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Bu ay onuncu sayısını yayınlayacağımız HO dergimiz birbirinden 
farklı konularda dolu içeriğiyle okuyucularıyla buluşmayı bekliyor.
İTÜ’nün Uluslararası Girişimci Hızlandırma Programı olan İTÜ GATE, 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle birlikte gerçekleştirdiği 
dönüşümle INNOGATE adını aldı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca ve İstanbul Valisi Vasip Şahin arasında imzalanan anlaşma ile 
çalışmalarına başlayan INNOGATE’in iki sene içerisinde 100 yerli 
firmayı küresel teknoloji merkezlerine götürme hedefi heyecan verici 
haberlerimizden bir tanesi.
İTÜ ARI Teknokent kısmında okuyacağınız haberlerden biri olan, 
Barcelona’da gerçekleştirilen MWC 2017’de 5G teknolojisi için 
geliştirdiği ürününü tanıtan ARGELA firmasının adından söz ettirmesi 
gururlanmamızı sağlarken, Teknokent’li AGİTO firmasının 
“Türkiye’nin En Değerli Bilişim Şirketleri” Listesi’nde yer alabilmesi bir 
diğer sevindirici gelişme olarak göze çarptı. 
İTÜ’de Hedef Takımı Birleşik Krallık’tan “UAS Challenge 2017” 
etkinliğinde  “En İyi Üretim” Ödülü ile dönerken, EMO İstanbul Şubesi 
Proje Ödülleri’nde Elektrik Elektronik Fakülte’sinin birden fazla ödüle 
layık görülmesi bizleri heyecanlandıran gelişmelerdi.  
Sporculara verdiği destekle ön plana çıkan ve onların tercihleri 
arasında ilk sıralarda yer alan İTÜ, öğrencileri arasına 2017 Paletli 
Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş madalya 
kazanan Ayşe Ceren’i dâhil ederken, İTÜ GVO Sutopu Takımımızın 2. 
Lig Şampiyonu olması bizleri gururlandıran bir diğer gelişme oldu. 
Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. 
Girişimcilik ekosistemimizde bu ay neler yaşandığına İTÜ Çekirdek’te 
göz atarken, keyifli yazılarla ufkunuzu genişletecek ve yeniliklerden 
haberdar olacaksınız. 
İTÜNOVA TTO bölümünde bu ay iki değerli akademisyenimizle 
gerçekleştirdiğimiz projemizin detaylarına ulaşabileceksiniz. Prof. Dr. 
Lütfi Öveçoğlu’nun gerçekleştirdiği nitrit aşındırıcıların Türkiye’de 
üretilmesini amaçlayan projesi ve Prof. Dr. Okşan Çetiner ile Yrd. Doç. 
Dr. Bülent Yüceil’in geliştirdiği uçak motorlarındaki basınçlı havanın 
farklı alanlarda kullanımını amaçlayan projesi 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. 
H2O Dergisi’nin dolu içerikleriyle hazırlanmış yeni sayılarında 
görüşmek üzere, keyifli okumalar!

Saygılarımızla,
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Prof. Dr. Okşan Çetiner ve Yrd. Doç. Dr. Bülent Yüceil ile Uçak Motorlarındaki Basınçlı 
Havanın Farklı Alanlarda Kullanımına Yönelik Yürüttükleri Projeleri Hakkında Konuştuk
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Prof. Dr. Okşan ÇetinerYrd. Doç. Dr. Bülent Yüceil

Bugün tüm dünya küreselleşmeden, bilginin hızlı 

iletiminden bahsederken en önemli konu zaman haline 

geliyor. Henüz ışınlanmayı keşfedemediğimiz için 

fiziksel olarak uzak mesafelere ulaşmanın ve 

ulaştırmanın en hızlı yolu uçaklar. Dolayısıyla sadece 

bir noktadan bir noktaya gitmek için değil bilim ve 

teknolojinin gelişmesinde, insanlara ulaştırılmasında 

da uçakların çok kritik önemi var. Uçak endüstrisinde 

hatanın kabul edilemez olduğunu düşünürsek 

geliştirme yapmak oldukça yüksek sorumluluk ve 

maliyetler gerektiriyor. Fakat Türkiye son dönemlerde 

bu konuda hem yetiştirdiği akademisyen ve bilim 

insanlarıyla, hem de kurumlarıyla önemli işlere imza 

atıyor. Bu işlerden biri de Prof. Dr. Okşan Çetiner ve 

Yrd. Doç. Dr. Bülent Yüceil’in liderliğinde yürütülen 

uçak motorlarındaki basınçlı havanın farklı alanlarda 

kullanımına yönelik proje. Projede yer alan havacılık 

firmasının gizlilik içerisinde yürüttüğü süreç sebebiyle 

kamuoyuna pek fazla bilgisi yansımayan bu projeyi, bir 

yandan İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde 

öğretim görevlisi olarak görev yapan Prof. Dr. Okşan 

Çetiner ve Yrd. Doç. Dr. Bülent Yüceil ile konuştuk.

 Farklı Alanlarda Kullanımı

Uçak Motorlarındaki
 Basınçlı Havanın
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Uçak Motorlarındaki
 Basınçlı Havanın

-Öncelikle bize kendinizden bahsedebilir 

misiniz?

Bülent Yüceil: Ben Yrd. Doç. Dr. Bülent Yüceil. Uçak 

Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği 

Bölümü’nde Öğretim Üyesi’yim. Lisans eğitimimi 

uçak mühendisliğinde tamamladım. Yüksek lisans 

eğitimimi yine uçak uzay mühendisliği üzerine 

yaptım. Yurtdışında ABD University of Texas at 

Austin’de uçak uzay mühendisliği bölümünde 

doktora yaptım. Uzmanlık alanım; deneysel, 

aerodinamik akışkanlar mekaniği üzerine yüksek 

hızlı akışlar.

Okşan Çetiner:  Ben Uçak ve Uzay Bilimleri 

Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Okşan Çetiner. Lisans ve yüksek lisans 

eğitimimi İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nde 

tamamladım. Daha sonra doktora eğitimimi ABD’de 

Lehigh Universty’de makine üzerine tamamladım. 

Her ne kadar makine üzerine tamamlamış olsam da 

Air Force ve Navy projelerinde deneysel akışkanlar 

mekaniği üzerinde çalıştım. Sonrasında da burada 

öğretim üyeliğine başladım. Daha çok Bülent Bey’in 

aksine düşük hızlı akışlarla ilgileniyorum deneysel 

olarak. Özellikle de parçacık izleyerek lazerle hız 

ölçüm sistemleri üzerine uzmanlaşmış durumdayım. 

Bülent Yüceil: Bizim bu trisonik laboratuvarı 

aslında akışkanlar mekaniği ve aerodinamik 

konularında deneysel çalışmalar yapabilmek 

üzerine kurulmuş bir laboratuvar. Burada bizden 

başka birkaç öğretim üyesi daha var araştırma 

çalışmaları yapan. Konularımız aşağı yukarı benzer. 

Akışkanlar mekaniği, deneysel akışkanlar mekaniği, 

aerodinamik üzerine.

İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiğiniz projenin 

detaylarından bahsedebilir misiniz?

Bülent Yüceil: Projenin detaylarından bahsedecek 

olursak. Proje aslında temelde bir uçak motorunun 

kullandığı sıkıştırılmış havanın kullanımı ile ilgili bir 

proje. Uçağın kompresöründen alınan havanın 

uçağın çeşitli noktalarına gönderilmesi ve 

yararlanılması ile ilgili bir proje.

Proje sürecinde İTÜNOVA TTO size ne gibi 

katkılar sağladı?

Okşan Çetiner: Uçak motorları ve firma gereği 

gizlilik gerektiren bir projeydi. Dolayısıyla ön aşama 

da projeye başlangıç sürecimiz İTÜNOVA TTO dâhil 

olmadan önce epey uzun sürdü ve en sonunda 

onların üniversite çapında gizlilik anlaşmasını 

imzalamasıyla bizlerle birlikte projeye dâhil oldu. 

Sonrasında projeyle alakalı bütün idari ve mali 

detaylarla teferruatlarla onlar ilgilendiler sağ 

olsunlar. Projenin gelişimi sırasında tabi üniversite 

mensubu olmamız dolayısıyla ileri-geri proje 

süresince teknik olarak bazı düzeltmeler üzerine 

gidildi. Çünkü projenin bir kısmında da onların 

numerik olarak buradaki çalışmalarını doğrulama 

görevimiz vardı. Ortaya çıkan bazı yeni bulgular 

bizleri bazı ekstra denemeler yapmamıza yöneltti. 

Bu süreçte de mali idari konularda İTÜNOVA 

TTO’nun epey bir katkısını gördük. 

Karşıdaki firmanın bir miktar katılıklara sahip olması 

dolayısıyla örneğin, deney düzeneğinin bir kısmını 

kendileri yaptırtamadılar. Burada üniversite içinde 

yaptırılması uzun süreceği için, İTÜNOVA TTO 

istenilen standartlardaki bir firmaya imal ettirilmesi 

işlemlerini de üstlendi. Buda açıkçası projenin 

çabuk başlaması ve yürütülmesi açısından 

önemliydi bizim için.
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Türkiye yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülke fakat bu kaynakların katma değerli 
ürünlere dönüştürülmesi konusunda atmamız gereken adımlar var. Bu konuda en önemli 

görevlerden biri de maden ve metalurji alanında çalışan akademisyenlere düşüyor. 
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Prof. Dr. Lüt� Öveçoğlu

27 yıldır İTÜ’de görevli olan Prof. Dr. Lütfi Öveçoğlu, 
gerek fakülte dahilinde kurduğu laboratuvarlar 
gerekse de yaptığı akademik çalışmalarla birçok 
önemli gelişmeye imza atmış. Öveçoğlu’nun imza 
attığı projelerden biri de Türkiye’de üretimi 
gerçekleştirilemeyen elmas ve Kübik Boron Nitrit 
(CBN) aşındırıcılar/bileyicilerin üretimi üzerine. 

Mikron Elmas şirketiyle birlikte genellikle yurt 
dışından ihraç edilen, bilinen en sert aşındırıcılardan 
olan bu ürünlerin Türkiye’de üretimi üzerine bir 
çalışma gerçekleştirilen Öveçoğlu, ilk prototip 
çalışmaları tamamlamayı başardı. Prof. Dr. Lütfi 
Öveçoğlu ile İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiği bu 
proje ve diğer akademik çalışmaları üzerine konuştuk.

 Türkiye’de Üretiliyor

Nitrit 
Aşındırıcılar



Türkiye yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülke fakat bu kaynakların katma değerli 
ürünlere dönüştürülmesi konusunda atmamız gereken adımlar var. Bu konuda en önemli 

görevlerden biri de maden ve metalurji alanında çalışan akademisyenlere düşüyor. 

8

Prof. Dr. Lüt� Öveçoğlu

27 yıldır İTÜ’de görevli olan Prof. Dr. Lütfi Öveçoğlu, 
gerek fakülte dahilinde kurduğu laboratuvarlar 
gerekse de yaptığı akademik çalışmalarla birçok 
önemli gelişmeye imza atmış. Öveçoğlu’nun imza 
attığı projelerden biri de Türkiye’de üretimi 
gerçekleştirilemeyen elmas ve Kübik Boron Nitrit 
(CBN) aşındırıcılar/bileyicilerin üretimi üzerine. 

Mikron Elmas şirketiyle birlikte genellikle yurt 
dışından ihraç edilen, bilinen en sert aşındırıcılardan 
olan bu ürünlerin Türkiye’de üretimi üzerine bir 
çalışma gerçekleştirilen Öveçoğlu, ilk prototip 
çalışmaları tamamlamayı başardı. Prof. Dr. Lütfi 
Öveçoğlu ile İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiği bu 
proje ve diğer akademik çalışmaları üzerine konuştuk.

 Türkiye’de Üretiliyor

Nitrit 
Aşındırıcılar

9

Öncelikle bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

L.Ö: 1979 yılında ODTÜ'de metalürji mühendisliği 

bölümünde lisansımı daha sonra da 1980 yılında 

yüksek lisansımı aldım. TÜBİTAK yurt dışı doktora 

destek bursuyla ABD’de Stanford Üniversitesi’nde 

doktoraya kabul edildim. 1990 yılında da İTÜ 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde 

Öğretim Üyesi olarak akademik kariyerime 

başladım. 

İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiğiniz projenin 

detaylarından bahseder misiniz?

L.Ö: Hedefimiz katma değeri son derece yüksek 

olan partikül malzemeler çalışmalarını, direkt başta 

KOBİ ve sanayi kuruluşları olmak üzere Türkiye 

Sanayisi’ne kazandırmak.  Bu amaçla İTÜNOVA 

TTO’nun da bize çok büyük bir katkısı oldu. Yakın 

zamanda bir buçuk sene öncesine kadar çok küçük 

bir şirketle. Mikron Elmas Şirketiyle bir proje yaptık 

kesici diskler üzerine. Ters mühendislik yaparak bu 

diskleri toz metalürjisini kullanarak geliştirdik. Yani 

piyasada yabancı menşeyli olarak satılan bu 

disklerin Türk Firması olarak 2 tane ayrı projede 

üretimini gerçekleştirdik. Bu konuda ben İTÜNOVA 

TTO adına çalıştım. Projeyi İTÜNOVA TTO hesabına 

yaptım. Bu da çok güzel bir katkı oldu akademik 

yaşantıma. Prototipi seri üretime geçirmeyi 

düşünüyorlar. Büyük ihtimalle proje adına 

gerçekleşecek. Böyle bir durum ortaya çıkarsa da 

yine biz İTÜNOVA TTO’ya danışacağız. 

Bize gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan 

bahsedebilir misiniz?

L.Ö: Zaman içerisinde projeler alarak ki ilk aldığım 

proje TÜBİTAK projesidir kinetik enerji 

penatatörleri üzerine. Bir toz metalürjisi 

laboratuvarı kurdum. Daha sonra bu laboratuvar 

değişik farklı projelerle Devlet Planlama 

Teşkilatından, TÜBİTAK’tan bizim İTÜ BAP’tan 

aldığımız projelerle büyüdü. 2000 yılında o zamanın 

rektörü Sayın Gülsün Sağlamer’in gayretleriyle 

Devlet Planlama Teşkilatı’ndan oldukça yüksek 

miktarda bir proje aldık. İleri teknolojiler projesiydi 

bu. Burada da bizim malzeme yüksek lisans ve 

doktora programı olarak koordinatör yardımcısı 

olarak çalıştım. Bu proje sayesinde 

laboratuvarlarımızı genişletme imkânımızı bulduk. 

Mevcut toz metalürjisi laboratuvarı adı altında olan 

tek laboratuvar 9 tane laboratuvara büyüdü ve 

şuanda evrensel adıyla partikül malzemeler 

laboratuvarları olarak yeniden şekillendi.  Bu 

laboratuvarlarda da aynı şekilde farklı projeler 

zaman içerisinde yine Devlet Planlama Teşkilatı 

yine TÜBİTAK, özel sektör projeleri, İTÜ BAP 

projeleri ve en sonunda İstanbul Kalkınma 

Ajansı’ndan aldığımız büyük bir proje ve birkaç 

TÜBİTAK projesiyle şu anda laboratuvarlarımız 

istenilen düzeye geldi. Laboratuvarlarımız da 

Türkiye’de özel sektörün ihtiyacı olan ve çok az 

sayıda bulunan önemli cihazlar bulunmakta. 
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Süpersonik yani sesten hızlı uçuş aslında çok 
uzun yıllar önce başarılmıştı. Uzunca bir süre 
önce geliştirilmiş olan savaş uçakları küçük 
ve atik gövdelerinde taşıdıkları büyük jet 
motorlarıyla sesten birkaç kat hızlı uçmak 

konusunda pek sorun yaşamıyorlar.

Süpersonic Yolcu

Geri Sayım Başladı
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Elbette sesten hızlı uçuş sadece savaş uçaklarına 
özgü bir durum da değil. Efsanevi Concorde uçakları, 
yolcu taşımacılığına sesten daha yüksek hızları 
kazandırarak yıllarca teknolojinin zirvesini temsil 
ettiler. Ancak kazalar sonucu onlara azalan güven ve 
yakıt maliyetlerinin artması – düşük yolcu kapasitesi 
sebebiyle tırmanan bilet fiyatları Concorde’ları 
ekonomik açıdan sürdürebilir kılmadı. Bu sebeple 
Concorde’lar 2003 yılında emekliye ayrıldıklarından bu 
yana yolcular için sesten hızlı uçmanın bir yolu 
bulunmuyor. Fakat Concorde’lar 2000’li yıllara kadar 
kullanılmış olsalar da aslında geliştirilme süreci 
1960’lara dayanıyordu. Dolayısıyla bugünün 
teknolojisiyle temiz bir kağıt üzerine süpersonik uçak 
geliştirme fikri birçok kişinin merakını cezbetmeye 
devam etti. Bugünlerde birçok farklı kurum ve birlik 
süpersonik uçuş için önemli çalışmalar yürütüyor. 
Bunlardan biri NASA ve Lockheed Martin ortaklığında 
yürütülen QueSST projesi. Bu proje ticari bir uçak 
üretiminden çok süpersonik uçuşlarda görülen ‘sonik 
patlama’ etkisini azaltmayı hedefliyor. Sesten hızlı 
uçuşlarda, ses hızının aşıldığı anda çok büyük bir ‘sonik 
patlama’ sesi ortaya çıkıyor. Bu ses uçakların 
muazzam yüksekliğine rağmen şehirlerde binaların 
camlarını titretebiliyor. Concorde uçuşlarında bunun 
önüne geçebilmek için ses hızı sadece okyanus 
üzerindeyken aşılıyordu. NASA’nın hedefi uçağın 
aerodinamik tasarımını geliştirerek bu sesi daha az 
rezonans yaratan, daha derin bir sese dönüştürmek. 
Böylece sonik patlama daha ‘sessiz’ hale gelecek.
NASA yıl sonuna kadar bu projeyle ilgili başka 
firmaların da başvurularını kabul ediyor. Ardından 
proje konusunda nihai kararlar verilecek ve gerçek 
boyutlu testler için çalışmalar başlayacak. Gerçek 
boyutlu ilk testler 2021 yılında başlayabilir. Ancak 
sessiz sonik patlamaya sahip ilk uçağın 2030’dan önce 
yolcu taşıması beklenmiyor. Uçuşa daha yakın projeler 
de mevcut. ABD Denver merkezli bir şirket olan Boom, 
şimdiden üçte bir boyutlu model uçağı geliştirmiş 
durumda. Bu yılın sonlarında test uçuşlarına başlaması 
beklenen Boom XB-1, Concorde’un izinden gitmeye en 
yakın aday. Saatte yaklaşık 2.500 kilometre hıza 
ulaşabilen uçak, bu sayede Concorde’dan 200 km daha 
hızlı yol alabilecek. Böylece Londra – New York arasını 
3 saat 15 dakikada kat etmesi mümkün olacak. Boom, 
Concorde’un başarısızlıklarından da ders aldığını dile 
getiriyor ve bu sebeple bilet fiyatlarının normal bir 
uçuştaki business class fiyatlarının üzerine 
çıkmayacağını iddia ediyor. Zira Concorde’un fiyatları 

12 bin dolara kadar çıkabiliyordu. 
Son olarak daha devrimsel bir projeden de bahsedelim. 
Manchester Üniversitesi, Royce Enstitüsü ve Central 
South University of China tarafından yürütülen yeni 
bir projede 3 bin santigrat derece sıcaklıklara 
dayanabilen yeni bir tür seramik kaplama geliştirildi. 
Günümüzde kullanılan kaplamalardan 12 kat daha 
güçlü olan bu seramik kaplama roketler ve askeri 
savunma sistemlerinin yanı sıra yüksek hızlı uçaklarda 
da kullanılabilecek.
Bu denli yüksek sıcaklıklara dayanabilen bir kaplama, 
yüksek hızlı uçuşlarda kritik öneme sahip. Zira uçak 
üzerinde hava sürtünmesi sebebiyle ve motor 
aksamları üzerinde çok yüksek sıcaklıklar oluşuyor. Bu 
yüksek sıcaklıklar metal malzemenin zayıflamasına ve 
dolayısıyla uçağın gövde bütünlüğünün kaybolmasına 
neden olabiliyor. Concorde’larda kullanılan titanyum 
malzemeye rağmen uçak gövdesinin en yüksek 
süratte genişleyerek esnasında karada olduğundan 
7,5 cm daha uzun hale gelebildiğini rapor edilmişti. 
Dolayısıyla bu etkiyi mümkün olduğunca azaltabilmek 
çok önemli. Yeni geliştirilen malzeme sayesinde uçak 
gövdesi, sıcaklıklardan daha az etkileniyor. Tıpkı uzay 
mekiklerinde olduğu gibi bindirme noktalarındaki 
kaplama, sıcaklığı dayanırken arkasındaki metal 
malzemelerinin nispeten serin kalmasını 
sağlayabiliyor. Henüz yapılmış ölçekli testler olmasa 
da bu malzeme sayesinde uçakların teorik olarak ses 
hızının 4-5 katına ulaşabilmesi mümkün. Bu da Londra 
– New York arasının 2 saatten kısa süreceği anlamına 
geliyor. Yakın gelecekte süpersonik uçuşların tekrar 
başlama ihtimali artık oldukça yüksek. Fakat 2030 
sonrasında sonik patlama etkilerinden kurtulmuş, 
hipersonik hızlara çıkabilen yolcu uçakları da 
görmemiz mümkün olacak.

Süpersonic Yolcu
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Alberta Üniversitesi ve IBM’in ortak gerçekleştirdiği bir çalışma sonucu geliştirilen yapay 
zekâ yazılımı, Şizofreni hastalığını %74 doğruluk oranıyla önceden tespit edebiliyor. 

Araştırma sonuçları Nature.com üzerinde yayımlandı.

Araştırmaya Alberta Üniversitesi biyomedikal 
anlamda destek verirken IBM de yapay zekâ 
yazılımları ve bilgisayar gücü anlamında destek 
sağlamış. Temel olarak beyindeki kan akışını 
gösteren MR taramalarına dayanan araştırma, yapay 
sinir ağlarından oluşan sistemin hızlı öğrenme 
özelliğini kullanıyor. Böylece şizofreni hastalığı ve 
yan etkileri üzerine bir algoritma geliştirilmesi ve 
hastalığın erken tespitine ilişkin tahminler 
yapılabilmesi mümkün olmuş. Araştırma için 95 kişi 
üzerinde çalışma yapılmış. Sesli bir egzersizi 
çözerken beyin taramaları kaydedilen kişilerden 
bazıları şizofreni tanısı konulmuş, bazıları ise sağlıklı 
deneklerden seçilmiş. Bu araştırma için MR 
testlerinin sonuçları anonim bir şekilde bu yapay 
sinir ağı sistemine iletiliyor ve sistem bu 
taramalardaki kan akışlarını takip ederek hepsinin bir 
haritasını çıkarıyor. Ardından sisteme hangi 
taramaların şizofren ve hangilerinin sağlıklı kişilerin 

olduğu bilgisi veriliyor. Böylece sistem kan 
akışlarındaki farklılıkları hastalık ile eşleştirecek 
şekilde çalışarak ortaya bir tahmin algoritması 
geliştiriyor. Algoritma ile yapay zekâ kendisine 
sunulan MR testlerine bakarak %74 doğruluk 
oranıyla şizofreni tahmini yapabiliyor. Böylece 
şizofreni konusunda erken ve hızlı bir teşhis 
yapılabilmesi konusunda önemli bir adım atılmış 
oluyor. Araştırmaya katılan bilim insanlarından biri 
olan Alberta Üniversitesi’nden Dr. Serdar Dursun, bu 
araştırma ile beyinde keşfedilmeyi bekleyen yeni 
bağlantılar olduğunu farkettiklerini dile getiriyor ve 
yapay zekânın bu bağları keşfedebilmek konusunda 
kendilerine çok hız kazandırdığını söylüyor. Bilim 
insanları ve IBM yeni bulgular ve bu tahminlerin 
doğruluk oranları üzerine çalışmalarına devam 
edecek. Dolayısıyla yakın vadede hem şizofreninin 
erken tanısı ve hem de tedavisi üzerine umut 
vadeden sonuçlar görebiliriz.
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İklim değişikliği, en büyük sosyal, ekonomik ve çevresel sorun olma yolunda ilerliyor. Bu 
değişim, aşırı sıcaklık değişimleri, deniz seviyesinin yükselmesi ve bazı türlerin nesillerinin 
tükenmesi şeklinde kendini göstermeye başladı. Son 150 yılda, ortalama sıcaklık 
dünyada neredeyse 0,8, Avrupa’da ise yaklaşık 1 ºC arttı. Hükümetler arası İklim 
Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change), hiçbir şey yapılmaması 
halinde küresel sıcaklığın 1,8 ile 4,0 ºC kadar daha artmasını bekliyor  ki bu da sanayi 

öncesi zamanlardan beri kaydedilen sıcaklık artışının 2 °C’yi aşacağı anlamına geliyor.

İklim bu hızla değişmeye devam ederse dünyanın pek 
çok yerinde doğal afetler meydana gelecek, temiz su 
sıkıntısı ve gıda yetersizliği sorunlarının ortaya çıkma 
ihtimali yükselecek. Bilim insanları, tüm bu sorunların 
önümüzdeki yıllarda giderek artacağını öngörüyor. 
Üstelik bunlar geri dönüşü olmayan ve büyük 
felaketleri tetikleyecek durumlar. MIT’den Profesör 
Elfatih Eltahir’in son yayınladığı araştırmaya göre 
hiçbir önlem alınmazsa 2100 yılında Güney Asya 
nüfusu, aşırı sıcaklık artışı sonucu tamamen yok 
olacak. Eltahir ve ekibi yaptıkları çalışmalar sonucunda 
iki farklı senaryo meydana getirdi. Buna göre ya 

geçmişteki iklim politikalarıyla devam edecek ya da 
sera gazı emisyonlarını minimuma indirebileceğimiz 
bir model belirleyeceğiz. Ekip, eğer aynı politikalarla 
devam edersek Güney Asya’nın 2100 yılına 
gelindiğinde artık yaşanabilir bir yer olmayacağını 
söylüyor. Karbon salınımı ve sera gazları küresel 
ısınmaya neden olarak iklim değişikliğini hızlandırıyor. 
Bu durumda emisyon oranlarını azaltmayı tercih 
etmek daha mantıklı bir karar gibi gözüküyor. Rüzgâr 
gülleri, güneş tarlaları gibi yenilebilir enerji 
kaynaklarına yönelmek veya gelişmiş bir atık sistemi 
organize etmek iyi bir başlangıç olabilir.

durdurulabilir mi?



‘LTE’nin 5G Evrimine Üstün Katkı’ kategorisinde finale 
kalarak 5G’ye katkı alanında dünyadaki en iyi 5 çözüm 
arasına giren Argela, ProgRAN ile 2020 yılında tüm 
dünyada yaygın olarak kullanıma girmesi beklenen 
5G’nin temel yapıtaşlarından biri niteliğinde olan 
programlanabilir radyo erişim ağları için esnek ve 
özelleştirilebilir bir çözüm sunuyor. ProgRAN 

Bülent Kaytaz

Türkiye’nin 5G teknolojisi, Türk Telekom’un Ar-Ge ve inovasyon iştiraki Argela ile dünya 
vitrinine çıktı. Argela, 27 Şubat-2 Mart 2017 tarihlerinde İspanya’nın Barcelona şehrinde 
düzenlenen ve teknoloji dünyasının en büyük zirvesi olan Mobil Dünya Kongresi’nde 5G 
alanında geliştirdiği yenilikçi teknoloji çözümlerini tanıttı. Argela’nın yüzde yüz yerli 
mühendislikle geliştirdiği ve bu yıldan itibaren ProgNET ürün grubu altında topladığı; 
ProgRAN, 5G Analitikleri ve kurumsal ağ çözümleri, dünyanın dört bir yanından fuara 
katılan endüstri uzmanlarının ilgi odağı oldu.  Milli kaynaklarla geliştirilen 5G teknolojisi 

ProgNET, küresel telekom devleri tarafından da ilgiyle karşılandı.

Argela’nın ProgRAN’ı MWC 17’de 5G’ye katkı alanında dünyadaki
en iyi 5 çözüm arasına girdi

sayesinde bir doğal afet durumunda ihtiyaç duyulacak 
yüksek kapasiteli, kesintisiz iletişim, mobil şebeke 
üzerinde dinamik olarak özel dilimler oluşturularak 
sağlanabilecek.  Farklı bir şehirde bulunan bir cerrah, 
ProgRAN’ın sağladığı esneklik sayesinde 
oluşturulacak kesintisiz, genişbant bağlantı ile 
ameliyathaneye uzaktan bağlanabilecek ve modern 
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Prognet’la Barcelona’ya Damga Vurdu
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tıp cihazlarını kullanarak operasyonu uzaktan 
gerçekleştirebilecek. Benzer şekilde, ProgRAN’ın 
sunduğu esneklik sayesinde bir derbi maçın oynandığı 
stadyumda bulunan on binlerce kişi aynı anda internete 
bağlanarak veri indirme ve yükleme işlemini sorunsuz 
olarak gerçekleştirilebilecek. 5G’yi beklemeden 
nesnelerin interneti (Internet of Things – IoT) 
teknolojisine yön verecek çalışmalar ProgRAN çözümü 
ile deneyimlenebilecek.

Argela CEO’su Bülent Kaytaz ise, son 5 yıldır, 5G 
sistemlerine programlanabilme ve kontrol edilebilme 
özellikleri sağlayan ve iletişim altyapılarını daha verimli, 
akıllı hale getiren yazılım ağırlıklı teknolojilere 
odaklandıklarını söyledi. Kaytaz açıklamasını şu sözleri 
ile sürdürdü: “5G teknolojileri üzerindeki 
çalışmalarımızda kendimize üç önemli hedef koyduk. 
Bunlardan ilki, 5G konusunda uluslararası düzeyde 
kabul görmüş bir teknoloji şirketi olmak. İkincisi, bu 
teknolojileri kullanarak milli ve güvenlikli iletişim 
altyapılarının geliştirilmesine katkıda bulunmak. 
Üçüncüsü ise, geliştirdiğimiz bu özgün teknolojilerin 
ülke içinde ve uluslararası arenada kurduğumuz 
ekosistem vasıtasıyla büyük ölçekli projelerde 
bugünden uygulanmasını sağlamak. Bu kapsamda 5G 
teknolojileri alanında geliştirdiğimiz ProgRAN ile dünya 
genelinde kullanılacak 5G uyumlu baz istasyonlarını 
tasarlıyor ve 5G’nin standartlarını LTE lansmanı 
öncesinden itibaren kodluyoruz. ProgRAN ürünümüzü 
kullanmak için 5G’nin hayata geçilmesini beklememize 
gerek yok. Bu teknoloji şu an kullanılan LTE baz 
istasyonlarından kullanılabilir. ProgRAN’ı yerli baz 
istasyonumuz ULAK’A da entegre ederek Türkiye’nin 
üretmiş olduğu bir teknolojiyi kullanacağız. Bu şekilde 
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hareket ettiklerini, Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
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ProgRAN sayesinde bir doğal afet 
durumunda ihtiyaç duyulacak yüksek 
kapasiteli, kesintisiz iletişim, mobil 

Argela CEO’su Bülent Kaytaz: “ProgRAN’ı yerli baz istasyonumuz
ULAK’a entegre edeceğiz ve patenti Türkiye’ye ait olan

baz istasyonlarına sahip olacağız”



Bilmeyenler için kısaca özetleyecek olursak 
Monument, yapay zekâ teknolojilerini kullanarak video 
ve fotoğraf depolamasını verimli ve kolay hale getiren 
bir cihaz. Özellikle ev içinde ortak kullanım odağında bir 
cihaz olan Monument, otomatik depolama yapabiliyor 
ve depolanan görsellerde ne/kim olduğunu tespit edip 
içerikleri organize ediyor. Birbirinin aynısı olan 
görselleri de ayıklayabiliyor. İşte bu sıra dışı 
özellikleriyle Kickstarter’da 700 bin dolar toplamayı 
başaran Monument, aldığımız bilgiye göre 1,4 milyon 
dolarlık yeni bir yatırıma imza attı ve bu tohum yatırım 
turuna ileri teknoloji girişimlerine yatırım yapan ACT 
Venture Partners’ın öncülük etti. Ayrıca İTÜ ARI 
Teknokent, Chicago merkezli yatırım firması Bluestein 
Associates ve melek yatırımcı Sinan Güler de bu 
yatırım turuna katıldı. Kickstarter kampanyasından 
sonra 400 bin dolar melek yatırım alan girişimin toplam 
yatırımı böylece 1,8 milyon dolara yükselmiş oldu.

Yapay zekâ temelli dosya depolama cihazı Monument yeni bir yatırıma daha imza attı. 
Kickstarter’da en çok destek toplayan Türk girişimi olan Monument, ACT Venture 

Partners öncülüğünde 1,4 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı.

İTÜ ARI Teknokent'in Yatırımcısı Olduğu
Akıllı Dosya Depolama Cihazı 

1,4 Milyon Dolar Yatırım Aldı
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Semih Hazar (CTO) ile Monument’i kuran CEO Ercan 
Erciyes‘ten aldığımız bilgiye göre Monument, 
Kickstarter kampanyasının ardından yoğun bir 
üretim ve yazılım geliştirme sürecine girmiş. 
Tüketici elektroniği konusunda Amerika’nın önde 
gelen firmalarında yöneticilik yapmış iki 

Amazon Prime Day etkinliğiyle ABD tanıtımını 
gerçekleştiren Monument, kendi sitesi üzerinden de 
sipariş alıyor. Tüm satış ve pazarlama operasyonunu 
Chicago’daki merkez ofisinden sürdüren girişim ama 
İTÜ Magnet içerisinde de bir R&D ofisine sahip olan 
Monument’in CEO’su Ercan Erciyes; “Amacımız, 
yapay zekâ (artificial intelligence) ve derin öğrenme 
(deep learning) teknolojilerini resim ve video 
yönetimine uygulayarak bu alanda özgün ürün ve 
servisler geliştirmek ve kullanıcılara farklı bir 
tecrübe sağlamak. Yakın zamanda bu alanda yeni iş 
birliği duyurularımız olacak. Aldığımız bu yatırımı 
yeni ürün geliştirme, pazarlama ve yeni kanallara 

Çin’de kendi üretim hattını kurdu ve satışa başladı

ABD çıkışını Prime Day
desteğiyle yaptı

profesyoneli de ekibe katarak yetenek havuzunu 
genişletmiş. Şu anda 10 kişilik bir ekiple yoluna 
devam eden Monument, Çin’in Shenzhen şehrinde 
kendi üretim hattında üretim yapıyor ve bu 
yılbaşından beri Kickstarter destekçilerine ürünlerini 
sevkediyor.

erişim için kullanacağız.” diyor ve Consumer 
Technology Association (CTA) tarafından Illinois 
eyaletinin inovasyon elçisi olarak gösterildiklerini 
ekliyor. ACT Ventures Partners Yönetici Ortağı 
Erhan Kılıçözlü ise platform agnostik bir yapay zeka 
teknolojisine yatırım yapmaktan heyecan 
duyduklarını paylaşıyor. 

Ercan Erciyes Semih Hazar
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Türkiye’de kendi geliştirdiği yazılım ile dijital müzik 
yayını yapan tek şirket olan İTÜ ARI Teknokent 
firmalarından SMG, bu yazılımı müzik, anons ve reklam 
yayınlarının yanı sıra, müşterilerine özel çözümler 
sunmak için de kullanıyor. SMG’nin son yeniliklerinden 
push audio da, başta güvenlik olmak üzere pek çok 
konuda şirketlerin merkezleriyle lokasyonları arasında 
hızlı bir iletişim sağlıyor. SMG Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Serkan Polat, push audio’nun mağaza içi 
anonstan farklı bir hizmet olduğunun altını çizerek 
sistem hakkında şu bilgileri verdi, “Bir mağazada, 
yangın, hırsızlık gibi olumsuz bir durum yaşandığında, 
güvenlik görevlisi olayı kameralardan görür, mağazayı 
arar, mağazadaki yetkili anons odasına gider ve 
anonsu yapar. Tüm bu süreç, acil durumlarda ciddi bir 
zaman kaybı anlamına geliyor. Biz bunu nasıl 
kısaltabiliriz diye düşündük ve push audio’yu 
geliştirdik. Buna göre, olumsuz durumu gören güvenlik 
görevlisi SMG yönetim panelinde anonsu 
seslendiriyor, kaydediyor, dinliyor ve tek bir tuşla 
istediği mağazaya gönderiyor. Bu anons direkt olarak 
olayın yaşandığı mağazada yayınlanıyor ve böylece 
saniyeler içerisinde gerekli aksiyon alınabiliyor. Bazı 
müşterilerimiz ise kaydettikleri anonsu dinlemeden 
direkt mağazaya göndermeyi tercih ediyor, bu nedenle 
dinleme özelliğini opsiyonlu olarak sunuyoruz.” Push 
audio’nun en önemli avantajlardan biri de, sistemi 
kullanmak için herhangi bir cihaz ya da ekstra 
programa ihtiyaç duyulmaması. Anonsu yapacak kişi, 
internet bağlantısı olan herhangi bir yerden işlemi 

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alan İTÜ ARI Teknokent 
firmalarından SMG, müzik, anons ve reklam hizmetlerinin yanı sıra geliştirdiği yazılımlarla 
müşterilerine etkili çözümler sunuyor. SMG’nin son yeniliklerinden biri de push audio. 
Buna göre, SMG’nin hizmet verdiği markalar, herhangi bir mağaza ya da şubelerinde 
yangın, hırsızlık gibi bir durumla karşılaştıklarında, hiçbir ekstra cihaza ihtiyaç duymadan, 
yalnızca internet bağlantısıyla bulundukları noktadan olayın yaşandığı yere saniyeler 

içinde anons yapabiliyor.

gerçekleştirebiliyor. Sistem tüm tarayıcılarda 
açılabildiğinden, anons hızlı ve kesintisiz olarak 
yapılabiliyor.

Motivasyon konuşması
yapan da var, 1 Nisan şakası da!
Push audio, acil durumlarda zaman kazanmak için 
geliştirilse de, müşteriler farklı amaçlar için de hızlı ve 
pratik olan bu yöntemi tercih ediyor. Örneğin şirket 
yetkilisi tüm mağazalardaki ya da yalnızca belirli 
noktalardaki personeline seslenebiliyor, bilgilendirme, 
motivasyon konuşması ya da kutlama yapabiliyor. 
Serkan Polat, hizmet verdikleri bir markanın 
çalışanlarına push audio üzerinden 1 Nisan şakası 
yaptığını ve bu gibi keyifli anların markayla çalışanlar 
arasındaki bağı güçlendirdiğini söyledi. Yazılımlarını 
geliştirmek için başvurdukları İTÜ ARI Teknokent’e en 
yüksek puanla girdiklerini belirten Polat ayrıca, 
müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni projeler 
üzerine çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.
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SMG’nin Anında Anons Hizmeti 

İle Mağazalarda Güvenlik Üst Seviyeye Çıkıyor
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Monitise İşCep için geliştirdiği Siri ile havale 
özelliği ile dijital bankacılık alanında yenilikler 
sunmaya devam ediyor. Türkiye İş Bankası 
Monitise MEA işbirliği ile 4.1 milyon aktif 
kullanıcıya sahip mobil bankacılık uygulaması 
İşCep’i yeni özelliklerle güncellemeye devam 
ediyor. Yakın zamanda iMessage üzerinden para 
gönderme özelliği eklenen İşCep artık Apple’ın 
sesli asistanı Siri ile havale yapabiliyor.

Teknokentli Agito
“Türkiye’nin En Değerli” Listesinde

Monitise İşcep İçin Siri İle Havale Özelliğini Geliştirdi
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“ARNECA Danışmanlık olarak biz müşterilerimizin 
dijital dönüşümlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. 
Bu katkımız gerekli insan kaynaklarını sağlayarak 
olduğu gibi projeleri anahtar teslim, analizden 
geliştirme destek ve teslime kadar sürdürerekte 
oluyor.” diyerek sözlerine başlayan ARNECA 
Danışmanlık Genel Müdürü Alican Elgin, Masalcı 
uygulamalarının 200 binden fazla indirilme sayısına 
ulaştığını ve 6 yaşa kadar olan çocukların severek 
kullandığı bir uygulama olduğunu belirtti. 
Geliştirdikleri projelere kimi zaman üzerinde çalışılan 
konudan hareketle geçiş yaptıklarını belirten Elgin, 
“Proje çalışmalarımız sırasında bizim farklı 
ürünlerimizde ortaya çıktı. Örneğin, Smarty Event App 
yani etkinlik mobil uygulamamız, garanti bankasına 

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” ARNECA ve 

MAXWELL INNOVATIONS“  firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

yaptığımız bir mobil uygulama projemizden ortaya 
çıktı ve şuan 50’yi aşkın müşteride etkinlik mobil 
uygulaması sektöründe rakipsiz bir duruma geldi.” 
diyerek konuyu örnekledi. Şirket hedefleri olarak takip 
eden yıllarda Almanya başta olmak üzere Smart 
Event’i dış sektörlere sunmak istediklerini belirten 
Elgin, “İstanbul’da iki tane, Maraş’ta 1 tane olmak 
üzere toplam 3 ofisimiz var. İstanbul’da İTÜ ARI 
Teknokent’teyiz. Maraş’ta ise Sütçü İmam Üniversitesi 
Teknokent’indeyiz. Bu iki teknokenti bir araya 
getirecek güzel bir projede yaptık. Bu bizim için hem iki 
teknokent kanalıyla hem de müşterimizin de 
teknokent tarafında olduğu projeydi.  Bu projeden çok 
memnun kaldık.“ diyerek İTÜ ARI Teknokent 
bünyesinde olmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Başarılarını Paylaşıyor
İTÜ ARI  Teknokentli  Firmalar 

ARNECA Genel Müdürü
Alican Elgin “Smart Event
App ile Dış Piyasalara
Açılmak İstiyoruz”
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MAXWELL INNOVATIONS“  firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.
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Başarılarını Paylaşıyor
İTÜ ARI  Teknokentli  Firmalar 

ARNECA Genel Müdürü
Alican Elgin “Smart Event
App ile Dış Piyasalara
Açılmak İstiyoruz”
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Bir havacılık firması olan MAXWELL INNOVATIONS 

insansız hava araçları (İHA) alanında çalışmalarını 

sürdürüyor. Geliştirdikleri İHA’ları daha çok endüstriyel 

alanda kullanmak üzere tasarladıklarını belirten 

şirketin İş Geliştirme Sorumlusu Barış Karacaoğlu şu 

an gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmalarının ve satışların 

bunun üzerine olduğunu belirtiyor. Geliştirmek 

istedikleri teknoloji ile İHA’ların endüstriyel alanda 

ortam şartlarına dayanım gösterecek bir araç olmasını 

amaçladıklarını aktaran Karacaoğlu “Bu endüstriyel 

ortam şartları nedir dersek; daha çok yağmur 

yağdığında su geçirmemesi gerekiyor. Soğuk 

ortamlarda batarya gibi enerji sistemlerinin korumalı 

olması gerekiyor. Aracın özellikle bu sıcak soğuk ortam 

şartlarına ve tozlu alanlarda dayanım göstermesi 

gerekiyor. Çünkü bunu kullanacak olan müşterinin 

zorlu bir ortamda iş yapmama gibi bir lüksü yok.  

İHA’larında belirli sensörlerle bu tarz alanlarda 

kullanımı için gerekli kriterleri sağlaması gerekiyor. 

Yaptığımız Ar-Ge çalışılmaları bunları kapsıyordu. Şu 

anda bu Ar-Ge çalışmalarınında yavaş yavaş sonuna 

geliyoruz. Ürünü standartlaştırıp, daha sonra da seri 

bir üretime geçmek istiyoruz planımız bu şunda.” 

diyerek çalışmalarını özetlerken gelecek hedeflerinin 

ürünlerini askeri güvenlik sektöründe kullanılmasını 

sağlayarak Afrika, Ortadoğu ve Asya pazarına 

açılabilmek olduğunu vurguladı. 2014 yılında 

kendisinin de aralarında bulunduğu 3 mühendisin, 

mühendislik alanında hizmet vermek üzere şirketi 

kurduğunu anlatan Karacaoğlu, 2015 yılında İTÜ ARI 

Teknokent’te girişlerinin kendileri açısından bir 

değişim sağladığını belirtti. İTÜ ARI Teknokent’ten 

faydalandıkları network ve mentorluk destekleriyle 

mühendislikten uzaklaşıp daha fazla, müşteri ilişkileri, 

finans, yönetim gibi alanlara odaklanarak şirket 

yönetiminde bilgi sahibi olduklarını aktarırken 

kazandıkları saha deneyiminin başarıları açısından kilit 

rol oynadığını söyledi. 

MAXWELL INNOVATIONS
İş Geliştirme Sorumlusu
Barış Karacaoğlu: “Geliştirdiğimiz
insansız hava araçları endüstriyel
kullanım amaçlarına uygun en
zorlu kullanım koşullarına
dayanıklıdır.”
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YATIRIM BULMAK ZOR

ZAMANLAMA YANLIŞTI

Her geçen gün başarılı girişimlerinin sayısını arttıran İTÜ ARI Teknokent, geniş bir yelpazede 
birbirinden farklı çözüm sunan yüzlerce firmayla çalışmalara devam ediyor. Bu başarılı girişimci 
firmalarından biri olan Bunsar kurucusu Soner Demiray ile Business Leaders Start-Up 
Dergisi’nden Berrak Kutsoy’un “Nasıl Başlattım” Köşesine konuk oldu. Bizde Berrak Kutsoy’un 

gerçekleştirdiği röportajı sizler için derledik.

Bunsar Teknoloji'nin uzmanlığı görüntü işleme. 
Perakende şirketlerine altyapı geliştiren şirketin 
yolu Hopi ile kesişince önemli bir dönüm noktası 
yaşadı. Bunsar bugün dünya devi bir şirkete ihracat 
yapma noktasına geldi. Soner Demiray 37 yaşında. 
Galatarasay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü mezunu. Mesleğiyle eğitiminin çok 
öncesinde, 11 yaşındayken tanıştı. İlk bilgisayarı 
C64 un kutusunu açıp TV'ye bağladığı gün sabaha 
kadar oyun oynadığını anlatan Demiray, "Oyunun bir 
yerinde kodların patlayıp ekrana saçıldığı an 
hayatımın geri kalanında ne yapmak istediğime 
karar verdim" diyor ve devamını da şöyle anlatıyor: 
"Ertesi gün kendimi nereden bulduğumu hatırla-
madığım bir kitaptan temel programlama dilini öğre-

nirken buldum." Demiray, ilk parasını da 13 yaşında 
Galatasaray Lisesi'nde okurken sınıf arkadaşı 
Barış'ın babası için yazdığı hasta takip 
otomasyonundan kazandı. Sonra işin büyüsüne 
arkadaşı Barış da kapılınca iki yatılı arkadaş birlikte 
çok sıkı bir ekip oldu. Demiray, "3 boyutlu bir oyun 
motoru inşa edebilmek için müfredattan önce trigo-
nometri çalışıp öğrendiğimizi hatırlıyorum" diyor. 
Bugün ise Soner Demiray, Bunsar Teknoloji'nin 
kurucusu. Görüntü işleme konularına odaklanan 
Bunsar, perakende şirketlerine altyapı geliştiriyor. 
Boyner Grubunun alışveriş uygulaması Hopi'yi 
hayata geçiren şirket olarak da son dönemde öne 
çıkan Bunsar'ı kurucusu Soner Demiray, şöyle 
anlatıyor: 

İlk iş fikrim Bunsar değildi. Bu fikre ulaşmak için birkaç 
fikir eskitmem gerekti. 2012 yılında kendi geliştird-
iğimiz artırılmış gerçeklik teknolojisiyle elbiseleri 

İTÜ ARI Teknokent
Firmalarından

Basında Kendine Yer Buldu

"Bir giyim perakendesi şirketinde CIO pozisyonun-
da çalışıyordum. Aslında o pozisyona gelişimin 
hikâyesi de yine bir girişimden geçiyor. Üniversit-
eden sonra çokuluslu danışmanlık şirketlerinde rol 
aldığım çeşitli projelerden sonra kendi şirketimi 
kurmaya karar verdim. Derken bir gün web tabanlı 
bir karar destek sistemi için kolları sıvadık. ERP/M-
RP, perakende yönetimi derken iş büyüdükçe 
büyüdü. O zamanlar şimdiki gibi bir ekosistem yok; 
yatırım bulmak zor. Finansal olarak çok zorlanınca 
müşterimizin teklifini kabul ettik ve şirketi kapatıp 
projeye işverenimizin çatısı altında devam ettik. 
Proje yöneticisi olarak girdiğim şirketten 2010'da 
kendi şirketimi kurmak üzere CIO olarak ayrıldım. 
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İTÜ ARI TEKNOKENT'İN KATKISI 

EN BÜYÜK DESTEKÇİM 

Bize bir müşteri gerekiyordu; bu müşteri fikri sahiple-
necek, bizimle birlikte emek verecek ve nihayet ürün 
ortaya çıktığında ürünü kullanacaktı. Genelde öyle 
olmaz ama bu sefer o aday gökten zembille indi. Aslın-
da bakarsanız perakendenin dehası Cem Boyner, bu 
fikri bizden çok daha önce hayal etmiş; hayal etmekle 
de kalmamış, bunun gibi kullanıcının hayatını kolay-
laştıran bir sürü fikri hayata geçirmek için Hopi'yi 
kurmuş. Yollarımız kesiştiğinde Hopi bu iş için birkaç 
yabancı şirketle görüşüyordu. Bize daha iyisini yapa-
bileceğimizi göstermek için bir şans verdiler. Biz de bu 
şansı iyi değerlendirmek için gece gündüz çalıştık. 

Gerçek şu ki o gün bu insanlar Silikon Vadisi'nin dev 
şirketleri dururken ülkesinin insanına inandıkları ve 
yatırım yaptıkları için bugün Bunsar, dünya devi bir 
şirkete ihracat yapma noktasına geldi. Keşke bütün 
büyük şirketler aynı duyarlılıkta olsa. Kendilerine ne 

kadar teşekkür etsek azdır. Bu süreçte çok fazla kişinin 
fikrini almadık aslında. Sektörden deneyimli birkaç 
yakın dostumuz ve elbette fikrine çok güvendiğimiz 
hocamız Deniz Tunçalp'a danıştık. İTÜ ARI Teknokent 
bu süreçte bize çok önemli katkılarda bulundu. 

Ailem bu yolda her zaman en büyük destekçim oldu. 
Bana göre bir girişimcinin en önemli yakıtı inançtır. 
Bana hayatta hiçbir şey ailemden birinin gözlerimin 
içine bakıp 'Sana inanıyorum' demesinin verdiği kadar 
güç vermemiştir. Yakın dostlarım da öyle keza. 'Ya 
başarısız olursam' diye endişem elbette oldu. Kaygının 
azı da zarar fazlası da... Bu yolda ağabeylerim de çok 
destek oldu ama en büyük teşvik eşim ve ablamdan 
geldi. Annem biraz anne ihtiyatlılığından belki başlarda 
biraz çekimserdi, ama dualarını hiç esirgemedi. Belki bu 
yüzdendir, bende bir hacıyatmaz durumu var." 
Zorlandığım bir dönem liseden yakın bir dostum İlke'nin 
üniversite yıllarında görüp anlattığı bir rüya imdadıma 
yetişti. Rüyasında bir şirket kurmuşum, ona üzerinde 
Bunsar yazan bir kartvizit uzatmışım. 
Görsel ürün arama motoru projesi ilk büyük işimiz değil-
di ama bir dönüm noktası olduğu kesin. Çok meşakkatli 
bir süreç oldu. Yatırım almamış veya TÜBİTAK'tan 
destek almamış olsaydık zorlanırdık. 

giymeden üzerinizde gösteren bir ürün çıkarttık. Hatta 
proje, İTÜ Çekirdek'ten ödül ve destek aldı. Ama satışta 
zorlandık. Belki doğru bir işti ama zamanlama yanlıştı 
sanırım. Ama havlu atmadık. Aldığımız geri bildirimlerle 
ikinci bir ürün geliştirdik, AR yerine sanal manken kulla-

nan ürün sattı. Ne var ki uluslararası perakendecilere 
ulaşamadığımız için işi ölçekleyemedik. Ama görüntü 
işleme, makine öğrenimi gibi konular üzerine o kadar 
çok vakit harcadık ki asıl fikri bulduğumuzda tamamen 
hazırdık. 

BOYNER'İN HAYALİ 

Bu yola bir sürü hayalle koyuldum. Her gün en sevdiğim 
işi yapmak için keyifle gittiğim bir ofis; işini en az benim 
kadar keyifle ve tutkuyla yapan çalışma arkadaşlarım; 
heyecanlarına ortak olduğumuz ve heyecanımıza ortak 
ettiğimiz müşterilerim; dünya çapında parmak ısırtan 
projelerimiz var. Ufak ufak başarıyoruz galiba...
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Son yıllarda yükselişte olan girişimlerden biri olan Airbnb, 
sadece kendi gelişimiyle değil aynı zamanda liderliğini yaptığı 
pazarın da büyüme hızıyla dikkatleri çekiyor. Dünyanın birçok 
noktasına yayılmaya başlayan Airbnb modeli, artık oteller için 
ciddi bir rakip haline gelmeye başladı. Bazı oteller bu konuya 
endişeyle bakıp rekabeti artırmaya çalışırken bazıları ise yeni 

doğan bu modele bizzat dahil olmaya çalışıyor.
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 Otelcilik Sektörünü
Değişime Zorluyor
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 Otelcilik Sektörünü
Değişime Zorluyor

Yapılan araştırmalar 2016 yılında sadece New York 

şehrinde ev sahiplerinin Airbnb kiralamaları üzerinden 

450 milyon dolar gelir elde ettiğini gösteriyor. Üstelik 

bu evlerin sayısı oda ve evlerin toplamında sadece 

%16’lık bir yere sahip. 2011 yılında her 10 gezginden 

sadece 1’i Airbnb evlerini tercih ederken 2015 yılında 

bu rakam her 3 gezginden 1’ine kadar yükselmişti. 

Dolayısıyla Airbnb özellikle ABD’de artık otellere ciddi 

bir rakip ve pazarlarından pay çalmaya başlamış 

durumda. Aynı durum Avrupa’nın birçok şehrinde de 

görülmeye başlıyor. İstanbul’da da Airbnb evlerinin 

sayısı git gide artıyor. Başta oteller Airbnb’yi alt 

etmenin yolunun konfor ve fiyattan geçtiğini düşün-

müştü. Evet Airbnb gerçekten çok daha uygun fiyat-

larla konaklama sunuyor ve genellikle evler otel 

odaları kadar iyi olmuyor. Fakat daha sonra gezginler 

şunu görmeye başladı: Airbnb sadece ucuz konaklama 

değil aynı zamanda şehrin güzel sokaklarında, izole 

olmayan evlerde kalabilme imkanı sunuyor. Böylece 

kendinizi kısa süreliğine de olsa Paris’te yaşayan biri 

gibi hissedebiliyorsunuz. Kısacası Airbnb aynı zaman-

da bir deneyim, bir macera halini almaya başladı. 

Otellerin bu konuya reaksiyonu ise farklı konseptler 

yaratmak yönünde oldu. Şehir otelleri, daha klasik 

konseptler ön plana çıkmaya başlasa da bu değişimi 

gerçekleştirmek birçok otel için pek de kolay değil. 

Dolayısıyla artık oyunda olmak gerektiğine karar 

vermiş durumdalar. Geçtiğimiz aylarda bünyesinde 
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Raffles gibi markaları barındıran Accor Hotels, Airb-

nb’nin lüks evlere odaklanan versiyonu olarak tanım-

layabileceğimiz OneFineStay’i satın almıştı. Bu satın 

alma için Accor Hotels 170 milyon doları gözden 

çıkarmıştı. Yakın zamanda Expedia da benzer bir 

girişimde bulunmuş ve Luxury Retreats isimli girişimi 

satın almak için görüşmeler yapmıştı. Fakat bu iki 

şirket arasında anlaşma sağlanamayınca Luxury 

Retreats, Airbnb tarafından satın alındı. Airbnb’ye 

rakip olan son otel grubu ise Wyndham oldu. Londra 

merkezli Love Home Swap isimli girişimi satın alan 

Wyndham Hotel Group departmanı RCI, böylece ev 

kiralama pazarına giriş yapmış oluyor. Resmi satın 

alma rakamı açıklanmasa da Techcrunch’a göre RCI, 

Love Home Swap için yaklaşık 54 milyon dolar ödedi. 

Love Home Swap, kişilerin gidecekleri yerde ev rezer-

vasyonu yapmalarını sağlarken aynı zamanda kendi 

evlerini de tatilde oldukları aralıkta kiralayabilmeler-

ine imkan tanıyor. Girişim şimdiye kadar 12 milyon 

dolar yatırım almıştı. Ayrıca Wyndham altında faaliyet 

gösteren RCI ekibinin de farklı faaliyetleri mevcut. Bu 

ekip özellikle otelcilik alanında paylaşım modeli odaklı 

projeler geliştiriyor. Airbnb elbette otelcilik endüstris-

ini tümüyle bitirmeyecek. Zira otellerin sunduğu 

hizmetlerin de önemli bir müşteri kitlesi var. Fakat 

pazar payları daralırken otelcilerin bu yeni pazara 

girmekten çekinmiyor olmaları günümüz şirketlerinin 

girişimci yaklaşımlarına güzel bir örnek.



Bu durumun en canlı örneğini Google’ın 
‘cinsiyet eşitliği’ olayında görüyoruz. 
Birkaç gün önce patlak veren olay, bir 
çalışanın isimsiz olarak yazdığı mani-
festonun basına yansımasıyla gündem 
haline geldi. ABD’de birçok sektörde 
kadın – erkek arasındaki ücret eşitsizliği 
ve üst düzey pozisyonlarda görev alan 
kadın  sayısının azlığı tartışılırken gözler 
özellikle yazılım ve donanım odaklı 
teknoloji sektörüne dönüyor. Zira bu 

Bir ekipte kişilerin birbirinden farklı görüşleri olması normal bir durumdur. Özellikle girişimin 
geleceğine dair fikirler söz konusu olduğunda ekip içinden farklı sesler çıkması çok değerlidir. 
Ancak yeri geldiğinde tek bir kişinin görüşleri, tüm ekibin imajını da kötü etkileyebilir. Bu 

durumda yapılacak en iyi hamle yolları ayırmak olabilir.

sektördeki meslekler genellikle ‘kadınlara uygun 
olmayan’ meslekler olarak görülmekte. Yakın 
zamanda Uber’i zor duruma düşüren ve bir yönetim 
kurulu üyesinin de istifasına sebep olan ‘Bro kültürü’ 
söylentileri de girişimlere olan şüpheci bakışları 
artıran etkenlerden. Değişimi gerçekten önemsey-
en, problemi kabul eden şirketlerin birçoğu 

Teknoloji sektöründeki erkek egemen düzeni savunan 
ve kadınların biyolojik farklılıkları sebebiyle yazılım gibi 
alanlarda çalışamayacağını savunan manifestonun 
internette yayılması sonrası Google, en üst kade-
meden bir yanıt vermeyi tercih etti. İlk günlerde bu 
manifesto ‘isimsiz’ olarak servis edilse de Google 
derhal çalışanı tespit ettiğini ve ismini de açıklayarak 
işten çıkarıldığı duyurdu. Google CEO’su Sundar Pichai 
de tüm çalışanlara gönderdiği bir memo ile yazılım 
mühendisi James Damore’un şirketin çalışma kurallarını 
ihlal ettiğini söyleyerek ‘ekip arkadaşlarımızdan bir 
kısmının biyolojik olarak dezavantajlı olduğunu söyle-
mek saldırgan bir tutumdur’ dedi. Pichai, Damore’un 

kovulduğunu bizzat açıklamadı fakat Google sözcüleri 
bu aksiyonu resmi olarak doğruladı. Nitekim olayın 
ardından James Damore da kendi kişisel görüşlerini 
açıklamanın suç olmadığını dile getirdi ve Google’ın 
kendisini küçük düşürecek şekilde davrandığını iddia 
ederek bir dava açtı. Olay hakkındaki tartışmalar halen 
sürüyor. Zira Damore’yi destekleyen görüşler de 
Google’ın ifade özgürlüğüne aykırı bir tutum sergile-
diğini dile getiriyor. Bu konudaki tartışmalar ne kadar 
sürer, Damore mahkemede Google’a karşı bir zafer 
kazanır mı bilemiyoruz. Fakat Google, şirketin tutu-
munu net bir biçimde ortaya koydu ve bu görüşlerin 
şirketin imajına sıçramasına izin vermedi.

Google şirket içi çeşitlilik konusunda raporlar yayımlıyor

içerisinde farklı konularda eşitsizlikleri ortadan 
kaldırmak için ‘Çeşitlilik Yöneticileri’ görevlendirdi. 
Bu şirketlerden biri de Google. Şirket içerisinde 
farklılıkları korumak üzere görevlendirilen bir 
başkan yardımcısı bulunan Google, bu meseleyle 
mücadele yolunda aynı fikirleri paylaşmayan 
çalışanlarıyla yollarını ayırmak zorunda kalıyor.
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Freelance Çalışanları
Mikro-Şirketlere Dönüştürüyor

İş süreçlerinin dijitalleşmesi, uzaktan çalışma 
imkânlarının gelişimi, çalışan profilinin değişimi gibi 
faktörler iş gücü içerisinde giderek güçlenen yeni 
bir sınıfı doğurdu: Freelance Çalışanlar. 100 yıllık iş 
gücü modeli değişirken, İTÜ Çekirdek girişimlerin-
den Rimuut bu değişimin öncüsü olan freelance 
çalışanları kurumsal niteliklerle donatarak mikro-şir-
ketlere dönüştürüyor.
Freelance çalışanların müşterileriyle çalışırken 
karşılaştıkları faturalandırma, tahsilat, sözleşme gibi 
problemlerin çözümüne odaklanan Rimuut, bu 
çözümlere ek olarak sunduğu çevrimiçi çalışma 
ortamıyla iş süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. İş 
gücüyle talep arasında eşleşme yapmayan ve 
bütünüyle freelance çalışanların ticari ve idari prob-
lemlerine odaklanan girişim, aynı zamanda İTÜ 
Çekirdek’in 2017 girişimlerinden biri oldu.
Geliştirdiği escrow tahsilat altyapısı ve çevrimiçi 
çalışma ortamıyla müşteri tarafının daha güvenli ve 
pratik çalışmasını sağlayan platform, çıkış noktası 
itibariyle eşleştirme yapmıyor olsa da bu doğrultuda 
altyapı çalışmalarına devam ediyor. Tüm 
hazırlıklarını hızla sürdüren Rimuut ekibi Ağustos 

ayı içerisinde faaliyete geçmek için geri sayıma 
başladı. Girişim şu ana kadar 500’ün üzerinde erken 
müşteri başvurusu almış durumda. 
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İTÜ Çekirdek Girişimlerinden MİKRO-P geliştirdiği avuç içi robot teknolojisi ile insanların 
erişiminin olmadığı alanlarda pek çok işi bu robotlarla yapılabileceğinden bahsederken, yenilikçi 
projesiyle adından ulusal basında söz ettirmeyi başardı. Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Hanife 
Baş’ın Tech Köşe ismiyle yayınladığı yazılar arasında MİKRO-P kurucularından Bürkan Törün ile 

gerçekleştirdiği röportajı sizler için derledik.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir start up patla-
ması yaşanıyor. Her alanda yeni girişimleriyle 
adlarından söz ettiren bu kuluçka girişimcileri 
gelecek vaat ediyor. İlginç bir start up’a imza atan 
Türk girişimcilerden biri Bürkan Törün. Mikro-P adlı 
girişimle avuç içi robot teknolojisi geliştiriyor. Girişi-
mini yurtdışına açmak için de ilk atılımını yaptı. 
Törün, 16 yıllık iş hayatında endüstriyel otomasyon 

alanında elde ettiği deneyimi, şimdi sürü robot 
platformu kurmak için kullanıyor. Törün, Mikro-P 
fikrinin nasıl doğduğunu, “Koloni robot kavramı, 
koloni halinde yaşayan karıncalar, arılar gibi canlılar-
dan ilham alınarak ortaya çıktı. Dünyanın önde 
gelen üniversitelerinde yıllardır araştırma konusu. 
Amacımız koloni robot araştırmalarını laboratuvar-
lardan çıkartıp, mühendis olmayan meraklıların bile 

Geliştirdiği Avuç İçi Robotla
Adından Söz Ettiriyor!

Bürkan Törün28
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Mikro-P’nin ilk versiyonu masa üstü kullanım için 
olacak. Törün, “Bu aşamada mümkün olduğunca çok 
insana ulaşıp gelecekte insanlar için tehlikeli, kimy-
asal ya da biyolojik kirlilik olan bölgelerden veri 

toplanması, mağara, maden ve binaların 3D harital-
anması, güvenlik, ormanların yangınlara karşı korun-
ması, deniz araştırmaları, eğitim, arama kurtarma 
gibi pek çok alanda kullanılabilirler” bilgisini veriyor.

Mikro-P esnek bir platform. Sürü, otonom çalışabilir 
yani topladığı verilere göre karar verebiliyor veya 
internet erişimi sayesinde harici bir yapay zeka 
sisteminden gelecek komutlara göre hareket 
edebiliyor. Bürkan Törün, evlerde bireysel 
kullanımının da sözkonusu olabileceğini belirterek, 
“Mikro-P zaman içinde herkesin katkısıyla gelişecek 
bir platform. Nesnelerin interneti özellikleri başka 

sistemlerle konuşmasına imkan sağlıyor. Gelecekte 
her alanda kullanılabilir. Küçük, ucuz ve üretimi 
kolay olan robotların, filmlerde görmeye alışık 
olduğumuz insansı, akıllı robotlardan daha hızlı 
yaşantımıza gireceğini düşünüyorum. Bu robotlar, 
atık su sitemlerindeki sızıntıları tespit etmekten 
güvenliğe, tarımdan sanayiye birçok alanda kendile-
rine kullanım alanı bulacaklar” yorumunu yaptı.

Kullanım Alanı Geniş

Esnek Bir Platform

bu teknolojinin gelişimine katkı sağlayabilecekleri 
bir platform sunabilmek. Günlük hayatlarımızdaki 
kullanım alanlarının hızla artacağına inanıyoruz. 
Elektronik bilginiz, kod yazma deneyiminiz olmasa 
bile Mikro-P ile zorlanmadan bir projeye başlayabi-
leceksiniz” şeklinde anlatıyor. Avuç içi robotun ilk 
prototipi de üretildi. İlk üretim bu ay tamamlandı. 

Mikro-P, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Merkezi’ne de 
katıldı. Şimdiki hedefleri ise projeyi yurtdışına 
taşımak. Bürkan Törün, “Invest İstanbul Hızlandırıcı 
Programı’na başvurduk. Ekim ayında Londra’da 
yapılacak demo gününe katılacağız. Projemizi yurt-
dışına açmada Invest İstanbul her türlü desteği 
sağlıyor” diyor.
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Yer altında tünellerinde uçak hızında ulaşım sağlamayı hedefleyen Hyperloop One, kısa bir süre 
önce düşük hızda testlere başlamıştı. Ekip ilk yüksek hızlı testini de başarıyla gerçekleştirdi.

En radikal ulaşım alternatiflerinden biri olarak ortaya 
çıkan Hyperloop’un gelişimi devam ediyor. Geçtiğimiz 
hafta Elon Musk’ın bu tünellerin inşası için ‘sözlü’ bir 
onay aldığını açıklamasıyla yeniden hareketlenen 
gündem, Hyperloop One’un yeni testiyle canlılığını 
korudu. Nevada’da test amaçlı 500 metrelik bir tüneli 
bulunan Hyperloop One ekibi, kısa bir süre önce 
düşük hızlı testleri başarıyla gerçekleştirmişti. Ancak 
saatte 100 km civarı hızlarla insansız gerçekleştirilen 
testler kimseyi heyecanlandırmadı. Elbette Hyper-
loop One burada durmuyor ve giderek hızı yükseltm-
eye devam ediyor. Ekibin gerçekleştirdiği son testte 
insansız pod prototipi 300 km hızın üzerine çıktı. Test 
pistinin sadece 500 metre uzunluğunda olduğu 
düşünülürse Hyperloop konseptinin bir hayli hız 
potansiyeli olduğunu görmek mümkün. Nitekim 
teorik olarak 1200 km hızın üzerine çıkılabileceği 
söyleniyor. Hyperloop’u hızlı trenlerden farklı kılan 

yani vakumlu tüneller kullanıyor olması. Manyetik 
yükselme prensibi kullanan Maglev yöntemiyle 
zemin sürtünmesinden kurtulan vagonlar, içerideki 
hava miktarı 200,000 feet yükseklikteli koşullar ile 
eşitlenmiş tüneller sayesinde hava sürtünmesinden 
de büyük oranda kurtuluyor. Bu sayede tünellerde 
hareket eden bir uçak haline bürünmüş oluyor. 
Elbette Hyperloop sistemi de pek ucuz değil. Vakum-
lu tüneller ve maglev sistemini kilometreler boyunca 
inşa etmek muazzam bütçeler gerektirecek. Ancak 
Hyperloop One ekibi özellikle ABD dışında zengin 
ülkeleri gezerek bu sistemi kuracak bir öncü proje 
arayışına devam ediyor. Hyperloop One, bu sistem 
üzerinde çalışan tek şirket değil. Daha önce Hyper-
loop One’dan ayrılan eski Co-Founder’ın kurduğu 
Arrivo ve Elon Musk’ın Boring Company’si de dahil 
toplamda 4 ABD’li şirket bu konsepti mümkün kılmak 
için çalışmalar yapıyor.

İlk Yüksek Süratli Testini Gerçekleştirdi

Hyperloop One
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İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi Teknoloji tabanlı yenilikçi iş 
fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir 

olduğuna inanan tüm girişimciler ve girişimler için doğru adrestir.
İyi fikirlerin geliştirildiği İTÜ Çekirdek ağustos ayında yine bir sürü 

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

TÜBİTAK’ın girişimcilik desteklerinden biri olan BİGG’de 
1. aşamayı geçen 23 proje İTÜ Çekirdek bünyesinde yer 

İTÜ Çekirdek BİGG’ de Girişimi Kabul Edilen En Yüksek Uygulayıcı
Kuruluş Oldu

alıyor. Böylece İTÜ Çekirdek, girişimleri kabul edilen en 
yüksek uygulayıcı kuruluş oldu.

7- 17 yaş aralığında gençlerin gelişimine yönelik 
programlar uygulayan Minorpreneurs, Redbull’un sosyal 
girişimler için globalde yarattığı Amaphiko adlı 

Minorpreneurs, Redbull’un Amaphiko Platformuna Seçildi
platforma alındı. Minorpreneurs girişimcilerinden Alp 
Onur ve Bora Çıbıkçı’nın girişimi Alzheimerlı hastaların 
kaybolmamaları için ürettikleri çip TRT’deki Bir Fikrin Mi 
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olduğuna inanan tüm girişimciler ve girişimler için doğru adrestir.
İyi fikirlerin geliştirildiği İTÜ Çekirdek ağustos ayında yine bir sürü 

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

TÜBİTAK’ın girişimcilik desteklerinden biri olan BİGG’de 
1. aşamayı geçen 23 proje İTÜ Çekirdek bünyesinde yer 

İTÜ Çekirdek BİGG’ de Girişimi Kabul Edilen En Yüksek Uygulayıcı
Kuruluş Oldu

alıyor. Böylece İTÜ Çekirdek, girişimleri kabul edilen en 
yüksek uygulayıcı kuruluş oldu.

7- 17 yaş aralığında gençlerin gelişimine yönelik 
programlar uygulayan Minorpreneurs, Redbull’un sosyal 
girişimler için globalde yarattığı Amaphiko adlı 

Minorpreneurs, Redbull’un Amaphiko Platformuna Seçildi
platforma alındı. Minorpreneurs girişimcilerinden Alp 
Onur ve Bora Çıbıkçı’nın girişimi Alzheimerlı hastaların 
kaybolmamaları için ürettikleri çip TRT’deki Bir Fikrin Mi 
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Temmuz Ayı Satış
Pastası Kesildi!

Var? adlı yarışmada finalist olurken, bir 
başka Minorpreneurs girişimcisi Emir Erben 
bu yaz Harvard Üniversitesi’nde Public 
Speaking (Topluluk Önünde Konuşma) ve 
Sustainable Product Design and the 
Innovation Ecosystem (Sürdürülebilir Ürün 
Tasarımı ve Yenilik Ekosistemi) derslerini 
tamamladı. Bir başka girişimci Adem Atalay 
Hüryaşar ve Mehmet Ali Makbuloğlu’nun 
geliştirdiği modüler drone PIRA davet 
edildikleri Brighton Üniversitesi’nde 
eğitimlerini almaktalar.

İTÜ Çekirdek’te Temmuz ayı içerisinde 
satış gerçekleştirilen girişimler için 
kutlama etkinliği gerçekleştirildi. 
Geçtiğimiz ay Mentornity, Restroid, 
Bisigortacı, TinyMiny, HangiOkul, 
Adgager, Artiwise, Meta-lol, Nanomik, 
Bibip, LeadTime, Caddede, Aktap, 
Kartoon3D satış gerçekleştirilirken 
Mart ayından bu ayına gerçekleştirilen 
satış miktarı 624 bin TL’yi aştı.

Mentornity, London School of Economics gibi kurumlara 
hizmet veren ve 21 ülkede faaliyet gösteren mentorluk 
psikometri aracı Pivomo ile iş birliği yaparak dünyaya 
açılıyor. Bu kapsamda Mentornity kurumdaki mentorluk 

programlarını yönetirken Pivomo da gelişmiş analiz ve 
eğitim araçlarını sunuyor. Anlaşma aracılığıyla Pivomo 
Türkiye’deki girişimci ve mentorlara özel ayrıcalıklar 
sunacak.

Mentornity İngiltere Merkezli Mentorluk Ve Girişimcilik Aracı Pivomo
İle İşbirliği Anlaşması İmzaladı
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Programın sözleşmesi İstanbul Kalkınma Ajansı Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile 
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Karaca arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan 
Vali Şahin, “Projenin model niteliğinde olduğunu 
görmekteyiz. Bu projeyle İstanbul, sadece Türkiye’nin 
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İle Küresel Teknolojinin Merkezine Taşıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı,
100 Yerli Firmayı

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 6. güdümlü projesi INNOGATE Programı, İTÜ ARI Teknokent’e 
verilen destekle hayata geçiyor. INNOGATE ile 2 yıl içerisinde 100 yerli teknoloji firması ABD 
pazarına açılacak. Programa seçilecek firmalar hedef pazar ABD’ye yönelik danışmanlık eğitimi 
alacak. Kurulacak Teknoloji Üretim Merkezi, firmalara ürün geliştirme için teknolojik altyapı 
sağlayacak. Firmalar, ABD’de San Francisco ve Chicago’da kurulacak yönetim ofisleri ile 
potansiyel müşteriler, yatırımcılar ve diğer girişimcilerle buluşturulacak. Proje bitiminde İTÜ ARI 

Teknokent bünyesinde bir girişimcilik fonu da kurulacak.
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Uluslararası cazibe merkezine dönüşecek

değil, tüm bölge ülkelerinden firmaların ABD pazarına 
açılmayı düşünmeden önce istifade etmeyi planlayacağı 
uluslararası bir cazibe merkezine dönüşecektir” dedi. Prof. 
Dr. Karaca ise “Programın başarısıyla firmaların Ar-Ge ve 
temel kaynaklarının merkezi Türkiye olurken, ihracatlarını 
artırabilecekler” diye konuştu. İstanbul Kalkınma Ajansı 
(İSTKA), 6. güdümlü projesi INNOGATE: İnovatif Teknoloji 
Firmalarının Uluslararası Pazara Girişini Hızlandırma ve 
Rekabet Altyapılarını Destekleme Programı, hayata geçiy-
or. İSTKA’nın İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI 
Teknokent’e verdiği destekle yürütülecek programla 2 yıl 
içerisinde 100 yerli teknoloji firması ABD pazarına açıla-
cak. Programa seçilecek firmalar hedef pazar ABD’ye 
yönelik danışmanlık eğitimi alacak. Ürün geliştirme ve 
prototip için firmalara teknolojik altyapı sağlanacak. 

Firmalar, ABD’de San Francisco ve Chicago’da kurulacak 
yönetim ofisleri ile potansiyel müşteriler, yatırımcılar ve 
diğer girişimcilerle buluşturulacak. Proje bitiminde İTÜ 
ARI Teknokent bünyesinde bir fon da kurulacak. İTÜ ARI 
Teknokent bünyesindeki ileri aşama girişimcilik merkezi 
İTÜ MAGNET’te faaliyet gösterecek INNOGATE’in proje 
sözleşmesi, İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul 
Valisi Vasip Şahin ile İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca arasında imzalandı. İmza törenine İSTKA Yönetim 
Kurulu Üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim 
Çağlar ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal 
Bahçıvan’ın yanı sıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Himmet Karadağ da katıldı.

İmza töreninde konuşan Vali Şahin, “INNOGATE Projemiz-
in başlıca amaçları arasında İstanbul’da konumlanan 
teknoloji firmalarının ABD pazarına girişini desteklemek, 
bu çerçevede yerli ürünlerin yurtdışı pazarda güçlenmesi-
ni sağlamak ve ABD’deki girişimcilik birikimini Türkiye’ye 
transfer etmek bulunuyor” dedi. Projeyi model niteliğinde 
gördüklerini söyleyen Vali Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hem bir küresel rekabet stratejisi hem bir risk sermayesi 
oluşturulması hedefi, hem de dünya çapındaki örnekler 
baz alınarak tasarlanan bir teknoloji üretim merkezi 
içeren bu projenin model niteliğinde olduğunu görmek-
teyiz. Dolayısıyla bu projeyle İstanbul, sadece Türkiye’nin 
değil, tüm bölge ülkelerinden firmaların ABD pazarına 
açılmayı düşünmeden önce istifade etmeyi planlayacağı 
uluslararası bir cazibe merkezine dönüşecektir”     

İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent’in bugüne kadar teknoloji 
firmalarını geliştirmek ve yurtdışına taşımak için pek çok 
proje ile başarı hikayesine imza attığını söyleyen Prof. Dr. 
Karaca ise küresel teknoloji üreten firma çıkartma hede-
flerini INNOGATE ile sürdüreceklerini kaydetti. Prof. Dr. 
Karaca, şu değerlendirmede bulundu: Böylece firmaların 
Ar-Ge ve temel kaynaklarının merkezi Türkiye olurken, 
ihracatlarını artırabilecekler. Ülkemizdeki girişimcilik ve 
teknoloji üretim ekosistemine büyük katkı sağlayacak bu 
programın hayata geçmesine olanak tanıyan başta 
Kalkınma Bakanı Sayın Lütfü Elvan'a ve tüm ilgili Bakanlık 
çalışanlarına, İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin'e, İSTKA 
Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliği ile paydaşlarımız 
olan diğer teknoparklar olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum.” INNOGATE programına 
Boğaçiçi Üniversitesi Teknopark , Teknopark İstanbul ve 

Firmaların Ar-Ge ve temel kaynaklarının merkezi Türkiye olacak
Yıldız Teknopark da paydaş olarak destek verecek.  
INNOGATE’ten iki yılda 170 firmanın faydalanması ve 
100’ünün ABD’ye götürülmesi amaçlanıyor.
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Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültemizde İnsansız Hava Araçları (İHA) konularında projeler 
geliştiren İTÜ Hedef Takımımız, Birleşik Krallık'ta düzenlenen Unmanned Aircraft 
Systems (UAS) Challenge 2017 yarışmasında ülkemizi temsil etti. Galler'de 
Snowdonia Askeri Hava Üssü'nde gerçekleşen “İnsansız Hava Araçları” yarışmasında 

“En İyi Üretim” ödülünün sahibi oldu.

İTÜ Hedef Takımımızın özgün bir tasarımı olan sabit 
kanatlı insansız hava aracı bu sene geliştirildi. Üretimi ise 
takım üyeleri tarafından üniversitemiz ve sponsorlardan 
aldıkları desteklerle gerçekleştirildi. Otonom kabiliyeti 
sayesinde belirlenmiş bir alanda yer gözlemi 
gerçekleştirmekte ve gözlem sonucu belirlenen hedef 
noktasına ilk yardım paketini sağlam ve doğru bir şekilde 
iletebiliyor. Uçuş sırasında gerçek zamanlı olarak araçtaki 
tüm uçuş ve gözlem bilgileri yer istasyonu bilgisayarları-
na aktarılabiliyor. Araç üzerindeki yüksek çözünürlüklü 
kamerayla çekilen görüntüler araç üzerinde bulunan 
yerleşik bilgisayarda anlık olarak işlenerek yer 
istasyonuna aktarılabilen hava aracının üzerindeki ve yer 
istasyonundaki bilgisayarlarda kullanılan yazılımları da 
İTÜ Hedef Takımı tarafından geliştirildi.

2014 yılında kurulan İTÜ Hedef Takımı, Uçak, Uzay, Kon-
trol ve Otomasyon, Makine Mühendisliği ve Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü gibi farklı disiplinlerden lisans 
ve yüksek lisans öğrencilerden oluşuyor. Özgün insansız 
hava araçları tasarlama, üretme ve alt sistemlerini 
geliştirme konusunda çalışmalarına devam ederek ülke-
mizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmektedir.

Takımımız, yarışmaya katılan 19 uluslararası ekip arasın-
da bu ödülü alan ilk yurtdışı takımı olarak adını yarışma 
tarihine yazdırdı. Bu ödüle ek olarak, en iyi Uçuşa 
Elverişlilik Raporu (Flight Readiness Review) sunan 
takım İTÜ Hedef Takımı oldu. Northop Grumman, GKN 
Aerospace, Qinetic, Frazer-Nash Consultancy, İngiliz 
Kraliyet Hava Kuvvetleri, Birleşik Krallık Savunma Bakan-
lığı'ndan gelmiş olan jüri üyelerinden, görevleri iyi analiz 
ederek istenilene yönelik yapılan tasarım ve üretilen 
hava aracı konusunda övgü ve takdire değer görüldü.

İTÜ Hedef Takımımıza
Birleşik Krallık’tan

“En İyi Üretim” Ödülü

En İyi Üretim Ödüllü İHA 

İTÜ Hedef Takımı
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TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 
“12. Bitirme Tasarım Proje Ödülleri” sahiplerini buldu.

5G’den Robotiğe, İleri Otomasyon Sürüş Sistem-

leri’nden, Tersinir Mikroişlemciler’e kadar toplamda 32 

projenin sunulduğu yarışmada, 10 İTÜ projesi tüm 

derecelerde ödülleri alarak büyük başarı elde etti. 

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından bu yıl 12.si 

düzenlenen yarışmaya, Elektrik, Elektronik, Haber-

leşme, Biyomedikal ve Kontrol Mühendisi olmaya hazır 

olan öğrencilerimiz bitirme tezleri ile katıldı. 

Elektronik, Haberleşme, Biyomedikal kategorisinde 17 

proje arasından Elektronik ve Haberleşme Mühendis-

liği bölümünün 5 bitirme projesi ilk 3 ödülü aldı. Bu 

ödüllerden ‘Dik Kanal Modülasyonu’ projesini yapan 

İbrahim Yıldırım ile ‘Hata Fakındalıklı 8 Bit Tersinir 

Mikroişlemci Gerçekleşmesi’ projesini yapan Nihat 

Mert Çiçek birincilik ödüllerini kazandılar. Alptekin 

Vardar ve Erdem Çil adlı mezunlarımızın yaptığı ‘Full 

Digital Implementation of a Chaotic Time-Delayed 

Sampled Data System’ konulu proje bu kategoride 

ikincilik ödülünü aldı. Aynı kategorinin üçüncülük 

ödülleri ise Burak Acar’ın üzerine çalıştığı ‘Hafif Bir 

Kripto Algoritması olan Boron’un FPGA Üzerinde Bir 

Mikroişlemci İle Beraber İl Kez Gerçeklenmesi’ konulu 

projesi ve Alperen Tunç ‘2-6 Ghz Arası 5G Alıcı 

Modülleri İçin Düşük Gürültülü Kuvvetlendirici 

Tasarımı ve Gerçeklenmesi’ projesinin oldu. 

Elektrik, Kontrol, Otomasyon kategorisinde ise 15 bitirme 

projesi arasından İTÜ Elektrik Mühendisliği ile Kontrol ve 

Otomasyon Mühendisliği bölümlerimizin 5 projesi derece 

aldı. Elektrik Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Derya 

Ahmet Kocabaş’ın danışmanlığını yaptığı Barış Yıldız’ın 

‘Yüksek Hızlı Bir Sürüş Sisteminde Evirici Ve Makine 

Kayıplarının Modellenmesi Ve En Az Kayıplı Bir Sürüş 

Sitemi Tasarımı’ ile birincilik ödülünün sahibi oldu. Elektrik, 

Kontrol ve Otomasyon kategorisinde ise yine danışman-

lığını Yrd. Doç. Dr. Derya Ahmet Kocabaş’ın yaptığı öğren-

cilerimizden Çetin Oral ile Abdülkerim Ahmet Kaplan 

ikincilik ödüllerini paylaşırken Cem Demiroğlu üçüncülük 

ödülünün sahiplerinden biri oldu. Diğer bir üçüncülük 

ödülünü ise Yrd. Doç. Dr. Tufan Kumbasar’ın danışman-

lığını yaptığı Aslıhan Ardıç’ın ‘Küresel Robotlarla Gerçek 

Zamanllı Kaçma Kovalama Oyunu’ projesi aldı.  İTÜ Ailesi 

olarak üniversitemizi başarıyla temsil eden öğretim üyel-

erimizi ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını 

diliyoruz.

Ödülleri Topladı

Bitirme ve tasarım
projelerinde İTÜ farkı

6 farklı kategoride 10 derece



Sutopu Takımımız
2.Lig Şampiyonu
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İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü Sutopu Takımımız, U15 2. Lig Türkiye 
Şampiyonası’ndan şampiyonluk kupasıyla döndü.

U15 Erkekler 2.Lig müsabakaları, Ataköy Olimpik 
Yüzme Havuzu’nda oynanan karşılaşmalarla tamam-
landı. 2016 - 2017 sezonu şampiyonu, Üniversitemiz 
Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü Sutopu Takımımız 
oldu. A ve B olmak üzere iki grup halinde oynanan 

müsabakalarda, A Grubunda; İTÜ GVO 9 puan, Kınalıada 
Spor Kulübü 6 puan, Dolphin Spor Kulübü 3 puan ile B 
Grubunda ise Başkent Akademi Spor Kulübü 15 puan, 
Çınarlı Spor Kulübü 10 puan, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Spor Kulübü 9 puan ile ilk üçe yerleşen takımlar oldular. 

İTÜ GVO Spor Kulübü Müdürü Berk Yılmaz, "Okul-
larımızın havuzu faaliyete geçtiğinden bu yana su spor-
ları branşlarında yoğun şekilde çalışmaktayız. Son bir 
kaç senedir de birçok ulusal ve uluslararası başarıya 
imza atmış sporcularımız var. Rekortmen ve milli spor-
cularımızın varlığı, Türkiye Şampiyonlukları elde eden 
takımlarımız etkisi bu noktada çok büyük ilgi yaratmak-
ta. Birçok ufak öğrencimiz yanıma gelip ‘ben sutopcu 
olmak istiyorum, ben paletli yüzücü olmak istiyorum’ 
diyerek beni okul bahçesinde soru yağmuruna tutuyor-
lar” dedi. 
İTÜ GVO Spor Kulübü olarak, Sutopu branşında beş 
senedir takımlarımızı yapılandırmaya çalıştıklarını dile 
getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “İTÜ GVO Spor 

Kulübü Sutopu takımları genç bir oluşum. Bu branşta 
elde ettiğimiz en önemli başarı, U15 1. Ligine Şampiyon 
olarak yükselmemiz. Bu başarıya imza atan takımımız 
ise Sutopuna başlattığımız ilk jenerasyonumuz. Bu 
nedenle bu şampiyonluk bizler için çok kıymetli ve 
anlamlı. Sutopu takımlarımızın elde ettikleri bu başarıyı, 
İTÜ ailesine armağan ediyoruz. Spor Kulübümüz, İTÜ'ye 
değer ve güç katmak için tüm sporcu ve antrenörleri ile 
azimle çalışmaya devam edecek. Umuyorum ki bu 
mecrada tekrar buluşup, sporcularımızın elde etikleri 
başarılardan gurur ile bahsedip, sizleri sevincimize 
ortak etmeye devam edebiliriz. İTÜ ailesi olarak; spor-
cularımızı ve antrenörlerini kutluyor, 1. lige yükselen 
takımımıza başarılar diliyoruz.

Puan durumuna göre iki grubun birincileri olan İTÜ GVO 
ve Başkent Akademi Spor Kulübü şampiyonluk için 
mücadele etmeye hak kazanan takımlar oldular. Şampi-
yonluk mücadelesini 7 - 4 İTÜ GVO kazanırken, Başkent 
Akademi Spor Kulübü ise ligin ikincisi olarak sezonu 
tamamladı ve her iki kulüpte bir üst lige çıkan takımlar 
oldu. Puan durumuna göre iki gurubun ikincileri olan 
Kınalıada Spor Kulübü ve Çınarlı Spor Kulübü'nün ise 
üçüncülük için yaptıkları karşılaşmanın galibi 4 - 11 
skorla Çınarlı Spor Kulübü oldu ve ligin üçüncüsü olarak 
sezonu tamamladı. Heybeliada Spor Kulübü ve Adana 
Adanus Spor Kulübü ise 0 Puanla lige veda eden takım-
lar oldu. 

Şampiyonluk 7-4 ile geldi 

“Şampiyonluk bizler için kıymetli”
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2017 Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda 1 altın 2 gümüş madalyayla 
dönen milli sporcumuz Ayşe Ceren, Üniversitemizin Mimarlık Fakültesi Peyzaj 

Mimarlığı Bölümü’nü kazandı.

Dünya Şampiyonu Ayşe Ceren Yeşilbaş, şampiyonluğun 
hemen ardından duygularını şu sözlerle ifade etmişti: 
“İnanılmaz mutluyum. Hayatımın en güzel günlerini 
yaşıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret 
ettim. Çok çalıştık. Başaracağımıza inanıyorduk. 

Rakiplerimin çok güçlüydü, bunu bilerek yarıştım. Elim-
den gelen her şeyi yaptım. Şampiyonluk kürsüsünde 
Türk bayrağının dalgalanması ve İstiklal Marşımızı söyle-
menin verdiği gurur paha biçilemez. Bu başarıda emeği 
geçen, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim.”

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Özeren ise şunları söylemişti: “Bu yıl İTÜ GVO 
Ekrem Elginkan Lisesinden mezun ettiğimiz başarılı 
sporcumuz Ceren, bizlere büyük bir heyecan ve mutlu-
luk yaşattı. Dünya Şampiyonumuzla gurur duyuyoruz. 
İTÜ GVO’dan bir dünya şampiyonu çıkması bizim için ayrı 
bir kıvanç kaynağı. Ceren’in dünya şampiyonluğu, hiçbir 
başarı tesadüf değildir sözünün en güzel kanıtlarından 

biri bana kalırsa. Ceren yıl boyunca bir yandan antren-
manlarına devam etti diğer yandan üniversite sınavları-
na hazırlandı. Bu zor sürecin üstesinden gelmek için çok 
çalıştı ve bu şampiyonluğu hak etti. Başta ailesi olmak 
üzere İTÜ GVO Spor Kulübümüzün başarılı 
antrenörlerinden aynı zamanda milli takım antrenörü 
Alper Erkmen’i ve bu başarıda emeği olan İTÜ GVO 
Ailesini gönülden kutluyorum.”

Milli Sporcumuz Ayşe Ceren, Üniversi-
temizde Peyzaj Mimarlığı okuyacak. 
Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Tomsk 
şehrinde gerçekleştirilen 2017 Paletli 
Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda 
1500 m. su üstünde yarışan ve tüm 
rakiplerini geride bırakan Ayşe Ceren 
Yeşilbaş şampiyonluk kürsüsünde 
bayrağımızı dalgalandırmıştı. Şampiyo-
na boyunca üstün bir performans 
sergileyen Ayşe Ceren Yeşilbaş, 1 altın 
2 gümüş madalya ile gururlandırmıştı. 

Milli Sporcumuzun
Tercihi Daima

“Şampiyonluk kürsüsünde İstiklal Marşımızı
okumanın gururu paha biçilemez!”

“Hiçbir başarı tesadüf değil!”



İTÜ ile CLO arasında

Anlaşması

4640

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültemiz, CLO Türkiye Distribütörü Masterkey ile 
“Clo 3D Virtual Fashion” eğitiminde bir işbirliği anlaşması imzaladı. 

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültemiz ile Master-
key arasında gerçekleşen eğitim işbirliği anlaşması, 
Gümüşsuyu yerleşkemizde fakülte dekanı Prof. Dr. 

Ömer Berk Berkalp ve Masterkey firma yöneticisi 
Bünyamin Yılmaz tarafından atılan imzalar ile hayata 
geçirildi. 

Anlaşma kapsamında Clo3d, İTÜ Moda Tasarımı Bölümü 
eğitim programımıza dâhil edilecek ve üniversitemiz 
laboratuvarlarında Clo3d çözümleri öğrencilerimizin 
kullanımına açılacak. Bu sayede Moda Tasarımı Bölümü 
öğrencilerimiz, 3D moda ve hazır giyim alanında lider 
yazılımlarından biri olan Clo3d’yi bilerek iş hayatına 
atılma imkânına sahip olacaklar. Üniversitemizin SUNY 
programı olan FIT (Fashion Institute of Technology, 

New York) öğrencilerimiz de İTÜ’de aldıkları eğitim 
süresince Clo3d çözümlerinden faydalanabilecek. 
Clo3d eğitiminin sunduğu fırsatlar ile öğrencilerimizin 
hayallerini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha 
yaklaştıracak. Clo3d ile oluşturacakları 3 boyutlu port-
folyolar ile iş başvurularında diğer adayların bir adım 
önünde olacaklar. Kendi tasarımlarını etkileyici sanal 
defiler ile sergileyebilecekler.

Modaya Bakış Faklı Bir Boyut Kazanacak
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Masterkey ile varılan anlaşmayla ilgili görüşlerini belirten 
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ömer Berk Berkalp, “ITU-FIT 
Moda Tasarım Program Koordinatörü Prof. Dr. Cevza 
Candan ve Masterkey Şirket Müdürü Bünyamin Yılmaz’ a 
bu eğitim işbirliğini hayata geçime konusundaki katkı ve 
desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Gerek 
moda tasarımı, gerekse tekstil mühendisliği program-
larımızı ve program öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini 

geliştirme anlamında Clo3d yönetimine de son teknolojil-
erini bizlerle ve öğrencilerimizle paylaşma kararları 
bizleri sevindirmiştir. Bu bağlamda, Clo3d'nin eğitim 
politikalarını sürdürmek bakımından fakültemizin doğru 
adres olduğunu vurgular ve gençlerin eğitimine katkı 
sağlayan tüm tarafları kutlarım. Fakülte olarak sektörde-
ki gelişimi yakından takip ederek en yeni teknolojileri 
öğrencilerimize kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi. 

Prof. Dr. Berkalp: “Yeni teknolojileri öğrencelerimizle
buluşturmaya devam edeceğiz.”

CLO 3D moda ve giyim sektöründe çok gerçekçi tasarım-
lar yapılmasını sağlayan 3 boyutlu sanal moda 
yazılımıdır. Kumaşın döküm, esneme, kırışma, sürtünme, 
sertlik gibi karakteristik özelliklerini %95 gerçekçiliğe 
yakın olarak yansıtır. Arka planda çalışan fizik motoru 
sayesinde tasarımların görsel ve fiziksel sonuçları, eski 
tip 2D CAD çizimlerinden, resim işleme, grafik illüstra-
syon programlarından çok daha etkileyici ve gerçekçi 
olmaktadır. 3 boyutlu simülasyon sayesinde kumaş ve 
kalıp kaynaklı hatalar minimize edilmekte, gereksiz 
üretilen prototip ve imalat numune sayısı azaltılabilme-
ktedir. Böylece, üreticiler hem kumaş maliyetlerinde 
hem de tasarım ekip maliyetlerinde tasarruf sağlamak-
tadırlar. Gereksiz, hatalı numunelerin üretilmesinde 
kaybedilen zamanın önüne geçilmesiyle yaratıcı projel-
erin geliştirilmesine daha fazla zaman ve kaynak 
ayrılabilmesi mümkün olmaktadır. Clo3d; Avrupa, Ameri-
ka ve Uzakdoğu’da birçok seçkin üniversite ve akademik 
kurum ile eğitim çalışmaları ve ortak çalışmalarını devam 
ettirmektedir.

CLO 3D Virtual Fashion Hakkında




