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Yeni bir akademik yıl başlangıcında H2O E-Dergisi’nin 11. sayısını 
yayına hazırlarken güzel bir haberle karşılaştık. Beştepe Millet Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yek Saraç’ın katılımlarıyla gerçekleşen 
2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde İTÜ, beraberindeki 9 
üniversite ile birlikte Türkiye’deki 10 Araştırma Üniversitesi’nden biri 
olarak seçildi. Bu vesile ile İTÜ Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’yı 
ve çalışmalarıyla buna zemin hazırlayan tüm akademisyenlerimizi 
tebrik ediyoruz. 
İTÜ tarafında yaşanan bu gelişmeye ek olarak yeni sayımızda dikkat 
çeken başarılar ve son derece keyifli haberlerimiz var. İTÜ Ayazağa 
Kampüsü içerisinde yer alan ve yeşil kampüs çalışmaları kapsamında 
sürdürülen İTÜ Gölet Projesi’nde sona yaklaşıldı. Şehrin gürültüsünden 
uzaklaşmak ve nefes almak isteyen misafirlerini yakın zamanda 
ağırlamaya başlayacak olan gölet ile ilgili merak edilenleri Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap’ın röportajında bulabilirsiniz. 
Ayrıca İTÜ Makine Fakültesi’nden 4 lisans öğrencisinin oluşturduğu 
ekip, Avrupa BEST Mühendislik Yarışması’nı genel klasmanda ikinci 
bitirerek “Avrupa’nın En İyi Mühendisleri” listesine adlarını yazdırırken; 
bir diğer başarı haberimiz ise İTÜ Roket Teknolojileri Kulübü 
öğrencilerimizden geldi. Birleşik Krallık’ta düzenlenen roket yarışması 
organizasyonunda “Sancak” isimli roketleri ile birincilik kazanan ekip 
gururlanmamızı sağladı. Tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı 
tebrik ediyoruz.
İTÜ ARI Teknokent kısmında MONUMENT ve TELEPORTER firmalarının 
“Avrupa’nın En Gözde 100 Girişimi Listesi” nin İstanbul kısmında 
kendine yer bulması ile ilgili haberi okurken, diğer yandan başarılı 
çalışmalarıyla basında kendine yer bulan firmalarımızı ve çalışmaları 
hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 
Girişimcilik ekosistemimizde bu ay neler yaşandığına İTÜ Çekirdek’te 
göz atarken, INNOGATE kısmında CNN TÜRK programcılarından Cem 
Seymen’in Para Dedektifi ekibiyle INNOGATE’in Chicago sürecinde neler 
yaşadığına, Seymen’in deneyimlerine ve yorumlarına ulaşabilecek, 
birçok alanda derlenmiş keyifli yazılarla ufkunuzu genişletecek ve 
yeniliklerden haberdar olacaksınız. 
İTÜNOVA TTO bölümünde bu ay iki değerli akademisyenimizle 
gerçekleştirdiğimiz projemizin detaylarına ulaşabileceksiniz. Prof. Dr. 
Müştak Erhan Yalçın’ın gerçekleştirdiği akıllı ecza dolaplarının 
Türkiye’de üretilmesine yönelik sonuç veren projesiyle, Prof. Dr. Özlem 
Özçevik’in gerçekleşmesine katkı sağladığı Tarihi Perşembe Pazarı’nın 
UNESCO’nun Koruma Literatürü’ne göre yenilenmesini hedefleyen 
projesi öne çıkan haberler olarak gözümüze çarpıyor. Son olarak yine 
İTÜNOVA TTO bölümünde dünyada yaşanan yeni teknolojik gelişmeler 
ve çeşitli alanlarda 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. Müştak Erhan Yalçın

Akıllı Ecza Dolabı

STOCKART
 ile Türkiye’de Üretiliyor!

İTÜ Elektrik – Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müştak Erhan Yalçın’la 
danışmanı olduğu akıllı ecza dolabı projesi üzerine konuştuk. Türkiye’de üretim 
alanında hem kaynakları hem de yıllardan gelen tecrübesiyle oldukça önemli bir ülke. 
Birçok farklı alanda dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ürünler üretmekteyiz. Ancak 
bazı dikeylerde özelleşmiş ürünlerde dışa bağımlılığımız devam ediyor. Bunun 
çözümü ise elimizdeki bilgi birikimini kullanarak belirli sorunları – görevler için 
özelleşmiş, katma değerli ürünler geliştirmekten geçiyor. Günümüzde artış gösteren 

üniversite – sanayi işbirlikleri bu alanda birçok başarılı örneğe sahip.

İTÜ mezunu mühendisler tarafından kurulan SİMEX’in 

Prof. Dr. Müştak Erhan Yalçın ile birlikte geliştirdiği akıllı 

ecza dolabı STOCKART da başarılı örneklerden. Ar-Ge 

aşaması tamamlanan proje bugün İzmir’de kurulan bir 

fabrikada üretime geçmiş durumda. Böylece daha önce 

yurt dışından temin edilmesi şart olan akıllı ecza dolabı 

artık Türkiye’de üretiliyor.

Prof. Dr. Yalçın’a danışman olarak yer aldığı bu projenin 

detaylarını, İTÜNOVA TTO’nun proje sürecine 

katkılarını sorduk.
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Öncelikle bize kendinizi tanıtabilir misiniz?
M.Y: Merhabalar ben Prof. Dr. Müştak Erhan Yalçın. 1989 
yılında İTÜ’ye girdim. İTÜ Elektrik ve elektronik Haber-
leşme Mühendisliği Bölümü’nde eğitim aldım. Yüksek 
lisans eğitimim de İTÜ’de devam etti. O esnada araştır-
ma görevlisi olarak İTÜ’ye hizmet etmeye başladım.  
Daha sonra Belçika’da Katholieke Üniversitesi’nde 
doktora eğitimimi tamamladım. 2000 yılında Türkiye’ye 
dönerek İTÜ’de Yrd. Doç. Dr. Olarak göreve başladım. 
Daha sonra doçentlik ve profesörlük unvanlarımıda İTÜ 
bünyesinde görev yaparken aldım. 
İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiğiniz projenin detay-
larından bahseder misiniz?
M.Y: İTÜNOVA TTO ile yürüttüğümüz projelerden ilki 
akıllı bir ecza dolabı tasarımıydı. Günümüzde büyük 
hastahanelerde hastalara verilecek ilaçlar öncelikle bir 
ecza dolabına konuluyor, eczacılar sabahları bu dolabı 
dolduruyor ve hangi hastaya ne gerekiyorsa bu ilaçları 
koyuyor veya bir başka dolaba ise hastanın bulunduğu 
bölgede hangi ilaçlar en çok kullanılıyor ise kadın doğum 
olabilir, çocuk hastalıkları olabilir onunla ilgili ilaçları 
dolduruyorlar. Hemşire dolaba geldiğinde bunun 
üzerinde gömülü bir sistem var kendini tanıtıyor ve 
hasta adını girdiğinde hastaya ilişkin ilaçların bulunduğu 
dolaptaki gözler ve çekmeceler açılıyor.  Bu ürünler yurt 
dışında, İsviçre ve ABD menşeili olarak ithal edilmekte 
ve büyük hastahanelere satılmaktaydı. SİMEX adlı firma, 
bir bilgi firmanın sahibi 3 kişide İTÜ elektrik-elektronik 
haberleşme mühendisliği mezunu olan arkadaşlarımız, 
bu ürünü yurt dışından getirip satıyorlardı ve kendileri 
bu ürünü Türkiye’de geliştirmek için bir girişimde bulun-
dular. Benim de danışmanlığımı talep ettiler. Onlarla 

birlikte yaptığımız çalışma sonucunda bir proje önerisi 
hazırladık. Bu projede tabi ki, mekanik kısım, bir elektron-
ik kısım ve bir bilgisayar ile ilgili kısımlar vardı. Bu ekip 
büyük bir ekipti aslında ve güzel bir proje hazırladık. 
Proje TÜBİTAK’a önerildi. Benim danışmanlığımda proje 
hayata geçti. Şuan da yaklaşık 2 yıl oluyor proje süresi, 
başlangıçtan bugün ki noktaya gelene kadar, sonunda 
artık STOCKART diye bir ürün ortaya çıktı. Ürünle ilişkili 
olarak da firma daha sonradan, çok başarılı bir proje oldu, 
İzmir’de bir fabrika kuruldu ve bu kurulan fabrikada bu 
ilaç dolapları artık Türkiye’de üretilir hale geldi. 
İTÜNOVA TTO bu projede size ne gibi katkılar sağladı?
M.Y: Bu çalışmaların hepsinde, İTÜNOVA TTO çok 
önemli. Bu projelerin başlangıç esnasında bütün 
sözleşmelerin hazırlanması, fikri sınai mülkiyet hakları 
ile ilgili dokümantasyonun hazırlanması, proje çalışmaya 
başladıktan sonra ücretlerin alınıp ödenmesi, öğrencil-
ere olan ödemelerimiz, danışmanlık bedelleri gibi her 
türlü ödemeler konusunda, sözleşme hazırlanması ve 
hukuka uygunluk anlamında İTÜNOVA TTO önemli 
hizmetler verdi bize. Bizi yoğun bir bürokrasiden 
kurtardı. Genelde hocaların üniversite sanayi işbirliği ile 
gerçekleştirilen projelerde en çok zorlandığı konu bu 
bürokrasi yönetimi. Teknik konularda akademik olarak 
iyiyiz ancak kendi hakkımızı savunmak bunu sözleşme 
ve hukuk esaslarına uygun yapmak, yükümlülükleri 
belirlemek konusunda çekincelerimiz oluyor. Onları 
aşmak konusunda İTÜNOVA TTO bizlere destek oldu. 
Çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi 
projeye başladığımızda hemen taleplerimize cevap 
verirler, firma ile iletişime geçip bizi aradaki gereksiz 
bürokratik sirkülasyondan kurtardılar. 
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Prof. Dr. Özlem Özçevik

İnsanoğlu yapılar inşa etmek konusundaki yeteneklerini her geçen gün geliştiriyor. 
Eskiden 100 metre yüksekliğindeki bir bina çok ciddi bir tasarım ve yapım süreci 
gerektirirken bugün artık 300 metreden fazla yüksekliğe sahip binalar kolayca inşa 
edilebiliyor. Üstelik 800 metreyi geçen binaları inşa etmek konusunda da pek sorun 

yaşamıyoruz.

Ancak yeni inşa teknikleri ne kadar gelişirse gelişsin, 

geçmişten gelen yapıları aynı şekilde yeniden inşa 

etmemiz halen imkânsız. Yüz yıllar önce bin bir 

güçlükle, çok uzun sürelerde inşa edilen yapılar 

kendine has eskime halleri, özel malzeme ve teknikleri-

yle yeni binalardan çok daha fazla özen ve dikkat istiy-

or. Dolayısıyla bu yapıları korumak, restorasyonlarını 

dünya çapındaki normlara göre yapabilmek çok değerli. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim 

üyelerinden Prof. Dr. Özlem Özçevik de bu konuda 

Türkiye’nin önemli çalışmalara imza atan isimlerinden 

biri. 17 Ağustos 1999 İstanbul depremi sonrası şehirci-

lik üzerine önemli tecrübeler edinen Özçevik, 

gerçekleştirdiği projelerine bir yenisini de İTÜNOVA 

TTO işbirliğiyle etkiledi. Özçevik ile İBB Tarihi Çevre 

Koruma Müdürlüğü için hayata geçirilen UNESCO’nun 

koruma literatürüne göre gerçekleştirilen Perşembe 

Pazarı restorasyonu projesini konuştuk.

 Koruma Literatürüne Göre Gerçekleştirildi!

Perşembe Pazarı Restorasyonu

UNESCO’nun
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Öncelikle bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

Ö.Ö: Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir 

ve Bölge Planlaması Bölümü’nü 1990 yılında bitirdim. 

Daha sonra aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimime başladım. 

1992 yılında Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’ne 

araştırma görevlisi olarak atandım. 1992 yılından bu 

yana da İTÜ bünyesinde görev almaktayım. 

Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsedebilir 

misiniz?

Ö.Ö: Kentsel dönüşüm ile ilgili uzmanlık çalışmalarım 

1999 depremi sonrası oldu. Çok büyük bir ihtiyaç olduğu 

ortaya çıktı kentsel dönüşüm çalışmalarının ve ilk olarak 

bir AB projesine başvurdum. Ar-Ge faaliyetlerimde bu 

gelişme ile başlamış oldu.  Projenin amacı Zeytinburnu 

İlçesi’nde kentsel dönüşüm öncesinde kurumun kapasi-

tesinin arttırılması ve kentsel dönüşüme hazırlık 

anlamında hem personelin hem yönetimin hem de 
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Yapılan araştırmalar Ay’da kutup bölgelerinin dışında su bulunduğunu ortaya koydu. 
Henüz Ay’daki su miktarı bilinmese de gelecek uzay görevleri için Ay yeniden bir hedef 

haline gelebilir.

10

İnsanoğlu 1970’lerde Ay yüzerine ayak basmış olsa da 

aslında uydumuzun sırlarını yeni yeni keşfetmeye 

başlıyoruz. Ay üzerine birçok araştırma yapılmış, 

örnekler incelenmiş olsa da insanoğlu yakın zamana 

kadar bu tozlu kürenin tamamen kurumuş olduğunu 

düşünüyordu. 2008 yılında daha önce Apollo görevleri 

sırasında getirilmiş örnekleri yeniden mercek altına alan 

bilim adamları bunun doğru olmadığını kanıtladı. O 

araştırmada Ay’ın kutup bölgelerinde su izlerine 

rastlanmış, dolayısıyla bu bölgedelerde belli miktarda su 

rezervi olduğu ortaya konulmuştu. Şimdi yeni bir 

araştırma, Ay’da sadece kutuplarda su olmadığını 

gösteriyor. Bilim insanları Ay’daki su miktarını, içerisinde 

su kabarcıkları bulunan kaya örneklerine bakarak 

tahmin etmişti. Yeni yapılan araştırma, Ay yüzeyine dair 

daha kapsamlı uydu fotoğraflarını inceleyerek bu özel 

kayaların bulunduğu bölgeleri yeniden ele aldı. Bunun 

sonucunda su ihtiva eden kayaların sadece kutup 

bölgelerinde olmadığı, Ay yüzeyinin farklı bölgelerine 

yayılmış olduğunu tespit edildi. Daha önce Apollo 

görevleri sırasında iniş yapılan bazı bölgelerin 

yakınlarında da bu kayalardan yoğun şekilde 

mevcut.Dolayısıyla Ay yüzeninin altında sanılandan 

daha fazla su bulunuyor olduğu ortaya konulmuş oluyor. 

Ancak şuan eldeki imkanlar bu su miktarını kesin olarak 

ölçmek için yeterli değil. Dolayısıyla su miktarı 

konusunda daha kesin tahminler yapmanın yolu yeni Ay 

ziyaretlerinden geçiyor. Fakat şu an için Ay’a yeniden 

gitmek konusunda ciddi bir çalışma bulunmuyor. 

İnsanoğlu uzay görevlerinde su bulmaya ciddi bir önem 

veriyor zira bunun gelişmiş hayat için birinci şart olduğu 

düşünülüyor. Ayrıca su, insanoğlunun koloniler kurması 

açısından da gezegenlerde aranan birinci özellik. Ay’daki 

su miktarının bu açıdan ne kadar değerli ve faydalı 

olacağını şimdiden söylemek güç. Ancak gelecekte bizi 

Ay’a çekebilecek değerli bir kaynak olduğu da aşikar.

Sandığımızdan Daha

Ay’da
Fazla Su Var
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Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi’nin merkezine yakın bir bölgede, zehirli bir gaz 
bulutunun altında gizlenen ve Güneş’ten 100 bin kat daha büyük olduğu düşünülen bir 

kara delik keşfetti.

Japonya Keio Üniversitesi’nden gökbilimciler, 

Samanyolu’nda yeni bir kara delik buldular. Güneş’in 

kütlesinin 100.000 katı olduğu tespit edilen yeni kara 

delik, galaksinin merkezine yakın bir alanda yer alıyor. 

Japon gökbilimcilerin Şili’de bulunan Alma 

teleskobundan yapılan gözlemler sonucunda 

keşfettiği kara deliğin, Samanyolu Galaksisi’nin 

merkezine 200 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtiliyor. 

Kara deliğin genişliğinin ise 1,4 trilyon kilometreyi 

aşmadığı düşünülüyor. Söz konusu kara delik, keşfin 

onaylanması halinde galaksinin tam merkezinde 

bulunan ve “Sagittarius A” olarak bilinen süper kara 

delikten sonra şimdiye kadar görülen en büyük ikinci 

kara delik olarak kayıtlara geçecek. Tokyo’daki Keio 

Üniversitesi’nden gökbilimci Tomoharu Oka, 

keşfedilen kara deliğin üstünde yer aldığı düşünülen 

bulutlardan gelen radyo dalgalarının tespit 

edilmesiyle, gaz bulutunun ortasında bir kara deliğin 

bulunduğu yönündeki şüphelerin güçlendiğini söyledi. 

Oka ayrıca galaktik merkezlerde süper öldürücü kara 

deliklerin oluşumunun ve evriminin senaryosunu 

desteklediğini belirtti. Gökbilimcilere göre, Samanyolu 

Galaksisi’nde bu küçük kara deliklerden en az 60 tane 

var. Ancak bilim insanları, Samanyolu da dahil olmak 

üzere büyük galaksilerin merkezinde çok daha büyük 

ve tehlikeli kara deliklerin olduğunu tahmin ediyor.

Galaksimizde
Güneş'ten 100 Bin Kat Büyük

Kara Delik Keşfedildi
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Güneş enerjisi üreten solar panellerin sayısına dair tahminler gerçekleşirse 2017’nin 
sonunda tüm dünyada solar enerjisi kapasitesi, nükleer santraller tarafından üretilen 

kapasiteyi yakalayacak.

12

Araştırma verileri konu üzerine çalışmalar yapan GTM 

Research‘e ait. Dünyada kurulan yeni solar tesisleri 

mercek altına alan araştırma yıl sonuna dair tahminler 

de içeriyor. Bu tahminlere göre 2017 yılının sonunda 

dünya genelindeki solar panellerin toplam kapasitesi 

390 gigawatt olacak. Bu da 391 gigawatt civarında bir 

kapasitesiye sahip nükleer enerjiyi yakalayacağı 

anlamına geliyor. Üstelik Çin’deki hızlı artış sebebiyle 

solar enerji kapasitesinin tahminlerin üzerine bile 

çıkabileceği söyleniyor. Dolayısıyla yıl sonunda solar 

enerji, potansiyel kapasite anlamında nükleer enerjiyi 

geride bırakabilir. 2022 yılında ise solar enerji 

kapasitesinin, nükleer enerjiyi ikiye katlayacağı 

tahmin ediliyor. Fakat bu veriler büyük resmi tam 

olarak yansıtmıyor. Nükleer santraller 7 gün 24 saat 

enerji üretme potansiyeline sahipken solar paneller 

sadece güneş ışınlarının verimli olduğu günlerde tam 

Güneş Enerjisinde
Nükleer Enerjiyi Yakalamak Üzere

Toplam Kapasite 

kapasiteyle çalışabiliyor. Dolayısıyla yıl boyunca tam 

kapasiteye ulaşmaları imkansız. Bugün nükleer enerji 

dünyanın elektrik ihtiyacının %11’ini karşılarken 

güneş enerjisi sadece %1,8’lik bölümünü 

karşılayabiliyor. Güneşin enerjide ana kaynağımız 

haline gelmesi ise muhtemelen 2050 yılını bulacak. 

Tahminlere göre dünya 2050 yılında enerjisinin 

%16’sını fotovoltaik panellerle güneşten edecek. 

Ayrıca güneşten sıcaklık yoluyla elde edilecek 

enerjinin de %11’e yükseleceği tahmin ediliyor. 

Dolayısıyla 2050 yılında güneş enerji konusunda 

dominant güç haline gelecek. Elbette bu tahminler, 

bugünün koşullarıyla hesaplanan artış hızına 

dayanıyor. Ancak önümüzdeki yıllarda solar panellerin 

ve depolama ekipmanlarının maliyetlerinde yaşanacak 

düşüş ve birim kapasitelerindeki artış temiz enerjiye 

geçişi daha da hızlandırabilir.
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Tespiti Mümkün

13

İnsanoğlu yapılar inşa etmek konusundaki yeteneklerini her geçen gün geliştiriyor. 
Eskiden 100 metre yüksekliğindeki bir bina çok ciddi bir tasarım ve yapım süreci 
gerektirirken bugün artık 300 metreden fazla yüksekliğe sahip binalar kolayca inşa 
edilebiliyor. Üstelik 800 metreyi geçen binaları inşa etmek konusunda da pek sorun 

yaşamıyoruz.

Sadece yer fıstığı alerjisi yüzünden bile her yıl 
yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini düşünürsek 
alerjik bünyeye sahip kişiler için dışarıda yemek 
yemek ciddi kabuslara dönüşebiliyor.  Gıdaların 
onlarca farklı içerikle seri şekilde hazırlandığı 
günümüzde artık bazı maddelerin diyetini uygula-

mak da pek kolay değil. Bu soruna bir çözüm 
getirmek isteyen Harvard Tıp Okulu’ndan bilim 
insanları, umut verici bir gelişmeye imza attı. 
Geliştirilen anahtarlık boyutundaki cihaz sayesinde 
belirli alerjen maddelerin tespiti çok kısa bir süre 
içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Alerjen cihazı, gıda-
larda bulunan alerjenleri toplamak için kullanılan 
bölüm, alerjenleri tanımlayan elektronik analizör ve 
analizördeki bilgileri görüntüleyen bir telefon uygu-
laması olmak üzere 3 bölümden meydana geliyor. 
Cihaz fıstık, fındık, buğday, süt ve yumurta gibi 
yaygın gıda alerjenlerini yaklaşık 10 dakika gibi bir 
sürede algılayabiliyor. Cihazın yaptığı bu işlem ente-
gre eksojen antijen testi (IEAT) olarak adlandırılıyor. 

Anahtarlık Boyutundaki Cihazla  

Araştırmacılar cihazı birkaç restoranda test etmiş ve 
menüde “glütensiz” olarak belirtilen salatada glüten 
tespit ederek bu tür testlerin önemini ortaya 
koymuş. Cihaz bu alanda tek değil. Sadece glüten 
testi yapan Nima ve henüz prototip aşamasında olsa 
da laktoz testi yapabilen Ally isimli cihaz gelişmekte 
olan bu alanın diğer öncüleri. Elbette büyük laboratu-
varlarda yapılan klasik alerji testleri de hala geçerlil-
iğini koruyor. Ancak bu testler oldukça pahalı, çok 
zaman alıyor ve dolayısıyla pek pratik değiller. 
Harvard Tıp Okulu tarafından geliştirilen alerji cihazı 
ise küçük miktarlardaki alerjenleri kısa sürede 
algılayabiliyor ve cepte taşınabiliyor. Üstelik bunu 
40 dolar gibi bir maliyetle yapıyor. Şu an sadece 5 
besini algılayabilen cihazın geliştirme süreci devam 
etmekte. Geliştirme süreci tamamlandığında cihazın 
40 dolarlık fiyat etiketiyle direkt olarak son 
kullanıcılara satılması planlanıyor. Birkaç farklı 
modülden oluşan cihazın tek bir modül haline getiril-
ip piyasaya bu şekilde sunulabileceği düşünülüyor.



Tazi.io tam olarak ne iş yapıyor? Kısaca açıklayabilir 
misiniz?
Tazi.io insan davranışlarından sürekli öğrenerek satın 
alma ihtimali, sahtekârlık gibi olayları tespit ve tahmin 
ediyor. Tazi.io’nun yapay öğrenme modelleri hem nasıl 
karar verdiklerini alan uzmanlarına anlatabiliyor,  hem 
de alan uzmanlarından öğrenebiliyor. Bu sayede hem 
veriden çabuk öğrenen, hem de yanlış tahmini az olan  
modeller oluşturuyor.
Makine öğrenmesi ile ilgili sunduğunuz çözümler 
en çok hangi sektörlerde kullanılıyor?
Bankacılık, sigorta, e-ticaret ve telekom gibi verinin 
çok olduğu ve sürekli olarak değiştiği sektörlerde 
çözümlerimiz kullanılıyor.
Makine öğrenmesinin geleceği hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
Makine öğrenmesi modellerinin, günümüzde 

Makine öğrenmesi (machine learning) matematik ve istatistik yollarla eldeki verilerden 
çıkarımlar yapan ve bu çıkarımlarla bilinmeyene ilişkin tahminlerde bulunan yöntem 
aslında. İTÜ ARI Teknokent firmalarından Tazi.io ülkemizde bu alanda çalışan bir start-up. 
Girişimin kurucuları Prof. Dr. Zehra Çataltepe ve Dr. Tanju Çataltepe 6-10 Kasım’daki 
Brand Week Istanbul’da bir sunum yapacak. Çataltepe çifti etkinlik öncesi Digital Age 

muhabirinin sorularını yanıtladı. Biz de yayınlanan röportajı sizler için derledik.

kullandığımız her türlü aletin  içinde olan cıvatalar gibi 
hayatımızın bir parçası olacağını düşünüyoruz. Bu 
sayede insanların yaşamı genel olarak kolaylaşacak.  O 
kadar çok uygulama alanı var ki, nereden hayatımızı 
müthiş şekilde değiştirecek bir uygulamanın 
çıkacağını bilmek mümkün değil. Uygulama alanı ne 
olursa olsun, algoritmaların muhakkak sürekli  
öğrenen algoritmalar olacağını düşünüyoruz.
Tazi.io’nun yatırım planı var mı? Yakında yatırım 
almayı planlıyor musunuz?
Yatırım almayı planlıyoruz. Ama en iyi yatırımcının 
müşteri olduğuna inanıyoruz.
Brand Week Istanbul’da yapacağınız sunum 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Sürekli olarak ve insanlardan da öğrenebilen yapay 
öğrenmenin,  sürekli öğrenmeyen sistemlerden 
farklarını anlatmayı ve  sigorta, bankacılık ve 
telekomünikasyonda birer örnek kullanımını vermeyi 
planlıyoruz. Örneğin, çoğu sigorta şirketinde, müşteri 
ihtiyaç ve tercihleri, ürünler, kampanyalar, dolayısı ile 
de veri sürekli olarak değişiyor. Daima yenilenen 
yapay öğrenme modelleri ile pazarlama faaliyeti 
hedef kitlelerinin dinamik ve verimli şekilde 
belirlenmesi örnek bir kullanım senaryosu.
Bu konular dışında değinmek istediğiniz noktalar 
var mı?
Brand Week İstanbul’u ve hem konuşmacılar hem de 
katılımcılarla buluşmayı büyük bir heyecanla 
bekliyoruz.

Makine Öğrenmesiyle

Kolaylaşacak

Dr. Tanju Çataltepe Prof. Dr. Zehra Çataltepe
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Tazi.io tam olarak ne iş yapıyor? Kısaca açıklayabilir 
misiniz?
Tazi.io insan davranışlarından sürekli öğrenerek satın 
alma ihtimali, sahtekârlık gibi olayları tespit ve tahmin 
ediyor. Tazi.io’nun yapay öğrenme modelleri hem nasıl 
karar verdiklerini alan uzmanlarına anlatabiliyor,  hem 
de alan uzmanlarından öğrenebiliyor. Bu sayede hem 
veriden çabuk öğrenen, hem de yanlış tahmini az olan  
modeller oluşturuyor.
Makine öğrenmesi ile ilgili sunduğunuz çözümler 
en çok hangi sektörlerde kullanılıyor?
Bankacılık, sigorta, e-ticaret ve telekom gibi verinin 
çok olduğu ve sürekli olarak değiştiği sektörlerde 
çözümlerimiz kullanılıyor.
Makine öğrenmesinin geleceği hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
Makine öğrenmesi modellerinin, günümüzde 

Makine öğrenmesi (machine learning) matematik ve istatistik yollarla eldeki verilerden 
çıkarımlar yapan ve bu çıkarımlarla bilinmeyene ilişkin tahminlerde bulunan yöntem 
aslında. İTÜ ARI Teknokent firmalarından Tazi.io ülkemizde bu alanda çalışan bir start-up. 
Girişimin kurucuları Prof. Dr. Zehra Çataltepe ve Dr. Tanju Çataltepe 6-10 Kasım’daki 
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İTÜ ARI Teknokent’te yetişen yeni nesil deneyim platformu Teleporter ve USB disk 
sürücülerini güvenli bir “kişisel bulut” alanına dönüştüren Monument, Wired UK 
tarafından yayınlanan Avrupa’nın En Gözde 100 Girişimi Listesinin İstanbul bölümünde 

yer almaya hak kazandı.

 Dünyanın En Gözde Girişimleri Arasında!
Monument ve Teleporter

Kullanıcılarının katılmak istediği canlı spor, müzik ve 

e-spor etkinliklerini yerindeymiş gibi deneyimlenebilme 

avantajı sunan Teleporter ve yapay zeka 

teknolojisinden yararlanan, resim ve videolar için 

geliştirilmiş dünyanın ilk yapay zeka destekli kişisel 

bulut sistemi Monument, Wired UK’in Avrupa’nın En 

Gözde 100 Girişimi listesinin İstanbul bölümünde yer 

INNOGATE Programı’nın yanı sıra İTÜ Çekirdek’in 

girişimcilik yarışması Big Bang 2016’da dereceye 

giren ekipler arasında yer alan Teleporter aynı 

zamanda küresel bir startup etkinliği olan G-Startup 

Worldwide’da 300.000 dolarlık büyük ödülü 

kazanmak için yarışacak. 67 ülkeden 1000’in üzerinde 

başvuru yapılan yarışmada ilk 10’a giren startuplar 

büyük ödülün sahibi olacak. Teleporter şu an için 

finale adını yazdırmayı bekleyen son 50 firma 

arasında yer alıyor.

300 Bin Doların Peşinde

Teleporter Ekibi

almaya hak kazandı. Listede, İTÜ ARI Teknokent’in 

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın verdiği destekle hayata 

geçirilen projesi INNOGATE Programı’nda yer alan 

firmalarından Teleporter ve Monument de yer alıyor. 

Listede İstanbul ile birlikte Berlin, Londra Paris, Tel 

Aviv, Barselona, Amsterdam, Stockholm, Lizbon ve 

Helsinki’den de girişimler bulunuyor.



Gül Gürer Alimgil

Sektörlerinde önemli başarılar elde eden İTÜ ARI Teknokentli firmalar aynı zamanda çalışmalarıyla 
ve sektöre getirdikleri yenilikleriyle de basının dikkatini çekmeyi başarıyor. Bu firmalardan olan 
SMG, PAYGURU ve egirisim.com Sabah Gazetesi Editörü Metin Can’ın kaleme aldığı KOBİ 

GÜNDEM köşesinde kendilerine yer buldular. Bizde bu keyifli haberleri sizler için derledik.

KOBİ’lerin dijitalde gösterdiği başarılara her gün yenileri ekleniyor. 
Değişen ihtiyaçlara yenilikçi buluşlar sunan projeler adeta rakip tanımıyor.

Dijital girişimcilikte küresel bir inovasyona imza atan SMG, 
açık alanlardaki ses yayınlarını kendi geliştirdiği yazılımlarla 
yöneterek, hem telif sorunlarını çözdü, hem de dış seslere 
katma değer kattı. Yayınlarını tek merkezden yönetebilen 
şirket, açık yerlerde müzik, anons, reklam ve jingle 
yayınlarını internet ihtiyacı olmadan kesintisiz olarak 
sunabiliyor. Türkiye’de eşi olmayan yazılımlar 
geliştirdiklerini belirten SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül 
Gürer Alimgil, “Dünya markalarından küçük işletmelere 

Dijitalde 3 Dâhi Girişim

Kurumsal Sesin Mucidi Oldu

kadar yüzlerce firmaya hizmet veriyoruz. Kapalı 
devrede yasal müzik yayınını Türkiye’de dijital ortamda 
gerçekleştiren ilk şirketiz.” dedi.

İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren PAYGURU 
geleceğin ödeme sistemlerini tasarlıyor. Ticari hayatı 
kolaylaştıran çözümler sunan şirket, ilk mobil ödeme 
markası olma unvanına sahip. PAYGURU, üye işyerlerine 
son kullanıcıların cep telefonu faturaları ya da ön ödemeli 
hatlarında bulunan TL miktarlarını kullanarak 
ücretlendirme yapma imkânı sağlıyor. PAYGURU kurucu 
ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Işık Uman, “ Bu 
alanda yeni bir dönüşüm hamlesini temsil ediyoruz.” dedi.

Mobil Ödemenin Yeni “Guru”su

Dijital Dünyanın Buluşma Noktası Oldu
Dijital dünyada öne çıkan bir girişin is “eğirisim.com” oldu. 
Girişimci ekosisteminde yer alan birçok etkinlikte yer alan 
oluşum, genç girişimci Hilmi Öğütçü tarafından kuruldu. 
Kısa zamanda kendi ekosisteminin haber kaynağı olmayı 
başaran site, çok sayıda içeriğe ev sahipliği yapıyor. 
Öğütçü kendi başarı hikâyesini şu sözlerle anlatıyor: “ 
2016 Ocak ayında tam zamanlı bir şekilde egirişim’e 
odaklandım. Ardından İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’ne 
kabul edildim. Girişimcilik ekosisteminin içerisinde yer 

almayı başardık. Tüm etkinliklere katıldık, yüzlerce yeni 
nesil girişimciye dokunduk. Hedefimiz Türkiye’nin bu 
alandaki dönüşümüne referans kaynağı olmak.”

Mustafa Işık Uman

Hilmi Öğütçü
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Firmalar Basında Yer Almaya Devam Ediyor
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Firmalar Basında Yer Almaya Devam Ediyor
Abidos Bilişim Teknolojileri tarafından geliştirilen ve “Taksi Rehberi” adı verilen uygulama, taksi 
duraklarının teknolojinin tüm imkânlarından faydalanarak daha kazançlı, daha kaliteli, daha 
ekonomik ve daha güvenli hizmet vermesini sağlıyor. Sistemin kullanılabilmesi için taksilere, 
uygulamanın yüklü olduğu, GSM ve GPS desteği olan bir tablet bilgisayar, duraklara ise internet 

bağlantısı olan bir bilgisayar yeterli oluyor.

Müşteri, cep telefonundan taksi rehberini indiriyor. Taksi 
rehberinden taksi ihtiyacı olduğu zaman taksi çağır 
butonuna basıyor. Müsait durumda bulunan taksi şoförü,  
“yeni müşteriniz var” butonuyla müşterinin çağrısını 
onayladığı zaman adresi, telefonu ve konumu tablet 
cihazda görünüyor. Aynı zamanda müşterinin telefonunda 
gelen aracın plakası, şoför adı, araç modeli ve konumu 

Nasıl Çalışıyor?
görünüyor. Cihaz navigasyon özellikleri de taşıdığı için 
Müşterinin konumunu gösterme ve en kısa güzergâhı 
belirleme imkânı sağlıyor. Müşteri de taksi de adım adım 
birbirinin konumunu izleyebiliyor. Böylece adres 
bulamama, gereksiz bekleme, zaman kaybı ve benzin israfı 
yaşanmıyor. Yolculuk bittiğinde müşteri dilerse 
memnuniyet derecesini uygulamaya işleyebiliyor.

Müşteri, cep telefonundan taksi rehberini indiriyor. Taksi 
rehberinden taksi ihtiyacı olduğu zaman taksi çağır 
butonuna basıyor. Müsait durumda bulunan taksi şoförü,  
“yeni müşteriniz var” butonuyla müşterinin çağrısını 
onayladığı zaman adresi, telefonu ve konumu tablet 
cihazda görünüyor. Aynı zamanda müşterinin telefonunda 
gelen aracın plakası, şoför adı, araç modeli ve konumu 

görünüyor. Cihaz navigasyon özellikleri de taşıdığı için 
Müşterinin konumunu gösterme ve en kısa güzergâhı 
belirleme imkânı sağlıyor. Müşteri de taksi de adım adım 
birbirinin konumunu izleyebiliyor. Böylece adres 
bulamama, gereksiz bekleme, zaman kaybı ve benzin israfı 
yaşanmıyor. Yolculuk bittiğinde müşteri dilerse 
memnuniyet derecesini uygulamaya işleyebiliyor.

Akıllı Durak Yönetimi 
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Rehberi Türkiye’de

Abidos Taksi 



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 “DEFNE 
TELEKOMÜNİSKASYON, FOREKS MOBILE ve IMONA“  firmalarını sizlere anlatmaya 

devam ediyoruz.

Başarılarını Paylaşıyor
İTÜ ARI  Teknokentli  Firmalar 

“1993’te mezun olduğumda zaten sektörde 
çalışıyordum. Telekomünikasyon çözümleri üreten bir 
şirkette çalışıyordum. Sonra 1996’da diğer arkadaşlarımı 
da kandırarak bu şirketi kurduk. 1996’dan bugüne de 
telekomünikasyon dünyasında akla hayale gelmeyecek 
çeşitli çözümler üretiyoruz. Bunları üretirken tabi ki çok 
çalıştık. Çok çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Şu anda 
gururla söyleyebilirim ki 20’den fazla ülkede 25’ten fazla 
operatör, yaklaşık 600 bine yakın aboneye hizmet veren 
çözüm sistemlerimiz var. Bu bizim açımızdan gurur verici 
bir durum. Tabi ki daha iyi olması için uğraşıyoruz.” 
diyerek sözlerine başlayan DEFNE TELEKOMÜNİKASYON 
CEO’su Oğuz Haliloğlu yapay zekâyı kullanarak 
geliştirdikleri projelerinde telekom dünyasına etkili 
çözümler sunduklarını belirtti. “Yapay zekâ temeliyle 
hareket eden ve insanların davranışlarını problemlerini 
analiz ederek, telekom dünyasına sunan, bu davranışların 
analizini sayesinde de operatörlere kullanıcıları için en 
uygun servisleri, en uygun çözümlerini sunmalarını 
sağlıyoruz.” diyerek sözlerine devam eden Haliloğlu, IMP 
projesine uzun süreli bir proje olarak yaklaştıklarını ve 
hedeflerine adım adım ilerlemek istediklerini vurgulayan 
Haliloğlu, şuan için telekom dünyasına hizmet 
vermelerine ek olarak orta vadede, bankalara ve finans 
sektörü kuruluşlarına ulaşacak şekilde bu projeyi 
geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Proje hedefli 

DEFNE TELEKOMÜNİKASYON Yapay Zekâyı Kullanarak Geliştirdiği
Projesiyle Telekom Dünyasına Etkili Çözümler Sunuyor!

büyümenin yanı sıra fiziki olarak büyümenin de önemine 
değinen Haliloğlu, “Hindistan’da bir ofisimiz var hızlı 
büyüyen,  bunu başka ülkelere de yaymak niyetindeyiz. 
Coğrafi olarak yaygınlığımızı arttırarak, şu anda orta 
ölçekli bir Türk şirketiyken, orta vadede daha büyük 
ölçekli küresel bir şirket olmak yolunda ilerliyoruz. Biz şu 
anda Türkiye’den Dünya’ya yazılım ve çözüm ihraç eden 
bir şirketiz. Orta vade hedefimiz Türkiye’den çıkmış bir 
dünya şirketi olmak.“ diyerek gelecekte adlarından dünya 
genelinde bahsettirmek istediklerini belirtti. 2008 
yılında dâhil oldukları İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer 
alan eski firmalardan biri olduklarını söyleyen Haliloğlu,  
“Teknokent’te olmamızın bu açıdan bize çok ciddi 
yararları var sağladığı olanaklar açısından, güzel bir 
çalışma ortamı vaat etmesi açısından.” diyerek İTÜ ARI 
Teknokent’te yer almaktan mutlu olduklarını vurguladı.

Oğuz Haliloğlu
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operatör, yaklaşık 600 bine yakın aboneye hizmet veren 
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DEFNE TELEKOMÜNİKASYON Yapay Zekâyı Kullanarak Geliştirdiği
Projesiyle Telekom Dünyasına Etkili Çözümler Sunuyor!

büyümenin yanı sıra fiziki olarak büyümenin de önemine 
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ölçekli küresel bir şirket olmak yolunda ilerliyoruz. Biz şu 
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Oğuz Haliloğlu
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Data Vendor olarak girdikleri sektörde yavaş yavaş 

yazılım evine dönüştüklerini belirterek söze başlayan 

FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri Genel Müdür 

Yardımcısı Fatmanur Arıcı, para piyasasında anlık veri 

yayını gerçekleştirdikleri FOREKS MOBILE 

uygulamasıyla 1 milyon download kullanıcıya 

ulaşması sayesinde son kullanıcıların bütün para 

piyasalarından haberdar olduğunu belirtti. 

Önümüzdeki dönemlerde sektörün daha çok mobil 

ürünlere yöneleceğini ve bu yüzden bu alanda 

çalışmalara ve yatırımlara devam ettiklerine değinen 

Arıcı, “Lokomotif ürünümüz her zaman olduğu gibi 

terminal olan ürünlerimizdi. Desktop terminallerimizdi. 

Ama önümüzdeki dönemin daha çok mobile doğru 

yöneleceğine, mobil ürünlerin ön plana çıkacağına 

inanıyoruz. Bunun içinde bütün yatırımlarımızı bu 

alanda gerçekleştiriyoruz. Bizim için en önemli konu 

mümkün olduğunca FinTech alanında bankalara ve 

aracı kurumlara sağladığımız ürünlerin daha çok yurt 

dışına da ihraç edilmesi. Bunu en büyük hedeflerimiz 

arasında söyleyebiliriz.” diyerek yurt dışına açılmayı 

kendilerine hedef edindiklerini belirtti.

“2011 yılında IMONA Teknoloji Firması’nı kurdum. 
Imona İTÜ ARI Teknokent’te yer alan bir Ar-Ge firması. 
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IMONA CEO’su Bahadır Ödevci geliştirdikleri ürün 
sayesinde yazılım geliştirmek isteyen firmalara 
yaklaşık 20 kata yakın hız ve maliyet avantajı 
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sayede İTÜ Çekirdek’teki ofisinde çalışmalarına devam 
ettiğini anlatan Ödevci İTÜ ARI Teknokent’te 
yaşadıkları süreçleri “İTÜ ARI Teknokent’in kendi 
içerisinde yer alan o süreçlerin tümünden geçtik. İTÜ 
Çekirdek’ten KOSGEB’e geçtik oradan ARI 1’e geçtik. 
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iletişimi noktasında sıkıntı yaşamadık. İş başvuruları 
almak noktasında herhangi bir dış kaynak kullanmadık. 
E-mailler bir şekilde inbox’a geliyor. Dolayısıyla bu 
aynı zamanda buradan ortaya çıkmış firmalarla da 
iletişim ve iş birliği noktasında da bayağ bir deneyim 
paylaşımımız oldu. Zaten bu mesele aynı dertten 
muzdarip insanları, yani girişimlerini hayata geçirmek, 
büyütmek isteyen insanların bir arada olması en 
önemli unsur ve buradaki ekosistem bunu sağlıyor.” 
diyerek İTÜ ARI Teknokent’te yer almaktan mutluluk 
duyduklarını dile getirdi.  

FOREKS MOBILE Uygulamasıyla 1 Milyon Kullanıcı Piyasalara Mobil Olarak
Ulaşma İmkânına Sahip Oldu!

IMONA CEO’su Bahadır Ödevci “IMONA platformumuz ile şirketler yazılım
süreçlerinde 20 kata kadar hız ve maliyet avantajı elde edebiliyor.”

Fatmanur Arıcı

Bahadır Ödevci
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Günümüzde elektrikli otomobillere olan ilgi artarken 
yakın gelecekte onları kullanmak bir zorunluluk 
haline gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla fosil 
yakıtlarla çalışan hibritleri de bir kenara bırakıp elek-
trik üretmenin daha çevreci yönlerini keşfetmek 
gerekiyor. Bu konuda umut verici teknolojilerden 
biri de hidrojen yakıt hücresi. Hidrojen ve oksijeni bir 
araya getirerek reaksiyon sonucunda elektrik ve su 
buharı üreten bu teknoloji hem güvenli hem de 
çevreci yönüyle ön plana çıkıyor. Daha önce Toyota 
ve Honda gibi otomobil üreticileri hidrojen yakıt 
hücresine sahip otomobiller üretmişti. Şimdi bu 
teknoloji ilk kez bir deniz aracında kapsamlı bir 
denemeden geçiyor. Çok gövdeli bir yarış teknesini 
alıp elektrik motorlarıyla donatan Energy Observer 
ekibi, okyanus ortasında karadan çok uzaklarda yol 
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alırken elektriği elde etmenin farklı yollarını arama-
ya koyulmuş. Teknede fosil yakıt yerine yenilenebil-
ir enerji kaynağı kullanılabilmesi için tasarım 
değişiklikleri yapıldıktan sonra fotovoltaik güneş 
panelleri, rüzgar türbinleri ve hidrojen yakıt hücresi 
sistemi yerleştirilmiş. Tekne, güneş ve rüzgar 
gücünden faydalanamadığı zamanlarda deniz 
suyundan üretilen hidrojeni elektrik enerjisine 
dönüştürmek için yakıt hücresini kullanıyor. Bu 
üretimin neticesinde ise atık olarak sadece su 
buharı çıkışı oluyor. Energy Observer denizlerde 
olduğu 6 yıl süresince kendi ihtiyaçlarını kendi 
karşılayan bir tekne fikrini kanıtlamak için çalışacak. 
Bu proje hava kirliliği, küresel ısınma, iklim 
değişikliği ve gelecekteki enerji kaynakları sorunları 
için bir umut olabilir.

Dünyanın Hidrojenle
Çalışan İlk Teknesi

Sürecek Yolculuğuna Başladı

Dünyanın hidrojen yakıt ile çalışan ilk teknesi Energy Observer suya indirildi. Fransa’dan yolan 
çıkan bilim teknesi toplamda 50 ülkede 101 limanı ziyaret ederek 6 yıllık bir dünya turunu 

yapması planlanıyor.
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Y kuşağının girişimcilik hikayeleri, bir önceki kuşağa göre oldukça farklı. Daha fazla risk alıyor, 
projelerini sosyal sorumluluk üzerine kuruyor ve daha çok zorlanıyorlar. 24 yaşındaki Teresa 

Cauvel ve 27 yaşındaki Sona Shah’ın girişimi “Neopenda” bunlardan yalnızca biri.

Teresa ve Sona, Columbia Üniversitesi’nde tanıştı. Her 
ikisi de biyomedikal mühendisliği alanında yüksek lisans 
yapmıştı. Henüz karşılanamamış bir klinik ihtiyaca yöne-
lik prototip oluşturmak ve bu prototipi bir çözüm olarak 
hayata geçirmek için bir iş modeli geliştirmek istiyor-
lardı. Bu isteklerini bir projeye dönüştürmek için de 
biyo-tasarım sınıfında çalışmaya başladılar. İlk prototi-
plerini ise sınıf yerine ilk Uganda’ya seyahatlerinde 
meydana getirdiler! Uganda’ya yaptıkları gezi ikili için 
gerçekten de bir dönüm noktası oldu ve gezi sonrası 
Cauvel ile Shah tam zamanlı bir şirket kurmaya karar 
verdi. 2015 yılında sağlık projesi girişimi olarak kurduk-
ları Neopenda, bebekler için giyilebilir monitörler üretiyor. 
Bu monitörler, kalp hızı, solunum, kandaki oksijen 
miktarı ve sıcaklık olmak üzere yeni doğan bebeklerdeki 
4 hayati fonksiyonunun takibini yapıyor. Bebek şapkası-
na takılan batarya şarjlı bir sensör olan bu cihaz, veriyi, 
merkezi bir monitöre kablosuz olarak iletiyor. Bu sayede 
bebeğin değerlerinde meydana gelen herhangi bir 
değişiklik direkt doktora aktarılıyor. Ciddi bir durumda 
erken müdahale şansı yaratan bu cihaz giyilebilir 
özelliğinden dolayı oldukça kullanışlı. Yenidoğan ölüm-

lerini azaltmak isteyen Neopenda’nın kurucuları ilham-
larını her gün yeni doğan yüzbinlerde bebeğe bakan 
hemşirelere borçlu olduklarını ifade ediyor. Uganda’da 
yılda yaklaşık 600.000 bebek doğum veya doğum 
sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle ölüyor. 
Cauvel, hemşirelerin “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitel-
erinde” çok az zaman harcadığını ilk elden gözlemlediği-
ni; doktorların, yeni doğan bebeklerin hayati fonksiyon-
ları izleyebilmeleri durumunda bebeklerin yaşama 
şanslarının büyük ölçüde artacağını söylüyor. Uganda 
elbette bebek ölümlerinde tek örnek değil. Gelişmemiş 
ülkelerin hemen hepsinde büyük oranda bebek ölümleri 
yaşanıyor. Bu nedenle pazara giren ürünün 
kullanılabilmesi için maliyetinin düşük olması gerekiyor. 
ABD’de tipik ve daha gelişmiş bir monitörün maliyeti 
2.500 dolarken Neopenda 75 dolar. Hatta tablet de 
dahil olmak üzere maliyeti 50 dolara düşürmeyi hedefli-
yorlar. İşler düşündükleri gibi giderse Neopenda, Ugan-
da’yı aşarak tüm Doğu Afrika’ya yayılabilir. Hedefi mily-
onlarca yeni doğan bebeğin hayata tutunmasını sağla-
mak olan Teresa ve Sona, bunu 2021 yılına kadar 
gerçekleştirmeyi umuyor.
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İlginç Girişimcilik 
Hikayesi:

Hayat  Kurtaran  Bebek  Monitörü



Hepimiz tasarruflu uçak yolculuğu yapmak isteriz. Ancak bunun için bültenlere üye olmak, mail 
bırakmak ve sürekli kampanya takibi yapmak gerekebiliyor. Peki, ya bunların hiçbiri 

gerekmeseydi ve hava yolu şirketleri uçak biletlerini indirimli şekilde sunsaydı?

Şu an ütopya gibi görünen bu durum aslında çok da 
uzak görünmüyor. Yavaş yavaş test sürüşüne çıkan 
otonom uçaklar, gelecekte tek seçeneğimiz olabilir. Bu 
gelişme oldukça heyecan verici olsa da İsviçre merkezli 
finans kuruluşu UBS’nin yaptığı araştırma şimdilik 
buna hazır olmadığımızı gösteriyor. Yaklaşık 8 bin 
kişiyle görüşme yapan şirketin araştırmalarına göre, 
görüşme yapılan kişilerin yarısından fazlası fiyatı daha 
ucuz olsa bile seyahatlerinde pilotu olmayan bir uçağı 
tercih etmeyeceklerini ifade etti.  %17’lik bir kesim ise 
bu uçaklarla seyahat etme ihtimallerinin yüksek 
olacağını belirtti. Bu kişilerin yaş gruplarına baktığımız-
da oranların arttığını görüyoruz. 17-25 yaş aralığındaki 
kişilerde bu oran %27’ye; 25-34 yaş aralığındaki kişile-
rde ise %31’e kadar yükseliyor.
Peki, otonom uçaklar ne vaat ediyor?
Yapılan araştırma bu uçakların, yakıt, pilot ve eğitim 
maliyetlerini düşürerek hava yollarının yılda 30 milyar 
dolar tasarruf etmesini sağlayacağını söylüyor. Bu 

tasarruf, yolculara uzun vadede indirimli bilet şeklinde 
dönebilecek. Üstelik bu indirim küçümsenecek gibi 
değil. Avrupa’da bu indirimin ortalama %4; ABD’de ise 
%11 civarında olması bekleniyor. Pilotsuz uçakların bir 
avantajının da güvenli uçuş olduğu belirtiliyor. UBS’ye 
göre bu teknoloji insan kaynaklı kokpit hatalarını en 
aza indirerek uçuşu daha güvenli hale getirecek. 
Araştırma, otonom uçakların ilk olarak kargo ve taksi 
uçağı olarak kullanılacağını bunu özel jet ve helikopter-
lerin takip edeceğini öngörüyor. Bu gerçekleştiği 
takdirde ticari uçuşlarda kokpitlerin iş yükü oldukça 
azalacak. Lilium Avation, Urban Aeronautics ve Airbus 
Defence and Space bu konuda çalışmalarını sürdürerek 
prototiplerini test etmeye başladı. Hatta Airbus 
Defence and Space’in Sagitta’sı önceden belirlenmiş 
bir rotada 7 dakika boyunca uçarak testi başarıyla 
geçti. Pilotsuz uçak teknolojisi, bu uçaklarla uçmaya 
olumlu bana 18-34 yaş grubunun fikrini değiştir-
mezse, gelecek yıllar için büyük bir fırsat olabilir.
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Kullanmak İstemiyor
Karlı Ama İnsanlar Henüz Onları



Hepimiz tasarruflu uçak yolculuğu yapmak isteriz. Ancak bunun için bültenlere üye olmak, mail 
bırakmak ve sürekli kampanya takibi yapmak gerekebiliyor. Peki, ya bunların hiçbiri 

gerekmeseydi ve hava yolu şirketleri uçak biletlerini indirimli şekilde sunsaydı?

Şu an ütopya gibi görünen bu durum aslında çok da 
uzak görünmüyor. Yavaş yavaş test sürüşüne çıkan 
otonom uçaklar, gelecekte tek seçeneğimiz olabilir. Bu 
gelişme oldukça heyecan verici olsa da İsviçre merkezli 
finans kuruluşu UBS’nin yaptığı araştırma şimdilik 
buna hazır olmadığımızı gösteriyor. Yaklaşık 8 bin 
kişiyle görüşme yapan şirketin araştırmalarına göre, 
görüşme yapılan kişilerin yarısından fazlası fiyatı daha 
ucuz olsa bile seyahatlerinde pilotu olmayan bir uçağı 
tercih etmeyeceklerini ifade etti.  %17’lik bir kesim ise 
bu uçaklarla seyahat etme ihtimallerinin yüksek 
olacağını belirtti. Bu kişilerin yaş gruplarına baktığımız-
da oranların arttığını görüyoruz. 17-25 yaş aralığındaki 
kişilerde bu oran %27’ye; 25-34 yaş aralığındaki kişile-
rde ise %31’e kadar yükseliyor.
Peki, otonom uçaklar ne vaat ediyor?
Yapılan araştırma bu uçakların, yakıt, pilot ve eğitim 
maliyetlerini düşürerek hava yollarının yılda 30 milyar 
dolar tasarruf etmesini sağlayacağını söylüyor. Bu 

tasarruf, yolculara uzun vadede indirimli bilet şeklinde 
dönebilecek. Üstelik bu indirim küçümsenecek gibi 
değil. Avrupa’da bu indirimin ortalama %4; ABD’de ise 
%11 civarında olması bekleniyor. Pilotsuz uçakların bir 
avantajının da güvenli uçuş olduğu belirtiliyor. UBS’ye 
göre bu teknoloji insan kaynaklı kokpit hatalarını en 
aza indirerek uçuşu daha güvenli hale getirecek. 
Araştırma, otonom uçakların ilk olarak kargo ve taksi 
uçağı olarak kullanılacağını bunu özel jet ve helikopter-
lerin takip edeceğini öngörüyor. Bu gerçekleştiği 
takdirde ticari uçuşlarda kokpitlerin iş yükü oldukça 
azalacak. Lilium Avation, Urban Aeronautics ve Airbus 
Defence and Space bu konuda çalışmalarını sürdürerek 
prototiplerini test etmeye başladı. Hatta Airbus 
Defence and Space’in Sagitta’sı önceden belirlenmiş 
bir rotada 7 dakika boyunca uçarak testi başarıyla 
geçti. Pilotsuz uçak teknolojisi, bu uçaklarla uçmaya 
olumlu bana 18-34 yaş grubunun fikrini değiştir-
mezse, gelecek yıllar için büyük bir fırsat olabilir.

22

Kullanmak İstemiyor
Karlı Ama İnsanlar Henüz Onları

Otelcilik ve seyahat konularında önemli bir değişim başlatan Airbnb, şimdi yeni bir alana daha 
adım atıyor: restoran rezervasyonu. Daha önce birçok farklı şekilde distrupt edilmeye çalışılan 
bu alanda şansını deneyecek olan Airbnb, ev kiralama girişiminden kapsamlı bir seyahat 

girişimine dönüşümünün de ilk adımlarını atıyor olabilir.

AirBnb’nin restoran rezervasyonu hizmeti aslında bir 

off-platform ortaklığı ile hayata geçiriliyor. Geçen yıl bu 

dikeyde Trips özelliğini hayata geçirip restoran önerilerini 

test etmeye başlayan şirket, şimdi bir yatırım yaptığı 

girişimlerden birini bu konuya dâhil ediyor. 2017’nin başın-

da AirBnb’den 13 milyon dolarlık yatırım alan Resy, yeni 

hizmetin arkasındaki esas girişim. Fakat iki şirket arasında-

ki yakın bağlar sebebiyle bu özelliği kullanmak için AirBnb 

uygulamasından çıkmaya gerek kalmıyor.  Yeni sekme 

üzerinde restoran seçimi yapmak ve yer ayırtmak 

mümkün. Müşteriler, doğum günü veya yıldönümü 

kutlamaları gibi özel etkinlikler için restoranlara özel 

talepler gönderebiliyor. Ayrıca kullanıcılar restoranların 

önceden hazırlamış olduğu menülerden seçip yapıp hesabı 

çevrimiçi olarak ödeyebiliyor ve hatta bahşiş bile bırakabili-

yor. Uygulama şu an sadece New York, Los Angeles, Miami, 

Charleston, Austin, Seattle ve New Orleans şehirlerinde 

kullanılabiliyor. Bu da uygulamanın şu an sadece Ameri-

ka’ya seyahat eden kullanıcılar için yararlı olabileceği 

anlamına geliyor. Üstelik Resy’nin ABD sınırların içerisinde 

çok daha büyük bir kitleye erişen OpenTable gibi önemli bir 

rakibi de var. Fakat Resy, ABD ile sınırlı kalmayı düşün-

müyor. Şirketin amacı önümüzdeki yıl ABD dışındaki 

pazarlara da açılmak olacak. Ancak rezervasyon kültürü 

her ülkede farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla bazı bölgele-

rde zorlanmaları ya da ciddi yerel rakiplerle karşılaşmaları 

olası. Resy, son açıkladığı rakamlara göre aylık 1.4 milyon 

rezervasyona aracılık ediyor. Bakalım AirBnb’nin de 

desteğiyle bu alanda bir alanda küresel bir etki yaratabi-

lecekler mi?
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Restoran Sektörüne de Adım Atıyor
Airbnb



Girişimcileri proje aşamasından başlayarak destekley-

en ve süreç içinde eğitimler, mentorluk, geniş network 

imkanı, çalışma alanları ve ürün geliştirmeye olanak 

tanıyan laboratuvar ile destekleyen İTÜ Çekirdek, Big 

Bang yarışması ile de girişimcilerin yatırım almalarına 

olanak tanıyor. İTÜ Çekirdek süreci ve Big Bang ile 

birlikte işlerini büyütme olanağı yakalayan girişimciler 

başarı hikayelerine imza atıyor. Buna göre İTÜ Çekird-

ek’te şirketleşme aşamasını tamamlayan 175 firma 

toplamda yaklaşık 20 milyon TL’ye varan ciro elde etti. 

175 firmanın toplam değerlemesi 400 milyon TL oldu. 

Bu firmalar 450’den fazla kişiye istihdam sağladı.

İTÜ Çekirdek, bu sene Kasım ayında gerçekleştirilecek 

Big Bang 2017’de girişimcilere aktarılacak ödülün 

artırılması amacıyla yatırımcılara da çağrıda bulunuyor. 

Melek yatırımcılar, melek yatırım ağları ve risk 

sermayesi şirketleri, en az 50.000 TL yatırım yapmaya 

ve jüri üyeleri arasına katılmaya davet ediliyor. Çağrıya 

cevap verecek yatırımcılarla birlikte girişimcilere 5 

milyon TL’nin üzerinde ödülün aktarılması hedefleniyor.
24

Dünyanın en iyi 20 kuluçka merkezi arasında bulunan İTÜ Çekirdek, son 
5 senede 722 projeye ve 1.613 girişimciye 20 milyon TL’lik yatırım 
desteğinde bulundu. İTÜ Çekirdek’in her dönem sonu gerçekleştirdiği 
Big Bang adlı yarışmasında ise sadece geçen sene 5 milyon TL’nin 
üzerinde ödül dağıtıldı. Big Bang böylelikle dünyanın girişimcilere en 

fazla kaynak sağlayan ilk üç girişimcilik yarışması arasında yer aldı.

İTÜ Çekirdek’ten Girişimciliğe

20 Milyon TL’lik 

Ekonomiye Katkı

Yatırımcılara Çağrı 

Destek
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Next Horizons, Smart Future Expo’da

İTÜ Çekirdek girişimlerinden Next 

Horizons’ın kurucusu Davut Şadoğlu, 

Smart Future Expo’da yer alan 

oturumda yapay zeka, akıllı şehirler ve 

geliştirdiğimiz sistemlerin bu sektöre 

getirdiği inovasyonlardan bahsetti.

Scoutium, Kasımpaşa Spor Kulübü ile işbirliğine 

gidiyor

Kitle kaynaklı futbolcu gözlemciliği platformu 

Scoutium, futbolun tüm paydaşlarıyla görüşmeye 

devam ediyor. Kasımpaşa Spor Kulübü Sportif 

Direktörü Nursal Bilgin, Scoutium ekibiyle yaptığı 

görüşmede platformun kulüplerin yetenekli 

futbolcuları keşfetmesine katkıda bulunarak, futbola 

ve kulüplerin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. 

Kasımpaşa Spor Kulübü, Scoutium’la bir işbirliği 

protokolü imzalayarak Scoutium’un önemli 

destekçilerinden birisi oldu.

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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Notedu’ya anlık sohbet özelliği

Ders notları paylaşım uygulaması olan Notedu, 

anlık sohbet özelliğini duyurdu. Güncellemeyle 

birlikte artık kullanıcılar hem birebir hem de not 

gruplarında anlık olarak mesajlaşabilme imkânına 

kavuşuyor. Not satın aldıktan sonra o notu satın 

alan diğer kişiler ve notun sahibi ile otomatik 

olarak bir sohbet grubu kuruluyor. Böylece ders 

notu ile ilgili sorularını doğrudan olarak ilgilileri ile 

konuşabilecekleri bir ortam oluşuyor.

Nanomik’e 3 milyon TL’lik Ar-Ge 

desteği

İTÜ Çekirdek 1. çağrı girişimlerinden 

Nanomik, doğal gıda koruyucusu 

projesi ile Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Müdürlüğü (TAGEM)’den 3 

milyon TL’lik Ar-Ge desteği almaya 

hak kazandı. 2 ayrı Ar-Ge laboratuvarı 

bulunan ekip, bu destek ile seri 

üretime geçebilmeyi hedefliyor.

BUNSAR’a Microsoft’tan 

büyük ödül

İTÜ Çekirdek’in ilk 

girişimlerinden biri olan 

Bunsar, Microsoft tarafından 

Yılın Bulut Tabanlı Yazılım 

Şirketi unvanına layık görüldü!



INNOGATE Programı kapsamında seçilen firmalar eğiti-
min ilk aşaması olan İstanbul ayağında; ABD pazarına 
giriş stratejileri, pazar araştırması, ürünün rekabetçi 
avantajlarını konumlandırma, fiyatlandırma ve iş modeli 
gibi pek çok konuyu kapsayan 2 aylık yoğun ve kapsamlı 
bir programına dâhil oluyor. Programın İstanbul’daki 
eğitim ve ABD pazarına hazırlık dönemini başarıyla 

tamamlayan ve ikinci aşamaya hak kazanan firmalar, İTÜ 
ARI Teknokent'in San Francisco ve Chicago’da bulunan 
birim ofislerinde uluslararası yatırımcılar, mentorlar ve 
diğer girişimcilerle bir araya geliyor. Birebir sonuç odaklı 
ve yoğun ilerleyen 6 aylık program süresince firmalar 
sektörlerine yönelik birçok bağlantıya ulaşırken; müşteri, 
partner ve distribütör adayları ile ilişkilerini geliştiriyor.

2014 yılından bu yana gerçekleştirilen INNOGATE 
Programı kapsamında seçilen firmalar, İTÜ ARI Tekno-
kent’in tecrübesi ve denenmiş yöntemleri ile 
deneme-yanılma süresini kısaltıyor. INNOGATE, hedefe 

yönelik atılan adımlar ve kurulan doğru bağlantılar 
sayesinde kapıları kolay açmasının yanı sıra, ABD pazarı-
na girişte ihtiyaç duyulan hizmetlere maliyetinin çok 
altında ulaştırıyor.

ABD Pazarına Girişi Hızlandırıyor

Farklı alanlarda uzman, pazarın doğasını bilen ve pazarın 
içinden kişiler Growth Partner Modeli ile INNOGATE firma-

larıyla beraber çalışarak, firmaların ABD pazarında başarılı ve 
sürdürülebilir faaliyetler yürütebilmesi için çözümler üretiyor. 

Growth Partner Modeli İle Sürdürülebilirlik Sağlıyor

Türkiye’nin girişimcilik ve teknoloji üretim 
ekosistemine büyük katkı sağlayan INNOGATE 
Programı, yerli firmaların üretimlerini Türkiye’de 
yapmalarını, AR-GE ve temel kaynaklarını burada 

geliştirmelerini sağlıyor. Bu sayede programın, Türki-
ye’de geliştirilen projelerin satış ve pazarlamalarını 
Amerika pazarına taşımasıyla ülke ihracatına da önemli 
fayda sağlaması hedefleniyor.

Growth Partner Modeli İle Sürdürülebilirlik Sağlıyor
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Bugüne kadar toplam 80 firmayı ABD’ye götüren ve 40 firmanın ticari faaliyetlerini ABD’ye 
taşımasına olanak sağlayan INNOGATE’in yeni dönemi başlıyor. İTÜ ARI Teknokent’in İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın verdiği destekle gerçekleştirilen ve ulusal firmaların global bir markaya 
dönüşme sürecinde karşılaştıkları zorluklara çözüm sunmayı amaçlayan INNOGATE 
Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı’nın yeni dönemi başlıyor. INNOGATE Programı’na 
katılmak ve ABD pazarındaki potansiyelini görmek isteyen firmaların 17 Kasım 2017 tarihine 

kadar www.innogate.org adresinden programa başvurmaları bekleniyor.

INNOGATE 
Global Marka Olma Yolunda

Adımlarınızı Hızlandırın! 

Başvuru Dönemi Başladı



INNOGATE Programı kapsamında seçilen firmalar eğiti-
min ilk aşaması olan İstanbul ayağında; ABD pazarına 
giriş stratejileri, pazar araştırması, ürünün rekabetçi 
avantajlarını konumlandırma, fiyatlandırma ve iş modeli 
gibi pek çok konuyu kapsayan 2 aylık yoğun ve kapsamlı 
bir programına dâhil oluyor. Programın İstanbul’daki 
eğitim ve ABD pazarına hazırlık dönemini başarıyla 

tamamlayan ve ikinci aşamaya hak kazanan firmalar, İTÜ 
ARI Teknokent'in San Francisco ve Chicago’da bulunan 
birim ofislerinde uluslararası yatırımcılar, mentorlar ve 
diğer girişimcilerle bir araya geliyor. Birebir sonuç odaklı 
ve yoğun ilerleyen 6 aylık program süresince firmalar 
sektörlerine yönelik birçok bağlantıya ulaşırken; müşteri, 
partner ve distribütör adayları ile ilişkilerini geliştiriyor.

2014 yılından bu yana gerçekleştirilen INNOGATE 
Programı kapsamında seçilen firmalar, İTÜ ARI Tekno-
kent’in tecrübesi ve denenmiş yöntemleri ile 
deneme-yanılma süresini kısaltıyor. INNOGATE, hedefe 

yönelik atılan adımlar ve kurulan doğru bağlantılar 
sayesinde kapıları kolay açmasının yanı sıra, ABD pazarı-
na girişte ihtiyaç duyulan hizmetlere maliyetinin çok 
altında ulaştırıyor.

ABD Pazarına Girişi Hızlandırıyor

Farklı alanlarda uzman, pazarın doğasını bilen ve pazarın 
içinden kişiler Growth Partner Modeli ile INNOGATE firma-

larıyla beraber çalışarak, firmaların ABD pazarında başarılı ve 
sürdürülebilir faaliyetler yürütebilmesi için çözümler üretiyor. 

Growth Partner Modeli İle Sürdürülebilirlik Sağlıyor

Türkiye’nin girişimcilik ve teknoloji üretim 
ekosistemine büyük katkı sağlayan INNOGATE 
Programı, yerli firmaların üretimlerini Türkiye’de 
yapmalarını, AR-GE ve temel kaynaklarını burada 

geliştirmelerini sağlıyor. Bu sayede programın, Türki-
ye’de geliştirilen projelerin satış ve pazarlamalarını 
Amerika pazarına taşımasıyla ülke ihracatına da önemli 
fayda sağlaması hedefleniyor.

Growth Partner Modeli İle Sürdürülebilirlik Sağlıyor

28

Bugüne kadar toplam 80 firmayı ABD’ye götüren ve 40 firmanın ticari faaliyetlerini ABD’ye 
taşımasına olanak sağlayan INNOGATE’in yeni dönemi başlıyor. İTÜ ARI Teknokent’in İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın verdiği destekle gerçekleştirilen ve ulusal firmaların global bir markaya 
dönüşme sürecinde karşılaştıkları zorluklara çözüm sunmayı amaçlayan INNOGATE 
Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı’nın yeni dönemi başlıyor. INNOGATE Programı’na 
katılmak ve ABD pazarındaki potansiyelini görmek isteyen firmaların 17 Kasım 2017 tarihine 

kadar www.innogate.org adresinden programa başvurmaları bekleniyor.

INNOGATE 
Global Marka Olma Yolunda

Adımlarınızı Hızlandırın! 

Başvuru Dönemi Başladı



30

İTÜ ARI Teknokent ve İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) arasında imzalanan anlaşmayla 
dönüşümünü gerçekleştiren INNOGATE Uluslararası Girişimci Hızlandırma Programı belirli bir 
seviyeye gelmiş ulusal ölçekteki girişimcileri uluslararası pazara açarken, uluslararası 
çalışmalarda belirli bir seviyede olan girişimcilere ise kendilerine sağlam yer edinmeleri amacıyla 
destek sağlıyor. Bu doğrultuda İTÜ ARI Teknokent’ten edindiği bilgi birikimiyle çalışmalarını 
sürdüren INNOGATE programı geçtiğimiz günlerde 8 teknoloji tabanlı Türk girişimcilik şirketini 
küresel inovasyon merkezlerinden olan Chicago’ya götürdü ve onların küresel girişim pazarına 
katılmaları için bir mentor eğitimiyle daha sağlıklı adımlar atabilmeleri adına yol gösterirken aynı 
zamanda ABD piyasasında yer alan yatırımcılarla da bir araya gelmesini sağladı. INNOGATE 
Programı Chicago’da bu çalışmaları gerçekleştirirken CNN TÜRK’ün tanınmış programcılarından 
Cem Seymen, Para Dedektifi ekibiyle küresel inovasyonun başkenti kabul edilen Chicago’da 
ekibimizi yalnız bırakmadı ve INNOGATE ekibi ile yaşadığı deneyimlerini ekranlara taşıdı. Bizde 
Cem Seymen’in gözünden INNOGATE’i, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 

Deniz Tunçalp ile yaptığı röportajı ve yaşadığı deneyimleri H2O okurları için derledik.

Para Dedektifi Programı’nda Paylaştı!

  INNOGATE İzlenimlerini
CNN TÜRK’te Yayınlanan
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ABD’nin 3. Büyük kenti Chicago’nun yenilikçi fikirleri hare-
kete geçirmek için en önemli merkezlerden biri olduğunu 
vurgulayan Seymen “Aylar önce beni hatırlarsınız, İTÜ 
Çekirdek ve INNOGATE’e gittim. İstanbul’da Maslak’ta 
plazaların ortasında girişimcileri geliştirmek için sektörün 
kalbinde İTÜ ARI Teknokent’te hayata geçirilmiş bu 
programlarda muazzam bir bilim, nanoteknoloji, biyote-
knolojiden tutun her şeyi üretebilen muazzam bir akıl 
fabrikasıyla karşılaştığımda aklım başımdan gitmişti. 
Türkiye’de benzeri hizmetler veren çeşitli üniversite, 
sanayi, ticaret odası kuruluşları, bilim merkezleri var ancak 
bu kadar geniş alanda kurulu, 5300 kişiye istihdam 
sağlayan ve bununda 4500’ünün Ar-Ge personeli olduğu 
böyle bir yer yok. Böyle bir merkezle gurur duymalıyız. 
Chicago’ya geldim çünkü INNOGATE’in, bir kuluçka 
merkezi İTÜ Çekirdek’in, melek yatırımcılarla buluşabilme-
si için yol açtığı, gençlerle Türkiye’yi yükseltecek Türkiye 
ekonomisini güçlendirecek 4. Sanayi devriminde belki de 
fark yaratacak kadar önemli bir işe imza atacak çocukların 
doğuşuna tanıklık etmek için ilk gezimdi bu. Chicago, 
INNOGATE’in kendine uluslararası alanlara açılmak için 
seçtiği bir merkez üssü. Burası her türlü yeteneğe yeteri 
kadar imkânın tanındığı ve her türlü alanda inovatif 
fikirlerin beklendiği bir merkez. Burası iyi bir matematik 

hesaplamasıyla doğru bir hamleyle INNOGATE tarafından 
seçilmiş merkez. Sadece iki gün, iki gece kaldım ama 
ayrılırken INNOGATE’in kendine seçtiği bilim ve 
ekosistemi içinde barındıran Chicago 1871 benim için 
başka bir dünyanın kapısını araladı. Burada dolaşırken 
sıradan masalar, sıradan bir mutfak, her yerde bir şekilde 
erişilebilecek araç gereç, her ülkede denk gelebileceğiniz 
sıradan bilgisayarı ile çalışan gençler görüyorsunuz. Aslın-
da önemli olan, merkezde bulunan herkesin ciddi dere-
cede iş modelleri ve geliştirmek istedikleri teknoloji 
alanında çalışıyor olması. İş birlikleri kurmak için sohbetler 
ederken Chicago’da bulunan belediyeler, sanayi odaları ve 
kamu kuruluşları da burayı biz nasıl teknolojinin merkez 
üssü haline getirebiliriz diye düşünmüşler ve başarmışlar. 
3 kata yayılmış bir binada rekabetin, akıl ve bilim rekabeti-
nin merkez üssü. Burası Türkiye’nin yetiştirdiği gençlerin 
hayat bulacakları, ürettikleri ile dünyada var olabilecekleri 
ve markalarını küresel çapta duyurabilecekleri bir 
merkez.” diyerek INNOGATE ve Chicago 1871 gezisi 
hakkındaki fikirlerini belirtti.  Cem Seymen daha sonra 
INNOGATE deneyimine İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp ile röportaj yaparak 
devam etti. Doç. Dr. Tunçalp’in Cem Seymen’e anlattıkları 
INNOGATE sürecini anlamak için önemli bilgiler içeriyor.

“INNOGATE Global Marka Olma Yolunda Adımlarınızı Hızlandırın”
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C.S: 4. sanayi devrimi nedir? Tarihe bakacak olursak 1. 

sanayi devrimi buhar makinesi olmuş sonra 2.si elek-

trikle gerçekleşmiş. 3. devire bilgisayar devri diyebilir-

iz peki 4. devrim?  4. sanayi devrimi, akla, fikre, bilime 

inanan ve özgüvene sahip gençlerin, insanların, inova-

tif yaklaşımların etkisini gösterdiği çağ. 2 çeşit ülkeler 

var bunlardan bir tanesi, inovasyona, fikre, gençliğe ve 

akılcılığa yatırım yapan, üreten ve geliştiren ülkeler. 

Bir diğeri ise bu gelişmeleri hiçbir şey yapmadan 

doğrudan diğer ülkelerden satın alanlar. Bir şey belirt-

meden edemeyeceğim bütün bu sanayi devrimleri 

evrelerinde yaşanan gelişmeleri yaklaşık 35-40 yıl 

geriden takip ederken acaba bizler, Türkiye 

ekosistemi, bu zincirin neresinde? Bununla ilgili konuş-

mak üzere Chicago’da İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür 

Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp ile bir araya geldik. 

Deniz Hocam bence bu bir fırsat çağı. Chicago bir 

inovasyon merkezi bu konuda. Siz buraya neden geldi-

niz?

D.T: Biz Türkiye’nin iyi teknoloji ürünleri üreten firmalarını 

İTÜ’nün teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent 

olarak ISTKA ile birlikte dünyaya taşımaya çalışıyoruz.

C.S: İyi teknoloji üretmek ne demek?

D.T: Uzmanlık demek, bilgi demek, akıl demek. Uzmanlığı 

bir ürüne yansıtıp, o ürünü dünyada en iyi ben yapıyorum 

diyebilmek. Bu fikirlerden ülkemizde çok var. Aslında daha  

fazla fikirde üretebiliriz. Biz bunu arttırabilmenin çabası 

içindeyiz.

C.S: Türkiye bir teknoloji ülkesi olabilir mi?

D.T: Türkiye çok büyük bir ülke. Bu büyük ülkede, şirketler 

havuzunda çok başarılı işler ortaya koyanlar var. Bu 

şirketlere biraz güven, biraz iş yapma bilgisi, biraz uluslar-

arası ticaret işleyişi hakkında omuz verip öne geçirmek 

lazım. Türkiye gerçekten bir teknoloji ülkesi olabilir. Çölün 

ortasına kurulmuş birkaç milyonluk İsrail çok akıllı bir şekil-

de bunu başardıysa, büyük bir potansiyele sahip Türkiye’de 
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çok rahatlıkla bunu başarabilir. 

Türkiye’de teknoloji üreten firmalarımızın çoğu ne iş olsa 

yaparım gibi bir hataya düşüyorlar. Bu hataya düşmeyip 

belirli bir konuda uzmanlık geliştiren, belirli bir konuda 

kendi ürününü iddialı hale getiren, vizyonu olan firmaları 

alıp o işte en başa güreşenlerle karşı karşıya getirmek 

için ABD’ye getiriyoruz. Eğer ürününüzü burada üretilen 

ürünlerden daha iyi yapabiliyorsanız ki, bu mümkün o 

zaman tüm ürünlerinizi ABD’ye satma ihtimaliniz var, 

ABD sayesinde tüm dünyaya ürününüzü satma imkânınız 

var. Biz bunun kapısını açmaya çalışıyoruz o yüzden 

programımızın adı “INNOGATE”.  Kapımız tüm Türkiye’ye 

açık hatta Azerbaycan’dan, balkan coğrafyasından bile 

firmalar INNOGATE’e başvurup bu mekanizmaya dâhil 

olmak istemeye başladılar. İyi uzmanlık, iyi teknoloji bilgi-

si ve iyi niyet barındıran herkese INNOGATE’in kapısı açık. 

C.S: Yapılan işler çok değerli. Siz aynı anda firmaları 

küresel rakipleriyle burada buluşturarak onlara yeni 

ufuklarda açabiliyorsunuz. Benzeri oluşumlar var bu 

konuda ama sanırım siz farklı bir iş ortaya koyuyor-

sunuz.

D.T: Örneğin İsrail’de neler olduğunu inceleme imkânımız 

oldu. İnsanların doğru yaptığı şeylerden ders çıkarıp, 

daha kapsamlısını yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’de de 

dünyada da emsal çok fazla program var Silikon Vadisi’ne 

ABD’ye getiren ama biraz turizm yanı ağır basabiliyor bu 

programların. Biz bundan bilhassa kaçınıyoruz. Gerçekten 

iş yapmaya, fatura kesmeye, para kazanmaya, ürün 

satmaya gelmesi bizim için en önemli kriter. Bir diğer 

kriterimiz buraya bir aylığına getirdiğimiz firmadan en az 

5-6 aylık ABD piyasasında satış süresi gerçekleştirmesini 

istiyoruz. Ürününüzü başarılı bir şekilde satıp satamaya-

cağınız ancak bu kadar sürede belli oluyor. Biz program 

olarak, düşünün ki firmalar yeni bir ülkeye, çevreye geliy-

or. Onların iş bağlantıları olmayabilir. Biz 15-20 günlük 

bir süre içinde onlara network yüklemesi yapıyoruz. 

Yani çok kısa sürede hukukçu, satış-pazarlama uzmanı, 

teknoloji, yazılım uzmanları vb. geniş bir perspektifte 

hangi alanda destek lazımsa bu uzman kişilerle onları 

tanıştırıyoruz ve kendi alanlarındaki en büyük uzman-

ları mentorları tanıma imkânları oluyor. Kendi başlarına 

belki 2 yılda kurabilecekleri iş ilişkilerini biz çok kısa bir 

sürede paketleyip masalarına koyuyoruz.

C.S: Bütün firmalara kapınız açık bu çok güzel. Peki, 

bu sene size ne kadar başvuru geldi? Seçme kriter-

leriniz nelerdi?

D.T: Biz her çağrı ile ya da özel duyurusuyla diyoruz ki 

ABD’de teknolojik ürününü satmak isteyen firmalar 

gelsin. Her çağrıda yaklaşık 180-200 civarı firma geliy-

or. Burada en önemli kriter firmanın bir ürününün 

olması. Ürün işini her firma yeterince iyi bilmiyor. 

Herhangi bir yazılımınızın olması bir ürününüz olduğu 

anlamına gelmiyor. Mutlaka belirli bir konuda uzmanlaşma 

yakalamış olmanız lazım. Bir yazılımım var hadi ben bunu 

satayım diye yola düştüğünüzde başarıya ulaşmanız 

mümkün değil. Uzmanlık, eğitim, bilgi yoksa o zaman 

sadece yapmış gibi davranmanın kimseye bir faydası yok. 

C.S: Hedefiniz nedir? Nereye varmak istiyorsunuz?

D.T: İstanbul’daki diğer teknoparklarla bir araya gelip 150 

Türk teknoloji firmasını 2 yıl içinde ABD’de ürün-mal satar 

hale getirmek.  Eğer zenginliğimizi teknoloji satarak 

ABD’den elde edebilirsek o zaman bu teknoloji firmalarımız 

dünyaya rahatlıkla büyüyebilir. 

C.S: Hocam süpersiniz. Çok teşekkür ederim.
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İstanbul Teknik Üniversitesi 2017–2018 Akademik Yılı Açılış Töreni, Ayazağa 
Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 244. Yılı’nı kutlayan İstanbul Teknik Üniversi-
tesi’nin 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni, 8 
Eylül 2017 Cuma günü Ayazağa Yerleşkesi Süley-
man Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 
Törene; İnşaat Mühendisliği Bölümü 1971 yılı 
mezunumuz Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Karaca, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Fuat 
Aydın, Prof. Dr. İbrahim Özkol, Prof. Dr. Tayfun 

Kındap, Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu, Prof. Dr. 
Alper Ünal’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda 
davetli katıldı. Tören İTÜ Türk Musikisi Devlet Kon-
servatuarı sanatçılarının seslendirdiği hicaz 
şarkılarıyla başladı. Açılışta, 2017 yılı TÜBİTAK 
Teşvik Ödülünü alan öğretim üyemiz Doç. Dr. Tuğba 
Ölmez Hancı’ya ve "Dünyada Bilime Yön Veren 100 
Türk" arasında yer alan öğretim üyelerimize 
plaketleri takdim edildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Karaca, Üniversitemizin tarihsel gelişim 
süreci hakkında bilgi verdi. Rektörümüz Karaca 
“İTÜ, Türkiye'nin en kadim kurumlarından biridir. 
Kurulduğu günden beri kendini sürekli geliştiren ve 
yenilen üniversitedir. Yenilikler yaratan ve 
değişimin öncüsü olan bir üniversitedir. İlk'lerin ve 
'en'lerin okulu burasıdır. Birikimimizi yarınlara 

taşıyoruz” dedi. Onur konuğumuz Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, eğitimin önemine 
vurguladığı konuşmasında şunları aktardı: “Mezunu 
ve mensubu olduğum yuvada sizlerle birlikte 
olmaktan çok mutluyum. İTÜ öncü bir üniversitedir. 
Başbakan ve 6 Bakan şu an İTÜ’lü olması büyük bir 
şans. Geleceğin liderlerini yetiştirecek olan Üniver-
sitemize her türlü desteği vermeye hazırız.

 Akademik Yılı Törenle Başladı
İTÜ  2017-2018

Üniversitemize Her Türlü Desteği Vereceğiz
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Üniversitemize Her Türlü Desteği Vereceğiz

Seçildi
“Araştırma Üniversitesi” 

Üniversitemiz
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Dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan İTÜ, Yükseköğretim Kurulu 
tarafından “Araştırma Üniversitesi” ünvanına değer görüldü.

Bugüne kadar yaptığı bilimsel araştırmalarla hem bilim 
dünyasına hem de sanayi dünyasına yön veren çalışma-
lara imza atan Üniversitemizin başarısı taçlandırıldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İTÜ’nün araştır-
ma üniversitesi olarak belirlendiğinin müjdesini Beştepe 
Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 
"2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde verdi. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı 
konuşmada Türkiye'yi uluslararası alanda en üst düzey-

de temsil edecek araştırma üniversitelerinin tespit 
edildiğini söyledi. Bu üniversitelerin özel olarak 
destekleneceğini söyleyerek böylelikle uluslararası 
alanda çok daha güçlü ve farklı bir konuma gelineceğini 
belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından 
“Araştırma Üniversitesi” olduğumuzu gösteren belgeyi, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. M. A. 
Yekta Saraç ile birlikte Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Karaca’ya takdim etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ’nün 
misyonuyla ilgili şunları dile getirdi: “Araştırma üniversi-
tesi olmamız, 250. yılına hazırlanan Üniversitemiz için 
stratejik açıdan büyük önem taşıyor. Öğrencileriyle ve 
akademisyenleriyle ve tüm çalışanlarıyla dünyanın 
güçlü üniversitelerinden biriyiz. Biz bir dünya 
markasıyız. Akademik dünyaya yön verirken, üniversite 

sanayi iş birliğiyle bilimsel çalışmaları ürüne dönüştüre-
rek ve topluma faydalı çıktılar sunarak yolumuza devam 
edeceğiz. Henüz lisans sıralarındayken Teknoketimiz, 
TTO, İTÜNOVA aracılığıyla araştırmalarla tanışan öğren-
cilerimizle, mezunlarımızla, akademisyenlerimizle ulusal 
ve uluslararası dünyanın ihtiyaçlarını karşılamaya bilgi 
üretimi ve teknolojiye yön vermeye devam edeceğiz.” 

İTÜ dışında Araştırma Üniversitesi seçilen 9 üniversite 
ise şunlardır: Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversite-
si, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik 

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversi-
tesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi.

Rektörümüz Prof. Dr. Karaca: “Dünyanın güçlü üniversitelerinden biriyiz”

10 araştırma üniversitesi seçildi



Mühendislikte Büyük Başarı
Avrupa’da
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Makine Fakültemizden 4 lisans öğrencimizin oluşturduğu ekip, Avrupa BEST 
Mühendislik Yarışması’nı genel klasmanda ikincilikle tamamlayarak “Avrupa’nın En İyi 

Mühendisleri” listesine adlarını yazdırdılar.

Her sene Avrupa’nın farklı kentlerinde gerçekleşen ve 
mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilere yönelik 
düzenlenen Avrupa Best Mühendislik Yarışması’nda bu 
yıl Türkiye’yi İTÜ temsil etti. Makine Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinden Fatih Yıldız, Hasan Berk 
Özyurt, Mehmet Harun Atasoy ve Hasan Sevinç’ten 
oluşan 4 kişilik ekip, yarışma jürisi tarafından verilen 
sorunlara ürettiği çözümlerle beğeni topladı. 
Yarışmanın Türkiye ayağına bu sene üniversitemiz ev 
sahipliği yaptı. İlk elemede kendi üniversitelerinden 
birinci çıkan 6 ekip, İstanbul’da yarıştı. İTÜ’lü ekip bu 6 
ekip arasında birinci olarak Türkiye’yi büyük finalde 
temsil etme hakkı kazandı. Yarışmanın finali Çekya’nın 
Brno kentinde düzenlendi. 15 farklı takımın finalde 
kıyasıya yarıştığı yarışmada İTÜ’lü öğrenciler finalde 
çeşitli başarılar elde etti. SKODA firmasının sponsor 
olduğu ilk görevde, ekibimiz kendilerine verilen bir 
fabrika simülasyonunda, kullandıkları Arduino işlemci 
ve çeşitli motorlar sayesinde birinci olmayı başardılar. 

Yarışmaya katılan ekibimizden ayrıca Valeo firması 
tarafından otonom araçlarda kullanılacak radar sabi-
tleme sistemi tasarlaması istendi. Ekibimiz, genel klas-
manda yarışmayı ikincilikle tamamladı. Ülkemizi 
başarıyla temsil eden makine mühendisliği bölümü 
öğrencilerimiz Fatih Yıldız, Hasan Berk Özyurt, 
Mehmet Harun Atasoy ve Hasan Sevinç BEST’in “Avru-
pa’nın En İyi Mühendisleri” listesine adlarını 
yazdırdılar. 
Ekip üyelerinden olan Makine Mühendisliği Bölümü 
öğrencisi Fatih Yıldız, duygularını şöyle dile getirdi: 
“Yarışmanın ilk aşamasından itibaren yaptığımız her 
işten zevk aldık. Başlarda Brno’da gerçekleşecek finale 
bile gitmek hayalken, orada tek hedefimiz Türkiye 
adına bir başarı getirmek oldu. Avrupa ülkeleri arasın-
da Türkiye’yi en üste yazdırmak hepimizi mutlu etti.”
Yarışma, SKODA, EATON, Honeywell, Valeo, Avrupa 
Patent Ofisi gibi dünyaca ünlü firmaların sponsor-
luğunda gerçekleşti.
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İTÜ Roket Teknolojileri Kulübümüz (ROTEK), 21-28 Ağustos tarihlerinde İskoçya’da, 
bu yıl 32.si düzenlenen Uluslararası Roket Haftası’na ( International Rocket Week 

2017) katıldı.

İTÜ Kulüpler Birliği bünyesinde 2017 Yılı Ocak ayında 
kurulan kulüp, kurulduğundan itibaren standartlara 
uygun kompozit roket gövdeleri ve uçuş sistemi için 
aviyonik sistemler üzerine çalışıyor. Uçak ve Uzay Bilim-
leri Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu 
danışmanlığında roketçilik üzerine projeler gerçekleştiri-
yor. Kuruluşundan itibaren “IRW 2017” için hazırlanan 
kulüp ilk kez katıldığı bu organizasyonda ülkemizi 
başarıyla temsil etti. Deneysel roketçilik için gerekli veri 
akışına imkân sağlayan haberleşme cihazları kullanan 
ROTEK tasarladığı roketlerinin uçuşları sırasında tüm 

 İskoçya’dan Dereceyle Döndü
Roket Teknolojileri Kulübümüz

ROTEK Hakkında

Birleşik Krallık'ta, United Kingdom Rocket Association 
ve Scottish Aeronautics&Rocketry Association (SARA) 
tarafından düzenlenen, önemli roket organizasyon-
larından biri olan yarışmada ülkemizi temsil eden ekibi-
miz “Sancak” isimli roketleri ile birincilik elde etti. 
Bireysel ve üniversite katılımlarının olduğu etkinlik bu 
yıl 10 farklı kategoride yarışmaya sahne oldu. Katılımcı 
ekiplerden beklenen ise yeni teknolojilere sahip 
roketler geliştirmek, stabil uçuş şartlarını sağlayarak 
kategoriye uygun bir uçuş yapmaktı. Faydalı yük 
taşıma kategorisinde 100'den fazla roketin 
ateşlendiği yarışmada ekibimizin  “Sancak” isimli roketi 

İngiltere ve Rusya’dan katılan üniversiteleri geride 
bırakarak birinci oldu. Uçak ve Uzay mühendisliği 
bölümü lisans ve yüksek lisans, Metalürji ve Malzeme 
mühendisliği bölümü lisans öğrencilerimizin yer aldığı 
6 kişilik ekibimiz SARA tarafından başarı sertifikası ile 
ödüllendirildi.

uçuş verilerini canlı olarak yer istasyonuna aktarabiliyor. 
Yapısal ve elektronik olarak tamamen kendi üretimleri 
olarak roketleri istenilen irtifaya ulaştırabiliyor.
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Üniversitemizin Yeşil Kampüs çalışmaları kapsamında sürdürdüğü projelerden birisi 
olan İTÜ Gölet Projesi’nde sona gelindi. İTÜ Göleti, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak 
isteyen, ders yoğunluğuna küçük bir ara verip nefes almak isteyen misafirlerini yakın 

bir gelecekte bekliyor olacak.

Yeşil Kampüs çalışmalarıyla birçok yeniliği ve ilkleri 

hayata geçiren Üniversitemiz, verdiği kaliteli eğitimin 

yanı sıra öğrencilere sunduğu sayısız olanaklara her 

geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Bu çalışmalar 

kapsamında İTÜ Göleti yeniden şekillendiriliyor. 

Ayazağa Yerleşkesinin doğal bitki örtüsünü, çeşitliliğini 

ve yaşantısını tüm güzelliğiyle yansıtan İTÜ Göleti ve 

çevresini yenileyerek öğrencilere keyifli bir dinlenme 

alanı armağan ediyor. Gölet Projesi yenileme çalışma-

ları kapsamında 20 bin metre-karelik alanda kurulu olan 

Maslak’taki Gizli Cennet:

İTÜ Göleti ve çevre patikaları rehabilite ediliyor. Göletin 

çevresi, endemik bitki türleriyle daha da renklendiriliyor. 

Tüm ağaç türleri ve peyzaj çalışmasındaki bitkiler, 

bölgenin iklim koşullarına göre belirleniyor. Bu çalışma-

larla İTÜ Göleti aynı zamanda koşu, yürüyüş, bisiklet ve 

doğa sporlarının yapılabileceği ender mekânlardan biri 

olacak. Doğayla baş başa kalmak isteyenlerin şimdiden 

uğrak yeri haline gelen İTÜ Göleti, oturma ve yürüyüş 

alanlarıyla zenginleştirilecek. Rektör Yardımcımız Prof. 

Dr. Tayfun Kındap, proje ile ilgili bilgi verdi. 
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2017 yılı içinde projenin tamamlanmasının hede-

flendiğini belirten Rektör Yardımcımız eşzamanlı 

olarak atılan proje adımlarını “Gölet’e yürüyüş parkur-

larını yaparken koru bakım planımızı da aynı anda 

gerçekleştiriyoruz. Konunun uzmanlarından destek 

ala-rak İstanbul şehri ve Marmara Bölgesi’ne uygun 

bitki örtüsüyle alanın çeşitlenmesi gerçekleştirilecek. 

Hali hazırda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel 

Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün de 

desteğiyle zararlılar tarafından tehdit altında olan 

yeşil dokunun iyileştirme çalışmaları devam etmekte-

dir. Gölet çevresindeki endemik bitkilerle birlikte 

yepyeni bir güzelliği kampüsümüzde görmüş 

olacaksınız.” şeklinde ifade etti.

Prof. Dr. Tayfun Kındap, 2018 yılına kadar projenin 

tamamlanacağını belirterek göletin çevresinde neler 

yapılabileceğini ise şöyle aktardı: 

“İTÜ’lüler yürüyerek veya bisikletle Gölet’e gece ve 

gündüz rahatlıkla ulaşabilecekler. Gölet çevresinde 

müzik dinleyerek, spor yaparak, doğanın sesine kulak 

vererek biraz olsun rahat nefes alma ayrıcalığını 

yaşayacaklar. Ortama uygun aydınlatmalar sayesinde, 

göletin gerçek ev sahipleri ördekler ve çeşit çeşit 

göçmen kuşların içinde günün her anında göletin eşsiz 

manzarasının tadını çıkaracaklar. Öğrenciler huzur 

içinde ders çalışabilecekleri, arkadaşlarıyla sohbet 

edebilecekleri yeni bir mekâna kavuşmuş olacaklar.”

Prof. Dr. Kındap, “Yerleşkemizi son 
4 yıldır Yeşil Kampüs Projesi 
kapsamında çok farklı bir 
görünüme kavuşturduk. İTÜ 
ailesini doğanın güzellikleriyle 
buluşturacak bir ortamı hazırladık. 
Bisiklet yollarını ve parkları, 
engelsiz yolları ve kaldırımları, 
peyzaj çalışmalarını, sokak 
aydınlatmalarını ve spor alanlarını 
bu çalışmalar arasında sayabiliriz. 
Şimdi de son 3 yıldır üzerinde 
çalıştığımız Gölet Projesi’ni 
başarıyla tamamlamak üzereyiz. 
Mühendislik uygulamalarının 
doğal yaşamı koruyucu en güzel 
örneklerinden birini de Gölet 
Projesi’nde görebilirsiniz. Gölet, 
öncelikle yağmur sularının 
toplandığı ve yerleşke içinde 
sulama amaçlı ihtiyaç duyulan 
suyun bulunduğu bir alan haline 
getirildi.” 




