD’ye yaptı. 

İTÜ ARI Teknokent’ten Rekor!
60’tan fazla ülkeye ihracatın yapıldığı 2016 yılında en 
fazla ihracat yapılan on ülkeler; ABD, İrlanda, İsveç, 
İngiltere ve Suudi Arabistan olarak sıralanırken bu 
ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Almanya 
Nijerya ve Pakistan takip etti.
Türkiye ekonomisinin yeni dönemde lokomotifinin 
üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde geliştirilen 
ürünler olacağına dikkat çeken İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca;
“Gelecekte buna hazır olmamız için vizyon ve imkan 
sağlamış durumda. İTÜ ARI Teknokent ihracat 
rakamlarının her geçen yıl artmasının nedeni bu 
imkânları kullanıyor olmamızdır. İTÜ, genç girişimcilere 
ve inovatif şirketlere sunduğu imkanlar ile öne çıkan bir 
üniversite olmanın yanında, ekonomiye değer katmayı 
da sürdürecektir.” dedi.  

• GOSB Teknopark,
• Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 
• İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
• Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
• Bölgesi, Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
• İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
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Tekant Gündoğan

İTÜ ARI Teknokent Desteğiyle kurulan DEVOİN firması 
İnternette var olan ve her gün yığınlar halinde yeni 
cihazlarında katılımıyla artan veri topluluğunu 
anlamlandırmaya çalışıyor. Öncü projelerinin oto-fiyat 
olduğunu belirten DEVOİN kurucu ortağı Tekant 
Gündoğan “internette yer alan açık verileri aggregate 
ederek, tek bir platformda başta kurumsal oyuncular 
olmak üzere otomotiv firmalarında bir pazar zekâsı 
sunuyoruz. “ diyerek projenin detaylarını vurguladı. 
İTÜ Çekirdek desteğiyle TÜBİTAK TEYDEP’ten 
finansmanını sağlayarak projenin başlangıcını 
gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gündoğan, İTÜ 
Çekirdek sayesinde gerçekleştirdikleri ön müşteri 
görüşmeleri ve iletişim sağlayabildikleri Pazar 
aktörlerinin kendileri için çok önemli olduğunu 
vurguladı. Hedeflerini kendi kendine öğrenme 
anlamında insan müdahalesinin en aza indirgendiği bir 
sistem oluşturmak olarak tanımlayan Gündoğan 
ilerleyen süreçte yapmak istediklerini “Bu sistemle 

2007 yılında elektrikli araç üretmek üzere yola çıkan 
Derindere Motorlu Araçlar ve OVO Enerji Şirketi (DMA 
ve OVO Enerji Şirketi) Özkan Derindere ve Önder Yol 
birlikteliğiyle kurulmuş bir şirket. Şu anda dünyada var 

İTÜ ARI Teknokent; bünyesinde bulunan firmalarla temel hedefi olan Türkiye’nin Ar-Ge 
ve inovasyona dayalı teknolojik altyapısını güçlendirme yolunda, kurulduğu ilk günden 
bu yana çeşitli alanlarda girişimleri destekleyerek ve onların gelişmesine büyük katkılar 
sağlayarak bu doğrultuda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu sayımızda İTÜ 
ARI Teknokent bünyesinde bulunan ve başarılı çalışmalarıyla anılan “DEVOİN, 
Derindere Motorlu Araçlar ve OVO Şirketi, FEV TR “ firmalarını sizlere anlatmaya devam 

ediyoruz.

Başarılarını Paylaşıyor
İTÜ ARI  Teknokentli  Firmalar 

DEVOİN Verileri Anlamlandırıyor

Derindere Motorlu Araçlar ve OVO Şirketi Teknolojisini Halkla
Buluşturmayı Hedefliyor

başta otomotiv sektörü olmak üzere, Türkiye’de Pazar 
payımızı arttırmak daha sonrasında Avrupa’da da bu 
yönden talepler ve oluşumlar var. Avrupa’yı 
hedefliyoruz.  Kısa vadede beta müşterilerimizle 
başarılı bir ürün çıkmak istiyoruz. Akabinde bu 
paketlenmiş ürünümüzü de otomotiv oyuncularına 
satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” diyerek 
özetledi.

olan en gelişmiş, en yüksek teknolojiyi uygulayan bir 
şirket olduklarını vurgulayan DMA ve OVO Enerji 
Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol şirketin 
kurulum süreci ile ilgili olarak “İlk başta bu sistemin 
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Önder Yol

geliştirmesi ABD’de oldu. Sonra tamamen millileşmek 
amacıyla bütün teknolojileri, bütün yazılımları ile 
beraber, bütün kablolaması ile beraber Türkiye’ye 
taşıdık. İstanbul’da ilk önce Beylikdüzü’nde daha sonra 
Zeytinburnu’nda üretmekteyiz bu ürünlerimizi.” 
şeklinde bilgi verdi. İTÜ ARI Teknokent içerisinde var 
olan Ar-Ge laboratuvarıyla çalışmalarını 

2011 Yılında kurulan ve 2012 yılı Ocak Ayı itibariyle 
İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer almaya 
başladıklarını belirten FEV TR Genel Müdürü Dr. Taner 
Göçmez, şirket olarak ulaşım çözümleri sunduklarını 
söyledi. İTÜ ARI Teknokent içerisinde yer alan 
ofislerinde faaliyete başladıktan sonra çalışmalarının 
ivme kazandığını vurgulayan Dr. Göçmez, 
“Motosikletten traktöre, binek otomobilden kamyona, 
gemiden lokomotife, içten yanmalı konvansiyonel 
benzinli ve dizel motorlar, bunun yanında alternatif 
yakıtlı motorlar, şanzıman, elektrikli ve hibrit araç 
teknolojileri, batarya yönetim sistemleri, batarya 
geliştirilmesi, bu geliştirdiğimiz etki sistemleri, motor 
aktarma araçlarının entegrasyonu ve kalibrasyonu ve 
testleri alanında müşterilerimize mühendislik 
hizmetleri sunuyoruz. “ diyerek çok kapsamlı bir üretim 
opsiyonları olduğunu belirtti. FEV TR’in yaptığı işlerin 
üçte ikisini ihraç ettiklerini ve bunun çok önemli bir 
durum olduğunun altını çizen Dr. Göçmez küresel 
anlamda dijital bilgi ihraç ettiği firmalar arasında 

sürdürdüklerini vurgulayan Yol, Aynı zamanda Çin’de 
elektrikli araçlar üretimi ve tahrik sistemleri 
konusunda da üretimleri olduğunu belirtirken 
hedeflerinin Türkiye’de daha da yaygınlaşarak bu 
teknolojiyi halkla buluşturabilmek ve global pazarda 
hali hazırda var olan öncü rollerini devam ettirmek 
olduğunu söyledi. İTÜ ARI Teknokent’te bulunmanın 
çeşitli faydaları olduğunu belirten Önder Yol İTÜ ARI 
Teknokent’e geliş sürecini “İTÜ ile zaten belirli 
çalışmalarımız vardı. Bizim için insana yatırım, teknik 
eleman yetiştirme, mühendis kullanabilme çok önemli 
bir şey. İTÜ ile de beraber çeşitli ortak projeler 
yapmakta ve TÜBİTAK’a beraber projeler 
vermekteydik. İTÜ rektörü sayın Prof. Dr. Mehmet 
Karaca bizim fabrikamızı ziyaret ettiğinde sizin bizim 
bünyemizde bulunmanız gerekiyor deyip bizi buraya 
davet etti. Biz de bu teklifi kırmayıp, bizim içinde çok 
şerefli bir proje görüp buraya yerleşme kararı aldık. “ 
diyerek İTÜ’nün kendilerine gösterdiği sıcak tutumdan 
dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

FEV TR Genel Müdürü
Dr. Taner Göçmez:
“Üretimimizin
3’te 2’sini ihraç ediyoruz.” 

Toyota, Daimler, BMW gibi köklü firmaların 
bulunduğunu belirtti. Şu anda FEV TR bünyesinde 55 
mühendis 2 destek personeli toplam 57 çalışanı 
bulunduğunu anlatan Dr. Taner göçmez ”2025’te 250 
çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. Test sistemleri de 
kuracağız. Şu anda sanal âlemde geliştirme yapıyoruz. 
Bunun bir de fiziksel âlemi var. Sanal âlemde 
yaptığınız gelişmeleri varide ediyorsunuz. Tam bir 
geliştirme partneri olarak, gerek yerel müşterilerimize, 
gerekse enternasyonal müşterilerimize Ar-Ge ihraç 
ederek, yani kilogram başına sattığınız miktar sonsuz 
biliyorsunuz çünkü ağırlığı yok mail gönderiyoruz.” 
diyerek gelecek hedeflerini sözlerine ekledi.

Dr. Taner Göçmez
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Parkkolay 21 otoparkla anlaştı

İTÜ ARI Teknokent, İTÜ Çekirdek, İTÜ GATE ve İTÜ MAGNET ile birlikte başarılı firmalar 
oluşumuna katkı sağlayan İTÜ’nün teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik ve startup 
ekosistemlerinin son üyelerinden biri olan Parkkolay başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. 

Yerel ve ulusal basında çeşitli haberlere konu olan 

Parkkolay geçtiğimiz günlerde girişimcilik 

ekosisteminin önemli internet sitelerinden

Mobil öncelikli bir platform olan Parkkolay ile mobil 

uygulama üzerinden ödeme yapabilir, ödeme 

sonrasında sunulan QR kod ile otoparka giriş-çıkış 

Webrazzi’ye konu oldu. Webrazzi editörlerinden 

Emre Taylan’ın kaleme aldığı haberi H2O ekibi olarak 

sizler için derledik.

yapabilirsiniz. Parkkolay ile harita üzerinde otopark-

ları doluluk ve fiyat bilgileriyle beraber görmek, 

otoparklara ileri bir tarih için rezervasyon yapa-

İTÜ Çekirdek Girişimlerinden

Parkkolay
İle İstanbul’da Otopark Devrimi
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otoparklara ileri bir tarih için rezervasyon yapa-

İTÜ Çekirdek Girişimlerinden

Parkkolay
İle İstanbul’da Otopark Devrimi
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bilmek mümkün. 2016 yılında Murat Kütük ve Büşra 

Baydan tarafından kurulan ve İTÜ Çekirdek’in başarılı 

girişimlerinden biri olan Parkkolay, bugüne kadar 

İstanbul Startup Angels ve Nexus Ventures’dan 350 

bin TL tutarında tohum yatırım alırken, İstanbul’un 

yıllardır süregelen otopark sorununa alternatif bir 

Mobil ödeme ve ileri tarihli rezervasyon özellikleriyle 

öne çıkan uygulama, rezervasyon işlemi için 

kullanıcılarından ilk bir saatin ücretini tahsil ediyor. 

Sonrasında uygulamada oluşturulan QR kod ile 

otoparka giriş yapan kullanıcılar, bir saatten daha 

uzun kaldıklarından ek ücreti de mobil cihazlarından 

ödeyebiliyor. Lansmana özel olarak anlaşmalı olduğu 

21 otoparkta da ilk bir saati 5 TL’ye sunan Parkkolay, 

yılsonunda otopark sayısını yüze çıkarma niyetinde. 

Diğer yandan kurucu ortaklardan Büşra Baydan‘dan 

öğrendiğimiz kadarıyla Parkkolay, yakın zamanda vale 

noktalarını da platforma eklemeye başlayacakmış.

çözüm sunarak, 2 ayda 10 bin indirilme ve 200 aktif 

kullanıcıya ulaştı. Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, 

Maslak ve Kadıköy gibi özellikle araç yoğunluğunun 

üst düzeyde olduğu bölgelere yoğunlaşan ve 21 

farklı otopark ile anlaşan Parkkolay Android veya iOS 

platformlarından erişilebilir durumda.

Parkkolay, yakın zamanda
vale hizmet noktalarını da
sisteme dâhil ediyor
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Enerjisa Teknoloji ve Müşteri Çözümleri Başkanı Gül 

Erol, enerji sektörünün, geleceğin şekillenmesinde 

stratejik ve lokomotif konumda olduğunun altını 

çizerek “Türkiye’de enerji sektörü hızla gelişiyor ve 

birçok yeni ve inovatif fikri hayata geçirmeye 

olanak sağlıyor” dedi. Türkiye’nin her köşesinden 

yenilikçi fikirlerin çıkacağına inandıklarını belirten 

İTÜ Çekirdek İle Enerji     Sektöründeki
Girişimcileri Destekliyor

Enerjisa, Türkiye’de bir ilki hayata geçirerek enerji sektöründe geliştirilecek projeleri 
desteklemek amacıyla İTÜ ARI Teknokent ile iş birliği gerçekleştirdi. 2015 yılından bu yana 
Enerjisa’da çalışan iç girişimcileri NAR Kurumsal Girişimcilik Programı ile destekleyen Enerjisa, 
bu kez İTÜ Çekirdek ile birlikte tüm Türkiye’den projeleri toplayacak. Açık inovasyon konusuna 
yeni bir bakış açısı getiren bu yaklaşımla Enerjisa, Kasım ayında gerçekleştirilecek 6’ncı “Big 
Bang” yarışmasında başarılı girişimlere “Enerjisa Girişimcilik Özel Ödülü” verecek ve toplam 

300.000 TL’lik ödül dağıtacak.

Erol, “Enerjisa’yı inovasyonun her aşamasında güçlü 

bir partner, mentor ve sponsor olarak konumluy-

oruz. İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi ile 

toplayacağımız fikirler, enerji sektöründe uzman 

Enerjisalılar’ın mentorluğuyla geliştirilebilecek. 

Bunun yanı sıra başarılı ve gelecek vadeden projel-

ere maddi destek de sağlayacağız” şeklinde 
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Enerjisa’nın inovasyon ve AR-GE süreçlerinin her 

aşamasında güçlü olduğuna değinen Erol, şöyle 

devam etti: “Tecrübelerimizle girişimcilere destek 

olarak hem sektörün gelişimine katkı sağlamayı 

hem de Türkiye’nin enerji sektöründeki inovatif 

dönüşümde öncü olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 

sektörde hayata geçirdiğimiz inovatif uygulama-

ların uzmanlığıyla, yenilikçi fikirleri her nerede 

olursa olsun bulup keşfetmek ve sektörümüze 

kazandırmak istiyoruz. Türkiye’de bulunan kuluçka 

merkezleri arasındaki öncü konumu, bugüne kadar 

geliştirdiği başarılı girişimcileri ve inovasyon 

ekosistemindeki engin tecrübesiyle İTÜ ARI Tekno-

kent ile işbirliğimiz sayesinde, enerji sektörüyle ilgili 

inovatif fikirlerinin seçilmesi ve eğitim programları-

na dahil edilmesi süreçlerini yöneteceğiz. Tüm 

Türkiye’den İTÜ Çekirdek’e gelip desteklenen 

sayısız girişimci ile birlikte çalışma fırsatı bula-

cağımız için şimdiden çok heyecanlıyız.” İş birliğiyle 

ilgili açıklama yapan İTÜ ARI Teknokent Genel 

Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, sağlıklı ve 

gelişen bir girişimcilik ekosisteminin kurumsal 

firmaların müşteri, destekçi hatta yatırımcı olarak 

girişimcilerle işbirliği yapmasıyla mümkün olduğunu 

söyledi. İTÜ Çekirdek’in de bu anlamda örnek bir 

model olduğunu belirten Doç. Dr. Tunçalp, sözlerini 

şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin başlangıç aşamasındaki 

en iyi girişimcilerini bulup, onları daha da geliştirip, 

daha kapsamlı işler yapmaları için kurumsal firmalar-

la ve yatırımcılarla bir araya getiriyor, destekliyoruz. 

Ayrıca büyük ölçekli firmaların girişimcilerle birlikte 

çalışabilmeleri için ortak programlar oluşturuyoruz. 

Girişimcilerimizin ödül ve yatırım niteliğindeki 

kaynaklara ulaştığı Big Bang yarışması da, toplamda 

girişimcilere ulaştırdığı kaynak ile dünyanın ilk üç 

girişimcilik yarışması arasında yer alıyor. Bu anlam-

da Türkiye’nin en değerli markalarından biriyle daha 

güçlerimizi birleştirmemiz çok önemli. Enerjisa’nın 

enerji sektöründeki bilgi ve deneyimini yanımıza 

alarak enerji ve enerjiyle ilişkili tüm alanlarda yeni 

teknolojiler, uygulamalar ve iş modelleri geliştirecek 

girişimcilerin yetişmesine katkıda bulunacağız. Bu 

yolda sağlayacakları tüm destekler için Enerjisa 

ailesine teşekkür ederiz.”
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2014 yılında Rusya’dan çıkan Ethereum, dijital para birimi konusunda Bitcoin’in ardından 
ikincilik tahtına oturdu diyebiliriz. Fakat Ethereum ile Bitcoin arasında değer bakımından bir 

yarış olsa da aslında değiştirmek istedikleri alanlar birbirlerinden çok farklı.

Bitcoin gibi dijital para birimleri artık ekonominin bir 
parçası ve birçok kişi için bir fırsat niteliği taşıyor. Bu 
blok zincirleri içerisinde üretilen ‘jetonlar’ dijital para 
aktarım sistemlerini değiştirmek için yola çıktı ve 
özellikle Bitcoin’in kısa vadede ulaştığı değer bu 
konuda bir potansiyeli olduğunun göstergesi. 
Bitcoin yapısı gereği değerini her geçen gün artır-
maya devam edecek ve piyasadaki Bitcoin miktarı 
da arttıkça bu dijital anlamda ciddi bir ekonomik 
güce dönüşecek. Elbette Bitcoin haricinde de dijital 
para birimleri mevcut. Blok zinciri yaklaşımıyla 
sonsuz para birimi yaratmak da mümkün. Fakat bu 
birimleri yüksek kitlelere yayacak olan ardında 
yatan hedef. Bu hedef mantıklı ve ikna edici olursa 
işte o zaman zincire katılanların sayısı artıyor. Ethe-
reum son dönemde adını sıkça duymaya 
başladığımız dijital para birimlerinden biri. 2014 
yılında Rusya’da ortaya çıkan ve arkasına Rusya’nın 
devlet gücünü de alan Ethereum, 2017 yılıyla birlik-
te piyasalarda kayda değer bir taban fiyata erişmeyi 
başardı. Şu sıralar bir Ethereum’un fiyatı 210 dolar 
civarında. Bitcoin’in 2,300 dolar civarındaki fiyatına 
kıyasla az olabilir fakat önemli. Ethereum’un zaman-
la Bitcoin’in değerini geçebileceği ya da Bitcoin’in 
Ethereum’dan daha mantıklı bir yatırım olduğu 

ETHEREUM
İnternetin Temelini

Sarsmak İsteyen Dijital Para:

yönünde birçok yorum görmeniz mümkün. Fakat 
bunlar yatırım yapmak isteyenleri ilgilendiriyor. 
İnternet açısından ise önemli olan Ethereum’un 
arkasındaki blok zinciri yaklaşımı. Ethereum’un esas 
ortaya çıkış amacı bir ‘dünya bilgisayarı’ yaratmak. 
Bugün tüm insanlığın yarattığı veri özel şirketlerin 
veri merkezlerindeki sunucularda, bulutta depo-
lanıyor. Uygulamalarımız, web sitelerimiz bu bilgisa-
yarlarda barındırılıyor, banka hesaplarımız ve tüm 
kişiler bilgilerimiz bu bilgisayarlarda saklanıyor. 
Ethereum’un hedefi ise bu sunucuları ‘node’ adını 
verdiği herhangi bir sahibi olmayan bilgisayarla 
değiştirmek. Böylece veri her zaman sahibinin 
kontrolünde kalacak ve sunucular kimseye ait 
olmayacak. Üretilen jetonların hedefi de temelinde 
bu sistemin işleyişini sağlamak. Şimdilik Ethere-
um’un yükselişi umut verici olsa da kimse bu siste-
min dünya çapında milyarlarca bilgisayarla birlikte 
başarılı olup olamayacağını bilmiyor. Henüz pek 
fazla Ethereum tarlası kurulmadığı gibi açık kaynaklı 
bilgisayar donanımları konusunda da geliştirmeler 
devam ediyor. Ayrıca sistemin güvenli ve verimli 
olup olmayacağı da bir soru işareti. Fakat dalgalan-
malar sonrası 200 dolar civarında sabitlenen Ethe-
reum adından söz ettirmeye devam edebilir.

30



2014 yılında Rusya’dan çıkan Ethereum, dijital para birimi konusunda Bitcoin’in ardından 
ikincilik tahtına oturdu diyebiliriz. Fakat Ethereum ile Bitcoin arasında değer bakımından bir 

yarış olsa da aslında değiştirmek istedikleri alanlar birbirlerinden çok farklı.

Bitcoin gibi dijital para birimleri artık ekonominin bir 
parçası ve birçok kişi için bir fırsat niteliği taşıyor. Bu 
blok zincirleri içerisinde üretilen ‘jetonlar’ dijital para 
aktarım sistemlerini değiştirmek için yola çıktı ve 
özellikle Bitcoin’in kısa vadede ulaştığı değer bu 
konuda bir potansiyeli olduğunun göstergesi. 
Bitcoin yapısı gereği değerini her geçen gün artır-
maya devam edecek ve piyasadaki Bitcoin miktarı 
da arttıkça bu dijital anlamda ciddi bir ekonomik 
güce dönüşecek. Elbette Bitcoin haricinde de dijital 
para birimleri mevcut. Blok zinciri yaklaşımıyla 
sonsuz para birimi yaratmak da mümkün. Fakat bu 
birimleri yüksek kitlelere yayacak olan ardında 
yatan hedef. Bu hedef mantıklı ve ikna edici olursa 
işte o zaman zincire katılanların sayısı artıyor. Ethe-
reum son dönemde adını sıkça duymaya 
başladığımız dijital para birimlerinden biri. 2014 
yılında Rusya’da ortaya çıkan ve arkasına Rusya’nın 
devlet gücünü de alan Ethereum, 2017 yılıyla birlik-
te piyasalarda kayda değer bir taban fiyata erişmeyi 
başardı. Şu sıralar bir Ethereum’un fiyatı 210 dolar 
civarında. Bitcoin’in 2,300 dolar civarındaki fiyatına 
kıyasla az olabilir fakat önemli. Ethereum’un zaman-
la Bitcoin’in değerini geçebileceği ya da Bitcoin’in 
Ethereum’dan daha mantıklı bir yatırım olduğu 

ETHEREUM
İnternetin Temelini

Sarsmak İsteyen Dijital Para:

yönünde birçok yorum görmeniz mümkün. Fakat 
bunlar yatırım yapmak isteyenleri ilgilendiriyor. 
İnternet açısından ise önemli olan Ethereum’un 
arkasındaki blok zinciri yaklaşımı. Ethereum’un esas 
ortaya çıkış amacı bir ‘dünya bilgisayarı’ yaratmak. 
Bugün tüm insanlığın yarattığı veri özel şirketlerin 
veri merkezlerindeki sunucularda, bulutta depo-
lanıyor. Uygulamalarımız, web sitelerimiz bu bilgisa-
yarlarda barındırılıyor, banka hesaplarımız ve tüm 
kişiler bilgilerimiz bu bilgisayarlarda saklanıyor. 
Ethereum’un hedefi ise bu sunucuları ‘node’ adını 
verdiği herhangi bir sahibi olmayan bilgisayarla 
değiştirmek. Böylece veri her zaman sahibinin 
kontrolünde kalacak ve sunucular kimseye ait 
olmayacak. Üretilen jetonların hedefi de temelinde 
bu sistemin işleyişini sağlamak. Şimdilik Ethere-
um’un yükselişi umut verici olsa da kimse bu siste-
min dünya çapında milyarlarca bilgisayarla birlikte 
başarılı olup olamayacağını bilmiyor. Henüz pek 
fazla Ethereum tarlası kurulmadığı gibi açık kaynaklı 
bilgisayar donanımları konusunda da geliştirmeler 
devam ediyor. Ayrıca sistemin güvenli ve verimli 
olup olmayacağı da bir soru işareti. Fakat dalgalan-
malar sonrası 200 dolar civarında sabitlenen Ethe-
reum adından söz ettirmeye devam edebilir.

30 31

İTÜ Çekirdek’li Firmalar başarılı çalışmalarıyla yatırımcıların olduğu kadar çeşitli medya 
kuruluşlarının da dikkatini çekmeyi başarıyor. Son olarak Campaign Türkiye Jr Haziran 
sayısında firmalarımızdan Smart Mimic kendine yer buldu. Biz de Campaign Türkiye Jr 

Dergisi’nin yazarlarından Seda Büktel’in gerçekleştirdiği röportajı sizler için derledik.

Elektronik cihazlar her geçen gün daha fazla 

akıllanırken teknolojinin bu nimeti bize her alanda daha 

kullanışlı ürünler sunuyor. Teknolojinin hantallığının 

çok eskilerde kaldığı günümüzde, sağlıktan güvenliğe, 

iletişimden ulaşıma kadar farklı alanlarda kullandığımız 

birçok cihaz birden fazla fonksiyonu bünyesinde 

barındırabilir hale geldi. Smart Mimic de bunlardan biri. 

Yaklaşık 1 yıl önce hayata geçirilen ve İTÜ Çekirdek 

dolayısıyla yatırım da alarak yoluna başarıyla devam 

eden güvenlik cihazı Smart Mimic'i kendinizi ya da 

eşyalarınızı güvende hissetmek istediğiniz birçok 

alanda kullanmak mümkün. Kampçılardan bisiklet 

severlere ve seyahat tutkunlarına kadar her kesime 

hitap etmeyi hedefleyen Smart Mimic, ihtiyaca göre 

şekillendirilebilecek fiyatlarıyla Türkiye'de ve dünyada 

tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Küçük ama akıllı güvenlik: Smart Mimic! 

Misafir Oldu!

Smart Mimic
 Campaign Türkiye Jr Haziran Sayısına



Sizi tanıyalım. Hangi Üniversitelerden mezun 

oldunuz, böyle bir işe girmeye karar verdiniz? 

Noyan: Ben Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik 

Mühendisliğinden mezun oldum. 

Serdar: Ben Karabük Üniversitesinden mezun oldum. 

Bir sene Lubliyana'da Erasmus yaptım. Ama bu süre 

içerisinde Noyan'la sürekli beraberdik. Müzik yapıyor-

duk, kısa film çekiyorduk, o işlerle uğraştık çok uzun bir 

süre. Hatta bayağı profesyonel seviyelere getirmiştik 

bir ara. 

Noyan: 4 senedir de büyük firmalara evde projeler 

yapıyorduk. Medikal sektörüne mesela otomatik steril-

izasyon makinesi yaptık. Festivallere hareketli sahne 

dekorları tasarladık ve onları ürettik. Karavan 

sektörüne anahtarsız giriş, otomasyon sistemleri 

yaptık. Yatlar için robotik antenler yaptık. Ama satama-

dık (gülüyor). 

Serdar: Sonra ben Erasmus dolayısıyla okulu uzattım. 

Noyan o sırada bir firmada işe başladı proje mühendisi 

olarak. O firma da yine Çekirdek'ten büyümüş bir 

firmaydı. Sağolsun o da beni tavsiye etti ve ben de 

orada çalışmaya başladım. Sonra biz Noyan'la gömlekli, 

damat gibi, arabayla toplantılar için oradan oraya 

gezmeye başladık. Sonra o hayatın bize göre 

olmadığını fark ettik. Biz daha özgür ruhluyuz ve kendi 

projelerimizi yapma hayalimiz vardı hep. 

Noyan: O arada da ben Başar Abiden Çekirdek'le ilgili 

bilgi almaya başladım. Buradan bir kontak bulduk ve bir 

şekilde başvurumuzu yaptık. Aslında biz bambaşka bir 

şeyle başvurmuştuk. Otoyol ışıklarını akıllı bir şekilde 

yakıp söndüren, aracın hızına göre enerjiden tasarruf 

eden bir projeyle başvurduk. Sonra buradaki eğitimler 

sayesinde B2G'ye değil son tüketiciye gitmeye karar 

verdik. O arada kamp yaptığımız dönemlerde aklımızda 

bu fikir vardı, çadırda bir alarm sistemi olsa da biz çadır-

dayken dışarda ne oluyor ne bitiyor anlayabilsek diye 

düşünüp kendimiz için böyle bir şey yapacaktık. Sonra-

dan bu projeyle girmeye karar verdik. Bunda çok daha 

fazla potansiyel gördük. Bunu programlanabilir bir 

platform haline getirelim dedik. Telefonunuzdan, o 

anki durumunuza göre istediğiniz şeyi seçebileceğiniz 

bir ürün olsun, telefonlardaki akıllı aksesuarların bir 

platformu olalım istedik. Sonra da Smart Mimic'i 

geliştirdik. A'dan Z'ye, devresinden dış tasarımına, 

uygulama tasarımından web sitemize kadar hepsini şu 

an biz yapıyoruz." 

Bundan sonraki hedefleriniz neler? Global pazara 

açılmayı düşünüyor musunuz? Smart Mimic'i geliştir-

erek devam mı ettireceksiniz yoksa bunu satıp sil 

baştan yeni ürünler mi deneyeceksiniz? 

Serdar: Kısa dönem hedeflerimizle başlayalım. Yakın 

zamanda Amerika seyahatimiz oldu. Ürün Amerika'da 

profilleri bazında, bisiklet, kamp gibi sosyal aktiviteler-

in daha fazla olması açısından daha fazla ilgi görüyor. 

Bu yüzden Kickstarter'a çıkarak ilk adımımızı atmak 

istiyoruz. Kısa dönemde aslında bir an önce Türkiye'nin 

dışına çıkmak, büyümek hedefimiz.

Noyan: İhracata bir an önce başlamak istiyoruz aslında. 

Arı Kovanı üzerinden bir kampanyamız oldu. Oradan bin 

adetlik satış yaptık. 100 bin TL topladık. Onların üreti-

mine başladık. İki buçuk ay içerisinde onları teslim 

edeceğiz. Aynı zamanda paralelde B2B için yeni bir 

ürün geliştirdik. Türkiye'nin en büyük yerli sigorta 

firmalarından birine 100 bin adet satış potansiyelimiz 

var şu an. Bunun gibi projelere de otomotiv, FMCG, 

bankacılık gibi sektörler bazında devam ediyoruz. Bu yıl 

sonuna kadar bu çerçevede 500 bin adet bu cihazdan 

satmayı planlıyoruz. Bu da üzerine bu cihazdan 

taktığınızda anahtarınızı bulmaya yarayan, üzerine 

taktığınızda telefonunuzu bulan, kapıya taktığınızda 

kapı açıldığında size haber veren veya call center'ın sizi 

arayabilecek bir cihaz olabileceği gibi, B2B tarafına çok 

esnek bir platform oluşturuyoruz. 

Serdar: Buradan elde ettiğimiz gelirle de Smart Mimic'e 

yatırım yaparak az önce bahsettiğimiz Avrupa ve 
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Sizi tanıyalım. Hangi Üniversitelerden mezun 
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Noyan: 4 senedir de büyük firmalara evde projeler 

yapıyorduk. Medikal sektörüne mesela otomatik steril-

izasyon makinesi yaptık. Festivallere hareketli sahne 
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Amerika'ya doğru büyüme hedefimizi gerçekleştirmeyi 

planlıyoruz. Cihazın farklı ihtiyaçlara cevap verebilen bir 

yapısı var. 

Burada fiyatlar da ihtiyaca göre değişiyor mu yoksa 

tek fiyat ve hepsi içinde mi? 

Noyan: Biz şu an ilk başladığımızdan biraz farklı bir 

model uygulamayı düşünüyoruz. Ürünü belli bir miktara 

alıyorsunuz ve profillerimiz var içerisinde. Siz mesela ev 

güvenliği ihtiyacıyla aldıysanız o profili ücretsiz alıyor-

sunuz ama ayrıca bisiklet kullanımı için de bir profil istiy-

orsanız onun için ayrı bir ücret talep ediyoruz. Bunu da 

şundan dolayı yapıyoruz; ürünün fiyatını çok 

düşürüyoruz, insanların kullanmayacakları alanlar için 

de para veriyor olduklarını düşünmelerini istemiyoruz. 

Serdar: Bunu da feedback'ler doğrultusunda 

gerçekleştirdik çünkü "Ben kamp yapmıyorum, bisiklete 

binmiyorum. O zaman niye böyle bir cihaza para verey-

im" diyenler çok oldu. Artık uygulama içi satın alımlarla 

ürünü istediğiniz yönde geliştirip kullanabiliyorsunuz. 

Ama ilk başta hangi dikeyde aldıysanız o alanda 

başlıyorsunuz. 

Türkiye'de start-up olmak zor mu? Bu işi Türkiye'de 

yapmanın artılar ve eksileri neler? Bu yola girmek 

isteyenlere neler önerirsiniz? 

Noyan: Bizimki gibi hardware ise zor bence ama İTÜ 

Çekirdek bize bu noktada çok büyük bir ön tampon 

oluşturuyor. Buraya çok seçilmiş ve değerli insanlar ve 

yatırımcılar geliyor. O yüzden biz biraz daha rahatız. Bu 

işi evde yapıyor olsaydık, firmayı kendimiz açmış olsay-

dık belki hiç buralara gelemezdik. Yani bu tarz kurumlara 

daha fazla ihtiyaç var denebilir. 

Peki, sizi en çok zorlayan şeyler neler oldu bu süreçte? 

Serdar: Arı Kovanı süreci çok stresliydi. Orada bir 

süreniz var ve hedefe ulaşmanız lazım. İlk gün sıfır TL 

yazdığı andan itibaren kum saati başladı ve her gün geri 

saydıkça, şu kadar günde şu kadar para toplamam lazım 

diye saydıkça stres de artıyor. Ama bu da bize çok iyi bir 

ders oldu. "Nasıl reklam yapılır, doğru kişilere nasıl 

ulaşılır, içerik nasıl değiştirilir, insanlara doğru bilgi nasıl 

aktarılır?" Bunları öğrenerek ve buradan aldığımız 

destekler sayesinde bu süreçleri bir şekilde atlatıp 

hedefimizin üstüne çıktık. Onu tamamlamak bence zor 

atlattığımız süreçlerden biriydi. 

Noyan: Bize şu konuda da tecrübe oldu: Kitlesel fonla-

ma platformlarına gittiğimizde artık ne yapacağımızı çok 

iyi biliyoruz.
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PARKKOLAY İstanbul havalimanlarında 

hizmet vermeye başlıyor

Park yeri sorununa yenilikçi çözümler 

getiren PARKKOLAY, İstanbul’da Atatürk 

ve Sabiha Gökçen Havalimanları 

otoparklarında da hizmet vermeye 

başlıyor. Artık bu iki havalimanında da 

önceden park yer rezervasyonu yapmak 

ve fiyat avantajlarından yararlanmak 

mümkün olacak.

CEOtudent yeni tasarımıyla 

yayında

CEOtudent, geçtiğimiz haftadan 

itibaren yeni yazılım ve 

arayüzünü devreye aldı. Ekip yeni 

arayüzüyle, içerik üreticilerine ve 

bloggerlara daha iyi bir içerik 

deneyimi sunmayı hedefliyor.

İTÜ ÇEKİRDEK’te

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

programına seçildi:

ABD’nin tanınmış gıda markalarından biri 

olan Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, 

Türkiye’deki girişimciler için bir program 

başlattığını duyurmuştu. 3,300 kişilik 

girişimci adayı ve 394 startup başvurusu 

içerisinden bu programa seçilen 6 girişim 

arasında bir İTÜ Çekirdek girişimi olan 

Unibble.com da yer oldu. 

Product Hunt’ta Lisa rüzgarı

Kullanıcıların Instagram’da yayımlanacak 

en iyi fotoğrafı seçmek konusunda 

yardımcı olan Lisa uygulaması Product 

Hunt’ta yayınlandığı gün en çok upvote 

alan uygulama oldu ve halen yerinin 

korumaya devam ediyor. Bu sayede 115 

ülkede adını duyuran Lisa, 28 ülkede 

kendi kategorisinde ilk 1000 uygulama 

arasına girdi.

Haziran Ayı satış şampiyonları

Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 

aylarında 125 farklı müşteriye 

satış yapan girişimlerimizin 

başarısını pasta keserek kutladık! 

İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Satış 

Takip Programı’na dahil olan 13 

girişim 2017’nin ilk yarısında 125 

müşteriye toplam 489.014,00 

TL tutarında satış yaptı.
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Artwise CIO’nun konuğu oldu 

Artwise ekibi CIO.com.tr’nin röportaj 

konuğu oldu. Geliştirdikleri yapay zeka 

çözümleri endüstride yeni çığırlar açmayı 

hedefleyen ekip, gelecekte iş dünyasında 

yaşanacak değişimlere dair öngörülerini 

de dile getirmiş.

Türk Telekom Pilott programında 4 İTÜ 

Çekirdek girişimi dereceye girdi

İTÜ Çekirdek girişimlerinden Vexrob, Visar, 

Artiwise ve Mobilya Takip, Türk Telekom 

Pilott Hızlandırma Programında ilk 10’a 

girerek 75.000 TL hibe desteği kazandı.

Givin Bireysel Bağış Ortalamasını Üç 

Katına Çıkardı

Evde öylece duran eşyaların sivil toplum 

kuruluşlarına (STK) bağışa dönüştüğü 

Givin’e dört ayda toplam 62 bin TL 

değerinde ürün yüklendi. Kullanıcılar, 

uygulamaya yükledikleri 230 TL’lik ürün 

miktarıyla, sivil toplum kuruluşlarına 

yapılan bireysel bağış ortalamasını üç 

katına çıkarmış oldu.
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Kartoon3D, Türkiye Disleksi Vakfı ile 

başlattığı işbirliğini duyurdu

Girişimlerimizden Kartoon3D, Türkiye 

Disleksi Vakfı ile birlikte bir işbirliğine imza 

atıyor. Dislektik çocuklar için gelişim ve 

öğrenme senaryoları eklenmiş farklı 

kutular üretecek olan ekip, bunları vakfın 

logosu ile birlikte tüm Türkiye’de eğitim 

için ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

TOFAŞ, İTÜ Çekirdek firmalarını dinledi

Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. kısa adıyla 

TOFAŞ, İTÜ Çekirdek ofisinde 

girişimlerimizle buluştu. Sunumları takip 

eden ve girişimcilerimizle fikir alışverişinde 

bulunan TOFAŞ ekibi, böylece potansiyel 

işbirliği ve müşteri anlaşmalarını 

değerlendirme fırsatı elde etti. TOFAŞ 

ekibine sunum yapan girişimcilerimiz şu 

şekildeydi; Adgager  Ahtapot,  Artiwise, 

bibip.com, Hangaar, LeadTime, Next 

Horizons, Progin, Smart Mimic, Tarsus, 

Maxwell, GmPLY, Telegrapher.
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Şirket tarafından özelleştirilen kazı aracıyla şehirlerin 

altına kazılacak 3B tünel ağları istenildiği kadar derin-

leştirilebilecek ve her biri tek şerit olacak tünellerde 

herhangi bir hız sınırı olmayacak. Samuel Beckett’tan 

esinlenilerek Godot ismi verilen kazı makinesi, Güney 

Musk gibi fütürist bir girişimcinin trafik sorununu uçan otomobillerle çözmeye 
çalışması beklenebilirdi. Kaldı ki genç deha bunu da göz önünde bulundurdu fakat 
uygulanabilir olmadığını fark etti. Bunun yerine, göklere çıkmak yerine yer altına inme 

fikri benimsendi ve The Boring Company doğdu.

Kaliforniya’da kazmaya başladığı tünelin ilk bölümünü 

tamamladı. Çalışmaların ilk olumlu sonuçlarını vermesi-

yle, California eyaleti Elon Musk’a bir diğer şirketi 

SpaceX’in park alanında deneysel kazılar yapma izni 

verdi.

Elon Musk, The Boring Company’ye dair gelişmeleri Twit-
ter ve Instagram sayfalarından düzenli olarak paylaşıyor. 
Bu paylaşımlar, hayranları tarafından şirketin sahiple-
nilmesine ve sosyal medyada konuşulmasına ön ayak 
olurken, birçok uzman The Boring Company’nin trafik 
sorununu çözmesinin ütopik bir hayal olduğunu 
savunuyordu. Geçtiğimiz yıl gerçek bir şirkete dönüşen 
The Boring Company, tünel kazma işini verimli hale 
getirdi ve 3B tünel ağı konseptini iyileştirdi. Aradan 
geçen bir yılda ortaya konulan göz ardı edilemez ilerlem-
eyse eleştirileri şimdilik haksız çıkarmışa benziyor. 

Geride kalan ayın başında Los Angeles Belediye Başkanı 
Eric Garcetti’yle bir araya gelen Elon Musk, 1200 ton 
ağırlığındaki ve 121 metre uzunluğundaki Godot ile 
kazılar yapmak için gerekli izin ve düzenlemelere dair ön 
bilgiler almıştı. Musk, tamamlayacakları ilk tünelin Los 
Angeles Havaalanından başlayarak sırasıyla Culver City, 
Santa Monica, Westwood ve Sherman Oaks’ı yer altından 
birbirine bağlayacağını; kazılacak diğer tünellerin ise Los 
Angeles’ın daha büyük bölümünü kapsayacağını 
açıklamıştı. Halihazırda üzerinde çalışılan tünel havaa-
lanıyla Culver City’yi birbirine bağlayacak.
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Dünyanın İlk Yer Altı Otobanları

Kazılıyor
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Dünyanın İlk Yer Altı Otobanları

Kazılıyor
Son yıllarda birçok ülkenin girişimciliği desteklemek için attığı adımlara Fransa da yeni 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimci vizesiyle katılıyor.

Dünyanın en önemli şirketlerinden bazılarını barındıran 
Fransa bu sayede güçlü bir ekonomiye sahip ve ülkenin 
lokomotif şirketleri yakın zamanda pek gücünü kaybe-
decek gibi görünmüyor. Ancak bu şirketlerin Ar-Ge 
yatırımlarıyla ortaya çıkan inovasyon Fransa'nın yeni 
doğan ekonomilere adapte olabilmesi için yeterli değil. 
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girişimcilerin Fransa'ya girişini ve çalışma koşullarını 
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iyileştirip öğrencilere daha iyi ortam sunarak beyin 
göçünü durdurabilecekleri görüşünde. Ayrıca tersine 
beyin göçünü sağlamak da hedefler arasında. Emmanu-
el Macron konuşmasında 'unicorn' konusuna da özellikle 
vurgu yapıyor. Fransa'nın yeni dönemdeki hedefi yeni 
unicorn'ların evi olmak. Bu konuda global vizyonu 
göstermek için de Macron konuşmasının sonunu 
İngilizce olarak tamamlamış. Fransa'dan BlaBlaCar gibi 
tanınmış girişimler çıkmış olsa da bunların sayısı pek 
fazla değil. Ülkede geçtiğimiz yıl girişimcilik 
ekosistemine 1.6 milyar dolar yatırım yapılmıştı.

Girişimci Vizesini 
Devreye Sokuyor
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İTÜ Magnet’te gerçekleştirilen Seedstars Istanbul 2017 finalinde farklı dikeylerde 
potansiyelini ortaya koyan 10 girişim yarıştı. Geçtiğimiz yıl İTÜ GATE firmalarından 
biri olan Segmentify’ın kazandığı yarışmada bu yıl da finale iki İTÜ Çekirdek girişimi 
(Ahtapot ve RePG) katılma hakkı elde etti.  İTÜ Çekirdek girişimlerinden Ahtapot, 

Seedstars Istanbul 2017 finalinde üçüncü oldu. 

30 Haziran Cuma akşamı düzenlenen finalde etkinlik 
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Dr. Deniz 
Tunçalp’in konuşmasıyla başladı. Ardından girişimler 
jüri ve katılımcıların karşısına çıkarak projelerini 
anlattı. Tüm girişimler 5 dakikalık sunum ve 5 dakikalık 
soru-cevap bölümünü tamamladıktan sonra ise jüri 
değerlendirme süreci için kapalı bir odaya geçti. Bu 

sırada katılımcılar İTÜ Magnet’te networking yapıp 
sunulan ikramların keyfini çıkardı. Jürinin oylamasının 
ardından sonuçlar için bir kez daha gözler sahneye 
dönerken İTÜ Çekirdek girişimlerinden Ahtapot, 
üçüncülük unvanıyla sahneye çıktı. Seedstars Istanbul 
2017’nin kazananı paym.es olurken ikincilik ise 
Udentify’ın oldu.

40

Ahtapot Üçüncü Oldu
İTÜ Magnet’te Düzenlendi,
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Ahtapot Üçüncü Oldu
İTÜ Magnet’te Düzenlendi,

İstanbul’da gerçekleştirilen Seedstar etkinliğinde 
yarışan girişimler birinci olarak bölge finaline 
katılmaya hak kazandığı etkinlik, sonraki aşamada 
farklı ülkelerde düzenlenen etkinliklerde kazanan 
ülkelerden gelen girişimler bölge finalinde yarışacak 
ve daha sonra da bu 5 bölgenin finalisti belirlenmiş 
olacak. Büyük final ise bu finalistler arasında, 
İsviçre’de düzenlenecek olan Seedstars Summit’te 
geçecek. Her yıl dünyanın dört bir yanından seçtiği 
girişimleri büyük finalde buluşturan ve 1 milyon dolara 
kadar ödüller sunan Seedstars’ın İstanbul etkinliği bu 
yıl İTU Magnet’te düzenlendi. Etkinliğine finaline 
seçilen 10 girişim arasında 2 İTÜ Çekirdek girişimi de 
yer aldı.

İsviçreli Seedstars Grup’un bir parçası 
olarak düzenlenen Seedstars yarışması 
65’ten fazla farklı ülkeden 
katılımcılarıyla her yıl farklı ülkelerde 
düzenlenmektedir. Organizasyon 
küresel çapta startup, girişimcilik ve 
teknoloji alanındaki bilgileri tanıtım ve 
yatırım faaliyetleri kapsamında 
gelişmekte olan ekonomilere tanıtmak 
ve onların girişimcilik süreçlerine 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
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Seedstars İstanbul
2017 nedir?
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244 yıllık köklü tarihiyle Türkiye’nin ilklerine imza atan Üniversitemiz, 3 bin 
öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşıyor.

Üniversitemizin 2016-2017 Akademik Yılı Mezuni-
yet Töreni, 7 Temmuz Cuma günü İTÜ Stadyumunda 
görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Bu önemli ve 
duygu yüklü günde mezunlarımızın mutluluğuna 
akademisyenlerimiz ve aileleri de ortak oldu. 3 bin 

Kepler Havaya!

öğrencimizin geleceğe uğurlandığı törende, bu yıl 
katıldıkları her yarışmada ödülleri kucaklayan öğren-
cilerimizin spor, bilim alanında gösterdikleri 
başarılardan ve okuldaki anılarından kesitlerin yer 
aldığı film gösterildi. 
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En yüksek dereceyi iki
öğrenci paylaştı
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Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
konuşmasına öğrencileri tebrik 
ederek başladı. Prof. Dr. Karaca, “Tür-
kiye’nin ilk teknik üniversitesi olarak 
köklü bir ekole sahibiz. 244 yıllık 
tarihimiz boyunca en iyi mühendisleri, 
mimarları, tasarımcıları, iş adamlarını, 
sanatçıları ve bilim adamlarını 
yetiştirdik ve yetiştirmeye devam 
ediyoruz. Türkiye’nin inşasında 
İTÜ’lüler önemli görevler üstleniyor. 
Üstlenmeye de devam edecek. 
Bundan sonraki yaşamınızda da 
başarılar diliyorum” diye konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca:
Türkiye’nin inşasında İTÜ’lüler önemli görevler üstleniyor.

Mezunlar adına konuşmayı 1987 Bilgisayar Mühendis-
liği Bölümü Mezunumuz ve TÜSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Bilecik yaptı. Bilecik, “İTÜ diplomanız, 
sizlere meslek hayatınızda elbette önemli avantajlar 
sağlayacak. İTÜ’nün 100.000’i aşkın mezun network’ü 
iş yaşamınızdaki en büyük güvencelerinizden biri 
olacak” dedi.

4.00 üzerinden 3.96 not ortalamasıyla en yüksek dere-
ceyi iki öğrencimiz paylaştı. Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği Bölümü’nden Utku Emre Ali ve Mimarlık 
Bölümü’nden Tayfun Saman, okulu dereceyle bitirmenin 
mutluluğunu yaşadı. Tayfun Sağlam, İTÜ ailesi olarak 
İTÜ’yü dünyanın en saygın kurumlarından biri haline 
getirmeyi görev bildiğini ifade etti. Utku Emre Ali ise 
başarısına katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür etti. 

İTÜ Ekonomi Bölümümüz ise bu yıl ilk mezunlarını verdi. 
Mezunlarımızdan Ekonomi Bölümü’nü çok bilinçli bir 
şekilde seçtiğini anlatan Yusuf Öğdük, “İTÜ’de kazan-
dığım bu birikimle iş dünyasına rahatlıkla 1-0 önde 
başladığımızı söyleyebilirim. Ekonomi bölümünün ilk 
mezunları olarak iş dünyasına başarılarımızla biz de imza 

Erol Bilecik: “Hayat boyu en
büyük güvenceniz
İTÜ Network’ü olacak”

Ekonomi bölümü ilk mezunlarını verdi
atacağız” diyerek duygularını dile getirdi. Mezuniyet 
belgelerini alan öğrenciler, tribünleri dolduran ailelerini 
selamladı. 244 yıllık tarihe sahip olan İTÜ’nün mezuniyet 
töreninde 244 öğrenci gönüllü olarak görev aldı. Tören, 
Mezuniyet Yeminini eden öğrencilerin coşkuyla keplerini 
havaya atmasıyla sona erdi.



İTÜ Rover Takımı’ndan
 URC’de
İki Derece Geldi
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İTÜ Rover Takımı, ABD'de düzenlenen Üniversiteler Arası Robotik Araç 
Yarışması’nda, Altınay Mars Kâşifi ile iki kategoride üçüncü oldu. İTÜ Rover Takımı, ilk 
kez katıldığı Üniversiteler Arası Robotik Araç Yarışması'nın (URC) finalinde, Science 
Cache ve Autonomous Traversal görevlerinde üçüncü sırada yer alarak, önemli bir 
başarı elde etti. Takımımız, bilim kategorisinde ise öğrencilerimizin tasarlayıp ürettiği 

Altınay Mars Kâşifi isimli araçla dördüncü oldu.

İlki 2007'de gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl 13 
ülkeden 82 takım başvurdu. Aralarında McGill, Michi-
gan ve Waterloo gibi saygın üniversitelerden gelen 
birçok rakibini geride bırakan İTÜ Rover Takımı 
böylece, 7 ülkeyi temsil eden ilk 13 takım arasına 
adını yazdırdı. Yarışlar, ABD'nin Utah eyaletinde 
"Mars Çölü" adıyla anılan ve Mars ile benzer 
zemine sahip olan, gelecekte uzayda 
kullanılacak yeni nesil araçların dene-
melerinin yapıldığı alanda 

Projenin danışmanlarından olan Dr. Serkan Türkeli, 
takımımızın URC yarışlarına katılıp kendini kanıtla-
masının, kaliteli eğitim verilmesi hâlinde dünyayla 
yarışabilecek mühendisler yetiştirebileceğimizin işareti 

gerçekleştirildi. Yarışların birincisi, Missouri Üniversitesi 
ekibi oldu. Kontrol ve Otomasyon, Elektronik ve Haber-
leşme, Elektrik, Uçak, Uzay, Makina, Bilgisayar ve Jeoloji 

mühendisliği bölümlerimizden 22 öğrencinin takım 
ruhuyla çalışarak geliştirdiği aracın proje danışman-

lığını, Kontrol ve Otomasyon Bölümümüzden öğre-
tim üyelerimiz Dr. Serkan Türkeli ve Yrd. Doç. 

Dr. Tufan Kumbasar yaptı. Proje liderliğini 
ise Elektrik Mühendisliği Bölümü 
öğrencimiz Tunç Türker üstlendi.

Dr. Serkan Türkeli: “URC’deki başarımızı sürekli hâle getirmeliyiz.” 
olduğunu söyledi. Türkler düşüncelerini: “Nitelikli 
üretim için İTÜ Rover Takımı kalitesinde mühendisler 
yetiştirmeliyiz. 13 yıldır yapılan yarışmaya ilk kez kabul 
almak bir başarı, ancak bunun sürekli olmasını hedefle-
meliyiz.” sözleriyle paylaştı.
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Ekibimizden ABD’de Büyük Başarı
İTÜNOM
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İTÜNOM Otonom Hava Araçları Takımımız, ABD'de düzenlenen İnsansız Hava 
Araçları (İHA) yarışmasına katılan 54 takım arasında dördüncü oldu.

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Derneği, öğrenciler 
arası İHA yarışmalarının 15'incisini, 14-17 Haziran 
tarihleri arasında, Patuxent River Askeri Hava Üssü’nde 
düzenledi. Üniversiteler bazında dünyanın en saygın 
insansız hava aracı yarışması olarak kabul edilen organi-
zasyona, aralarında Türkiye, ABD, Kanada, İsrail, Hindis-
tan, Polonya başta olmak üzere 8 ülkeden 54 takım 

2014 yılında, otonom uçuş teknolojileri geliştirmek ve 
bu teknolojilerle alakalı yarışmalarda Türkiye'yi temsil 
etmek amacıyla kurulan İTÜNOM Otonom Hava Araçları 
Takımı, aktif bir ekip olarak üniversitemiz adına birçok 
yarışmaya katılıyor. Takımımızdaki öğrenciler; otonom 

katıldı. Yarışmaya katılan Bilgisayar Mühendisliği, Uçak 
Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elek-
tik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendis-
liği öğrencilerinden oluşan İTÜNOM takımımız, En İyi 
Döner Kanatlı Araç kategorisinde ödül kazandı. İstenen 
görevleri en iyi şekilde gerçekleştiren ikinci ekip olan 
İTÜNOM, genel sıralamada ise dördüncü sırada yer aldı.

İTÜNOM Otonom Hava Araçları Takımı hakkında
uçuş teknolojileri, görüntü işleme, uzun mesafe kablo-
suz ağ teknolojileri, gömülü sistemler, güç elektroniği 
sistemleri tasarımı ve testi konularında da çalışmalar 
yürütüyor.



Üniversitemizin Mimarlık Bölümü öğrencileri, Londra’da, Westminster Üniversitesi 
Dijital Fabrikasyon Birimi’nin düzenlediği Uluslararası Tasarım Festivali’nden 

(FabFest 2017) ikincilik ödülüyle döndü.
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Londra’dan 

Üniversitemizin öğrencileri, başta Türkiye olmak 
üzere Dünya’nın dört bir yanından başarı haberleri-
yle ülkemizin gururu olmaya devam ediyor. 
Londra’da, Westminster Üniversitesi Dijital Fabri-
kasyon biriminin geleneksel Uluslararası Tasarım 
Festivali’ne Türkiye, ABD, Çin, İspanya, İtalya, Hong 

Mimarlık Bölümü Öğrencilerimize
Tasarım Ödülü

Kong, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Çek Cumhuri-
yeti, Avusturya, Hindistan, Danimarka ve Kıbrıs’tan 
30’dan fazla üniversite katıldı. Teması Pop- up City 
olan festivalde, Üniversitemizin Mimarlık Bölümü 
öğrencilerinin hazırladığı Big Crunch (Büyük Çatırtı) 
projesi ikincilik ödülüne değer görüldü. 
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Doç. Dr. Leman Figen Gül'ün danışmanlığında Mimarlık 
Fakültesi'nden takım kaptanlığını Süheyla Müge 
Halıcı’nın üstlendiği Aycan Yılmaz, Çağlan Çelebi, İnanç 
Şencan, Ömer Can Bakan’dan oluşan ekibin projesi, 
büyük bir felaket sonrası yok olan bir şehirde neredeyse 
küllerinden doğan bir organizma fikrinden yola çıkıyor ve 
büyüyen, duruma göre biçim değiştirebilen ve dönüşen 
bir durumu temsil ediyor.

Projenin danışmanlığını üstlenen Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü’nden Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Leman 
Figen Gül, öğrencilerin başarısından duyduğu mutluluğu 
dile getirdi. Doç Dr. Leman Figen Gül, festivale ikinci kez 
katıldıklarını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Çalışılması oldukça zor bir malzeme olan mukavva ile 
çalışıldı. Malzemenin imkanlarını maksimize eden bir 
tasarımın ortaya çıkarıldığı bu pavilyon elliye yakın 
katılımcının yer aldığı bir festivalde ikincilik ödülüyle 
dönmesi ikinci kez katıldığımız bu etkinlikte bizi oldukça 
mutlu etti. Üç ay süre ile çalıştık bunun özellikle son bir 
ayı yoğun geçti. Önümüzdeki senelerde benzer yarışma-
lara katılarak yeni gelişmekte olan bu alanda okulumuzu 
temsil etmek istiyoruz.”

Küllerinden doğan bir
organizma anlatılıyor

“Üniversitemizi
başarıyla temsil etmeye
devam edeceğiz”




