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“Hidrojen ve Oksijen atomlarının kusursuz birlikteliğinden ilham aldık 
üniversite ve sanayinin haber kaynağı H2O'yu yarattık.” mottosuyla 
yayın hayatına başlayan H2O e-dergimizin 12. sayısını, ki bu 1. yılımızı 
doldurduk demek, yayınlamanın mutluluğu içerisindeyiz. H2O yayın 
ekibini çalışmalarından dolayı kutluyorum. 
Biz 12. sayımızı yayınlamanın heyecanı içerisindeyken İTÜ’de yine 
önemli gelişmeler ve güzel haberler yaşandı. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Kuruluşu olan İller Bankası’nın düzenlediği yarışmada 12 
İTÜ’lü 3 farklı projeyle birincilik ödülü almaya hak kazandılar. Bunun 
yanı sıra Eşik Muratpaşa İskelesi Projesi Kopenhag’da “Avrupa Çelik 
Yapı Tasarımı Yarışması’nda” dereceye girerek bizleri gururlandırırken, 
İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Günay’ın 
ISOCARP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na seçilmesi bizleri 
keyiflendiren bir diğer önemli haberdi. Başarılarıyla İTÜ’nün adını 
yüceltenleri ve ülkemize katkı sunanları kutluyoruz.
İTÜ ARI Teknokent tarafında TÜRK TELEKOM ile işbirliği içerisinde olan 
INNOVA firmasının “Stevie Awards for Great Employers” kapsamında 3 
ödüle layık görülmesi ile ilgili haberimizi okurken diğer yandan başarılı 
çalışmalarıyla ülke ekonomisine katma değer üreten firmalarımızı da 
tanıma imkânı bulacaksınız.
İTÜ Çekirdek kısmında bu yıl altıncısı düzenlenecek olan ve “Etki” 
temasıyla sahnede olacak olan, Dünya’da girişimcilere en fazla kaynak 
sağlayan ilk üç girişimcilik yarışması arasında yer alan “Big Bang 
Startup Challenge” hakkında bilgilere sahip olacaksınız. Ayrıca İTÜ ARI 
Teknokent CEO’su Kenan Çolpan’ın Milliyet Gazetesi Editörü Hanife Baş 
ile gerçekleştirdiği röportajın detaylarını bulabileceksiniz.
İTÜNOVA TTO’da ise Doç. Dr. Güneş Kurt ve Doç. Dr. Berna Örs Yalçın’ın 
birlikte gerçekleştirdikleri bina otomasyon servislerinin 
entegrasyonunu kolaylaştıracak olan projesiyle, Doç. Dr. Şeref 
Sönmez’in kesici uçların geri dönüşümüyle matris kısımdaki değerli 
metallerin geri kazanımını hedefleyen projelerinin detaylarına 
ulaşabileceksiniz. 
Ayrıca haberlerimizin yanı sıra dergi içerisinde yeni teknolojiler ve 
dünyadan yeni gelişmelerle ilgili okuyabileceğiniz, çok sayıda metne 
erişebilirsiniz. 
H2O Dergisi’nin dolu içerikleriyle hazırlanmış yeni sayılarında görüşmek 
üzere, keyifli okumalar!
Saygılarımızla, 
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Doç. Dr. Güneş Kurt Doç. Dr. Berna Yalçın

Geleceğin akıllı ev ve tesisleri, geleneksel bina otomasyon sistemlerinde kullanılan 
teknolojilerden bağımsız, etki alanları arası açık, kapsamlı yönetim ve kontrol 
fonksiyonlarına ihtiyaç duymakta. Özellike nesnelerin interneti ”IoT” trendiyle 
birlikte bu alandaki ihtiyaçlar daha net biçinde ortaya çıkıyor ve pazarda ciddi 

fırsatların oluşmasını sağlıyor.

Beraberinde getirmiş oldukları entegrasyon güçlükleri 
ile günümüz otomasyon sistemlerinin bu kapsamda 
ihtiyacı sağlamakta yetersiz kaldığı  bir gerçek. Daha 
çok farklı disiplinlere sahip sistemlerin kullandıkları 
veya sağladıkları veriyi birbirleri arasında aktarımı ve 
paylaşımından kaynaklı uyumluluk problemleri sonucu, 
günümüz sistemlerinde entegrasyon çoğu zaman 
otomatik olarak yapılamayan, manuel efor gerektiren 
ve maliyetleri arttırıcı bir süreç haline gelmiş durumda. 
İşte Building as a Service sistemi bu konudaki 
ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkmış bir çalışma. 

Building as a Service (BaaS) projesi ile hem geleneksel 
bina otomasyon sistemlerinin entegrasyonunu kolay-
laştırıcı bir platformun oluşturulması hem de bu plat-
form üzerinde temel bina servislerini sunulması ve 
yeni katma değerli servislerin yaratılması hedeflenme-
ktedir. Bu kapsamlı projeye destek veren akademis- 
yenlerden ikisi de İTÜ Elektrik – Elektronik Fakültesi 
Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Güneş Kurt ve Doç. Dr. 
Berna Yalçın. Değerli akademisyenlerimizle hem bu 
projenin detaylarını hem de İTÜNOVA TTO’nun 
sağladığı katkıları konuştuk.

Otomasyon Servislerinin Entegrasyonu
Geleneksel Bina

Kolaylaşacak!
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Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?
G.K:  Ben Güneş Kurt, 8 seneden bu yana İTÜ’de görev 
yapmaktayım. Şuan İTÜ’nün Doçent kadrosunda eğitim 
vermekteyim. Telsiz haberleşme sistemleri üzerine 
çalışıyorum.
B.Ö.Y: Ben de Berna Örs Yalçın. Doçent olarak çalışma-
larıma devam ediyorum. 1995’ten bu yana İTÜ bünye-
sinde çalışıyorum. 2005’te doktoramı bitirip Yrd. Doç. Dr. 
Olarak atandım. Ben de doktorada kriptografi ile ilgili 
uğraşmıştım. Güvenli haberleşme ile alakalı. Ama esas 
çalışma alanım sayısal sistem tasarımı. O yüzden dokto-
radan sonra sayısal sistem tasarımı uygulamalarının 
güvenlikteki hali olarak çalışmaya başladık.
Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsedebilir 
misiniz?
B.Ö.Y: TÜBİTAK Projeleri var. Benim iki tane TÜBİTAK 
projem var yürütücü olarak katıldığım. İki tane de 
araştırmacı olarak katıldığım TÜBİTAK projesinde yer 
almıştım. Bu dört projenin hepsi kriptografi ile ilgiliydi 
ve devre tasarımı yapmıştık dördünde de. Danışman 
olarak bir takım TEYDEP projelerinde çalıştım daha 
önceden. İlki Eczacıbaşı Bilişim içindi 2008 yılında. 
İkincisi bu projeydi. Bu bir AB projesi DEFNE Telekom 
A.Ş partner olarak katılıyor biz de onlara danışmanlık 
yaptık. Şuanda bir TEYDEP projesi NETA Elektronik için 
bir sistem tasarımı projesinde danışmanlık yapıyorum.
G.K: Ben de Kanada’da doktoramı yaptım. Oradan 
dönüşümü Marie Curie ile destekledik ki sadece bir AB 
projeleri için bir başlangıç oldu. Ondan sonra bir TÜBİ-
TAK Projesinde yürütücülük yaptım “Cost aksiyonu 
üzerinde ağ kodlama” üzerine. Sonrasında 2 tane TÜBİ-
TAK projesinde araştırmacı olarak görev aldım. Şimdi de 
bir siber fiziksel sistem güvenliği üzerine bir TÜBİTAK 
projesi yürütüyoruz.
Proje nasıl başladı? Birlikte çalışmaya nasıl karar 
verdiniz?
B.Ö.Y: Valla nasıl bir araya geldik? Biz zaten Güneş ile 
çalışıyorduk. 
G.K: Başlangıcını hatırlayamadım ben.
B.Ö.Y: Birlikte ne yapabiliriz diye düşünüyorduk çünkü 
aslında ikimizin çalışma alanları birbirinden çok ayrıymış 

gibi görünüyordu. Yani Güneş haberleşme ile ilgili ben 
sayısal sistem tasarımı ile çalışıyorum. Apayrı konular 
gibi görünüyordu. Ama DEFNE’den bir sorumlu yürütücü 
kişi Güneş’e ulaştı ilk olarak. Sonra bu işi birlikte yapabil-
iriz gibi bir düşünceye ulaştık. Zaten ortak nasıl 
çalışabiliriz diye yol arıyorduk. Güneş bana haber verdi. 
Projeyi dinledik ve hoşumuza gitti. Çünkü benim dâhil 
olmamın sebebi sanki güvenlikle ilgili bir açıklar varmış 
gibi görünüyordu. Oraları tamamlayabiliriz diye düşün-
müştük. Böylece birlikte danışmanlık yapmaya başladık. 
İlk baştaki varsayımlarımızdan çok başka yerlere gitti 
proje ama çok zevkli bir çalışmaydı.
Bize projenin teknik detaylarından bahsedebilir 
misiniz?
G.K: Proje kapsamında akıllı bina sistemlerinde güvenli 
ve aslında yüksek iletim oranlarında haberleşmenin 
sağlanmasını izledik. Akıllı bina sisteminde özellikle acil 
durumda kaçış senaryolarını sağlayabilecek setuplar 
üzerinde çalıştık. Proje kapsamında yaptığımız çalışma-
lar sanırım 2 sene kadar sürdü. Proje geçtiğimiz Mart 
ayında tamamlandı. Demosunu yaptık ve başarılı olarak 
kabul edildi AB tarafında.
İTÜNOVA TTO projenizde size ne gibi katkılar 
sağladı?
B.Ö.Y: Valla İTÜNOVA TTO bize çok büyük katkılar 
sağladı gerçekten.  Şimdi ilk başta anlaşma yapmak çok 
standart bir prosedür. Onu yaptık zaten kolaydı ancak 
projenin ilerleyen zamanlarında bir takım problemler 
ortaya çıktı. Eğer İTÜNOVA TTO olmasaydı bu problem-
leri aşamazdık. 
G.K: Projenin başarıyla bitmesini İTÜNOVA TTO’ya 
borçluyuz diyebiliriz. 
B.Ö.Y: Yani proje bitti, bizim şirketle anlaşmamız sona 
erdi ilk TÜBİTAK ile akdimiz sona erdi. Ama AB ile olan 
proje bitmemişti. Mesela yeni bir protokol hazırlamak 
gerekti. O yeni protokolü İTÜNOVA TTO olmasa 
yapamazdık. Aslında İTÜNOVA TTO sayesinde 
başladığımız bu projede çalışmaya devam edebildik. Çok 
büyük bir güven verdi bize. 
G.K: Kesinlikle bize her zaman destek oldu. Bursiyerler-
imize de destek oldu.
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Yrd. Doç. Dr. Şeref Sönmez

Dünyada birçok endüstride kritik öneme sahip olan kesici ve aşındırıcılar, doğayı 
örnek alarak hazırlanan bazı sentetik materyaller sayesinde daha ucuz ve ulaşılabilir 
hale geliyor. Fakat kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra bu malzemeleri doğaya 
atmak hem çevreye zararlı, hem de değerli geri dönüştürülebilir bölümlerin kaybı 

açısından ekonomik zararlar yaratıyor.

Matris Kısımdaki
Kesici Uçların Geri Dönüşümüyle

Değerli Metaller Geri Kazanılıyor!
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Öncelikle bize kendinizi tanıtabilir misiniz?

Ş.S: Ben 1991 yılında öğrenci olarak girdim İTÜ 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne. 1998 

yılından itibaren de araştırma görevlisi olarak çalışmaya 

başladım. Genellikle çalışma konularım üretim metalürji-

si ile tanımladığımız çalışma konuları. Daha spesifik 

olmak gerekirse bunun içerisine hidrometalürjik, yani 

sulu sistemlerden metal bileşiklerin kazanımı geri 

dönüşüm teknolojileri dahil edilebilir. 

Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsedebilir 

misiniz?

Ş.Ş: Doktoram sırasında İngiltere’de Cambridge Üniver-

sitesi’nde çalışmalara katılma fırsatı buldum. Oradaki 

çalışmalar çerçevesinde bir patent aldık. Hatta bu 

patent bir start up firma tarafından lisanslandı şu 

aşamada. Yaşadığım en büyük tecrübe bu diyebilirim. 

Onun dışında gerek TÜBİTAK gerek İTÜ içerisinde çeşit-

li projelerde yer aldım. Uluslararası işbirlikleri içerisinde 

de bulunuyoruz. Rusya ve İtalya’da bulunan ekiplerle 

çalışmalarımız var.

İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiğiniz projenin detay-

larından bahsedebilir misiniz?

Ş.S: İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiğimiz projede 

genellikle mermer endüstrisinde bulunan kesici takım 

uçlarının hurda durumuna geldikten sonra geri kazanıl-

masına yönelik bir çalışma. Bu çalışma aslında tamamen 

farklı sektörde hizmet veren bir firmanın talebiyle bize 

geldi. Firma genellikle toz metal toz alaşımları vs. ürün-

ler üreten bir firmaydı. Toz metalürjisi esas çalışma 

alanlarıydı. Ama bu projenin orijinalliği bahsetmiş 

olduğum hurda takım uçlarının geri kazanılması 

sonrasında, firmaya ham madde teşkil edebilecek ürün-

lerin üretilmesi. Biz de çalışmalarımızı bu amaçla 

yürüttük. Şimdi bu hurda kesici takım uçların ekonomik 

kazanç sağlayan kısmı sert bölümler. Bunlara sentetik 

elmas da deniyor. Aslında tungsten karbür kobalt esaslı 

malzemeler bunlar. Bunlar bir altlık malzemesiyle yani 

metal alaşımlarıyla birleştirilip kesici takım olarak 

kullanılıyor. Hurdaya çıktıktan sonra da asıl para eden 

kısmı tungsten karbür esaslı sentetik elmas uçlar. Bun-

ların kazanımı basit bir çözümlendirme işlemiyle 

gerçekleşiyor. Katı halde siz bu tungsten karbürü elde 

edip hemen ekonomiye kazandırabiliyorsunuz. Ancak 

problem çözelti içerisinde, yani tungsten karbürü 

ayırmak için uyguladığımız asidik çözümlendirme işlemi 

sonrasında çözeltide çok değerli diğer metal iyonları 

bulunuyor. Bunların doğrudan doğaya atılması çok 

zararlı ve hepsi de birer ekonomik değer barındırıyor 

aslında. Özellikle, bakır kobalt, gümüş, nikel gibi metal 
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im, bu çözelti içindeki metal iyonlarını sırayla kazanma-

ya çalıştık.  Elde edeceğimiz sonuçta buradan kazan-
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ham madde oldu. 

İTÜNOVA TTO’nun size katkıları neler oldu?

Ş.S:  Doğal olarak işin bir ekonomik boyutu oluyor. Bir 
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için yorucu. Ama İTÜNOVA TTO bu görevi üstlenmiş 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya – Metalurji Fakültesi 

öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şeref Sönmez, bu konuda 

endüstriyle birlikte önemli bir çalışmaya imza atıyor. 

Kullanım ömrünü dolduran kesici uçların içindeki değerli 

materyallerin geri kazanılması için hayata geçirilen çalışma, 

bir noktada benzerlerinden de farklılaşıyor. Literatürde atık 

kesici uçların geri kazanılmasıyla ilgili çalışmalara rastlansa 
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nikel ise solvent ekstraksiyon teknikleriyle çözeltiden 

ayrıştırılarak tekrar kullanım için değerlendirilebiliyor. 

Konuyla ilgili detaylı bilgileri ve İTÜNOVA TTO’nun projeye 

sağladığı katkıları Yrd. Doç. Dr. Şeref Sönmez ile konuştuk.
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Geçtiğimiz yıl, 2 LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) 
dedektörü kullanılarak yapılan araştırmalar yer çekimi dalgalarının varlığını 
doğrulamıştı. Bundan kısa bir süre sonra yerçekimi dalgasına neden olan iki olay daha 
tespit edilmişti. Şimdi ise gökbilimciler 3. bir dedektör (İtalya merkezli Virgo) 

kullanarak 4. bir dalga grubu daha gözlemledi.

Peki, iki dedektör yerine üç dedektör kullanmak 
ekibe nasıl bir yarar sağladı? Öncelikle yer çekimi 
dalgalarının aslında uzay zamanında oluşan 
dalgalanmalar olduğunun altını çizmek gerekiyor. 
Evrende büyük bir olay meydana geldiğinde – örneğin 
iki kara delik birleştiğinde – her yöne bir dalgalanma 
gönderilir ve bu dalgalanmalar ışık hızında uzay 
zamanına doğru yol alır. Albert Einstein, bu tür 
dalgaların varlığını öngörüyordu ancak araştırmacılar 
LIGO projesine kadar bu dalgaları gözlemleyebilmiş 
değildi. LIGO ve Virgo dedektörlerinin hepsi aynı 
çalışma prensibine sahip; Bu sistemde iki çok uzun 
tünel birbirini dik olarak kesiyor, karşılaştıkları yerde 
lazer ışını bölünüyor ve bunun bir kısmı birinci 
tünelin aşağısına, diğeri de ikinci tünelin aşağısına 
gidiyor. Tünel sonlarında bulunan aynalar kirişleri 
sektiriyor ve büyük bir kozmik aktivite oluşmadığı 
takdirde, iki kiriş birbirini iptal ediyor. Ancak iki kara 
delik birbirine çarpar ve yer çekimi dalgaları 
oluşturursa bu dalgalar tünel uzunluklarını hafifçe 

değiştirir. Eğer böyle bir olay gerçekleşirse iki lazer 
ışını farklı zamanlarda geri dönerler ve buluştukların-
da aralarında oluşan fark gökbilimcilere zaman, 
mekan ve varlıkları hakkında her türlü bilgiyi verir. 
Yerçekimi dalgalarının bir önceki keşfi Washington 
ve Louisiana’da iki LIGO dedektörü ile yapılmıştı. Son 
keşif ise İtalya’da gerçekleşti ve keşfe Virgo da 
katıldı. Yapılan gözlem sonucu bilim insanları 1.8 
milyar ışık yılı uzaklıkta çarpışan iki karadeliğin 
yaydığı yerçekimi dalgalarını kaydettiklerini duyur-
du. 14 Ağustos’ta gerçekleşen çarpışma sonucunda 
53 güneş kütlesi büyüklüğünde bir kara delik ortaya 
çıkmıştı. Yerçekimi dalgalarının tespitinde üçüncü bir 
dedektör kullanılması bilim insanlarına dalgaların 
geldiği yön hakkında bir fikir vermesi açısından 
büyük önem taşıyor. Yerçekimi dalgaları Albert 
Einstein’ın “İzafiyet Teorisi” nin kanıtlanmamış en 
büyük parçasıydı. Bilim insanları, dördüncü yerçekimi 
dalgasını keşfetmesiyle birlikte astronomi biliminde 
yeni bir sayfa açıldığını belirtiyor.

Yer Çekimi Dalgası
Bilim İnsanları Dördüncü 

Setini Keşfetti
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2017 yılı Nobel Kimya Ödülü, biyomolekülleri üç boyutlu görüntüleme çalışmaları 
yapan Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson’a verildi.

Elektron kriyo-mikroskop adında bir teknik geliştiren 

üç bilim insanı, biyolojinin yapı taşlarını incelemeyi 

basite indirgemeyi başardılar. Geliştirilen bu teknikle 

biyomoleküller çok hızlı bir şekilde donduruluyor ve 

böylelikle en doğal hallerinde görüntülenebiliyorlar. 

Ödülün sahiplerinden biri olan Richard Henderson, 

1990’da atomik çözünürlükte bir proteinin üç boyutlu 

görüntüsü üretmek için elektron mikroskopu kullanan 

ilk kişiydi. Henderson’ın çalışması bu tekniğin sadece 

canlı biyomoleküller üzerinde kullanılabileceğini 

gösteriyordu. Joachim Frank, 1975 ile 86 yılları 

arasında elektron mikroskoplarının görüntülerini 

daha keskin ve üç boyutlu bir yapıya dönüştürmek 

için yeni bir yöntem geliştirdi. 1980’lerin başında ise 

Jacques Dubochet, biyolojik numunelere su eklemeyi 

başardı. Böylece bu numuneler artık dibe çökmeyip 

elektron mikroskobunun vakumunda tutulabildiler. 

İşte yapılan tüm bu keşif ve çalışmalar bugünkü 

kriyo-mikroskop tekniğini mümkün kıldı. Joachim 

Frank, bu tekniğin pratik kullanım alanlarının çok 

geniş olduğunu bu sayede 2 boyutlu bozuk 

görüntülerin yerini 3 boyutlu keskin görüntülerin 

alacağını ifade etti. Nobel Kimya Ödülü kurulu 

başkanı Sara Snogerup Linse ise üç bilim insanının 

çalışmasının biyokimya için yeni bir çağın başlangıcı 

olacağını söyledi. “Yakında hiçbir sır kalmayacak. Artık 

biyomolekülleri hücrelerimizin içinde ve vücut 

sıvılarımızın her bir damlasında en ince ayrıntısına 

kadar görebiliyor; oluşum, davranış ve çalışma 

şekillerini anlayabiliyoruz. Bu biyokimyada bir devrim 

niteliğinde!” 

İlerleyen yıllarda biyokimya alanında yapılan tüm bu 

çalışma ve keşiflerin sadece bu alanla sınırlı kalmayıp 

diğer bilim dallarıyla birlikte gelişmesi bekleniyor. Her 

ne olursa olsun gelecek oldukça heyecan verici 

olacağa benziyor.

Teknoloji Nobel Ödülü’ne Layık Görüldü

3 Boyutlu Görüntüleyen
Biyomolekülleri
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2017 Nobel Tıp Ödülü, insan vücudunun biyolojik saatini inceleyen ve aynı zamanda 
da bunu kontrol edebilen moleküler mekanizmaları ortaya koyan üç ABD’li bilim 

insanına verildi.

“Sirkadiyen ritim” olarak da bilinen vücudun biyolo-
jik saati, geceleri uykumuzun gelmesinin yanında 
davranış ve bedensel işlevlerimizi de etkileyen bir 
kavram. Nobel komitesi, ödülü paylaşan Jeffrey C. 
Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young’ın 
sirkadyen ritim çalışmalarının “kamunun sağlık ve 
esenliği açısından büyük etkileri” olduğunu açıkladı. 
Michael Rosbash ve Jeffrey Hall, periyod geninin, 
sirkadiyen ritim de denilen biyolojik saatin düzen-
lenmesinde etkili olduğunu ortaya koydu. Periyod 
geni, PER adlı bir proteinin üretilmesini sağlıyor. 
PER düzeyinin yükselmesiyle birlikte periyod geni 
de üretim talimatlarını durduruyor. Bunun sonucun-
da PER, proteini 24 saat içinde pek çok değişiklik 
geçiriyor. Proteininin farklı seviyeleri, vücudumuzun 
günün farkı zamanlarına nasıl uyum sağladığını 
etkiliyor. Ödülün diğer sahibi Michael W. Young ise 

“Biyolojik Saat”
Bu Yılın Nobel Tıp Ödülü

Çalışmalarına Verildi

zamansız ve çift zamanlı olmak üzere iki gen keşfet-
ti. Bu genler period genin aktivitesini düzenlemek 
için gerekli proteinleri üretiyor.
Nobel Ödül komitesine göre bu buluşlar, “biyolojik 
saatimize derinlemesine bakmamıza” izin veriyor. 
İnsanlarda, sirkadiyen ritim, metabolizma, jetlag ve 
uyku döngüsünün işleyişiyle bağlantılıdır. Kısacası 
bazılarımızın gece kuşu olmasının nedeni tamamen 
sarkidyen ritimle ilgili. Bu çalışmalardan önce biyo-
lojik saat konusu astroloji ile birlikte anılıyor ve 
“bilinemeyen” sayılıyordu. Ancak bu üç bilim 
insanının meyve sinekleri üzerinde yaptıkları 
çalışmalar sonucunda artık genetik mekanizmalar 
hakkında daha çok bilgi sahibiyiz. Bu araştırmalar 
sayesinde önümüzdeki günlerde kamu sağlığıyla 
ilgili pek çok bilinmeyeni daha açıklayan çalışma-
laralar karşılaşabiliriz.
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Taze yiyeceklerin bir yerden başka bir yere taşınırken taze kalabilmesini sağlamak 
önemlidir. Bunun için yiyeceklerin doğru sıcaklıkta tutulduğuna emin olmak gerekir. 
Bu soruna bir çare üretmek isteyen bir araştırma ekibi başlangıcından sofranıza 
gelene kadar yiyecekleri aynı sıcaklıkta tutan, biyolojik olarak parçalanıp 
yenilenebilen bir sıcaklık sensörü geliştirmiş. Belli bir sıcaklıkta muhafaza edilmesi 
gereken yiyecekleri manuel olarak test etmek ıstırap verici acı bir deneyime 
dönüşebiliyor. Bu sensörle yiyeceklerin sıcaklıkları sürekli olarak ve uzaktan test 
edilebiliyor. Böylelikle artık zaman ve enerjiden büyük oranda tasarruf edilebilecek.

Sindirilebilir Sensör
Yiyecekleri Taze Tutacak

Üretildi

Günümüzde bu işlem RFID etiketleri ve benzer yön-
temlerle de yapılabiliyor. Ancak bu etiketler ağır 
metaller içerebiliyor hatta zehirli bile olabiliyor ve 
bu yüzden yemek pek de mantıklı değil. Dolayısıyla 
bu tarz etiketlerin yiyeceklerle yakın temas 
içerisinde olması çok da mantıklı değil.
TH Zürih’te araştırmacı olarak görev yapan Giovanni 
Salvatore’un sunduğu çözüm ise insanların güvenle 
sindirebilecekleri malzemeden oluşan ultra ince bir 
sensör üretmek. Ekibiyle birlikte yaptığı çalışma-
larını Advanced Functional Materials dergisinde 
yayımlayan Salvatore, sadece 16 mikrometre kalın-
lığında bir sensör oluşturmayı başardı. Bir insan 
saçının 100 mikrometre olduğunu göz önüne 
aldığımızda bu sensörün gerçekten ne kadar ince 

olduğunu anlayabiliyoruz.  ETH Zürih haber bülten-
inde bu filamentin beslenmemizde önemli bir yer 
tutan magnezyumdan meydana geldiği belirtilmiş. 
Ayrıca tamamen zararsız silikon dioksit ve nitrit ile 
bunların hepsini bir arada tutan mısır ve patates 
nişastasından yapılan gübrelenebilir bir polimer 
kullanıldığı açıklandı. Bu durumda aldığınız yiyece-
kler buruşmuş veya kıvrılmış olabilir ancak yine de 
kullanılabilir durumda olacağını unutmayın. Artık 
rastgele seçeceğini elma, muz, balık gibi yiyecekleri 
bir kamyon veya gemiye koyup ardından soğutulmuş 
bölmenin dışından yiyeceklerin gerçek sıcaklıklarını 
kontrol edebileceksiniz. Elbette direkt olarak bu 
sensörü de yemeniz tavsiye edilmiyor. Ancak yiye-
ceklerle teması güvenli ve sağlıklı. Güç ve kablosuz 
diğer bileşenler biyolojik olarak parçalanamıyor. 
Bunlar bambaşka yerlerde bulunup çinko kablolarla 
bağlantı kuruyorlar. Bu durum da haliyle pek çok 
çevre tarafından eleştiri konusu olmuş durumda. 
Ancak şu an için bu sensörün tüm problemleri tama-
men çözmesini beklemek hata olur. Bu çalışma kendi 
muadilinde olan diğer araştırma ve çalışmalarının 
önünü açacak olması açısından son derece önemli. 
Yakın zamanda bu tarz çalışmaların artacağını ve 
olası problemlerin çözüleceğini öngörmek yanlış 
olmayacaktır.



14

İTÜNOVA TTO’nun düzenlediği, Dijital Pazarlama Uzmanı Devrim Ekmekçi ve Google 
AdWords Uzmanı Bilge Beyaz’ın eğitmen olarak görev aldığı Dijital Pazarlama 
Stratejisi ve Uygulamalı AdWords Eğitimi 25 Ekim 2017 Çarşamba Günü ARI 9 – SC3 

Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Girişimcilik ekosisteminde yer alan çok sayıda küçük 
ölçekli firmanın ve büyük ölçekli şirket çalışanlarının 
ilgi gösterdiği eğitimde Devrim Ekmekçi Dijital 
Pazarlama Stratejisi başlığı altında, günümüz 
dünyasında dijital pazarlamanın önemi, dijital 
pazarlamanın evreleri ve geleceğine dair ipuçları 
katılımcılara aktarırken, Bilge Beyaz’ın eğitmen-
liğinde devam eden süreçte katılımcılara Google 
AdWords’ü, kullanıcı ara yüzünü, doğru pazarlama 
stratejisi oluşturma ve sistemin teknikleri aktarıldı. 

 Gerçekleştirildi

Dijital  Pazarlama  Stratejisi 
ve Uygulamalı AdWords Eğitimi

Eğitimde katılımcıların her biri kendi Google 
AdWords kampanyalarını oluşturma imkânı yakaladı. 
Birebir desteklerle katılımcıların öğrendikleri teorik 
bilgileri, pratik bir faydaya dönüştürebildikleri 
eğitim soru cevap ve katılım belgelerinin dağıtımıy-
la son buldu.
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Girişimcilik ekosisteminde yer alan çok sayıda küçük 
ölçekli firmanın ve büyük ölçekli şirket çalışanlarının 
ilgi gösterdiği eğitimde Devrim Ekmekçi Dijital 
Pazarlama Stratejisi başlığı altında, günümüz 
dünyasında dijital pazarlamanın önemi, dijital 
pazarlamanın evreleri ve geleceğine dair ipuçları 
katılımcılara aktarırken, Bilge Beyaz’ın eğitmen-
liğinde devam eden süreçte katılımcılara Google 
AdWords’ü, kullanıcı ara yüzünü, doğru pazarlama 
stratejisi oluşturma ve sistemin teknikleri aktarıldı. 

 Gerçekleştirildi

Dijital  Pazarlama  Stratejisi 
ve Uygulamalı AdWords Eğitimi
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la son buldu.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim 

Söğüt’ün de katılım gösterdiği etkinlikte İTÜNOVA 

TTO’dan Ulusal Fonlar Müdür Yardımcısı Büşra 

Öztürk, Uluslararası Fonlar Müdür Yardımcısı Hakan 

Öztan ve FSMH Yönetimi Kıdemli Uzmanı Gülşah 

Cevahir, akademisyenlere merak ettikleri konular 
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Bilgi Günü Gerçekleştirildi!
 Destekler ve FSMH Yönetimi

Ulusal ve Uluslararası

İTÜNOVA TTO tarafından tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 
düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası Destekler ve FSMH Yönetimi Etkinliği” 18 Ekim 
2017 Çarşamba Günü İTÜ Tuzla Kampüsü Denizcilik Fakültesi Konferans Salonu’nda 

akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Türk Telekom açıklamasına göre, İnnova İnsan 
Kaynakları tarafından geliştirilen Sıradışı Liderler 
Gelişim Programı, Stevie Awards for Great Employers 
kapsamında 3 dalda ödüle layık görüldü. Kategoriler 
bazında bakıldığında “Problem Çözme Eğitimi”nde 
altın, “Kişilerarası Yetenek Eğitimi”nde gümüş ve 
“Profesyonel ya da Yasal Eğitimler” de ise bronz ödül 
alan İnnova, böylece insan kaynakları alanında ilk defa 
uluslararası bir platformda ödül kazanmış oldu. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen İnnova Genel 
Müdürü Aydın Ersöz, küresel anlamda insan kaynakları 
alanındaki en prestijli ödül organizasyonlarından 
birinden başarıyla dönmenin kendileri için gurur 
vesilesi olduğunu belirtti. Türk Telekom’un sinerjisiyle 
teknolojiyi hem müşterileri hem de çalışanları için 
verimli bir araca dönüştürme hedefiyle çalışmaya 
devam ettiklerini vurgulayan Ersöz, insan kaynakları 
alanında da teknolojinin geleceğine katkı sağlamak 
amacıyla birçok projeyi özenle hayata geçirdiklerini 
bildirdi. Ersöz, çalışmalarının uluslararası platformlarda 
ödüllerle taçlandırılmasının kendilerini motive ettiğini 
ve gelecek projeler için daha fazla güç verdiğini 
belirterek, “İnnova çatısı altındaki ekip arkadaşlarımız, 
bu projelerle hem şirketimize hem de sektöre son 
derece önemli bir katma değer sağlamıştır. 
Şirketimizin yıllardır süregelen bu başarısının altındaki 

Türk Telekom iştiraki İnnova, geliştirdiği Sıradışı Liderler Gelişim Programı ile “Stevie 
Awards for Great Employers 2017” organizasyonunda 3 ödül kazandı.

İTÜ ARI  

Merve Bayülen

Teknokentli 

Stevie Awards’tan 3 ödül

en önemli detayın bu özverili çalışma olduğunu 
düşünüyor, bugün evimize götürdüğümüz bu 
ödüllerde katkısı olan tüm arkadaşlarımı yürekten 
tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. İnnova İnsan 
Kaynakları Direktörü Merve Bayülgen de İnnova olarak 
en değerli varlıklarının çalışanları olduğunu 
kaydederek, “Şirketin büyümesiyle beraber geliştirilen 
tüm insan kaynakları uygulamalarında da bu çalışan 
odaklı yaklaşımı baz almıştır. Geliştirdiğimiz projelerin 
uluslararası rekabette öne çıkacak ve rakiplerinin 
önüne geçecek olgunluğa erişmesinden büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Sıradışı Liderler Gelişim 
Programı’nı hayata geçiren ve bu programa katkısı 
olan tüm ekip arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve 
destekleri için üst yönetimimiz ile yöneticilerimize 
teşekkür ediyorum.” değerlendirmelerini yaptı.
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2015 yılı itibariyle faaliyete başlayan Enwair Enerji Teknolojileri A.Ş. Istanbul merkezli 
kurulmuş olup, enerji sektöründe hizmet vermektedir. Faaliyetine lityum iyon bataryalar 
için anot, katot, polimer ve batarya üretimi ile başlamış olan Enwair, Türkiye’de ve 
dünyada ticari olarak ilk kez piyasa sürülecek, silisyum bazlı anot elektrot ile pazarda 

yerini almaya hazırlanmaktadır. 

Uzman kadrosu, yüksek lisans ve doktora eğitimleri, 

enerji üretimi, enerji depolama ve enerji malzemeleri 

üzerine olan, günümüz dinamiklerine yatkın ve yetkin 

genç mühendisler ve teknisyenlerden oluşmaktadır. 

Enwair, Spesifik kapasitesi bilinen en yüksek malzeme 

olan silisyum aktif malzemesi için geliştirdiği yöntem 

ve polimerler ile silisyum anot dizaynı yapmaktadır. 

Böylece Enwair, ticari olarak kullanılan ve spesifik 

kapasitesi teorik olarak yaklaşık 372mAh/g olan grafit 

anotlara göre daha yüksek spesifik kapasiteye ve 

volumetrik kapasiteye sahip anotlar üretmektedir. 

Enwair, Bataryanın kapasitesini sınırlayan taraf olan 

katot aktif malzemelerini katot elektrotları 

üretmektedir. Yüksek C hızlarına dayanım gösteren ve 

yüksek spesifik kapasiteye sahip Enwair 

lityum-zengin katot aktif malzemeleri özel 

yöntemlerle üretilerek, Enwair’in katot dizaynları ile 

uzun ömür sağlamaktadır.

Ömürlü Lityum İyon Bataryalar Geliştiriyor.

 Pazardaki Bataryalardan %30
Daha Yüksek Kapasiteli ve Uzun  



Sektörlerinde önemli başarılar elde eden İTÜ ARI Teknokentli firmalar aynı zamanda 
çalışmalarıyla ve sektöre getirdikleri yenilikleriyle de basının dikkatini çekmeyi başarıyor. Bu 
firmalardan olan BUNSAR FORBES Dergi’sinin ekim sayısında kendisine yer buldu. Biz de bu 

keyifli haberi sizler için derledik.

Soner Demiray

Yolun Karşısındaki Çözüm 
Bunsar'ın geliştirdiği giysi ve ayakkabı tanıma-bulma 
teknolojisinden sonra kadınlar için artık hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak. Soner Demiray, Maslak'ta İTÜ Arı 
Teknokent’te yer alan şirketi Bunsar'da yapay zeka 
teknolojileri kullanarak bilgisayarın bir kadının üzerindeki 
giysileri tanıyıp bir veritabanı üzerinde bulması için 
çalışırken, caddenin karşı tarafındaki ofisinde Boyner 
mağazalar zincirinin sahibi Cem Boyner bir görsel arama 
motoru peşindeydi. Hatta bu yazılım için ABD'ye, Silikon 
Vadisi'ni gitmiş, bu konuda adı duyulmuş şirketlerle 
konuşmuştu. Boyner Grubu, Bunsar ile temasa geçtiğinde 
önce biraz şüpheci yaklaşmışlar. Demiray, "Ama şans da 
verdiler. Biz de bu şansı iyi değerlendirdik" diyor. Demiray, 
Boyner Grubu'nun veritabanını kullanarak onlara bir demo 
yapmış hatta bir adım öne geçerek rakiplerinin 

ürünlerinde olmayan özelliklere sahip bir ürünü tanıtmış. 
Bugün Boyner Grup tarafından 2015'te hayata geçirilen 
Hopi alışveriş uygulamasına entegre görsel arama 
motoru, beğendiğiniz bir ürünün fotoğrafını çektiğinizde 
müşterilerinin veri tabanındaki karşılığını gösteriyor. 
Böylece örneğin bir ayakkabının nerede hangi fiyatla 
satıldığını fotoğrafı çeker çekmez görebiliyorsunuz. 
İsterseniz benzeri ürünleri bulabiliyorsunuz. Geliştirdikleri 
teknoloji, yaptığınız çizime en çok benzeyen ürünü de 
gösterebiliyor. Demiray bu sisteme daha çok kadın 
müşterilerin rağbet ettiğini belirtiyor. Ayakkabı, çanta 
öncelikle arananlar. Elbisede tasarım ürünler öne çıkıyor. 
Soner Demiray: "Daha iyi bildiğimiz bir alan olduğu için 
giyim perakendesinden devam ettik. Yoksa görüntü 
işleme sadece giyimin ihtiyacı değil." Bunsar'ın bu 
ürününün adı "EasyMatch". Daha önceki ürün "EasyMix" 
idi ve bir ekranda giysi kombinleri oluşturmanızı 
sağlıyordu. EasyMix'te giysi görüntülerinden bir 
veritabanı oluşturup kullanıcıya seçenek oluşturmak için 
giysilerin bir manken üzerinde fotoğraflanması 
gerekiyordu. "O işin çok ciddi bir sahne arkası var" diyor 
Demiray, "Giymesi çıkartması filan, çok ölçeklenebilir bir iş 
olmadığını fark ettik. Donanıma çok bağlı aynı zamanda 
büyürken çok fazla çalışan ve iyi yatırım gerektiren bir iş. 
Ancak görüntüyü tanıma öyle değil; bir platform 
geliştiriyorsunuz, üç müşteriye sattığınızda personelinizi 
üç katına çıkarmanız gerekmiyor. Yapmanız gereken iş de 
üç katına çıkmıyor ancak ar-ge süreci daha uzun." Bunsar, 
EasyMatch için 1 milyon liraya yakın para harcadı. Bunun 
500 bini TÜBİTAK projesi desteği kapsamındaydı. Şirket 
bu sıralarda, Microsoft Türkiye üzerinden Bizpark 
Programı çerçevesinde kurduğu bağlantıyla İspanya'da 
Zara için sunum yapmakla meşgul... 
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Firmalar Basında Yer Almaya Devam Ediyor
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Firmalar Basında Yer Almaya Devam Ediyor

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 “ABİDOS, Sentromer 

ve SMG“  firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

Başarılarını Paylaşıyor

İTÜ ARI  

Fatih Bilgin

ABİDOS Taksi Rehberinin Yeni Hedefi Bursa’da Yakaladığı
Başarıyı Başka İllerde de Yakalamak!
“Taksi Rehberi bir durak yönetim sistemi. Taksi 

Rehberi’nde araçlar duraklarını yönetiyorlar. Hem taksi 

yolcularına, hem taksi şoförlerine, hem taksi durağı 

yöneticilerine, hem şoför odalarına hem de belediyeye 

çözüm üreten bir değer Taksi Rehberi.” diyerek söze 

başlayan ABİDOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ kurucusu Fatih 

Bilgin geliştirdikleri teknolojinin patentli bir çözüm 

olduğunu vurguladı. 

“Araçların dolu mu boş mu olduklarını görebiliyorlar. Çeşitli 

raporlar alabiliyorlar. Şoförler duraktan iş alabiliyor ya da 

yolcular cep telefonuyla doğrudan taksi çağrısında 

bulunabiliyor ve şoförler bu çağrıları görebiliyor. Acil 

durum butonumuz var buna basarak yardım isteyebiliyor. 

Bu yardım isteği hem durağa gidiyor hem şoförler odasına 

gidiyor hem de belediyeye ulaşıyor. Böylece bu üç birim 

birden gerektiği anda müdahil olabiliyorlar.” diyerek 

sistemin nasıl çalıştığını anlatan Bilgin, şu anda Bursa’nın 

ağırlıklı olarak Nilüfer Bölgesi’nde olmakla birlikte şehir 

genelinde %15, İstanbul Sultanbeyli ilçesinin tamamında 

olmak üzere müşterilerine hizmet verdiğini belirtti. Yola 

çıktıkları 3,5 yıllık süreçte elde ettikleri deneyimle 

geleceğe güvenli baktıklarını anlatan Bilgin’in ve Taksi 

Rehberi’nin yeni hedefi, Bursa ölçeğinde, sanayisi gelişkin 

ve ulaşım ihtiyacını yoğun olan bir şehirde Taksi 

Rehberi’ni müşteriler buluşturmak.  

Teknokentli  Firmalar 
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Pınar Akalın

“Sentromer Olarak En Büyük Hayalimiz Bireylerin Kendi Testlerini
Yapabileceği Sistemler Geliştirmek!”
“Uzun yıllar ABD’de akademi ve sanayide yaptığım 
çalışmalarla bilimsel bir bilgi birikimi oluşturdum. 
Türkiye’ye döndüğümde bu alanda çok az yatırım 
olduğunu gördüm ve çalışmaya başladım. Sektörde büyük 
bir ihtiyaç varmış.  Çok hızlı ama zor bir şekilde piyasaya 
giriş yaptık. Şuanda Türkiye genelinde 500’ün üzerinde 
kurumsal müşterimiz  var. H emen  hemen bütün 

üniversiteler, kamu ve özel olmak üzere müşterilerimiz 
arasında.” diyerek sözlerine başlayan SENTROMER DNA 
TEKNOLOJİLERİ kurucusu Pınar Akalın 2009 yılında İTÜ 
ARI Teknokent’te KOSGEB ve Tekno-Girişim Sermaye 
Destekleri ile kurulduklarından bu yana çalışmalarını 
hızlı bir şekilde daha üst seviyelere taşıyabildiklerini 
belirtti. Daha Önceden İTÜ GATE adıyla anılan 
INNOGATE süreciyle ABD’ye gittiklerini aktaran 
Akalın, Chicago’da geçirdikleri 3 hafta ve San 
Francisco’da geçirdikleri 2 hafta olmak üzere 
gerçekleşen ABD serüvenini yurt dışına açılmak ve 
Pazar araştırması yapmak üzere muhteşem bir ekiple 
tasarlanmış program olarak değerlendirdi. Yaptıkları 
işleri ve geleceğe dair hedeflerini “Biz iletken polimer 
tabanlı bir sensör geliştirdik. Bunu patentledik. Halka 
açmak üzere son hazırlıklarını yapıyoruz. Bu testleri şu 
anda laboratuvarlara satmaktayız. En büyük hayalimiz 
bunu bireylerin kendilerinin yapabileceği hale 
getirebilmek. Bunun üzerinde çalışıyoruz. “ diyerek 
anlatan Akalın sözlerine İTÜ ARI Teknokent’te 
olmaktan çok mutluyuz diyerek son verdi. 

SMG Müzik, Anons ve Reklam Hizmetlerinin Yanı Sıra Geliştirdiği
Yazılımlarla Müşterilerine Etkili Çözümler Sunuyor!
“Yaptığımız işe Spotify Business diyebiliriz. Onlarla 

‘Türkiye Tek Yetkili Temsilcilik’ sözleşmesi imzaladık. Bu 

çok önemli bir durum. Türkiye’deki birçok firmayla 

görüşüp bizi seçmeye karar vermişler.  SMG Multimedia 

şirketimizi ‘Music For Business’ olarak 2009 yılında 

kurduk ve 2009’dan beri hızlıca büyüyerek halka açık 

mekânlarda merkezden yöneterek müzik yayını 

yapıyoruz. Şu anda yaklaşık 450 firma ile ve onların 9 ayrı 

ülkedeki şubeleri ile de birlikte yaklaşık 8500 noktada 

müzik yayınlarımız devam ediyor.” diyerek söze başlayan 

SMG Kurucu Ortağı Gül Gürer Alimgil, kendi yazılımları 

sayesinde internetten yükleme gerekmeden, tüm 

lokasyonlardaki müzik yayınlarımızı yönetebildiklerini 

belirtirken, “Günün farklı saatlerinde çalacak farklı müzik 

tarzlarından tutunda herhangi bir anons, duyuru ya da 

jenerik müziği vb. tanıtımlarını da kendi belirlediğimiz 

yayın aralıklarında yayına alacak şekilde merkezden 

yönetmiş oluyoruz.”  diyerek çalışma prensiplerini anlattı. 

Sadece alışveriş merkezleri değil, zincir mağazalar, oteller, 

butikler, spor salonlar masa ve spa merkezleri gibi çeşitli 

yelpazede müşterileri olduğu ve bunu arttırmak için 

çalıştıklarını vurgulayan Alimgil, “Kendi bünyemizde 

geliştirdiğimiz tüm hakları bize ait 4000 adet şarkımız 

var. Bu sayede telif problemi yaşamıyoruz. Sıfır 

noktasındayken bir AVM ile işe başladık ve şuan 150 tane 

AVM’de yayınlarımız devam ediyor.” diyerek SMG’nin 

kuruluşundan bu yana geldikleri durumu özetledi.  

Gül Gürer Alimgil
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Yapabileceği Sistemler Geliştirmek!”
“Uzun yıllar ABD’de akademi ve sanayide yaptığım 
çalışmalarla bilimsel bir bilgi birikimi oluşturdum. 
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kurduk ve 2009’dan beri hızlıca büyüyerek halka açık 

mekânlarda merkezden yöneterek müzik yayını 

yapıyoruz. Şu anda yaklaşık 450 firma ile ve onların 9 ayrı 

ülkedeki şubeleri ile de birlikte yaklaşık 8500 noktada 

müzik yayınlarımız devam ediyor.” diyerek söze başlayan 
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sayesinde internetten yükleme gerekmeden, tüm 

lokasyonlardaki müzik yayınlarımızı yönetebildiklerini 

belirtirken, “Günün farklı saatlerinde çalacak farklı müzik 

tarzlarından tutunda herhangi bir anons, duyuru ya da 

jenerik müziği vb. tanıtımlarını da kendi belirlediğimiz 

yayın aralıklarında yayına alacak şekilde merkezden 

yönetmiş oluyoruz.”  diyerek çalışma prensiplerini anlattı. 

Sadece alışveriş merkezleri değil, zincir mağazalar, oteller, 

butikler, spor salonlar masa ve spa merkezleri gibi çeşitli 

yelpazede müşterileri olduğu ve bunu arttırmak için 

çalıştıklarını vurgulayan Alimgil, “Kendi bünyemizde 

geliştirdiğimiz tüm hakları bize ait 4000 adet şarkımız 

var. Bu sayede telif problemi yaşamıyoruz. Sıfır 

noktasındayken bir AVM ile işe başladık ve şuan 150 tane 

AVM’de yayınlarımız devam ediyor.” diyerek SMG’nin 

kuruluşundan bu yana geldikleri durumu özetledi.  
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EDS Hava Uzay Teknolojileri, Türkiye’nin ilk ticari Atmosferik Sınır Tabaka Rüzgâr 
Tüneli’ni kurarak, uluslararası standartlara uygun rüzgâr mühendisliği hizmetine yurt 

içinde ulaşılmasını sağlayacak!

Konuyla ilgili açıklama yayınlayan EDS Hava ve Uzay 
Teknolojileri Firması açıklamada “Türkiye’nin ilk ticari 
Atmosferik Sınır Tabaka Rüzgâr Tüneli açılıyor. Ülkemizde 
inşaat sektörü ağırlıklı olmak üzere çevre ve rüzgâr 
enerjisi incelemeleri için gerekli olanakları sunabilecek 
atmosferik sınır tabaka rüzgâr tüneli talebine karşılık, 
TEYDEB desteği ile projelendirilmiş olan Atmosferik Sınır 
Tabaka Rüzgâr Tüneli inşası hızla ilerlemektedir. Kurulan 

rüzgâr tüneli, ülkemizde kurulacak olan ilk ticari 
atmosferik sınır tabaka rüzgâr tüneli olma özelliğini 
taşımaktadır. Araştırma çalışmaları için de verimli bir 
ortam yaratarak rüzgâr mühendisliğinin ülkemizdeki 
gelişimine katkı sağlayacaktır. Rüzgar mühendisliğinde 
kullanılan analitik/ampirik ve hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği yöntemlerinin yanında endüstrinin deneysel 
veri ihtiyacının da karşılanması mümkün olacaktır.” dedi.

Sınır Tabaka Rüzgâr Tüneli’ni Kuracak! 

EDS  Hava  Uzay  Teknolojileri, 
Türkiye’nin İlk Ticari Atmosferik 
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Nanomik, geliştirdiği doğal gıda koruyucuları ile Türkiye’nin özellikle ihracat sürecinde yaşadığı 
sıkıntılara çare olmayı; meyve ve sebzenin yanı sıra kuruyemişte daha tüketiciye ulaşmadan 

ortaya çıkan yüzde 25’lik kaybın da önüne geçmeyi hedefliyor.

Dünyada girişimcilere en fazla kaynak sağlayan ilk 

üç girişimcilik yarışması arasında yer alan ve İTÜ 

Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi tarafından 

düzenlenen Big Bang Startup Challenge, bu yıl da 

birbirinden iddialı girişimleri yatırımcılarla ve kurum-

sal şirketlerle buluşturuyor. İTÜ ARI Teknokent 

bünyesinde bulunan ve Türkiye’de girişimciliğin 

yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlayarak, başarılı 

girişimcileri yatırımcılar ve kurumsal şirketlerle bir 

araya getiren İTÜ Çekirdek, Türkiye’nin hatta 

dünyanın geleceğine etki edecek girişimlere destek 

olmaya devam ediyor. Bu girişimlerden biri olan ve 

patent süreçleri İTÜNOVA TTO tarafından 

desteklenen Nanomik, geliştirdiği doğal gıda koruyu-

cu ile Türkiye’nin özellikle ihracat sürecinde yaşadığı 

sıkıntılara çare olmayı; meyve ve sebzenin yanı sıra 

kuruyemişte daha tüketiciye ulaşmadan ortaya çıkan 

yüzde 25’lik kaybın da önüne geçmeyi hedefliyor. 

Uzatan Organik Çözüm
Gıdaların Raf Ömrünü
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Şu anda doktora eğitimine devam eden ve şirketin 

kurucularından olan Buse Berber Örçen, 13 kişilik 

ekiple birlikte geliştirdikleri ürüne ilişkin şu bilgileri 

veriyor: “Teknoloji çok hızlı gelişiyor, her geçen gün 

yeni bir teknoloji haberi okuyoruz ancak hala hiçbir 

teknoloji gıdalarda küflenme probleminin önüne 

geçemiyor. Küf ve küf kaynaklı problemlerin önüne 

geçmek için kullanılan sentetik koruyucular ise hem 

doğaya hem de insan sağlığına ciddi zararlar veriyor. 

Etkili bir çözüm bulunamaması sebebiyle her sene 

üretilen taze meyve ve sebzenin %25’i küflenme veya 

ticari limitler sebebiyle israf oluyor. Nanomik, bu israfı 

engelleyebilecek, meyve sebze ve kuruyemişlerin 

bozulmadan ilk günkü tazeliğinde kalabilmesi için 

%100 doğal koruyucular geliştiriyor. Üretim aşamasın-

da, marketlerde ve hatta evlerimizde bile kullanılabi-

lecek doğal koruyucumuzun, global bir problem haline 

gelen gıda israfına çözüm olacağını düşünüyoruz. 

Özetle, daha doğal, kimyasal içermeyen gıdalar ve 

daha sağlıklı bir dünya hedefliyoruz.”

Sektördeki gıda firmalarının kaygılarına da çare olacak 

ürün ciddi avantajlar sağlıyor. Örneğin, koruyucu 

malzeme kullanırken firmaların ambalaj maliyetleri 

artırıyor. Kilo başına 1 liralık antimikrobiyal paketleme, 

1 tonda 1000 TL olarak karşılarına çıkabiliyor ki bu 

firmalar için oldukça yüksek bir rakam anlamına geliy-

or. Kimyasal koruyucular ise ülkelerin koyduğu ticari 

limitler sebebiyle ihracatta problemlere sebep olabiliy-

or. Nanomik’in geliştirdiği doğal koruyucular, taze 

meyve ve sebzenin dalından alındıktan sonra 

meyve-sebze işleme tesislerinde yıkanmasıyla 

başladığı noktadan evlerde tüketimine kadar koru-

yarak, bu yükü gıda firmaları adına ortadan kaldırabiliy-

or. Bu ürün ile, Türkiye’de taze meyve ve sebze endüs-

trisinde daha tüketiciye ulaşmadan ortaya çıkan yüzde 

25’lik kaybın önüne geçmesi hedefleniyor. 

“Gıda ve Tarım Sektöründeki Ürünlerin
Raf Ömrü Uzayacak”
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Otomobillerde artık yavaş yavaş bayrağı fosil yakıtlı araçlardan devralmaya başlayan hibrit ve 
elektrikli çözümler havacılık alanına da sıçramak üzere. Zunum Aero 2022 yılına kadar 12 yolcu 

kapasiteli hibrit elektrikli jetini piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Şu an ticari olarak elektrikle veya hibrit çalışan hiçbir 
uçak bulunmuyor. Çünkü uçmak büyük miktarda enerji 
gerektiren bir eylem ve şu anki batarya teknolojisi bir 
uçağı kaldırmak ve uçurmak için gereken gücü sağla-
makta zorlanıyor. Birçok kişiye göre bir süre daha bu 
gereken gelişmenin yaşanması zor görünüyor.  Kısa-
cası Zunum’un çalışmaları beklentilerin ötesini vadedi-
yor. Şirketin yöneticileri, güç aktarma organları ve 
tahrik teknolojisinin kendilerini bitiş çizgisine ulaştıra-
cağını düşünüyor. Elbette güç konusundaki eksiklik 
sebebiyle öncelikli hedef de kısa mesafeli uçuşlar. 
Şirketin hedefi 2022 yılına kadar 700 mil aralığında 
2030 yılına kadar ise 1000 mil aralığında uçabilecek 
bir hibrit uçak inşa etmek. Uçaklar uzun mesafeli, 
çapraz ülke veya okyanuslararası uçuşlar için kullanıla-
mayacak. Daha çok ülke içi, şehirlerarası uçuşlar ön 

planda olacak. Asıl hedeflenen müşterilere, düşük 
emisyonlu ve ucuz maliyetli uçuşlar sunmak. Zunum, 
işletme masraflarını koltuk başına 0,09 dolar; uçak 
başına ise saatte 260 dolar olarak öngörüyor. 12 kişilik 
bir yolcu uçağının maksimum hızının 360 mph, kalkış 
mesafesinin 2,200 feet olacağı; emisyon ve çıkardığı 
gürültünün ise %80’e yakın azalması planlanıyor. Bu 
rakamlar şirketler için çok büyük işaretler olsa da 
yolcular esas önemli olan bilet fiyatları. Zunum, şu anki 
bilet fiyatlarının yaklaşık üçte birinden daha ucuz bilet 
vadediyor. Ayrıca elektrikli jetlerle kapıdan kapıya 
seyahat süresinin yarı yarıya azaltılmayı hedefliyor. 
Zunum’un hibrit jet projesi “uçan arabalar” olarak tabir 
edilen dikey kalkış ve iniş teknolojisini takip etmediği 
sürece havacılık şirketleri ve Silikon Vadisi projeleri 
arasında benzersiz olarak kabul edebiliriz.
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Sahte haberlerin günümüzde önemli bir sorun olduğu gerçek. Geçmişte pek ciddiye alınmayan 
bu sorunun yakın zamanda ABD başkanlık seçimlerine bile etki ettiği konuşuluyor. Ancak biz 
sahte haberlerin insanlar üzerindeki etkilerini konuşurken, botların da bizim kadar savunmasız 

olabileceği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Dow Jones’un çevrimiçi habercisi 
yanlışlıkla Google’ın 9 milyar dolara Apple tarafından 
satın aldığı haberini geçti. Sahte haberin ayrıntılarına 
baktığımızda işlerin daha da eğlenceli hale geldiğini 
görüyoruz. Çünkü haberde yapılan anlaşmanın Alphabet 
CEO’su Larry Page ile Apple’ın 2011 yılında vefat eden 
eski CEO’su Steve Jobs arasında imzalandığı belirtiliyor. 
Ayrıca Google çalışanlarının “1 Infinite Loop” daki 
Apple’ın üst düzey merkezi olarak kabul edilen 
yerleşkesine taşınacağı ve faaliyetlerin buradan 
sürdürüleceği ifade ediliyor. Hatta Google çalışanlarının 
bu habere ”Yaşasın” şekilde tepki vermeleri gibi ekstrem 
bilgiler de yer alıyor. Haber ajansı bunlara ek olarak 
Google ve Apple’ın satışın gerçekleşmesi için öne 
sürdüğü şartları da anlatıyor. Neyse ki Dow Jones hatayı 
2 dakika gibi kısa bir sürede fark etti ve hemen sildi. 
Ancak bu Apple’ın hisse senetlerinin bir anda 156 dolar-
dan 158 dolara sıçramasını engellemeye yetmedi. Peki, 
haberin sahte olduğu kabul edilip silinmesine rağmen 
Apple’ın hisse senetlerinde yaşanan değişimin nedeni 
ne? Bu sonucun nedeninin borsa sisteminde kullanılan 
botlar olduğunu söyleyebiliriz. Zira borsayı takip eden 
insanların bu kadar kısa sürede harekete geçip, böyle ani 
kararlar alması pek mümkün görünmüyor. “Borsa simsar-
ları” teknolojinin nimetlerinden faydalanıp kendileri 
adına çok hızlı alım – satımlar yapmaları için sisteme 
botlar yerleştiriyor. Fakat bu botların yazılımlarında yer 

alan kurallar pek derinlemesine planlanmamış olsa 
gerek, ortaya çıkan bu sahte habere anında tepki verip 
hisse değerlerinde değişime neden olacak kadar işlem 
yapmışlar. Muhtemelen haberci botlar haberin daha 
fazla yayılmasına, kelime tabanlı sistemlerin alarma 
geçmesine ve daha fazla botun işlem yapmasına sebep 
oldu. Yaşanan durumun “teknik bir hata” nedeniyle mey-
dana geldiğini belirten Dow Jones yönetimi bir açıklama 
yayınlayarak özür diledi. Hisseler de haberin kaldırıl-
masından kısa bir süre sonra normal değerlerine geri 
döndü. Fakat hem Dow Jones yönetimi, hem de borsayı 
takip edenler bu konudan iyi bir ders çıkarmış olsa gerek.

Hisse Değerleri Etkilendi

Borsa Botları 
Sahte Habere İnandı,

25



Kısa sürede dünyayı kasıp kavuran kripto para çılgınlığına karşı ülkelerin çeşitli yaklaşımları oldu. 
Bazı ülkeler bir para birimi olarak kabul edip kullanırken bazı ülkeler büyük ekonomik krizlere 
neden olabileceğini düşünerek tamamen yasakladı. Son zamanlarda yükselişini zirveye taşıyan 
kripto para piyasasına karşı ülkemiz de hareket geçti. Merkez Bankası, sayısal teknolojiler ve 
sanal paralarla ilgili daha net bilgi edinebilmek için bir çalışma grubu oluşturdu. Çalışma kuruluna 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Bakanlığı’nın 

yanında Maliye Bakanlığı’nın da dahil olması bekleniyor.

Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürü 

Mustafa Okay, bugün blokchain sistemini 

tartıştıklarını ve kısa zamanda hem bankaların hem 

de merkez bankaların bu teknolojiyle entegre 

çalışacağını düşündüklerini dile getirdi. Sistemin 

her yönüyle öğrenilip değerlendirilmesi ve 

kullanım aşamasında millileştirilerek kullanılması 

gerektiğini vurgulayan Okay, bu sisteme karşı 

bankaların kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını 

belirtti. Teknolojilerin yasaklanmasının veya hiçbir 

kontrolden geçmeden tamamen serbestliğinin 

sağlanması taraftarı olmadığını söyleyen Okay bu 

nedenle de bu kurumlarla ilgili bir çalışma kurulu 

oluşturulmasının şart olduğunu dile getirdi.

Çalışma grubunun belli aralıklarla toplanıp kripto 
paralarla ilgili tartışmaları, ilgili diğer konuları 
araştırmaları bekleniyor. Mustafa Okay son 
olarak, kripto para teknolojisinin milli bir yak-
laşımla etraflıca ele alınmasının ülkemiz ve 
ekonomimiz adına oldukça yararlı olacağı 
düşündüklerini merkez bankasının bu konuda 
üzerine düşen her şeyi yerine getireceğini ifade 

etti. Henüz herhangi bir yasal dayanağı bulun-
mayan kripto paraların dünya pazarındaki toplam 
değeri yaklaşık 150 milyon dolara ulaştı. Bugün 
kripto para pazarındaki para sayısı binlerle ifade 
ediliyor. Pazar bu şekilde büyümeye devam 
ederse yakın zamanda büyük bir ekonomik krizin 
patlak vereceğini düşünen ülkeler bu konuda 
çeşitli önlemler almaya başladı.

 Bitcoin İçin Harekete Geçti
Türkiye Merkez Bankası,

Çalışma Grubu Nasıl İşleyecek?
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Sanal gerçekliğin öncü girişimlerinden Oculus, hiçbir bilgisayar veya telefona 
ihtiyaç duymadan tek başına çalışabilen sanal gerçeklik (VR) gözlüğünü duyurdu. 
Mark Zuckerberg’in “1 milyar kişiye sanal gerçeklik deneyimi yaşatabilecek bir 

cihaz” olarak lanse ettiği ürüne şimdiden büyük bir görev üstlenmiş durumda.

Oculus, ilk ürünü Rift’i piyasaya sürdüğünde elbette 

milyonlarca kullanıcıyı hedeflemiyordu ancak birçok 

kişi VR teknolojisinin daha hızlı gelişmesi ve yayıl-

ması için Oculus’un bazı dezavantajları olduğunu 

düşünmüştü. Bu dezavantajların başında 499 dolar-

lık fiyatı ve yüksek performanslı harici bilgisayar 

bağlantısına muhtaç olması geliyordu. Oculus ekibi 

halen VR’da en yüksek performansı sunabilmek için 

bu önermesinden vazgeçmiş değil. Fakat artık daha 

ulaşılabilir ve kullanışlı bir alternatifleri de var; 

Oculus Go. Oculus Go mobil tabanlı Oculus Gear VR ile 

üst sınıf Oculus Rift arasındaki boşluğu dolduracak 

bir cihaz. Satış fiyatı 199 dolar olarak açıklanan 

Oculus Go, 129 dolarlık Samsung Gear VR’dan biraz 

pahalı, kendi üst düzey modeli 499 dolarlık Oculus 

Rift’e göreyse oldukça ucuz. Bu modeli avantajlı hale 

getiren şey ise elbette bir akıllı cihaza ya da bilgisa-

yara bağlanmadan çalışarak pratik bir kullanım 

sunması. Oculus yöneticisi Hugo Barra yaptığı 

açıklamada kullanıcıları VR ile buluşturup yakınlaştır-

manın en kolay yolunu aradıklarını belirtti. Cihazın 

donanımına bakacak olursak geniş açılı lenslere ve 

2560 x 1440 çözünürlüklü ekrana sahip olduğunu 

görüyoruz. Kulaklık setine yerleştirilmiş uzamsal ses 

verebilen üç boyutlu bir ses donanımına sahip olacak 

olan Oculus Go, ekstra bir kulaklık barındırmayacak. 

Gear VR için geliştirilen tüm uygulamaların Oculus Go 

ile de uyumlu olacağını belirten uzmanlar cihazın 

Gear VR’un uzaktan kumandası gibi bir denetleyici 

bulunduracağını ifade ettiler. Bunun nedeni ise 

yazılımcıların Oculus Go ve Gear Vr için aynı anda 

uygulama geliştirebilmesini sağlamak. Yazılımcıların 

Oculus Go geliştirme kitlerini Kasım ayı içerisinde 

alacağı da verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Oculus Daha Hesaplı ve Tek Başına Çalışabilen 

Duyurdu
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İTÜ ARI Teknokent CEO’su Kenan Çolpan İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’de Girişimcilik 
Ekosistemi, İTÜ Çekirdek ve Big Bang süreçleri hakkında Milliyet Gazetesi Ekonomi 
yazarlarından Hanife Baş ile röportaj gerçekleştirdi. Biz de birçok önemli konuda fikirlerini 
paylaşan ve değerli bilgiler anlatan İTÜ ARI Teknokent CEO’su Kenan Çolpan’ın röportajını 

sizler için derledik.

Yeni ekonominin lokomotifleri olan start-up’ları 

geliştirmek için bütün teknokentler çalışıyor. Bun-

lardan biri İTÜ ARI Teknokent. İTÜ ARI Teknokent 

Genel Müdürü Kenan Çolpan, 8 binada 130 bin 

metrekarelik alanda 260 firmaya hizmet verdikler-

ini belirterek, bunların yarısının erken aşama 

girişim olduğunu, her yıl en az 300 start-up’a 

eğitimler vererek ücretsiz çalışma alanı sunduk-

larını söyledi. Bütün girişimlere kapı aralayan bir 

kuruluş olduklarını dile getiren Çolpan, “Beş yılda 

desteklediğimiz girişimlerden bugüne kadar 55’i 

yatırım aldı. Sadece İTÜ Çekirdek’in de bu alanda 

yaptığı yatırım 35 milyon TL’yi aşmış durumda. Bu 

vakfa ait bir şirket için guru kaynağı.” dedi. 

Çekingenliği Yenelim 
Start-Up’lar Patlasın!
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 Kenan Çolpan 
İTÜ ARI Teknokent CEO’su

Milliyet’e Konuştu



Türkiye’de teknoloji girişimleri ve start-up’ların 

artması için ekosistemin tamamlanması gerektiğini 

de vurgulayan Çolpan, şirketlerin ve kamunun da 

Türk girişimcilerin geliştirdiği ürünleri almaya istekli 

Farklı Kültür Ekiyoruz

Big Bang’le Vitrine Çıkma Şansı

olması gerektiğini kaydetti. Çolpan start-up’ların Ven-

ture Capital  (risk sermayesi) ve melek ağlardan 

oluşan yatırımcı ayağının da tamamlanması gerektiği-

nin altını çizdi.

Çolpan Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünler 

üretmesinin teknolojiden geçtiğine de dikkat 

çekerek şunları söyledi: “İhracatta değer kilo başına 

ölçülüyor. Teraziyi ağırlaştıracak olan teknolojidir. 

Türkiye’de bu tarafta daha gidilmesi gereken çok 

yol var. Ama ülkemizde başarısızlığın normal 

olduğunu anlatabilme becerimiz daha gelişmedi. 

Başarısızlık korkusu var. En büyük dert ayıplanma 

korkusu. Ne zaman ayıplanmaktan korkmayacağız, 

o zaman Türkiye’de start-up ekosistemi oluştu 

demektir. Sırf ayıplanma korkusuyla fikrini anlata-

mayanlar var. Bu kültürel sıkıntıları aşmamız gere-

kiyor. Ayrıca girişimciler fikirlerinin çalınmasından 

korkuyor. Fikir çalınır diye bir şey yok. Önemli olan 

uygulamaya konulması. Start-up’ların diğer bir 

sorunu da ortaklık korkusu. Kurallar baştan konulup 

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan İTÜ Çekirdek 

Erken Aşama Kuluçka Merkezi, bu yıl da fikirlerini 

girişime dönüştürmek yönünde ilerleyen girişimcileri 

vitrine çıkarıyor. İTÜ Çekirdek’e bu yıl 10 bini aşkın 

başvuru gerçekleşti. Dinlenen binlerce başvuru 

arasından seçilen 478 aday “Ön Kuluçka” adımına 

kabul edildi. Süreç içinde fikirlerini ürün ve servislere 

dönüştürmeye başlayan girişimciler, Big Bang sahne-

sinde yer alma çalışmalarına devam ediyor. Finale 

kalmaya hak kazanan en başarılı 20 girişim Big Bang 

sahnesinde girişimlerini sunarken, toplam 90 girişim 

ise etkinlik alanında ziyaretçiler ve yatırımcılarla bir 

araya gelecek. Ödül kazanan ve yatırım alan girişim-

lerin en başarılıları ayrıca İTÜ Çekirdek Kuluçka 

programına kabul edilerek, bir yıl süreyle İTÜ ARI 

Teknokent tarafından özel olarak desteklenecek.

iyi görev dağılımı yapılması durumunda bu konuda 

bir sorun olmaz. Biz bu konularda da farklı bir kültür 

ekimi yapıyoruz.” Kenan Çolpan girişimcilere de 

tavsiyelerde bulunarak, bir şey yaparken ilk olmak 

gerekmediğini daha iyisinin yapılabilmesi yönünde 

çalışılabileceğini söyledi. Çolpan “ Bulunmuş bir şeyi 

farklı ve inovatif hale getirebilirler. Sırf kopyala 

yapıştır yapmak da çok yanlış. Ama olan şeyi nasıl 

daha geliştirip, üzerine yenilikler koyabiliriz kafa 

yormak gerekir. Bir de ‘mış’ gibi yapmamak gereki- 

yor. Türkiye’nin en büyük derdi bu. Biz de mutfak-

tan çıkmak istemeyen yatırımcılar var. Müşteriye de 

gitmeleri gerekiyor. Girişimciler başarısızlıktan, 

ayıplanmaktan korkmasınlar. Fikirlerinin peşine 

düşsünler, ona odaklansınlar. İşin başı çalışmak ve 

gönül vermekten geçiyor.” dedi.
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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 kasım ayında yine bir sürü 

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

İTÜ Çekirdek’te bu hafta oldukça yoğun geçti zira 

2017 yılında İTÜ Çekirdek’e katılan ekipler Big Bang 

yolunda önemli virajlardan biri için jüri karşısına çıktı. 

4 gün süren jüri sunumlarında tam 128 İTÜ Çekirdek 

girişimcisi sahneye çıkarken onları hem İTÜ Çekirdek 

jürisi hem de İTÜ Çekirdek yatırımcılarından oluşan 

önemli bir kalabalık takip etti.

İTÜ Çekirdek Girişimcilik Semineri Serisi”nin 

dördüncüsü olan “Şirket Kurulumu” konusunda 

BTS & Partners Ortağı Avukat Mehmet Okan 

Arıcan bizlerle oldu. Start-up’ların şirketleşirken 

bilmeleri gereken yasal ve sözleşmesel 

detaylar ile seed aşamasından itibaren yatırım 

alırken imzalamaları gereken sözleşme 

hükümleri hakkında detaylı açıklamalar yapıldı.

Big Bang 2017 Yolunda Çeyrek
Final Sunumları Tamamlandı

Şirket Kurulumu Semineri
Gerçekleştirildi
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Bulut tabanlı bir ürün olan Abonelik Sihirbazı artık test 

edilebiliyor. Sektör bağımsız bir hizmet olan Abonelik 

Sihirbazı periyodik sürelerle hizmet satışı yapan 

firmalar(SaaS yazılım, güvenlik firmaları, spor kulüpleri, vs.) 

tarafından kullanılabiliyor.

Abonelik Sihirbazı Prototip
Ürününü Tamamladı

Doğa dostu, sağlıklı, sürdürülebilir ve düşük bütçeli 

gıda çözümleri üreterek, hayvansal lüks gıda 

tüketim ürünlerine alternatif olabilecek bitkisel 

fonksiyonel ürünler yaratmayı hedefleyen 

Hygge.fisk bu hafta çözüm atölyesinde diğer 

girişimlerle fikir alışverişinde bulundu.

Çözüm Atolyesi’nin Konuğu
Hygge.Fisk Oldu

2 Kasım’da gerçekleşen Betapitch İstanbul 

yarışmasında Betapitch Global 2017’ye 

Türkiye’den katılacak startup seçildi. 10 startup’ın 

katıldığı yarışmaya İTÜ Çekirdek girişimlerinden 

biri olan Compocket de katıldı. Sunumunu başarılı 

şekilde tamamlayan girişim, 7 Aralık’ta Berlin’de 

düzenlenecek olan 10 ülkenin birincilerinin 

katılacağı BETAPITCH GLOBAL 2017’de sahne 

almaya hak kazandı.

Compocket,  BETAPITCH GLOBAL
2017’de Sahne Almaya Hak Kazandı

Dünya operalarında oynadığı başroller ile ülkemizin 

gururu olan ünlü Tenor Murat Karahan ve Limak Filarmoni 

Orkestrasının İstanbul’daki bütün ulaşım ve transfer 

hizmetleri İTÜ Çekirdek Girişimi Otobüs Bankası 

tarafından sağlandı.

Otobüsbankası
Tenor Murat Karahan ve

Limak Filarmoni
Orkestrası’nın Ulaşım
Hizmetlerini Sağladı



İlk olarak bu yapay cilt bir nesnenin ne zaman ve 
nasıl hareket edeceği ya da teknik ismiyle söyleye-
cek olursak “kesme\ kayma kuvveti” konusunda geri 
bildirim sağlamak üzere geliştirilmiş. Gerçek dünyada 
bu geri bildirim eşyalarını yeniden konumlandır-
manızı kolaylaştırıyor. Bir yüzey boyunca parmağınızı 
ne kadar uzakta tuttuğunuzu hissetmenizi sağlıyor 
ve eğer eliniz nesneyi kavramada ideal tutumu 
gösteremiyorsa sizi uyarıyor. Tüm bu hareketleri 

algılayan bir sensör yapmak için harekete Washing-
ton Üniversitesi araştırmacıları insan parmaklarından 
ilham alıyor. Parmağınızla bir şeyi sürüklediğinizde 
veya tersi bir durumda nasıl hissettiğinizi düşünün… 
Parmağınızın nesneye değen tarafı biraz gerilir, diğer 
kısmı ise dışarı doğru taşar. Elbette bu deneyim 
insanlar için gerçek bir kesme kuvveti deneyimi sayıl-
maz ancak robotik amaçlar için gerçekten de iyi bir 
fenomen olabilir.

Washington Üniversitesi araştırma ekibi çalışmaları 
sonucu robotik bir uzantı üzerine oturabilen, basınç 
sensörü gibi araçlarla etkileşime girmeyecek silikon 
bir cilt yarattı. Yaratılan “parmak” üzerinde her iki 
yanında iletken sıvı bir metalle dolu küçük kanallar 
bulunuyor. Parmak hareket ettiğinde ve cilt deforme 
olduğunda bu kanalların sıkışmakta veya gerilmekte 
kısacası şekli değişmektedir. Bu değişim de elektrik-
sel özelliklerin sürekli değişmesine neden olmakta. 
Çalışmanın editörü Jianzhu Lin, sistemi “insan biyolo-
jisinin ipuçlarını takip eden bir sistem” şekilde tarif 
ediyor. Elektronik cilt, insan parmağının bir nesneye 
dokunurken yaptığı eylemi sensörleri sayesinde 
gerçekleştirebiliyor. Böylece robot da bir cismi 
tuttuğunu veya cismin ellerinden kaydığını hissede-
bilecek. Bu sistem bugün binlerce farklı şey için 

kullandığımız kompleks dokunmatik geri bildirim 
sisteminin sadece bir parçası. Ancak bu parçalar 
yavaş yavaş bir araya getirilerek büyük bir puzzle’ı 
tamamlıyor. Sonuç olarak kısa bir süre sonra robot-
ların dokunuşu insan dokunuşunun çok iyi bir taklidi 
olabilir.

Elektronik Cildin Özellikleri
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Robotlar giderek insan odaklı nesneler ve ortamlarla daha fazla etkileşime giriyor. Bunun 
bir parçası olarak da oldukça karmaşık ve bir o kadar da narin olan insan kavrayışını taklit 
ediyor. Oluşturulan yeni elektronik cilt ise robotun bir yere dokunduğunda baskı 
hissetmesini önleyerek dokunulan nesnenin hangi tarafa yöneleceğini veya kayacağını 

hissetmesini sağlıyor.

Dokunma  Hissi
Robotların Önündeki Yeni Mücadele:
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Elektronik Cildin Özellikleri
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Robotlar giderek insan odaklı nesneler ve ortamlarla daha fazla etkileşime giriyor. Bunun 
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Son Başvuru Tarihi:
17 Kasım 2017
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) iki yılda bir düzenlediği 
MÜSİAD Vizyoner Sektörler Zirvesi’nin 2. günü, İstanbul Wow Convention Center’da 
gerçekleşti. MÜSİAD’ın düzenlediği Vizyoner’17 toplantısında ‘’Ne’ye Dönüşüm’’ 
oturumuna panelist olarak katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Karaca, eğitim camiasına yönelik çok önemli mesajlar verdi. 

MÜSİAD Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi’nde Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı 
Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın, MÜSİAD Başkanı 

Abdurrahman Kaan ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın yanı sıra; 
İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Sözbir, 

 Prof. Dr. Mehmet Karaca
İTÜ Rektörü

Eğitimde Dönüşümü Anlattı
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Eğitimde Dönüşümü Anlattı
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İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Özel, Osmanlı Kahvecisi A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkanı Boğaçhan Göksu ve iş dünyasından 
önemli isimler yer aldı. Üniversitelerin zaman içinde 
geçirdiği evreler hakkında bilgiler paylaşan Karaca 
“Eğitim, dönüşümün en önemli ayağı, hayatın değişi-
minde üniversiteler belirleyici konumda” olduğunu 
söyledi. Rektör Karaca, "Geçmişten günümüze 
üniversitelerin kendi içinde dönüşümleri oldu. 
Örneğin bundan 200 yıl önce daha çok elitist bir 

yaklaşım vardı. Üniversiteler elitist insanlar 
yetiştirme derdindeydi. Bugün geldiğimiz yapı çok 
daha farklı. Her ülke rektörüne çok farklı işler, 
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Üniversiteler kendi içinde de değiştiğine değinen 
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tronik imkânları kullanarak ders anlatırdı, ama öğren-
cilerle etkileşimi çok azdı. Şimdi eskiye dönüşüm yavaş 
yavaş olmaya başladı. Çünkü bugünkü nesil öğrenciler 

rol model arayışı içindeler. Yani hocalar ve eğitmenler, 
duruşuyla, giyiniş tarzıyla ve üslubuyla öğrencilere 
örnek olmak zorundalar. Yani skolastik eğitimden sınıf-
la etkileşim sistemine bir dönüşüm var. Üniversitem-
izde haftanın 2 saati öğrencilerimizle farklı mekânlar-
da danışmanlık dersi işliyoruz. Dersin konusu yok 
tamamen sohbet odaklı. Amaç öğretmen öğrenci 
arasındaki bariyeri kırmak. Hayatla ilgili veya öğrenci 
sorunlarıyla ilgili sohbetler gerçekleştiriyoruz.” 
Öğrencilerin sanat ve müziğe karşı oldukça eğilimli 
olduğuna değinen Karaca sözlerini şöyle noktaladı; 
"Son nesil öğrencilerimiz Türk müziğine çok eğilimli, 
öğrencilerimizin 3’te 1’i en az bir enstrüman çalıyor. 
Mümkün olduğu kadar gençlerimize rahatlama alanı 
yaratmak adına iştigal alanı olmasını sağlıyoruz.” 
Öğretmenlik mesleğinin cazibesinin arttırılması 
dönüşümün en önemli anahtarı olduğunu vurgulayan 
Karaca sözlerine şöyle devam etti; Öğretmenler rol 
model olma açısından eğitimde dönüşümün en önemli 
anahtar noktasıdır. Bu sebepten çalışma koşulları mut-
laka daha cazip hale getirilmeli ve daha donanımlı 
olmalıdır. Örnek vermek gerekirse Finlandiya’da en az 
master derecesinde öğretmen unvanı veriliyor. Eğitim 
fakültelerimizde de öğretmen yetiştirme açısından 
kendi içinde de bir reform olması gerekir.”
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Üniversitemiz öğrencilerinin çelik yapı kullanarak hazırladıkları “Eşik: Muratpaşa 
İskelesi” başlıklı projeleri, Avrupa Çelik Yapı Tasarımı Yarışması’nda dereceye girdi.

Çeliğin mimari ve yapım alanında kullanımını teşvik 

etmek amacıyla Kopenhag’da düzenlenen Avrupa 

Çelik Yapı Tasarımı Yarışması’ndan üniversitemiz 

öğrencileri başarıyla döndü. Yarışmada üniversitemizi, 

Mimarlık Fakültesi’nden İdris Demirli, Bilal Torğul, 

Ümit Nurullah Yürük ve İnşaat Fakültesi’den Abdüsse-

lam Şahin temsil etti. Yarışmada çelik yapılar 

konusunu içeren projeler değerlendirildi. Öğrenciler 

kategorisinde “Eşik: Muratpaşa İskelesi” başlıklı 

projemiz ödül getirdi. Muratpaşa İskelesi Projesi, 

Ulusal Çelik Yapı ve SteelPRO yarışmasında dereceye 

girmişti. Ulusal Çelik Yapı Yarışması’nda ödül kazan-

maları öğrencilerimizin Avrupa Çelik Yapı Tasarımı 

Yarışması’na da aday gösterilmelerini sağlamıştı. 

Proje, Antalya’nın Muratpaşa ilçesine ait falezleri 

konu aldı. Çalışma, kıyı sürekliliğini korumayı, korun-

maya değer ‘endemik’ falez dokusunu maskeleme-

meyi ve bölge insanının falezleri kullanma biçiminde 

dinamik dönüşümler oluşturmayı amaçlıyor. Aynı 

zamanda proje, Düden Çayı’nın denizle buluştuğu gibi 

insanları da denizle buluşturmayı hedefliyor.

 Projesi Kopenhag’dan Ödülle Döndü
“Eşik: Muratpaşa İskelesi”
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Türkiye'nin ilk üniversite radyosu olan ve 3 kanaldan yayın yaparak geniş bir dinleyici 
kitlesi ile buluşan İTÜ Radyosu, uluslararası yayıncılık arenasında bu yıl 5. kez 

ülkemizi temsil etti.

İTÜ Radyosu, 6 Ekim 2017 Cuma günü gerçekleştir-
ilen "World College Radio Day" küresel canlı yayın 
maratonu etkinliğine Türkiye adına katılan tek 

üniversite radyosu oldu. 24 saat süren küresel canlı 
yayında, İTÜ Radyosu'nun programı Türkiye saati ile 
sabah 08.00-09.00 arasında yayınlandı. 

Yayın maratonu İsveç'ten başlayarak Yeni Zelanda, 

Avustralya, Hong Kong, Filipinler, Birleşik Arap Emir-

likleri, İsrail, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Alman-

ya, İtalya, Danimarka, Fransa, Norveç, İngiltere, 

Portekiz, İrlanda, Kanada, ABD, Kolombiya, Kosta 

Rika'dan öğrenci radyolarının programlarına yer veril-

irken yayın maratonu tekrar İsveç'e dönerek son 

buldu. 2012 yılında düzenlenmeye başlayan küresel 

radyo yayınına, İTÜ Radyosu ilk kez 2013'te 

katılmıştı. Bir saatlik yayında Türk besteci ve toplu-

lukların eserlerine yer verilerek, Türkçe ve İngilizce 

anonslarla sunuldu. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 

Karaca, İTÜ Radyosunun Üniversitemiz için önemli bir 

değer olduğunu ifade ederek: “ İTÜ Radyosu, Ülkemizi 

ve Üniversitemizi uluslararası arenada beşince kez 

temsil etti. Radyomuz, İTÜ’nün dünya üniversitesi 

olmasında önemli bir görev üstleniyor. Başarılı bir 

yayında emeği olan herkese teşekkür ederim.” dedi.”

İTÜ Radyosu 72. Yılında
5. Kez Uluslararası Yayında

Ülkemizi Temsil Etti

“Dünya Üniversite Radyoları”
canlı yayın maratonunda

22 ülkenin üniversite
radyosunun programlarına
yer verildi. Bu maraton 43

ülkeden 700 ortak
öğrenci radyosu tarafından

yayınlandı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruluşu olan İller Bankası tarafından düzenlenen 
Mahalle Tasarım Fikir Yarışması’nda dereceye giren 3 projede, 12 İTÜ’lü eşdeğer 

birincilik ödülünün sahibi oldu.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruluşu olan İller 
Bankası tarafından düzenlenen Mahalle Tasarım 
Fikir Yarışması’nda ödül kazanan projeler belli oldu. 
Yarışma, kentsel ihtiyaçları doğrultusunda, güncel 
mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, 
peyzaj ve sanat anlayışına uygun çağdaş çözüm-
lerin araştırılması ve mahalle kavramının geliştir-
ilmesi amacıyla düzenlendi. Yarışmanın birinci 
aşamasına 111 proje katılırken, jüri üyelerinin 
değerlendirmeleri sonucu ikinci aşamaya 8 proje 
davet edildi. Toplantıda jüri üyelerinin uzun 
oturumlar boyunca yaptığı değerlendirmeler sonu-
cunda, 12 İTÜ’lünün yer aldığı 3 proje eş değer 
ödüle, 5 proje ise mansiyona layık görüldü. 
Mimarlık Fakültemiz öğretim üyeleri Öğr. Gör. Dr. 
Serdar Kaya, Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya, Y. Doç. 
Dr. Başak Demireş Özkul, öğrenci ve mezunlarımız 
Elif Serdar, Ezgi Güler, Gökçe Şahin, Ömür Sözer 
Şenol, Mine Çiçek'in yer aldığı Toplumun Ortak 
Hafızasıyla Uyumlu Mahalle [T.O.H.U.M] başlıklı 

proje eşdeğer birincilik ödülüne değer görüldü. 
Ekipte aynı zamanda Murat Demircan, Cansu 
Sarıkeçe, Elif Tuba Alhan Şimşek, Damla İşcan da 
yer aldı. Proje alanı olarak Bursa ilini seçen ekibi-
miz, bölgenin heterojen sosyal yapısını, yeşil alt 
yapısını, az katlı yapılaşmayı, karşılaşma mekân-
larını, günlük ortak yaşam alanlarını, yeşil ulaşım 
alanlarını dikkate alarak projelerini hazırladı. 
Eşdeğer görülen diğer projede ise Üniversitemizi, 
Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Gör. Dr. Deniz 
Aslan’ın danışmanlığında öğrenci ve mezunlarımız 
Cansu Güreser, İbrahim Tolga Han, Elif Sarpaşar 
temsil etti. Ekipte mimar Çağlar Barış, Ece Doğan, 
Sabriye Derya Yüce, Önder Demircan da yer aldı. 
Eşdeğer birincilik ödülünü paylaşan son projede de 
Üniversitemizden Sinan Günay ile birlikte Mimar 
Ozan Gürsoy’un çalışması ödüle değer görüldü.  İTÜ 
Ailesi olarak Üniversitemizi başarıyla temsil eden 
öğretim üyelerimizi, öğrencilerimizi ve mezun-
larımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 12 İTÜ’lüye Ödül
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan



4238

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruluşu olan İller Bankası tarafından düzenlenen 
Mahalle Tasarım Fikir Yarışması’nda dereceye giren 3 projede, 12 İTÜ’lü eşdeğer 

birincilik ödülünün sahibi oldu.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruluşu olan İller 
Bankası tarafından düzenlenen Mahalle Tasarım 
Fikir Yarışması’nda ödül kazanan projeler belli oldu. 
Yarışma, kentsel ihtiyaçları doğrultusunda, güncel 
mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, 
peyzaj ve sanat anlayışına uygun çağdaş çözüm-
lerin araştırılması ve mahalle kavramının geliştir-
ilmesi amacıyla düzenlendi. Yarışmanın birinci 
aşamasına 111 proje katılırken, jüri üyelerinin 
değerlendirmeleri sonucu ikinci aşamaya 8 proje 
davet edildi. Toplantıda jüri üyelerinin uzun 
oturumlar boyunca yaptığı değerlendirmeler sonu-
cunda, 12 İTÜ’lünün yer aldığı 3 proje eş değer 
ödüle, 5 proje ise mansiyona layık görüldü. 
Mimarlık Fakültemiz öğretim üyeleri Öğr. Gör. Dr. 
Serdar Kaya, Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya, Y. Doç. 
Dr. Başak Demireş Özkul, öğrenci ve mezunlarımız 
Elif Serdar, Ezgi Güler, Gökçe Şahin, Ömür Sözer 
Şenol, Mine Çiçek'in yer aldığı Toplumun Ortak 
Hafızasıyla Uyumlu Mahalle [T.O.H.U.M] başlıklı 

proje eşdeğer birincilik ödülüne değer görüldü. 
Ekipte aynı zamanda Murat Demircan, Cansu 
Sarıkeçe, Elif Tuba Alhan Şimşek, Damla İşcan da 
yer aldı. Proje alanı olarak Bursa ilini seçen ekibi-
miz, bölgenin heterojen sosyal yapısını, yeşil alt 
yapısını, az katlı yapılaşmayı, karşılaşma mekân-
larını, günlük ortak yaşam alanlarını, yeşil ulaşım 
alanlarını dikkate alarak projelerini hazırladı. 
Eşdeğer görülen diğer projede ise Üniversitemizi, 
Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Gör. Dr. Deniz 
Aslan’ın danışmanlığında öğrenci ve mezunlarımız 
Cansu Güreser, İbrahim Tolga Han, Elif Sarpaşar 
temsil etti. Ekipte mimar Çağlar Barış, Ece Doğan, 
Sabriye Derya Yüce, Önder Demircan da yer aldı. 
Eşdeğer birincilik ödülünü paylaşan son projede de 
Üniversitemizden Sinan Günay ile birlikte Mimar 
Ozan Gürsoy’un çalışması ödüle değer görüldü.  İTÜ 
Ailesi olarak Üniversitemizi başarıyla temsil eden 
öğretim üyelerimizi, öğrencilerimizi ve mezun-
larımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 12 İTÜ’lüye Ödül
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan

39

ISOCARP Başkan Yardımcılığına Seçildi

Doç. Dr. Zeynep Günay 

Öğretim üyemiz, Genç Profesyonel Planlamacılar 

Programından sorumlu başkan yardımcısı göreviyle 

Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Öğretim Üyemiz Doç. Dr. 
Zeynep Günay, International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) 
-Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği’nin Yönetim Kurulu seçimlerinde üç yıl 

süreyle görev yapmak üzere başkan yardımcılığına seçildi.

“Genç Planlama Profesyonelleri ve Yoğun Eğitim 

Programlarını” yönetecek. “Knowledge for Better 

Cities” (Daha İyi Kentler için Birikim) mottosu ile 50 

yıldır planlamaya yön veren ISOCARP, plancıların 

uluslararası düzeyde en önemli sivil toplum örgütü 

olmanın yanı sıra gençliğe ve gençlik programlarına 

verdiği önem ile de özel bir konumda. Uluslararası 

arenada Üniversitemizi başarı ile temsil eden değerli 

hocamızı kutluyor, İTÜ'lü olmanın farkını ortaya 

koyan nice çalışmalara imza atması temennisiyle 

başarılarının devamını diliyoruz. Doç. Dr. Zeynep 

Günay, European Union Prize for Culture Heri-

tage/Europa Nostra Awards (2004 ) Emerald Literati 

Network Awards for Excellence: (2012) Gerd Albers 

Award (2015) ve İTÜ Akademik Başarı 2015 / 

Teşekkür Plaketi gibi ödüllerin sahibidir.

ISOCARP küresel plancı ağı yaratmak üzere 1965 
yılında Hollanda’da kuruldu. Günümüzde 80 ülkeden 
yaklaşık 650 bireysel üyesi ve bunun yanında 36 
kurumsal üyesi bulunuyor. Farklı ülkelerden plancılar 
arasında bir paylaşım platformu yaratarak planlama 
pratiğinin geliştirilmesi, planlama konusunda araştır-
maların teşvik edilmesi, planlama eğitiminin iyileştir-
ilmesi, planlama konusunda farkındalığın yaratılması, 
planlamanın uluslararası, ulusal ve yerel paydaşları 
arasında iletişimin sağlanması hedefleri arasındadır. 

Bu hedefleri gerçekleştirmek üzere yıllık kongreler, 
sergiler, genç plancı atölyeleri ve yarışmalar 
düzenleyerek, planlama politikaları, uygulamaları ve 
yöntemleri üzerine yayınlar yapılarak, danışmanlık 
hizmeti sunuluyor. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş 
Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-
HCS/UN-HABITAT) ve Avrupa Konseyi tarafından 
tanınmış bir sivil toplum örgütü olan ISOCARP, 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UN-
ESCO)’nun resmi danışmanı konumundadır.

ISOCARP Hakkında






