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Yeni yıla sayılı günler kala çalışmalarına devam eden ekosistemimizin 
habercisi H2O E-Dergisi’nin 13. sayısı yine dolu dolu içerikleri ve başarılı 
haberleriyle ile karşınızda. 

Bu ay içerisinde İTÜ’den İTÜ Çekirdek’e, İTÜNOVA TTO’dan, İTÜ ARI 
Teknokent’e kadar birçok bölümümüzde başarı haberleri yer alıyor.
İTÜ Bölümü’nde göreceğiniz haberlerden biri, “TÜBA Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı Ödülleri”ni almaya hak kazananlar açıklandı. Bu yıl 
ödüle Prof. Dr. Elif Sertel, Doç. Dr. Ertuğrul Başar ve Doç. Dr. Oğuz Hakan 
Göğüş olmak üzere üç İTÜ’lü akademisyen layık görüldü. Ayrıca bir diğer 
güzel haber de İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu 
Özsoy’dan geldi. Doç. Dr. Özsoy Gaziantep Genç İş Adamları Derneği 
tarafından verilen “Bilim Ödülü”ne layık görüldü. Akademisyenlerimizi 
başarılarından dolayı kutluyoruz. 

İTÜ Çekirdek ise tam bir heyecan ve yatırım yağmuru altındaydı. 
Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin öncü start-up challenge 
etkinliklerinden Big Bang, 23 Kasım’da gerçekleşti. Etkinlik günü 
yatırımcılar toplamda 17 milyon TL ayni ve nakdi yatırım desteği alarak 
büyük bir başarıya ulaştılar. Geleceğin teknolojilerini geliştirmek için 
çalışan tüm girişimcileri tebrik ediyoruz.

İTÜ ARI Teknokent Bölümü’nde okuyacağınız INNOVA ve SMG ‘nin 
Deloitte Fast 50 listesinde yer almasını içeren haber bizleri 
gururlandırırken, çalışmalarıyla dikkat çeken ANKASYS, EDROOF ve 
FORMALISTECH’i yakından tanıma imkânı bulabilirsiniz.

İTÜNOVA TTO Bölümü’nde Prof. Dr. Ahmet Ergin’in yürütücülüğünde 
gerçekleşen “Denizaltılarda Öz Akustik Kestirimi” projesine ilişkin 
gerçekleştirdiğimiz röportajı okurken, bir diğer yandan ELDAY Genel 
Müdürü Muharrem Yamaç ile ELDAY’ı ve İTÜNOVA TTO ile yapılan iş 
birliği kapsamında yola çıkılan projeyi konuştuk. 

INNOGATE Bölümü’nde ise ABD’den dönen firmaların deneyimlerini ve 
başarılarını okuma imkanı bulacaksınız.  

Ayrıca tüm bölümlerde yer alan ekosistemimize ilişkin haberlerimizin 
yanı sıra dergi içerisinde yeni teknolojiler ve dünyadan yeni 
gelişmelerle ilgili okuyabileceğiniz, çok sayıda yazıya da erişebilirsiniz. 
H2O E-Dergisi’nin dolu içerikleriyle hazırlanmış yeni sayılarında 
görüşmek üzere, keyifli okumalar!

Saygılarımızla, 
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Dünya nüfusu her geçen gün hızlı artarken, kaynakların verimli kullanımı çok daha 
önemli hale geliyor. Bugün 7 milyar insanın yaşadığı dünya, 10 yıl içerisinde 10 
milyarlık insan nüfusuna bakmak zorunda olacak. Üstelik de bazı kaynakların hızlıca 

tükenmeye başladığı bir ortamda.

İşte bu sebeple günden güne önemi artan konulardan biri 
geri dönüşüm. Birçok sektörde ürünler değerli ve geri 
kazanılabilir materyaller kullanılarak üretiliyor. Bu materyaller 
ürünler bir kenara atıldığında ya da bir rafa kaldırıldığında atıl 
bir hale geliyor. Dolayısıyla da yeni ürünlerin üretimi için yeni 
kaynaklar tüketilmek zorunda kalınıyor. Dünyada bu sorunu 
çözebilmek için endüstriler kendi içlerinde organize olarak 
geri kazanım organizasyonları kuruyor, böylece hem 
maliyetleri hem de kaynak tüketimini azaltmayı başarabiliyor. 
Ülkemizde ise bu bilinç henüz gelişme aşamasında denilebilir.  
Bu konudaki öncü kurumlardan biri ELDAY. Biz de 
gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında ELDAY Genel 
Müdürü Muharrem Yamaç ile bir röportaj gerçekleştirdik. 
Keyifli okumalar!

Öncelikle bize kendinizi tanıtabilir misiniz?
M.Y: 23 yıl otomotiv firması OPEL’de yöneticilik yaptıktan 
sonra 2000 yılında ülkemize Türkiye’ye döndüm ve orada 
da BOSCH fabrikalarında 2015 yılına kadar yöneticilik 
yaptım. 2015 yılından itibaren beyaz eşya sektörünün geri 
dönüşüm ayağı olan ELDAY’a genel müdür olarak atandım. 
2015 yılından beride burayı yönetiyorum. ELDAY adı 
üstünde elektrik-elektronik atıklarının geri dönüşüm yöne-
timi ile ilgili Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir 
kuruluş. Bu kuruluşun 40’a yakın üyesi var ve bunlar 
Türkiye’nin kurumsal büyük şirketleri. BOSCH-SIEMENS 
var, VESTEL, INDESIT, DEMİR DÖKÜM, HOOVER aynı 
zamanda SAMSUNG, LG gibi aşağı yukarı şirketlerin 20’den 
fazlası yabancı ama 15-16 kadar da Türk şirketi mevcut. 
Biz bunların kurumsal atık yönetimleriyle ilgili çeşitli 
hizmetler veriyoruz.
Bize İTÜNOVA TTO ile yaptığınız çalışmadan bahsede-
bilir misiniz?
M.Y: Geri dönüşüm sektörü,  Türkiye’de aslında şu anda 

daha yeni yeni gelişmekte ve işin başlangıcındayız 
aslında genel çerçeveden baktığımızda. Bizim 
amacımız tabi ki döngüsel ekonomiyi Türkiye’de 
rayına oturtmasına sağlamak ve geleceğimize daha iyi 
hazırlanmayı sağlamak. Çocuklarımızın geleceğini 
daha güzel kılmak. Bizim hedeflerimiz bu şekilde. Bu 
şekilde atıkları toplatarak bir sürü projeler yaparak 
geri dönüşümü sağlamaya, döngüsel ekonomiyi sağla-
maya çalışıyoruz. İTÜNOVA TTO bize gerçekten çok iyi 
bir proje  katkısı  sundu.  Bilhassa  atıkların ürünlerin 
fiyatlandırılmasında bize çok değerli hesaplama 
formülleri verdiler.
Proje ile ilgili bundan sonraki planlarınız neler?
M.Y: Bu sektör çok daha iyi geliştiği zaman, çok daha iyi 
bilgileri geri dönüşüm üzerine elde ettiğimiz zaman, 
bunları mutlaka kullanacağız ve faydalanacağız. Bize çok 
büyük katkılar sağlayacak. Dolayısıyla bizde bunu diğer 
partnerlerimizle paylaşacağız ve büyük bir ekosistem bu 
formüller sayesinde geri dönüşüm süreçlerini daha sağlıklı 
ve planlı şekilde ilerletecekler.

 Döngüsel Ekonomiye Katkı Sağlayacak!

ELDAY
Elektrik ve Elektronik Atıkların

Geri Dönüşümüyle

Muharrem Yamaç
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Bilim insanları daha iyi bilgisayar 
algoritmaları oluşturabilmenin sırrının 

meyve sineklerinin beyinlerinde 
bulunabileceğini söylüyor. Bu durum başta 

kulağa imkansız gibi gelse de doğanın 
mükemmel uyumunu incelediğimizde 

bunun mümkün olabileceğini görüyoruz.

Bilgisayarlar benzer verileri karşılaştırarak aramalar 
yapar ve sonuçlarını gösterir. Örneğin, Youtube’a Cold-
play’in bir şarkısını yazdığınızda ardından Radiohead’i 
önerebilir. Bu duruma bilgisayar dünyası “benzerlik 
araştırması” adını veriyor. Science dergisinde de 
yayımlanan bir çalışmaya göre meyve sinekleri de 
hayatta kalmak için bilgisayarların yaptığı “benzerlik 
araştırması”na yakın bir yöntem kullanıyor. Şöyle ki bu 
sinekler turunçgil kokusunun yiyebilecekleri gıdaları 
gösterdiğini öğrenirler. Öğrendikten sonra turunçgil 
kokusuna benzer bir koku aldıklarında bunun yiyebi-
lecekleri bir yiyecek türü olduğunu bilirler. Yani bir 
nevi benzerlik araştırması yapmış olurlar. Bilgisayarlar 
iki veriyi karşılaştırırken pek çok özelliğe bakar. Bir 
şarkı üzerinden gidecek olursak şarkıların türü, hızı, 
şarkıcının cinsiyeti, kullanılan enstrümanlar gibi pek 
çok veriyi işler. Ardından tüm bu verileri işlenebilecek 
şekilde numaralandırır ve her birine bir etiket verir. Bir 
benzerlik araştırması yaparken de bunları kullanır. 
Bilim insanları bu çalışmada meyve sineklerinin beyin-
lerinin yaptığı işin, çoğu bilgisayar algoritmasından 
farksız olduğunu keşfetti ki bu da sineklerin kullandığı 
yöntemi kullanarak bilgisayar programlarımızı daha iyi 
hale getirebileceğimizi gösteriyor. Araştırmanın bir 
üyesi olan ve Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü’nde 
bilgisayar bilimcisi olarak görev yapan Saket Navlakha 

meyve sineklerinin yaptığının tam tersini yapıyor. 
Meyve sinekleri bir şeyi ilk defa kokladıklarında 50 
neron kullanır. Bu nöronların sayısını 10’a indirgemek 
yerine artırır ve eylem boyunca beyne 2000 nöron 
gönderir. Bu yöntem de meyve sineğinin kokuları daha 
hızlı ayırt edebilmesini sağlar. Ancak nasıl? Navlaka bu 
durumu oldukça basit şekilde açıklıyor: “Bir ortamda 
50 kişi olduğunu varsayın. Bu kişilerin ortak özellikleri-
ni bulmak için küçük bir odaya alırsanız haliyle 
birbirlerine çok yakın olacak ve özellikleri belirlenemez 
olacaktır. Aynı kişileri çok daha büyük bir odaya 
aldığınızda aralarında belirli bir mesafe olur. Böylelikle 
50 kişinin her birinin özelliklerini daha çabuk tanımlay-
abilirsiniz. Aynı şekilde sineklerin beyinleri de her 
kokuya özel bir etiket verir. Daha sonra da gönderdiği 
2000 nöronun yüzde 5’ini karma olarak depolar.” Çalış-
ma ekibi bilgisayar ve meyve sinekleri arasındaki bu 
ilişkiyi üç veri kümesi üzerinde test etti. Testleri 
yaparken hesaplama gücünü aynı tuttular. Hesaplama 
sonucunda sineklerin kullandıkları yöntemin yüzde 30 
ila 50 oranında daha doğru olduğunu sonucuna 
ulaştılar. Şu an mevcut bazı algoritmalarda meyve 
sineklerinin beyinlerinin işleyişine benzer bir yöntem 
kullanılıyor. Ancak araştırma ekibi bu yöntemi genele 
yaymak ve gelecek aşamalarda endüstri alanında 
çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Alınacak

Algoritma
Geliştirmek İçin



İSATAR Projesiyle

8 Dr. Ahmet Ergin

Denizlerde dolaşan makineler arasında en karmaşık olanlar denizaltılardır dersek 
yanlış yapmış olmayız. Denizlere özgü koşullarla uğraşmak bazen suyun 
üstündeyken bile çok zorlu olabilirken denizaltılar yeri geldiğinde su yüzeyinde, yeri 

geldiğinde suyun onlarca metre altında görev yapabiliyor.

Elbette suyun bu kadar altına girmek için eşsiz 
teknolojiler geliştirmenin ve riskler almanın nedeni 
gizlilik. Dolayısıyla bir denizaltı için en önemli konu 
varlığını ve konumunu gizleyebilmek. Öz akustik 
kestirim ve izleme denizaltı operasyonlarında akustik 
gizlilik ve buna ilişkin tedbirler açısından hayati rol 
oynuyor. Denizaltıların akustik izini görüntülemesi ve 
akustik menzilleri konusunda bilgi sahibi olmaları, 
onlara operasyonel üstünlük sağlıyor. Bu nedenle 
denizaltının ürettiği başlıca gürültü kaynaklarına ait 

izlerin değerlendirilmesi ve gürültü karakterizasyonu 
önemli. İSATAR projesi de bu gizliliğin test edilmesi 
ve sağlanması konusunda önemli gelişmeler sunmayı 
amaçlıyor. Denizaltıya ait akustik izi oluşturan bu 
gürültülere ait ölçümleri gerçekleştirmek ve izlemek 
maksadıyla otonom veya kablo kumandalı insansız 
sualtı test aracı (İSATAR) ve Akustik İzleme/Uyarı 
Ünitesi geliştirilmesini kapsayan projeyi, yöneticile-
rinden biri olan İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ergin ile konuştuk.

İzleme-Uyarı Ünitesi Geliştirilecek!
 Denizaltılarda Öz Akustik Kestirimi ve Akustik 
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
A.E: Ben 1981 yılında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilim-
leri Fakültesi’ne öğrenci olarak girdim. 1985 yılında 
lisans eğitimimi tamamladım. Daha sonra master eğiti-
mimi yine İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakülte-
si’nde yaptıktan sonra, 1988 yılında İngiltere’de South-
ampton Üniversitesi’nde doktora çalışmaları için eğitim 
gördüm. 1993 yılında doktora çalışmalarımı tamamla-
yarak Türkiye’ye dönüş yaptım ve İTÜ Gemi İnşaatı ve 
Deniz Bilimleri Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. Olarak çalış-
maya başladım. 
Bize gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan bahsedebilir 
misiniz?
A.E: Özellikle doktora çalışmalarımdan sonra gemilerin 
hidro elastistesi konusunda araştırma faaliyetlerinde 
bulundum. Bu konuda çeşitli yayınlar hazırladık. Doktora 
öğrencilerimle beraber çalışmalar yaptık. Ayrıca gemi ve 
açık deniz yapılarının kongresinde çeşitli komitelerde 
hem üniversitemizi hem de Türkiye’yi temsil etme 
imkanı buldum. 
İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiğiniz projenin detay-
larından bahsedebilir misiniz?
A.E: Fakültemizin aslında 2 büyük projesi var İTÜNOVA 
TTO ile.  Bunlardan birinin yürütücülüğünü ben yapmak-
tayım. Bu da “Denizaltılarda Öz Akustik Kestirim ve 
Akustik İzleme Uyarı Sistemi Prototipi Geliştirme Proje-

si.” Bu yaklaşık üç yıllık bir projemiz.  Bütçesi de 2 milyon 
250 bin €’luk bir proje. Projeyi İTÜNOVA TTO 
yürütücülüğünde gerçekleştirmekteyiz. Burada 
amacımız denizaltılardan yayılacak olan gürültünün 
kestirimini gerçekleştirecek yazılımın geliştirilmesi. 
Diğer yandan bir de prototip geliştireceğiz tabii. Bu 
prototipte yaklaşık beş buçuk metre boyunda bir 
denizaltı prototipi. Buradan yayılacak gürültüleri 
deneysel olarak ölçme imkanımız olacak. Diğer taraftan 
sensör grubu geliştirilecek. Bu sensör grubu için alt 
yüklenicimiz mevcut. Bunu BAUMIND (3. Dk) tarafından 
gerçekleştiriyor sensörler. Sensörler de denizaltıra 
entegre ederek, denizaltıdan akışkan ortama yayılan 
akustik gürültüler denizaltı içerisinde yer alan sensörler 
tarafından tespit edilecek bu da geliştirmekte olduğu-
muz projenin bir başka safhası olmakta. Projemiz, 2018 
yılının Eylül ayında tamamlanmış olacak.
İTÜNOVA TTO projede size ne gibi katkılar sağlıyor?
A.E: İTÜNOVA TTO projemizin yönetimini gerçekleştiri-
yor. Aslında bizim projemizin başarıyla tamamlanması 
konusunda da bize oldukça yardımcı olmakta. Çünkü bir 
takım bürokratik işlemler ve bizim uzmanlık alanımız 
dışında olan işlerle uğraşmak zorunda kalmıyoruz. Bu 
işlemleri bizim adımıza İTÜNOVA TTO başarı ile 
gerçekleştirmekte. Bu açıdan İTÜNOVA TTO’ya çok 
teşekkür ediyorum. 
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Piramitlerin inşa sırları, üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen hala net olarak 
çözülebilmiş değil. Bilim insanları geçmişten bu yana bu konuyla ilgili pek çok teori 
ortaya attı, çalışma yaptı. Geçtiğimiz günlerde piramitlerle ilgili ilginç bir keşif daha 
yapıldı. Giza Piramitleri’nin en eskisi ve aynı zamanda da en büyüğü olan Keops 
Piramidi’nin içerisinde büyük bir boşluk bulundu. Nuture Dergisi’nde yayımlanan 

araştırma bu boşluğun piramitlerin yapım sırrını çözebileceğini belirtiyor.

Piramidin içindeki boşluk X ışını tekniğine benzer bir 

teknik kullanılarak bulundu ancak henüz ulaşılamadığı 

için de ne olduğu bilinmiyor. “Büyük Boşluk” olarak 

adlandırılan bu yeni keşfin 30 metre uzunluğunda ve 

Büyük Galeri’nin hemen üzerinde olduğu tahmin edili-

yor. Büyük Piramit’te şu an “kraliçe odası”, “kral odası” 

ve “Büyük Galeri” olmak üzere 3 boşluğun bulunduğu 

biliniyordu. Bu sayı Büyük Boşluk’la 4’e çıkmış oldu. 

Araştırma ekibi, boşluğu müon parçacıklarını izleyerek 

buldu. Müon parçacıkları taş gibi katı cisimlerin arasın-

dan hava yoluyla çok kolay geçebiliyor. Bilim insanları 

da piramit gibi katı bir cisimde kaç tane müon yol 

aldığını analiz ederek iç boşlukları ve boşlukları tespit 

edebildiler. Bu yöntem tıpkı vücudumuzdaki kemikleri 

görüntülemek için kullanılan X ışınlarının işleyişine 

benziyor. Bu yöntem daha önce Fukushima’daki 

volkanlar, nükleer reaktörler üzerinde kullanıldı. 

Teknik boşluğu oldukça düşük çözünürlükte 

görüntülediği için araştırmacılar boşluğun mükemmel 

bir yatay mı boş bir alan mı olup olmadığını bilmiyor. 

Bu alanı keşfetmek isteyen bilim insanları boşluğa bir 

robot ya da drone göndermeyi tasarlıyor.

 Yapım Sırrını Çözebilir

Atom Altı Parçacıklar
 Büyük Giza Piramitleri’nin



11

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) hastaların sürekli kan numunesi vermesini gerektirmeyen 
ilk sürekli kan şekeri ölçüm cihazını onayladı.

FDA’nın geçtiğimiz günlerde onayladığı cihaz Abbot’a 
ait ve FreeStyle Libre Flash Glikoz İzleme Sistemi 
olarak adlandırılıyor. Kişi şeker hastası bireylerin 
glikoz seviyelerini belirlemek için cildin altına küçük 
bir sensör yerleştiriliyor. Ardından değnek benzeri bir 
başka cihaz da bu sensörün üzerine getirilip sallanıyor. 
Böylece kişi glikoz seviyesini çok kolay ve acısız şekil-
de ölçüyor. Bununla birlikte iğnesiz kan şekeri ölçme 
monitörü yeni bir fikir değil. Teknoloji şirketleri son 
birkaç yıldır diyabet sektörüne oldukça ilgi gösteriyor 
ki nedeni çok açık, hatta Apple’ın böyle bir cihaz üzer-
ine çalıştığı söyleniyor. Apple CEO’su Tim Cook yeni 
model Apple Watch’a bağlanabilecek olası bir proto-
tipi geçtiğimiz günlerde test etti bile. Diğer şirketler 
de halen geliştirme aşamasında olan Glucowise 
benzeri bir cihaz yapmaya çalışıyor. Ancak böyle bir 
kan şekeri monitörü oluşturmak sanıldığı kadar kolay 
değil. Örneğin Google, glikozu tespit edebilen bir 
kontakt lens üretmek istedi. İlaç devi Novartis ise 
teknoloji 2014 yılında lisanslamış olması karşın 
projenin hiçbir şekilde ilerlemediğini düşünüyor. FDA, 

2000’lerin başında GlukoWatch olarak adlandırılan ve 
iğnesiz şekilde glikoz seviyelerini izleyen bir cihazı 
onaylamıştı. Ancak bu cihaz tüketiciler tarafından 
hantal bulunmuş ve bazı kullanıcılarda ağır 
kızarıklıklara neden olmuştu. FreeStyle Libre Flash 
Glikoz İzleme Sistemi’ne ait monitör geçmişte 
yaşanan tüm bu aksaklıkları çözecek gibi duruyor. 
Cihaz 18 yaş üstü hastaların kullanımına uygun şekil-
de tasarlanıp üretildi. FDA’nın web sitesinde yaptığı 
bir açıklamaya göre de cihaz günde 12 saat 
çalıştırıldığında 10 güne kadar kullanılabiliyor. Sadece 
Birleşik Devletler’de yaklaşık 30 milyon insanın diyabet 
hastalığına sahip olduğu biliniyor. Bunca insan her gün 
birkaç kez kan numunesi vermek ve kan şekerini ölçmek 
zorunda. Bu açıdan baktığımızda söz konusu cihazın bir 
kilometre taşı olduğunu söylemek mümkün. Bir süredir 
Avrupa’da satışta olan deri altı ölçüm cihazları, Türki-
ye’de de kısa bir süre önce piyasaya sürülmeye 
başlandı. İlk cihaz yaz aylarında satışa sunulmuştu. 
Fakat henüz bu cihazlar SGK kapsamında yer almadığın-
dan devlet hastaların harcamalarını karşılamıyor.

 Kan  Şekeri  Ölçüm
ABD İğnesiz Ölçüm Yapılabilen

Cihazını Onayladı



2013 yılında İnan Erdem ve Gökhan Işık tarafından 
kurulan ANKASYS, Türkiye’de eksikliği hissedilen 
tümleşik devre tasarım ve doğrulama alanında 
uzmanlık kazanmış durumda. Ülkemizdeki savunma 
sanayi şirketleri için de tasarım ve doğrulama 
hizmetleri verdiklerini ifade eden Gökhan Işık, “3.5 
yıldır bu alanda ihracat da yapıyoruz. ABD, Almanya, 
Belçika, İsviçre ve İrlanda’daki şirketler için tasarım 
yaptık. Bu firmaların birçok projesinde çeşitli görevler 
aldık/alıyoruz. Bu projeler vesilesiyle hem teknik 

Türkiye'de sıkça dile getirilen 'yükte hafif pahada ağır' üretim modeline en güzel 
örneklerden biri İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren Anka Mikroelektronik Sistemler 
(ANKASYS) firmasından geldi. Şirket, müşterileri adına gerçekleştirdiği mikroçip tasarımları 
ile hem Türkiye’de hem de dünya pazarında kendine yer buldu. Şu ana kadar 5 ülkeye 

ihracat gerçekleştirmeyi başaran firma sektöründeki dev firmalarla da iş birliği yapıyor. 

tecrübemiz artıyor hem de küresel pazarlarda rekabet 
edebilecek bir şirkete doğru adım adım ilerliyoruz” dedi.  

Gökhan Işık
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Mikroçip Tasarlıyor 
Dünya  Devlerine 
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Şu an itibariyle 14 kişilik bir takıma ulaşan firmanın 4 
ana alanda faaliyeti bulunuyor. Gökhan Işık bu 
çalışmalarını şu sözlerle özetliyor: “Birinci faaliyet 
alanımız eğitim. ANKASYS mikroçip/FPGA tasarım ve 
doğrulaması ve yazılım alanında eğitim paketleri 
sunmakta. ANKASYS'in eğitim hizmetleri 
vermesindeki temel amaç ülkemizde mikroçip 
tasarımı konusunda eğitim almış insan sayısını 
artırmak. İkinci faaliyet alanımız, ‘Alt 
Yüklenicilik/Mühendislik Hizmetleri’. Müşterilerimize 
gerek kendi ofislerinde gerekse de uzaktan 
mühendislik hizmetleri veriyoruz. Bugüne kadar hem 
yurt dışında (Almanya, İsviçre, İrlanda, Belçika, ABD 
gibi) hem yurt içinde birçok kuruma hizmet verip, 
30'un üzerinde mikroçip tasarımı yaptık. Bu sayede 
ülkemizin ihracatına da kendi ölçeğimizde katkı 
sağladık.” Üçüncü faaliyet alanlarının Ar-Ge olduğunu 

ifade eden Işık ANKASYS yeni hedeflerinden şöyle 
bahsetti, “Şirketin hedefleri arasında küresel arenada 
güçlenmenin olduğunu  ifade eden Işık sözlerini şöyle 
tamamlıyor: “Günümüzde entegrasyon, yani bir çok 
sistem bileşeninin tek bir mikroçip üzerinde 
gerçeklenmesi, elektronik devrelerde sistem 
maliyetinin, güç ihtiyacının ve devrenin kapladığı 
hacmin azalması için olmazsa olmazdır. Tam bu 
noktada bilgi birikimimizle her türlü ticari şirkete, 
araştırma ve geliştirme merkezlerine, uzay ve 
havacılık ve savunma sanayi şirketlerimize mikroçip 
ve FPGA tasarım faaliyetlerinde yardımcı olmayı 
hedeflemekteyiz. Bununla beraber hali hazırda 
dünyada yarıiletken tasarım ve üretiminde söz sahibi 
firmalara vermekte olduğumuz mühendislik 
hizmetlerimizin hacmini daha da artırmak 
hedeflerimiz arasında.”

Türkiye’nin son yıllarda hayata geçirmeyi hedeflediği 
büyük projelerin k endileri gibi KOBİ’ler için 
motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Işık, 
“Özellikle savunma, uzay ve havacılık sektöründe sözü 
edilen ve yürütülmekte olan projeler ekosistem 
oluşmasına ön ayak olması, kuruluş aşamasında 

KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları nakit akışını sağlamaları, 
bu tip projelerde sağlanması gereken yüksek 
standartlarda tasarım ve üretim kabiliyetinin elde 
edilmesine katkısı, yeni mühendislerin eğitilmesi ve 
tecrübelerinin artmasını sağlaması ve diğer bir çok 
nedenden ötürü çok faydalı.” diye konuştu. 



İTÜ ARI Teknokent’te hayata geçecek olan Cisco İnovasyon Merkezi’nin Türkiye’nin inovasyon 
ekosistemini geliştirerek dijital dönüşüm ve nesnelerin interneti fırsatlarını sunacak bir merkez 

haline gelmesi amaçlanıyor.  

Cisco’nun İstanbul’daki İnovasyon Merkezi için hazırlıklar 
son hızla devam ediyor.  Start-up’lar, girişimciler, 
geliştiriciler, araştırmacılar ve öğrenciler için fırsatlar 
sunan tüm dünyadaki Cisco İnovasyon Merkezleri ağının 
bir parçası olacak bu yeni merkez ile Türkiye’deki dijital 
inovasyon hızının artırılması hedefleniyor. Cisco 
İnovasyon Merkezi, İstanbul Cisco Ofisi ile birlikte birçok 
farklı kamu kuruluşunun da ortak çalışması ile faaliyetine 
başlayacak. Toplam 4 bin 500 metrekare üzerine 

kurulacak olan merkezin 2018’in ilk aylarında açılması 
planlanıyor. İTÜ ARI Teknokent’te faaliyetlerine 
başlayacak olan İstanbul Cisco İnovasyon Merkezi, kamu 
kuruluşları, Cisco müşterileri, iş ortakları ve sağlayıcıları ile 
birlikte yerel start-up’lar, yatırımcılar, üniversiteler ve 
sektör kuruluşlarının da işbirliği ile hayata geçiriliyor. 
Merkez, şirketin Türkiye’deki inovasyon, teknolojik ve 
ekonomik gelişmelere olan taahhüdünün bir 
tamamlayıcısı olacak.

İçin Geri Sayım Başladı
İnovasyon Merkezi
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İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü 
Kenan Çolpan, Cisco İnovasyon 
Merkezi’ne ev sahipliği yapmaktan 
dolayı çok mutlu olduklarını ifade 
ederek, bu benzersiz tesisin 
ekosistemlerini zenginleştireceğine 
ve start-up’lar ve iş dünyası için ARI 
Teknokent’i daha da çekici bir hale 
getireceğine inandıklarını söyledi.  
Çolpan, “Cisco’nun teknoloji 
konusundaki liderliği ve inovasyon alanındaki 
uzmanlığı, Türkiye’deki önde gelen AR-GE ve 
inovasyon ağı haline gelerek ülkenin teknolojik 
dönüşümünü gerçekleştirme hedefimize önemli 
katkılarda bulunacaktır” diye konuştu. Cisco’nun uzun 
zamandır inovasyonu, deneyselciliği ve teknolojik 
atılımları desteklediğinin altını çizen Cisco Tedarik 
Zinciri Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcısı ve 
Türkiye Yönetici Sponsoru John Kern ise “Lojistik, 

İTÜ ARI Teknokent
Ekosistemini
Zenginleştirecek

taşımacılık ve enerji yönetimi alanında Türkiye ile 
birlikte bugünün ve yarının çözümlerini 
geliştireceğimiz için çok mutluyuz. Amacımız Türkiye 
ekonomisinin güçlü yönleri ve Türkiye yeteneklerini 
Cisco teknolojisi ile birleştirmek… Cisco İnovasyon 
Merkezi’ni, Türkiye’ye ve buradaki iş ortaklarımıza olan 
bağlılığımızın bir simgesi olarak görüyoruz.  Cisco 
olarak Türkiye’nin dijital çağda dönüşümüne destek 
olmak istiyoruz” diye konuştu.

Cisco inovasyon merkezlerinin yaratıcı, girişimci 
zihinler için bir araya gelerek gelecek için çığır açacak 
çözümler üretmeleri için gerekli ortamı sağladığının 
altını çizen Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım 
da şunları söyledi: “İstanbul’da Cisco İnovasyon 
Merkezi kurma kararımız buranın sadece dinamik bir 
metropol olarak stratejik konumu ve Asya ile Avrupa 

arasında bir köprü olmasından değil; Türkiye’nin 
teknolojik görünümünün potansiyeline olan 
güvenimizden kaynaklanıyor. Merkezimiz, 
Türkiye’nin en parlak ve yetenekli insanlarına fikirleri 
ve idealleri konusunda cesur olma fırsatı ve bu 
fikirleri konseptten gerçeğe dönüştürecek geçerli bir 
yol sunacak.”

Cisco’nun tüm dünyadaki inovasyon merkezleri 
start-up’lar, girişimciler, geliştiriciler, araştırmacılar 

ve öğrenciler için imkân sağlayan ortamlar 
yaratıyor. Deneyler yapmak için laboratuvar ve 
tesis, inovasyon ortaklığı için mentörlüğün yanı 
sıra uluslararası pazarlara, yeni müşteri ve 
yatırımcılara erişim sağlayarak fikirlerini ve 
hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.  
Türkiye’de açılacak inovasyon merkezinde öncelikli 
hedef, lojistik, taşımacılık ve üretim alanlarında 
yatırımları, özel ve kamu iş ortaklıklarını 
desteklemek için çözümler geliştirmek ve 
inovasyonu teşvik etmek… Cisco, yerel iş ortakları 
ve akademik çevrelerle birlikte varlık 
yönetiminden, port kullanımına, verimlilikten 
kağıtsız depoculuğa, hiper-lokasyondan sanal 
giysilere kadar geniş bir yelpazede çözümler 
üretmek için geniş teknoloji portföyünü kullanacak.

“Yeteneklere cesur olma fırsatı vereceğiz”

Lojistik Ve Üretime Odaklanacak
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Başarılı çalışmalarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlayan İTÜ ARI Teknokent firmaları 
dikkat çekmeye devam ediyor. Bu firmalar içerisinde yer alan İNNOVA ve SMG ise Deloitte Fast 

50 listesi’nde kendilerine yer buldular.

Her yıl Deloitte tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin 
en hızlı büyüyen teknoloji kuruluşlarının belirlendiği 
‘Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın 
sonuçları açıklandı. İnnova, 12’nci kez Deloitte 
Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda yer almayı 
başararak, bu segmentte önemli bir ilke imza atan tek 
şirket oldu. İnnova, Fast 50 Türkiye 2017 kapsamında 
ayrıca, “Big Star” kategorisinde “En İyi Performans 
Gösteren Şirket” ödülüne de layık görüldü ve 
kaydettiği büyüme performansıyla ‘Büyükler Ligi’ 
olarak da bilinen ‘Big Star’ kategorisinde en iyi 
performansı gösteren şirket olarak liderliğini pekiştirdi.   
Türk Telekom iştiraki İnnova Bilişim Çözümleri, 
Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda bu yıl 
da yer alarak, bu listede 12 yıldır varlık göstermeyi 
başaran tek şirket kimliğiyle, önemli bir başarıya imza 
attı.  Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin 
kıyasıya yarıştığı programda İnnova, 2006 yılından bu 
yana yer alarak her yıl olduğu gibi, bu yıl da adından 
söz ettirdi. İnnova, Fast 50 Türkiye 2017 kapsamında 
ayrıca, “Big Star” kategorisinde “En İyi Performans 
Gösteren Şirket” ödülüne de layık görüldü. Konuyla 
ilgili değerlendirmede bulunan İnnova Genel Müdürü 
Aydın Ersöz şunları söyledi; “Büyümemizi kararlı 
adımlarla sürdürürken, farklı sektörlerdeki şirketlerin 

dijital dönüşümüne katkı sağlamaya da devam 
ediyoruz. Tamamen yerli kaynaklarla geliştirdiğimiz 
İnnova çözümlerinin sadece Türkiye’de değil, tüm 
dünyada birçok alanda başarıyla kullanılıyor olması da 
bizleri ayrıca gururlandırıyor. Deloitte Teknoloji Fast 
50 Türkiye programında 12’nci kez yer almamız da bu 
kararlılık ve istikrarın önemli bir göstergesi. Bunun yanı 
sıra, bu yıl Big Star kategorisinde layık görüldüğümüz 
“En İyi Performans Gösteren Şirket” ödülünü de 
İnnova’nın endüstriye kattığı değeri pekiştiriyor. 
Gelecek yıl da bu istikrarı sürdürmek ve Deloitte Fast 
50’den yine ödüllerle dönmek için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen ve 
bu ödüllerle hepimizi onurlandıran tüm ekip 
arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.”  

Yer Aldılar!

İNNOVA  ve  SMG
 Deloitte Fast 50 Listesi’nde 

İnnova 12’nci Defa
Deloitte Fast 50’de Yer Alan
Tek Şirket Oldu
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 Deloitte Fast 50 Listesi’nde 

Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, Deloitte 

Teknoloji Fast 50 2017 Programı’nda yer aldı. SMG 

böylece, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji 

şirketlerinin belirlendiği listeye art arda üçüncü kez 

girme başarısını gösterdi. SMG Yönetim Kurulu 

Başkanı Gül Gürer Alimgil, kuruluşun 2013-2016 

yılları arasında cirosunda kaydettiği muazzam 

büyümenin ardında Ar-Ge yatırımlarının yattığını 

belirtti. Gül Gürer Alimgil sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Sekiz yıl önce çok küçük bir sermaye ile kurduğumuz 

şirketimizin üç yıldır Türkiye’nin en hızlı büyüyen 

SMG, Deloitte Teknoloji Fast 50 2017 Programı’nda
Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Kuruluşları Arasına Girdi

teknoloji şirketleri arasında yer almasından dolayı 

büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu süreçte, 

başta ana hizmetlerimiz olan müzik ve anons yayını 

üzerine önemli Ar-Ge yatırımları gerçekleştirdik. Sun-

duğumuz yenilikler ile Türkiye’de 450 firmanın 

8.500’e yakın noktasında hizmet verirken, yurt dışın-

da da on ülkeye ulaştık. Önümüzdeki yıllarda, Ar-Ge 

gelir payımızın, toplam gelirimiz içindeki oranının 

yüzde 80’e yükselmesini ve bu şekilde hem yurt 

içinde hem de yurt dışında istikrarlı bir şekilde 

büyümeyi hedefliyoruz.”

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2017 Programı’na 
katılmak isteyen şirketlerin 2013 yılında en az 50.000 
Euro, 2016 yılında ise en az 800.000 Euro net satış 
geliri elde etmiş olmaları, merkezlerinin Türkiye’de 
bulunması ve bir “teknoloji şirketi” olması gerekiyor. 
Programda, faaliyet gelirlerinin önemli kısmını 
sağladığı bir teknolojiye sahip olan ya da gelirlerinin 
önemli bir bölümünü teknoloji araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına ayıran firmalar, “teknoloji şirketi” olarak 
tanımlanıyor. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) 
bölgesindeki Deloitte Teknoloji Fast 50 programların-
da sıralamaya giren firmalar, EMEA’nın en hızlı 
büyüyen 500 teknoloji şirketinin belirlendiği Deloitte 
Teknoloji Fast 500 EMEA Programı’na girmeye de 
otomatik olarak hak kazanıyor.

Deloitte Hakkında
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AİM  Enerji
Kasım 2011’de İTÜ ARI Teknokent’te kurulan AİM ENERJİ, İTÜ’deki TRIGA Mark II Nükleer 
Araştırma Reaktörü’nün kontrol sistemini dijital teknoloji ile yeniden tasarlayıp üreterek 

Türkiye’de Nükleer Enerji konusunda bir ilke imza atacak!

Yeni ve yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda 
ürün ve teknoloji geliştirmek üzere çalışan ve enerji 
depolama teknolojilerine odaklanan AİM Enerji 2012 
yılı başında, Ericom tarafından Tofaş-Fiat’dan alınan 
“LFP ( Lityum Ferrit Fosfat) tabanlı elektrikli araç 
batarya izleme ve dengeleme sistemi” proje 
tasarımına katkılarda bulunarak projeyi 2012 
Temmuz ayında tamamlayıp çıktılarını Tofaş-Fiat’a 
teslim etme başarısını gösterdi.  Ayrıca 2012 yılında 
başladığı “LFP tabanlı 48V DC Telekom tipi batarya 
sistemi” projesini KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon 
desteğini de almak suretiyle Şubat 2014’de başarı 
ile tamamlayarak Türk Patent Enstitüsü’nden 
Faydalı Model Belgesi almaya hak kazanırken, 2013 
yılı başında TÜBİTAK TEYDEB 1511 programı 
tarafından desteklenmeye başlayan ”Hibrit ve 
Elektrikli Otomobiller İçin Lityum İyon Tabanlı Enerji 
Depolama Sistemlerine Aktif Dengelemeli Batarya 
Yönetim Sisteminin Tasarımı” projesini de 2014 yılı 

Şirket Kurucu ortaklarından İlker AYDIN 26 Ağustos 
2013 tarihinde ERİCOMTelekomünikasyon ve Enerji 
Teknolojileri A.Ş. elindeki %49 hisseyi de 
devralarak şirket hisselerinin tamamına sahip 
olduğu firma 1 Ocak 2014 tarihinde “İTÜ ARI-6 
Enerji Teknokent” binasına taşınarak faaliyetlerini 
yeni ofislerinde sürdürmeye başlamıştı. Şirketleşme 
konusunda da önemli adımlar atan AİM ENERJİ’nin 

sonunda başarı ile tamamladı. Başarılı projeleriyle 
adından söz ettiren AİM ENERJİ son olarak 19 
Haziran 2014 Türkiye’de bir ilke imza atarak Nükleer 
Reaktör Kontrol Sistemi tasarımı yapılacak olan “İTÜ 
Triga Mark II Nükleer Araştırma Reaktörü 
Modernizasyon Projesi” ihalesini kazanmıştı. 
“reTriga” adı verilen projenin 3.5 yıl sürmesi 
öngörülürken projenin 31 Aralık 2017’de 
tamamlanmasını planlanıyor.

 Türkiye’de Nükleer Enerji
Konusunda Bir İlke İmza Attı!

batarya teknolojileri geliştirme departmanı 7 Şubat 
2017 tarihinde ayrı bir şirket haline getirilerek 
“BATKON Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş. ismiyle 
kuruldu. AİM ENERJİ bünyesinde batarya yönetim 
konusunda geliştirilen tüm know-how, ürünler ve 
patentler BATKON’a aktarılırken, AİM ENERJİ bu 
gelişme sonrası Nükleer Elektronik konusunda 
çalışmalarına devam ediyor.
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İTÜ ARI Teknokent firmalarından biri olan BİNBİRİZ, PreciFarm ile insansız hava araçları 
kullanılarak tarımsal arazilerin ihtiyaç haritalarının çıkartılmasına olanak sağlıyor.

BİNBİRİZ modern ziraat yöntemlerinden biri olan 
hassas tarım esasıyla çalışmalarını gerçekleştiriyor. 
Çiftçiyi ve toprağı daha çok değil, daha iyi ve daha 
verimli çalıştırmayı amaç edinen sistem, bu amaçla 
gerçekleştirilen gözlem ve ölçümlerle büyük alanların 
küçük alanlardan oluşan bir bütün olarak ele alınması 

 İle Tarımsal Arazilerin İhtiyaç 

Binbiriz, Precifarm
Haritalarının Çıkartılmasını Sağlıyor

sağlıyor. Yapılan çalışmalar yanlış uygulamalardan 
kaçınmayı sağlarken, kaynak korunumu, ürün ve çiftlik 
bazında verim artımı gibi alanlarda çiftçilere katkıda 
bulunuyor ve zirai yönetim için büyük önem taşıyan 
verim ve kaynak tüketimi için birer “karar destek” 
mekanizması oluşturuyor.

Hassas Tarım Esası Kaynak Alınıyor

PreciFarm uzaktan algılama yöntemi ile hassas 
tarım için veri sağlama amacı ile geliştirilmiş bir 
hizmet. Sahadan insansız hava aracı (İHA) ile 
görüntüleri toplayan sistem, bu görüntülerin analizi 
ile tarımsal bölgelerin mevcut durumlarının tespit 
ediyor ve ürün bazlı ihtiyaçlarına yönelik veriler 
üretiyor. Bu süreci elde edilen görüntüleri 

yazılımlar sayesinde sayısal verilere dönüştürecek 
şekilde işleyerek gerçekleştiren PreciFarm, elde 
edilen bitki indisi haritalarıyla ortaya çıkan veriler 
sayesinde, tarımsal alanda kaynakların kullanımı 
konusunda çiftçilerin yönlendiriyor ve kaynakların 
yanlış kullanıma bağlı ürün kaybının önüne 
geçilmesini sağlıyor.

PreciFarm Sayesinde Elde Edilen Görüntüler
İşlenerek Anlamlı Veriler Elde Ediliyor
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İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan Almas 
Eğitim Teknolojileri tarafından hayata geçirilen 
EDROOF, eğitim teknolojileri ile alakalı çalışmalarda 
bulunan bir start-up firması. Klasik yayıncılık 
faaliyetlerini Ar-Ge ayakları üzerine kurgulanmış, 
dünyadaki eğitim teknolojilerini yakından inceleyen 
ve bununla alakalı olarak yerelde milli eğitim 
müfredatına paralel, okullarda uygulanabilecek bir 
sistem hazırlığı hedefiyle çalışmalarına devam 
ediyor. Röportaj gerçekleştirdiğimiz EDROOF 
şirketinin kurucu ortağı Murat Erçetin “Temelde bir 
ölçme algoritması üzerine kurgulanmış, öğrencinin 
gelişim süreçlerini takip edebildiği, bunu 
raporlayabildiğimiz ve öğretmenin sürecin sadece 
izleyicisi değil yöneticisi de olduğu bir sistem 
EDROOF.  Öğretmen ve öğrencinin ihtiyaçlarına göre 
istediği tarzda dokümanlar oluşturup bunu 
öğrencilere uygulayıp, bununla gelişim sürecini 

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona dayalı 
teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla anılan 

“EDROOF, ve FORMALİSTECH “  firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

Başarılarını Paylaşıyor

İTÜ ARI  

EDROOF Kurucu Ortağı
Murat Erçetin: “Klasik yayıncılık
faaliyetlerinin Ar-Ge ayakları
üzerine kurgulandığı eğitim
teknolojileri üzerinde çalışıyoruz.”

Teknokentli  Firmalar 

izleyebiliyorlar. Sistem aynı zamanda öğretmeni 
yönlendiren gelişim raporları sürecinden öğrenci ile 
ilgili öğretmene bilgi veren öğrencinin hangi 
alanlarda eksikliklerinin olduğunu öğrenciyle ilgili 
neler yapılması gerektiği ile ilgili öğretmeni 
yönlendiren bir kendi içerisinde kısmi yapay zekâ 
denilebilecek bir özelliğe de sahip.” diyerek 
EDROOF’un kazandırdığı avantajlardan bahsetti. 
Uzun vade hedefleri arasında Türkiye’de yer alan 18 
milyon öğrenci nüfusuna erişip öğretmenler 
kontrolünde öğrenci ölçümleri gerçekleştirilip 
kitlesel anlamda büyük raporlamalar yapabilmek 
olduğunu belirten Erçetin, EDROOF’un uluslararası 
bir platforma dönüşmesinin mümkün olduğunu bu 
konuda istenildiği takdirde yeni ülkelerde de hizmet 
verebileceklerini, ihracatın gerçekleştirilebileceğini 
vurguladı. İTÜ ARI Teknokent’te bulunmanın 
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2006 yılında kurulan Formalis Bilgi Teknolojileri 
dünya ölçeğinde SaaS alanında çözümler geliştiren 
bir firma olarak çalışmalarına devam ediyor. Yurt 
içinde İTÜ ARI Teknokent ve Shrayı Cedit’te yer alan 
Ar-Ge merkezi ile birlikte iki yerleşkede hizmet 
verirken yurt dışında ise ABD’de Palo Alto’da 
kendilerini konumlandırmayı başarmış bir firma. 
Formalis Bilgi Teknolojileri hakkında röportaj 
gerçekleştirdiğimiz firmanın Genel Müdürü Tamer 
Gülce “Biz yerli bir çözümüz, 50 kişilik bir firmayız, 
ürünlerimizi bütün Dünya’ya satıyoruz ama ABD’deki 
şirketimizin hedefi bu. İngiltere’de şu anda ofis açma 
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Almanya ile devam 
ederek bütün Dünya çapında yaygınlaşmak 
istiyoruz.  Türkiye’de 200’e yakın müşterimiz var 
ama Dünya genelinde Rusya’da Orta Doğu’da 
Avrupa’da ABD’de de müşterilerimiz ve 
kullanıcılarımız var. Çözüm olarak geliştirdiğimiz 
Mi4biz temelde üç katma değer sağlıyor. Bunlardan 
bir tanesi dijital davranış analizi gerçekleştiren bir 
CRM aracımız var Selphiu diyoruz biz adına.” 
Firmalarının genel perspektifini özetleyerek 
çalışmalarında diğer CRM sistemlerden temel fark 
olarak müşteriyi sadece canlı bir varlık olarak değil 
dijital bir varlık olarak da algıladıklarını belirten 
Gülce “ Müşterilerin yaşı, cinsiyeti, gelir durumu, 
müşteri tipi ne kadar önemliyse yapacağımız 

satışlarda bloğumuza üye olup olmadığı, sitemizi kaç 
kere ziyaret ettiği, e-postalarımızı, sms’lerimizi 
okuyup okumadıkları da bu derece önemlidir.” 
diyerek sistemlerinden elde edilen bilginin önemini 
vurguladı. Uluslararası araştırma kurumu DELOİTTE 
tarafından Türkiye’de üç kez en hızlı gelişim 
gösteren 50 teknoloji firması ödülüne layık 
görüldüklerinin altını çizen Gülce, Avrupa-Orta Doğu 
ve Afrika’da en hızlı gelişen beş teknoloji şirketi 
arasına girmelerinin kendilerini gururlandıran bir 
diğer başarı olduğunu belirtti. Gelecek yol 
haritasında günümüzün popüler teknolojik 
gelişmelerinden de inovatif fikirler olarak 
faydalandıklarını ve bu doğrultuda yapay zekayı 
çalışmalarına entegre ettiklerini anlatan Gülce 
hedeflerini “Özellikle dünya çapında yatırımlar bizim 
için çok çok önemli. Bizim bütün tutkumuz Dünya 
çapında bir yazılım şirketi olabilmek, Mi4biz 
markasını sadece Türkiye’de değil bütün Dünya’da 
lider kılabilmek. Bu amaçla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” Sözleriyle anlattı.

Formalistech Genel Müdürü
Tamer Gülce: “Hedefimiz dünya
ölçeğinde SaaS çözümler
geliştiren bir teknoloji
firması olmak.”

kendilerine sağladığı en önemli kazanımın kimlik 
olduğunu aktaran Erçetin, “Biz Türkiye üzerinde 
Anadolu’da hangi kapıyı çalsak İTÜ’den geldiğimizi 
belirtmemiz bu ekosistem içerisinde yer aldığımızı 
belirtmemiz bize duyulan güveni arttırıyor. Bu 
pazarlama açısından bize inanılmaz katkılar 

sağlıyor.” diyerek İTÜ ARI Teknokent’te yer 
almaktan mutlu olduklarını sözlerine ekledi.
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İTÜ’nün teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent’in girişimcilik kuluçka merkezi İTÜ 
Çekirdek’in düzenlediği ve dünyada girişimcilere en fazla kaynak sağlayan ilk üç girişimcilik 
yarışması arasında yer alan Big Bang Startup Challenge, bu yıl girişimcilere ulaştırdığı kaynak ile 
dünya birincisi oldu. Başvuran 11 bin girişim arasından sıyrılarak 23 Kasım’da UNIQ İstanbul’da 
gerçekleşen final etkinliğinde girişimlerini sahneleyen 20 finalist ve yatırımcı ilgisi çeken bazı 
yarı finalist gruplar, ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte tam 17 Milyon 
TL’lik hibe ve yatırımlardan pay aldılar. Final sonunda en çok yatırımı alan ilk üç girişim Eyedius, 

Nanomik ve Scoutium oldu. 

 Girişimcilere Bir Günde 17 Milyon TL

Big Bang
Dünya’nın En

Büyük Girişimcilik
Yarışması Oldu:
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Dünya’daki üniversite kuluçka merkezleri 

sıralamasında dünyada 18. ve Avrupa’da 8. sırada 

olan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi 

tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Big Bang 

Startup Challenge sona erdi. Birbirinden iddialı 10 

bin girişim arasından sıyrılarak 23 Kasım’da UNIQ 

İstanbul’da gerçekleşen finalde sahneye çıkmaya 

hak kazanan 20 girişim; 3DRubber, Axolotbio, 

Bikoshu, B-Preg, Compocket, Ecogear, Eyedius, 

GmPly, Hagelson, Hootsumo, Meta-lol, Nanomik, 

Physhome, Porima, Rofoods Micro Market, Scou-

tium, Simularge, Sports&Merits, Telegrapher Labs 

ve TrakTS oldu. Final sahnesinde 17 Milyon TL’yi 

aşan hibe ve yatırımlardan pay almak için kıyasıya 

mücadele eden girişimler arasında Eyedius, toplam 

1 Milyon 390 Bin TL ödül ve yatırım alarak en çok 

kazanan girişim oldu. Bunu 780 Bin TL ile Nanomik, 

400 Bin TL ile de Scoutium takip etti. Ev sahibi İTÜ 

ARI Teknokent, 1 Milyon TL yatırım yaparken, 

Elginkan Vakfı, İstanbul Sanayi Odası, Uludağ Oto-

motiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Enerjisa, Türki-

ye Teknoloji Geliştirme Vakfı, ING Bank, Pegasus, 

Turkcell Arıkovanı, Cisco, Borsa İstanbul, Hepsibu-

rada, Cardtek, Monitise, IBM ve Microsoft başta 

olmak üzere 40’ı aşkın destekçi, 14 yatırımcı şirket 

ve yatırımcı ağı ile 10 bireysel yatırımcı da geleceği 

etkileyecek girişimcilere yatırım ve hibe 

desteğinde bulundu.  

Dünyada girişimcilere en fazla kaynak sağlayan ilk 

üç girişimcilik yarışması arasında yer alan Big Bang 

Startup Challenge’ın bu yıl diğer yıllara kıyasla 

daha yoğun bir katılımla gerçekleştiğini aktaran 

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ Çekirdek 

olarak 2012 yılından beri toplam 1.150 girişime ve 

3.450 girişimciye destek verdik. Toplam 35 milyon 

TL değerinde yatırım alan girişimlerin toplam 

cirosu 55 milyon TL, toplam değerlemesi ise 415 

milyon TL oldu. Sadece 6 yılda 175 girişimin aldığı 

desteklerle başarılı olmasını ve şirketleşmesini 

sağlayan İTÜ Çekirdek, 500’den fazla istihdam 

yarattı. Elde ettiğimiz bu rakamlar 6 yılda 

ulaştığımız başarıyı gözler önüne seriyor. Bu yıl 

zorlu bir maratonla tamamladığımız Big Bang Start-

up Challenge ile İTÜ Çekirdek’in başarılarla geçen 6 

yılının yansıması oldu. Bu yıl önceki yıllara kıyasla 

daha çok girişim başvurdu ve belirlediğimiz temaya 

uygun olarak geleceği “etki”leyecek girişimler 

kıyasıya yarıştı. Big Bang ile Türkiye’de girişimciliği 

desteklemeye ve başarılı iş fikirlerini doğru 

yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi. 
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İTÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca:
“Başarılı girişimleri
doğru yatırımcılarla
buluşturmaya devam
edeceğiz”



İTÜ ARI Teknokent
CMO’su Doç. Dr.
Deniz Tunçalp:
Big Bang
17 Milyon TL’lik
yatırımıyla alanında
dünya birincisi!
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Yarışmada, geçmişten bu güne Big Bang’in ve İTÜ 

Çekirdek’in yaşadığı dönüşüm hakkında sunum 

gerçekleştiren İTÜ ARI Teknokent CMO’su Doç. Dr. 

Deniz Tunçalp ise geçtiğimiz yıl dağıttıkları 5 

milyon TL ile dünyanın girişimciyi merkezine alan 

en büyük 3 yarışmasından biri olduklarını hatırla-

tırken, bu yıl girişimcilere ulaştırdığı 17 milyon 

TL’lik hibe ve yatırımlarla Big Bang’in alanında 

dünya birincisi olduğunu aktardı. Türkiye’nin ve 

dünyanın en büyük girişimci etkinliği olmak iste-

diklerini söyleyen Tunçalp, “6 yılda girişimci 

başvurularıyla birlikte destekçi ve sponsorlarımızın 

sayısı da arttı. Her geçen yıl daha da büyüyoruz. 

İTÜ Çekirdek’in yanı sıra İTÜ Magnet ve Innogate 

de girişimcilik ekosisteminin bir parçası. Bu yıl 

destekçilerimiz arasında yerini alan Cisco, dünya 

çapındaki inovasyon merkezini ilk defa İTÜ 

Çekirdek’te açmaya karar verdi. Yakında İTÜ 

Çekirdek’in yanında yeni bir kuluçka merkezi daha 

olacak. Aynı zamanda bu yıl gerçekleştirdiğimiz 

paydaşlık ve sponsorluk çalışmamız ile Pegasus, 

buraya gelen ve dünyaya açılacak girişimcileri 

destekleyecek. Dünya çapındaki paydaşlarımızın 

da desteğiyle dünyanın bir numaralı girişim eko-

sistemini oluşturmayı hedefliyoruz” dedi. İTÜ’nün 

Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir paya sahip 

olduğunu söyleyen Tunçalp, İTÜ Çekirdek’teki 

girişimcilerin başarılarında önemli bir paya sahip 

olan mentörlerle Türkiye’nin her yerindeki kuluçka 

merkezlerine desteklik ve mentörluk sağlayabi-

leceklerine değinerek, tüm teknoparkları destekle-

mek ve birleştirmek istediklerini ifade etti. 
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Eğitimden, sanata, bilişim teknolojilerinden, 

finansa, inşaattan, gıda ve sağlık sektörüne 

kadar birçok alanda birbirinden iddialı girişim 

fikirlerini yatırımcılarla buluşturduğu Big Bang 

final etkinliğinde, bu yıl yarı finale kadar yüksel-

en 90 girişim de etkinlik alanında ziyaretçiler ve 

yatırımcılarla bir araya geldi. İş dünyası, girişim-

ciler ve geleceğin teknolojilerine şahit olmak 

isteyenler tarafından yoğun bir katılımla 

gerçekleşen etkinlikte final sahnesinde başarı 

elde eden ekipler İTÜ Çekirdek Kuluçka 

Merkezi’ne dâhil edilerek 1 yıl boyunca ücretsiz 

olarak İTÜ Çekirdek’in sunduğu tüm olanaklardan 

da yararlanabilecek.

Final Sahnesinde
Başarı Elde
Edenler
İTÜ Çekirdek
Kuluçka
Merkezi’ne Dahil
Edildi! Dr. Ercan Çitil Kenan Çolpan



En iyi üniversite kuluçka merkezleri arasında dünyada 18. ve Avrupa’da 8. sırada olan İTÜ 
Çekirdek, Türkiye’de teknoloji tabanlı girişimciliğin önemli ölçüde yaygınlaşmasını sağlarken, 
ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Türkiye’nin dört bir yanından girişimcilere hayallerini 
girişime dönüştürmek için gerekli sermaye kaynağına erişme fırsatı sunan İTÜ Çekirdek, 
kurulduğu 2012 yılından beri birbirinden iddialı 24.832 girişim başvurusu aldı ve yapılan 
değerlendirmeler sonucunda toplam 1.150 girişime ve 3.450 girişimciye destek verdi. İTÜ 
Çekirdek’in sunduğu fırsatlar sayesinde toplam 35 milyon TL değerinde yatırım alan girişimlerin 
toplam cirosu 55 milyon TL, toplam değerlemesi ise 415 milyon TL oldu. Sadece 6 yılda 175 
girişimin aldığı desteklerle başarılı olmasını ve şirketleşmesini sağlayan İTÜ Çekirdek, 500’den 

fazla istihdam yarattı. 

İş fikirlerine sunduğu desteklerle ülke ekonomis-

ine katkı sağlayan İTÜ Çekirdek’e başvuranların 

yaş ortalaması 29,49, başvuran kadın girişimci 

oranı ise yüzde 18. Bu veriler özellikle gençlerin 

yeni iş fikirlerini hayata geçirmek için adım attığı 

sonucunu ortaya çıkarırken, başvuran 5 kişiden 

1’inin kadın olduğu sonucunu da gözler önüne 

seriyor.  

Başvuranların yaş ortalaması 29,49
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Değerlemeye Ulaştı!

İTÜ Çekirdek Girişimleri 6 Yılda
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Mağazalarda Kasaya Gitmeden
Alışveriş Yaptıran Teknoloji 

İTÜ Çekirdek girişimlerinden biri olan ve mağazalarda müşterilere kasaya gitmeden alışverişi 
gerçekleştirme imkânı sunan BUY BUDDY, başarılı çalışmalarına devam ediyor. İTÜ Çekirdek 
içerisinde bulundukları süreçte ortak alandan, laboratuvar imkânlarından ve girişimci 
ekosisteminden ciddi derecede faydalandıklarını belirten BUY BUDDY Kurucu ortaklarından 
Ersel Gökmen,  kendilerini İTÜ Çekirdek’te daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde geliştirme olanağını 

elde ettiklerini belirtti.



Geliştirdikleri teknolojinin sadece müşterilere değil 

perakendecilere de fayda sağladığını anlatan Gökmen, 

perakendecilerin ürünlere hi-tech ürünlerini monte 

ettikten sonra hem ürün güvenliğini sağlayabileceğini 

belirtirken hem de gerçek zamanlı müşteri davranışını 

analiz edebileceklerini vurguladı. İTÜ ARI Teknokentte 

yer alan birçok şirketle birlikte çalışmalar yürütmenin 

kendilerine çok büyük katkılar sağladığını vurgulayan 

Gökmen asıl olumlu değişmeyi ve ivmeyi Big Bang 

sahnesi sonrasında yaşadıklarını belirtti. Big Bang 

sahnesinde yer almanın oldukça özel bir deneyim 

olduğunun altını çizen Gökmen, “Yaptığımız sunum-

dan sonra Big Bang sahnesinde 100 bin TL’lik yatırıma 

ve 25 bin TL’lik ödüle layık görüldük. Aynı zamanda 

İTÜ Çekirdek’in kapalı ofislerinden bir tanesinde bir 

sene boyunca ücretsiz olarak kalma hakkı kazandık. 

Geçtiğimiz sene içerisinde ürünümüzü kolay bir şekil-

de ekibimizle birlikte geliştirme fırsatı bulduk. Yine 

Big Bang’den sonra müşterilerimizle daha iyi 

tanışabilme onlara kendimizi daha iyi anlatabilme 

fırsatı bulduk. Tabii ki Big Bang sahnesine çıktığımız 

için yatırımcılara da kendimizi daha iyi anlatma fırsatı 

yakalamış olduk. Türkiye’deki en büyük perakende 

şirketlerinin birisiyle anlaşmamızı yaptık. Önümüzde-

ki süre içerisinde 2 mağazada pilota çıkıyor olacağız. 

Daha sonrasında ise planlı bir şekilde büyümemizi 

devam ettireceğiz. Bunun yanı Türkiye’nin en büyük 

bankalarından bir tanesi ile bir partnerlik kurduk ve 

bu sayede de BUY BUDDY’nin işi olan müşterilerin 

mağaza içerisinde kasaya gitmeden alışveriş yapma 

özelliğini bu partnerlik kurduğumuz bankayla birlikte 

gerçekleştiriyor olacağız.” diyerek Big Bang’de elde 

ettiği kazanımlardan bahsetti.
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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

Kullanıcı hareketlerinin sanal gerçekliğe olduğu gibi 

aktarılmasını ve kullanıcıların yer değiştirmeden 

serbestçe hareket edebilmesini sağlayan hareket 

kontrol platformu WalkOVR, en yeni prototipi ile 

kapalı beta denemelerine başladı.

Reengen’in kurucu ortağı Şahin Çağlayan, 

ANSİAD (Antalya Sanayici ve İşadamları 

Derneği) Dönüşüm Zirvesi’nde “Verilerin 

Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti”  adlı konu 

başlığında konuşmacı olarak sahnedeydi.

WalkOVR en yeni prototipi ile kapalı
beta denemelerine başladı!

Reengen, ANSİAD Dönüşüm
Zirvesi’nde sahnedeydi
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Kullanmadığımız eşyaları kolayca satmamızı ve bu satış 

gelirlerini de dilediğimiz herhangi bir sosyal yardımlaşma 

kurumuna bağışlamamızı sağlayan mobil uygulama Givin, 

Ayşe Arman’ın kalemiyle Hürriyet sayfalarına taşındı.

Givin, Ayşe Arman’ın kalemiyle
Hürriyet sayfalarında!

Adgager ve ICG, sağlık sektöründe global stratejik ortaklık 

anlaşması imzaladı. ICG bundan böyle daha iyi çözümler 

geliştirmek için Adgager’ın sunduğu hizmetlerden faydalanacak.

Adgager ve ICG’den önemli iş birliği!

Reengen, elektrik – elektronik 
sektörüne yönelik atık yönetim 
çözümleri sunan İspanyol şirketi 
Recilec ile işbirliği yaptığını 
duyurdu. Bundan böyle Recilec, 
Reengen’in enerji IOT 
platformunu kullanacak. İkinci 
önemli gelişme ise bir yatırım 
haberi. Büyümesine hızla devam 
eden Reengen, Capria, idacapital 
ve Cem Tüfekçi’den yatırım aldı.

Reengen’den İş Birliği
Anlaşması
ve Yatırım Haberi!

GOM, Design Week Turkey kapsamında 8 

Kasım’da ödül töreninde “Design Turkey 2017 

Üstün Tasarım” ödülü kazandı!

GOM’a büyük ödül!



Teknoloji devi geçtiğimiz günlerde servisler 
bölümünden elde ettiği geliri açıkladı. Açıklamaya 
göre Apple’ın servisler bölümünden elde ettiği gelir 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 8,5 
milyar dolar seviyesine çıkmış! Bu gelir hem iPad hem 
de Apple’ın “diğer ürünler” bölümünün birleşmesin-
den daha fazla. (AirPods ve diğer aksesuarlar, Apple 
TV, Apple Watch, iPod touch ve Beats ürünleri.) Bu 
açıklamanın Apple’ın dördüncü çeyrekte elde ettiği 
kazancın bir parçası olduğunu hatırlatalım. Apple’ın 
servis hizmetleri bölümü, Mac satışlarını geçtiği 
Nisan 2016 tarihinden bu yana iPhone’ların ardında-
ki en güçlü gelir kaynağı. Şirket ayrıca, Apple Müzik 
ve iCloud servislerinin abone sayılarını yüzde 75 

oranında artırdığı belirtti ancak kaç kullanıcının bu 
sayıya dahil olduğuyla ilgili bir bilgi vermedi. Apple 
Finans Müdürü Luca Maestri’ye göre, App Annie’nin 
son tahminlerine dayanarak App Store gelirleri, 
Google Play Store’un neredeyse iki katı. Apple’ın 
hizmet gelirlerinin artmasında,  Apple Pay’ın son bir 
ayda Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Birleşik Arap 
Emirlikleri de dahil olmak üzere birçok ülkeye yayıl-
masının da payı var. Teknoloji devi Ekim ayında Apple 
Pay’i Amerika’daki 912 mağazada ilk kez görücüye 
çıkarmayı amaçlıyordu. Apple eğer bu alanda da 
başarıya ulaşırsa, servis bölümünden kazandığı 
miktarı çok daha yüksek seviyelere çekmesi mümkün 
olabilir.
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Apple’ın özellikle iPhone, iPad ve iPod gibi ürünlerinde elde ettiği başarıda servislerin 
önemi hep konuşulur. Ekosistemini mümkün olduğunca kontrol altında tutmaya çalışan 
Apple, buna rağmen milyonlara hitap etmeyi başarırken servis departmanını çok sıkı 

çalıştırdı. Şimdilerde ise bunun meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Apple’ın Servis Gelirleri

Ipad, Watch  ve  Tv’nin
Toplamını Geçti



Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan Facebook’un 
CEO’su Mark Zuckerberg dün yaptığı bir açıklamada 
Instagram Stories ile WhatsApp Status’ün günlük 
300 milyon kullanıcısı olduğunu açıkladı. Bu sayı 
geçtiğimiz Temmuz ayında 250 milyon olarak 
açıklanmıştı. Snapchat’in günlük aktif kullanıcısı ise 
173 milyon. Bu iki rakamı karşılaştırdığımızda 
kopyanın orijinalini geride bıraktığını açıkça söyleye-
biliriz. Facebook, Instagram Stories, Facebook 
Stories ve Massenger Day de dahil olmak üzere, 
kendi ürünlerinin çoğunda artırılmış gerçeklik tekno-

lojisine sahip yüz filtreleri kullanıyor. Bildiğiniz gibi 
bu özellikleri ilk önce Snapchat kullanmıştı. Bu ned-
enle de çoğu kullanıcı Facebook’un Snapchat’in 
filtrelerinden fazlasıyla “esinlendiğini” dile getiriyor-
du. Facebook’un yeni yol haritasında “daha az Snap” 
yer alıyor olması önümüzdeki günlerde çok daha 
fazla yenilik görebileceğimiz anlamına da gelebilir. 
Örneğin, Instagram Stories’de daha eğlenceli ve biraz 
da dramatik içerikler üretmek için an “superzoom” 
özelliğini piyasaya sundu. “Stop Montion” özelliği ise 
şu an test aşamasında olsa bile kullanabiliyor.

Instagram  ve  Whatsapp, 
Snapchat’in bir kopyası olarak doğan “Instagram Stories “ ve “WhatsApp Status” büyüme 
söz konusu olunca dur durak bilmiyor. Birkaç ay önce Snapchat’in toplam kullanıcı 
oranlarını sadece bu özelliğin kullanım rakamlarıyla bile geride bırakan Instagram ve 

WhatsApp, artık Snapchat’i ikiye katlamış durumda.

Snapchat’i Kendi Oyununda Yendi
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Innogate programı kapsamında potansiyel müşteri 
ve yatırımcılarla bir araya gelen firmalardan VİVOO, 
MONISTREAM ve HANGAARLAB, San Francisco’da 
bulundukları ilk haftada potansiyel müşterileriyle el 
sıkışarak, ürünlerini ABD pazarında deneyimleme 

fırsatı elde ettiler.  HangaarLab ayrıca Google ile 
gerçekleştirdiği toplantı sonucunda "Google Glass 
Enterprise Partneri" sürecine başlamak üzere el 
sıkıştı. Dünyada şu ana kadar 5 adet olan Google 
Glass Partnerleri sayısı HangaarLab ile 6'ya çıkacak. 

Küresel Marka Olma Yolunda Adımlar Atılıyor

Teknoloji  Firmaları 
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İTÜ ARI Teknokent’in liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın verdiği destekle 
gerçekleştirilen Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı’na katılan 
Türkiye’nin teknoloji firmaları ABD’de potansiyel müşteri, yatırımcı ve iş ortaklarıyla bir 
araya geldiler. Firmalara global bir markaya dönüşme sürecinde karşılaştıkları zorluklara 
çözüm sunmayı amaçlayarak yardımcı olan Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma 
Programı’na katılan firmalar, ABD’de San Francisco ve Chicago’yu kapsayan Innogate 
sürecini geride bıraktılar. Bu sürece katılan firmalardan; sağlık sektörüne sunduğu 
yenilikçi çözümüyle VİVOO, firmaların iş sürekliliklerini arttıracak çalışmalar yürüten 
MONISTREAM, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak akıllı işgücü elde etme 
yönünde çalışmalar yapan HangaarLab ve dünyanın ilk kupon reklam networkünü 

geliştiren WORDEGO potansiyel müşteri ve yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. 

Türkiye’nin

Küreselleşme Yönünde İlerliyor



Innogate Yeni Dönem Başvuruları Devam Ediyor

Bir diğer Innogate firması WORDEGO ise, global büyüme 
çalışmalarına hız vermek amacıyla, StartEngine platfor-

mu üzerinden kitle fonlama yoluyla halka arzı başladı. 
Firma şimdiden yedi yatırımcıya ulaştı. 

Bugüne kadar toplam 40 firmanın ticari faaliyetlerini 
ABD’ye taşımasına olanak sağlayan ve Türkiye’nin 
teknoloji ihracatını yükselten INNOGATE 
Programı’nın yeni dönem başvuruları devam ediyor. 

Programa katılmak ve ABD pazarındaki potansiyelini 
görmek isteyen firmaların 8 Aralık 2017 tarihine kadar 
www.innogate.org adresinden programa başvurmaları 
bekleniyor.
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CEO Evan Spiegel şirketinin Snapchat’teki yaratıcı 
topluluğu ihmal ettiğini ancak bunu telafi etmek 
adına çalışmalar yaptığını belirtti. Nasıl ki Youtube, 
kullanıcılarını içerik üretmeye teşvik etmek için 
reklam gelirlerini kullanıyor Snap de buna benzer 
şekilde en iyi ve efektif içerik oluşturan kullanıcıları-
na ödeme yapacak. Hizmetin seneye daha fazla 
dağıtım ve para kazanma seçeneği oluşturacağı 
söylenenler arasında. Yapılacak düzenlemelerle 
birlikte şirketin profesyonel araçlarının kullanılabilir 
hale gelmesi ve arkadaş gruplarının ötesinde de 
paylaşım yapılabilmesi bekleniyor. Snap’in aldığı bu 
karar Snapchat’in kötü giden kaderini değiştirebi-
lecek nitelikte. Şöyle bir karşılaştırma yapacak olur-
sak, Snap’in bu konuda örnek aldığı Youtube 10.000 
üzerinde görüntülemeye ulaşan herkesin reklamlar-

dan para kazanmasını sağlıyor. Instagram, Facebook 
ve Twitter gibi diğer sosyal mecraların kullanıcıları 
için resmi bir sistemi yok. Ancak bu mecralar sponsor-
luk anlaşmalarıyla kullanıcılarına reklam geliri imkanı 
sağlıyorlar. Bu da Snapchat’i en büyük rakipleri 
karşısında daha çekici ve karlı hale getirebilir. Elbette 
bu hizmet bazı riskleri de yanında getiriyoruz. Bun-
ların başında da düşük kullancı tabanı geliyor. Günlük 
aktif kullanıcı sayısı ortalama 178 milyon olan Snap-
chat’te içerik oluşturucuların potansiyel erişimi 
oldukça az. Hatırlarsanız bir zamanlar Vine adında bir 
uygulama vardı ki bir anda piyasadan çekilmek zorun-
da kaldı. Bu durumda Vine’ın kullanıcı tabanının 
oldukça küçük olmasının büyük payı vardı. Snap-
chat’in bu konuda nasıl bir ilerleme kaydedeceğini 
önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Bir zamanların popüler uygulaması Snapchat’in şu sıralar zor günler geçiriyor. Bu zor 
günleri geride bırakıp Snapchat’in kullanıcı sayısını artırmak isteyen Snap bu konuda 

Youtube’un yolundan gitmeye karar verdi.

Gelir Paylaşımı
Modeline Geçiyor

Kullanıcı Sayısını
Artırmakta Zorlanan

 Snap, 
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ROCKET
YOUR
BUSINESS

Global marka olma yolunda 
adımlarınızı hızlandırın!

Teknoloji girişiminizi Amerika pazarına
taşımanız için gereken her şey

bu kapının ardında.
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Anlaşma 3 Yıl Sürecek 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın 2017 Şubat ayında Fransa Normandiya 
bölgesi üniversitelerini ve Fransız Rouen Ulusal Uygulamalı Bilimler Enstitüsü 
(INSA)’yı ziyareti ile başlattığı akademik ilişkiler 30 Ekim tarihinde İTÜ ve INSA 

arasında bir çerçeve anlaşması imzalanması ile sonuçlandı.

Fransa'nın tanınmış mühendislik enstitülerinden 
INSA Rouen Normandiya Direktörü, Prof. Dr. Mourad 
Boukhalfa, 29 Ekim - 1 Kasım 2017 tarihlerinde 
Üniversitemizi ziyaret etti. Fransa Türkiye 
Büyükelçiliğinin heyeti eşliğinde İTÜ-INSA Çerçeve 
anlaşması imzalandı. Rektörlük Senato odasında 

yapılan imza törenine, Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Karaca ve INSA Direktörü Prof. Dr. Mourad 
Boukhalfa, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliğinden 
Eğitim ve Kültür Müsteşarı Eric Soulier ve Üniversi-
telerarası Akademik İlişkiler Ataşesi Béatrice 
Delpouve da katıldı.

İTÜ ve Fransa Büyük Elçiliği arasında 2016’da imzala-
nan bir anlaşma kapsamında İTÜ araştırmalarına 3 
post-doktora bursu imkânı tanınıyor. Yapılan bu çerçeve 
anlaşması da 2017-2018 akademik yılı dahil 3 yıl süre-
cek. Bu anlaşma öğrenci ve öğretim üyesi değişimi 
yanında ortak araştırma projeleri yürütülmesini, doktora 
tezleri danışmanlığı ve çift diploma imkânı sağlayan 
ortak yüksek lisans (master) programları yürütmeyi 
kapsıyor. Fransa'da Groupe INSA federasyonu içinde 
INSA Rouen Normandiya gibi Lyon, Toulouse, Stras-
bourg, Rennes, Centre Val Loire (Bourges) 5 farklı INSA 
daha bulunuyor. İTÜ, INSA Rouen ile imzalanan çerçeve 
anlaşmasının benzerini diğer 5 INSA'nın imzasına açma 
çalışmasını başlatmış bulunuyor. Fransa'nın Ankara 
Büyükelçiliği post-doktora programına seçilen her bir 
araştırmacıya 3 ayda yaklaşık 5200 avro ödeyecek. İTÜ 
ise takip eden 3 ayda toplam 4500 dolar katkıda bulu-
nacak. 2018-2019 akademik yılında 3, 2019-2020 
akademik yılında 3 olmak üzere 6 araştırmacı Fransa 
laboratuvarlarında post-doktora çalışmaları yapma 
imkânı bulacak. Başvurular 2018 yılının ilk ayında 
alınmaya başlanacak.  Mourad Boukhalfa, Fen ve Edebi-
yat, Bilgisayar ve Bilişim, İnşaat, Kimya ve Metalurji ile 
Uçak ve Uzay Fakülteleri laboratuvarlarını ziyaret 

ederek ilgili öğretim üyeleri ve araştırmacılar ile 
görüşmeler yaptı. İTÜ'nün dinamizmi ve potansiyeli 
hakkında diğer 5 INSA (Ulusal Uygulamalı Bilimler) 
Enstitüsü’ye bilgilendirme yapacağını belirten Boukhal-
fa, yukarıda sözünü ettiğimiz, Fransız Büyükelçiliğinin 
ve İTÜ'nün ortak post-doktora programı 2018-2019 ve 
2019-2020 adaylarını INSA laboratuvarlarına kabul 
etmek istediklerini belirtti.

İTÜ’den 
INSA  Rouen  Normandiya

ile Çerçeve Anlaşması



    Konuk Oldu 
“Transist  2017”ye

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca
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“İTÜ çözüm ortağı olacak”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2-4 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen 
ulaşım sektöründe yeni teknolojilerin ve stratejilerin aktarılabileceği önemli bir 
platform niteliği taşıyan TRANSİST 2017, İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı bu yıl 

10. kez gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla 
sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarda 
“Geleceğin Ulaşımına Yön Veren Değişim: Açık 
İnovasyon” başlıklı konferansın oturum başkanlığını 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca üstlendi. İstinye 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, YOLO Yöne-
tim Gurubu Başkanı Haydar Çolakoğlu, Itelligenge 
Türkiye CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, Antasya Yazılım 
ve Danışmanlık Genel Müdürü Metin Ertürkler 
konuşmacı olarak yer aldı. Ulaşımda 4I Teması ile 

düzenlenen kongrede inovasyon, entegrasyon, bilgi 
sistemleri ve iş zekası başlıkları öne çıktı. Yerel yöne-
timler ile sektör temsilcilerini bir araya getiren kongre 
ve fuar kapsamında; geleceğin ulaşımına yön veren 
değişimler ve açık inovasyon, ulaşım modları arası ente-
grasyon, bilgilendirme sistemleri, ulaştırma ağlarının 
etkin yönetimi, entegre ulaşım planlaması ve şehir içi 
hareketlilik, iş zekası çözümleri gibi konu ve amaçlar ile 
dijital çağa uygun bir ulaşım sistemi için olası çözüm 
önerileri ve gelecek perspektifi sunuldu.

“Geleceğin Ulaşımına Yön Veren Değişim: Açık 
İnovasyon” başlıklı oturumun kapanışında konuşan 
Rektörümüz Karaca İTÜ’nün ulaştırma mühendisliği 
yüksek lisans programına sahip olduğunu ve İstanbul’un   

master ulaşım planına yönelik çok sayıda çalışma 
yapıldığını aktardı. Ulaştırma ve trafik belgesi sertifika 
programlarının açılması yönünde sektörden gelen 
taleplerin değerlendirildiğini aktaran Prof. Karaca, bu 
kapsamda İnşaat Mühendisliği Bölümü altında bir 
programın açılabileceğini kaydetti. Türkiye’nin elektrikli 
araç hamlesine yönelik girişimleri önemli bulduğunu, 
İTÜ’nün gerekli desteği verdiğini ve bu serüvende 
çözüm ortağı olacağını vurguladı. Karaca sözlerine şöyle 
devam etti ”Elektrikli araç için İTÜ’nün yaptığı ciddi bir 
çalışma vardı. Buradan müjdeyi vereyim. Üniversite 
olarak tematik teknoparklara yöneldik. Şu anda Türki-
ye’nin en çok ihracat yapan teknokentine sahibiz. 
İhracatımız 1 milyar doları geçti. Enerji teknokentimiz 
var. Konvansiyonelden, yenilenebilir enerjilere kadar 
çok geniş kapsamlı enerji konularında çalışıyor. Otomo-
tiv ve Mobiliteyle ilgili Tematik teknokentimizin temeli-
ni de 1-2 aya kadar atacağız. ”
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Genç Akademisyenlerimize

TÜBA’dan Üç Ödül
TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllendirme Programı (GEBİP) ödüllerine hak 
kazanan bilim insanları açıklandı. Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Elif Sertel, Doç. Dr. 
Ertuğrul Başar ve Doç. Dr. Oğuz Hakan Göğüş listeye adını yazdıran bilim insanları 

arasında yer aldı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından bilim 

insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu 

kapsamında her yıl verilen “TÜBA Uluslararası Akademi, 

GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı)” ödüllerini 

almaya hak kazananlar açıklandı. Doğa, mühendislik, 

sağlık ve sosyal bilimler alanında yaptıkları araştırmalar 

ile ülkemizin bilimsel birikimine katkı sunan 39 genç 

bilim insanı arasında öğretim üyelerimizden Prof.Dr. Elif 

Sertel, Doç. Dr. Ertuğrul Başar ve Doç. Dr. Oğuz Hakan 

Göğüş’ün isimleri yer aldı. 

İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü öğre-

tim üyemiz Prof. Dr. Elif Sertel’e TÜBA-GEBİP ödülünü 

getiren akademik çalışmaları arasında; uzaktan algıla-

ma, jeo-istatistik, geometrik dönüşümler, doğruluk anal-

izleri, iklim-arazi yüzeyi ilişkileri, arazi örtüsü/kullanımı 

değişimi, arazi yüzeyi değişimlerinin iklime etkisi, 

bölgesel iklim modelleme, doğal afetler, coğrafi bilgi 

sistemleri, meteorolojik uzaktan algılama, çevre ve 

Genç Bilim İnsanlarımıza Ödül Getiren Çalışmalar
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uzaktan algılama, tarım ve uzaktan algılama, tarım 

alanlarının ve ürün çeşitlerinin tespiti konuları yer 

alıyor. Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerim-

izden Doç. Dr. Ertuğrul Başar'a ise gelecek nesil (5G ve 

ötesi) telsiz iletişim sistemlerine yönelik MIMO 

sistemler, indis modülasyonu ve dalga formu tasarımı 

alanlarındaki uluslararası düzeyde çalışmaları ödülü 

getirdi. 2013 yılı İTÜ En İyi Doktora Tezi Ödülü sahibi 

de olan Dr. Başar'ın saygın uluslararası dergi ve 

konferanslarda 60'ın üzerinde yayını ile değer-

lendirme aşamasında olan iki uluslararası patent 

başvurusu bulunuyor. Institute of Electrical and Elec-

tronics Engineers Kıdemli Üyesi (IEEE Senior Member) 

olan Dr. Başar, halen IEEE Communications Letters, 

IEEE Access ve Physical Communication (Elsevier) 

dergilerinde yardımcı editörlük yapıyor. Avrasya Yer 

Bilimleri Enstitüsü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. 

Oğuz Hakan Göğüş’ün çalışma alanlarının başında 2 ve 

3 boyutlu jeodinamik modelleme yardımıyla yervuvarı 

ve diğer gezegenlerin gelişim mekanizmalarının 

anlaşılması geliyor. Göğüş, model sonuçlarını jeolojik, 

jeofizik ve petrolojik veriler ile karşılaştırarak yüksek 

dağların (Anadolu platosu ve Karpatlar) ve Akdenizde-

ki genişleme (rift) havzalarının oluşumu (Ege ve Tiren 

denizi) gibi fiziksel gelişimi henüz iyi anlaşılamayan 

problemler üzerine yaklaşımlar getirmeye çalışıyor. 

Çalışmalarını Nature Communications ve Geology gibi 

yüksek etki faktörlü dergilerde yayımlayan Göğüş, 

aynı zamanda Amerikan Jeofizikçiler Birliği (AGU) 

tarafından yayımlanan Tectonics dergisinin yayın 

kurulu üyeliğini yürütüyor.

TÜBA- GEBİP Ödülleri; Doğa, Mühendislik, Sağlık 

Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında çalışan 

üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel 

çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma 

gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslar-

arası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllen-

dirme ve teşvik amacıyla 2001’den beri veriliyor. 

Özgün ve yüksek talep gören program kapsamında, 

ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 20 bin liralık 

mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora 

öğrencileri için de ayrıca her yıl 6 bin liralık ek 

destek ve akademi üyelerince danışmanlık da 

sağlanıyor. Ödül alan öğretim üyelerimiz Prof. Dr. 

Elif Sertel, Doç. Dr. Ertuğrul Başar ve Doç. Dr. Oğuz 

Hakan Göğüş’ü İTÜ Ailesi olarak tebrik ediyor ve 

başarılarının devamını diliyoruz. 

TÜBA 2017 GEBİP Ödülleri 



Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü “EUT315E Indus-

trial Product Design III” stüdyo dersi kapsamında 

yapılan çalışmalardan lisans son sınıf öğrencisi 

Gözde Özkaraman’ın “L-ite” isimli projesi, Sam-

sonite’ın düzenlediği “Next Generation Suitcases: 

One Size Fits All” başlıklı tasarım yarışmasında 

finale kalan 10 tasarım arasına girdi ve fikri hakları 

Samsonite tarafından satın alındı. Endüstri Ürünleri 

Tasarımı Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. 

Gülname Turan’ın araştırma görevlileri Emrah Özturan 

ve Kübra Dolap ile birlikte yürüttüğü stüdyo 

dersinde, 16 öğrenci yarışma kapsamında iki yönde 

büyüyüp küçülebilen, mevcut havayolu kısıtlarına 

uygun yeni nesil kabin boyu valizleri tasarladı. 

Öğrenciler projelerinin başlangıcında gruplar 

halinde mobilite kavramı, değişen seyahat alışkan-

İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü sektörlerin öncü firmalarıyla yenilikçi ve ilham 
verici projeler geliştirmeye devam ediyor.

lıkları, havayolu taşıma kısıtları, Samsonite 

firmasının ürün gamı ve marka imajı, pazarın ve rakip 

firmaların durumu ve stratejileri, sektörde kullanılan 

konvansiyonel ve yenilikçi malzemeler ve üretim 

yöntemleri gibi konuları araştırdılar. Problem tespiti 

ve potansiyelleri tanımlamak adına kullanıcı 

görüşmeleri yapan öğrenciler, devam eden süreçte 

bu araştırmalara ve yarışma yönergelerine 

dayanarak önerilen tasarım fikirlerini aldıkları 

stüdyo kritikleriyle geliştirdiler ve 7 haftalık 

projelendirme süreci sonunda tüm detayları ile 

birlikte sunumlarını yaptılar. Ayrıca öğrenciler, 

yarışma kapsamında düzenlenen online seminerler 

aracılığıyla çeşitli aşamalarda projelerine dair firma, 

jüri ve kullanıcı geri dönüşlerine de erişim fırsatı 

yakaladılar. Yarışma Haziran 2017’de sonuçlandı.
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İTÜ’lü ÖğrencilerSamsonite
için Tasarladı

Projelerde Öne

Çıkan Kavram:

Yeni Mobilite
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Proje süreci boyunca öğrencilerin kavramsal çerçevi 

kurgularken bir yandan Samsonite tarafından verilen 

iş tanımına sadık kalmaları, diğer yandan da yakın 

geleceğin seyahat alışkanlıkları ve yaşam stilleri 

üzerine öngörülerde bulunmaları beklendi. Yeni 

mobilite kavramının ürünleştirilmesi sürecinde 

hacimlerin küçültülmesi üzerinde duruldu. Hacimlerin 

büyüyüp küçültülmesi problemine öğrencilerce farklı 

çözümler geliştirildi. Bu çözümlerin uygulanabilmesi 

için mevcut ve olası malzeme önerileri yapıldı. 

Örneğin Tuana Yılmaz’ın projesinde hedef, zaman 

kullanımına önem veren kullanıcının valizin içinden 

istediği ürüne hızla ve kolaylıkla ulaşması, böylece 

güvenlik geçişlerinde vakit kaybedilmemesiydi. 

Tuana projesinde yarattığı personanın neleri daha 

çok kullandığını, seyahat sürecinde valiz kullanımın-

da hangi noktalarda vakit harcadığını göz önünde 

bulundurdu. Samsonite’ın hafif ve dayanıklı valiz 

teknolojisi Curv’e ek olarak tekstil ile güçlendirilmiş 

polipropilen genişleme yüzeyleri içeren projenin 

minimalist çizgileri firmaya yeni bir gam önerisini 

içeriyordu. Öne çıkan bir diğer projede ise Sinem 

Bulut, sık seyahat edip gittiği yerlerden hatırlar 

toplayan ve aktif sosyal medya kullanıcısı olarak 

tanımladığı personaya yönelik sürgü yöntemiyle çift 

yönde hacmi büyütülebilen bir valiz önerisi getirdi. 

Tasarımın en ayırd edici önerilerinden biri fermuar 

kullanımını kaldırmasıydı. Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bölümümüzde yarışma kapsamında yürütülen 

projenin finalisti proje ise Gözde Özkaraman oldu. 

Kocaeli Üniversitesi Kimya bölümünde lisans ve İTÜ 

Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilim ve Teknolojileri 

bölümünde yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra 2 yıl 

kadar özel sektörde çalışıp hayallerinin peşinde 

koşmaya karar veren Özkaraman: “Kendi adıma çok 

öğretici ve keyif aldığım bir stüdyo dersi oldu. Farklı 

havayolu şirketleri için kabin valizi ölçülerinin 

farklılık göstermesinin kullanıcılar için oluşturduğu 

sorunu ortadan kaldırmak amacıyla, en ve derinlik 

ölçülerinin ayarlanabilir olmasını sağlayarak, çift 

yönlü olarak genişleyip küçülebilen ve böylece bütün 

havayolu şirketleri ile yapılan seyahatlerde kullanı-

ma imkan sağlayan bir kabin valizi tasarladım. İş 

tanımında yer alan minimum ve maximum boyutlar, 

ürün ağırlığı, hedef kitle gibi kısıtlamaları göz önüne 

alarak, ürün için kontrollü bir genişleme sistemi 

sonucunda tasarladığım kabin valizinin 9 farklı 

boyutta kullanımına olanak sağladım.” dedi. Gözde 

Özkaraman’ın çalışmasının finale kalmasının 

ötesinde Samsonite tarafından üretilme potansiye-

line yönelik olarak satın alınması, İTÜ’nün üniversite 

sanayi işbirliğinin mühendislikle kısıtlı kalmayıp 

tasarım alanındaki yetkinliğe işaret etmesi açısından 

öne çıkıyor. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizi 

tebrik ediyoruz.



İstanbul Teknik Üniversitesi ve LC Waikiki Akademi işbirliği ile Türkiye’nin ilk Buying 
Eğitim ve Gelişim Programı 2016-2017 Akademik dönemi mezuniyet töreni 

düzenlendi. 

Alanında ilk olan tören Kurumsal Akademi Direktörü 
Gülperi Tandar, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Telem 
Gök Sadıkoğlu, LCW CEO’su Mustafa Küçük ile İTÜ 
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ömer Berk Berkalp’ın katılımıyla İstanbul LCW Genel 
Merkezi’nde gerçekleşti. Moda, pazarlama, pazar 
araştırma, tedarik, planlama, tasarım ve iş etiği gibi 
başlıkların ele alınarak 15 farklı ders konusunun 
işlendiği program 8 haftada tamamlandı. İTÜ’den Prof. 
Dr. Emel Önder Karaoğlu ve Prof. Dr. Cevza Candan 
danışmanlığında, LCW Kurumsal Akademi yöneticileri 
ve çalışanlarının katkılarıyla geliştirilen program, 
akademisyenlerin yanı sıra sektörün yetkin isimlerinin 
de olduğu 40 farklı eğitmen tarafından gerçekleştirildi. 

İlk Buyer Mezunlarını Verdi
Akademi İş Birliği 

LCW Akademi iç eğitmenleri ve İTÜ öğretim üyeleri, 
350 saatlik karma eğitim programında katılımcılar 
verdikleri teorik eğitimlerin yanı sıra vaka analizi de 
yaptılar, uygulama fırsatlarını anlattılar. Programın bir 
ayrıcalığı da e-eğitimlerle sürece devam edilmesi. 
Program kapsamında; müşteri profilinden pazar anal-
izine, trendlerden giyim tasarımına, koleksiyondan ürün 
karışımına, üretimden planlamaya ve veri analizinden 
pazarlamaya uzanan geniş yelpazede eğitimler verildi. 
Tüm bu eğitimlerin ardından 34 krediyi tamamlayan ve 
bitirme projesini teslim eden katılımcılar mezuniyet 
sertifikasını almaya hak kazandılar. Katılımcılar LCW 
Akademi ve İTÜ ortak sertifikası ile Türkiye’nin ilk serti-
fikalı ‘buyer’ı olma imkanını yakaladılar. 

Bini Aşkın Makale ve Tez İncelendi
Sertifika töreninin açılış konuşmalarını yapan Kurumsal 
Akademi Direktörü Gülperi Tandar şunları söyledi; “LCW 
Kurumsal Akademi olarak sektör dinamikleri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda akademik altyapı üzerine inşa 

edilmiş, daha önce benzeri görülmemiş bir kapsama ve 
içeriğe sahip bir program hazırladık. Türkiye’de bu 
alanda bir ilk olan Buying Eğitim ve Gelişim Programı’nı 
hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. LCW 
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Kurumsal Akademi Direktörü Gülperi Tandar’ın 
konuşmasının ardından söz alan İTÜ Rektör yardımcımız 
Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu şunları söyledi; “Bu fuar-
larda uluslarası alanda başarılı lider firmaların AR-GE 
departmanlarında mutlaka doktor unvanlı araştır-
macıların çalıştığını gözlemledim. Bence bizim firma-
larımızın da buna önem vermesi gerekiyor.  Çünkü 
akademik yaklaşım AR-GE çalışmalarında firma  
başarılarının temelini oluşturuyor.  LCW’nin  farklı  yöne-
tim  kademelerinde birçok İTÜ’lü çalışıyor.  Edinmiş  
olduğumuz   bilgilerde farklı bölümlerden 150 İTÜ mezu-
nunun çalıştığını ve bunun 90’ının İTÜ tekstil mühendisi 
olduğunu dolayısıyla başarıda üniversitemizin çok 
önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Bugünkü 
LCW-İTÜ işbirliği çerçevesinde başarılarımızın artarak 
devam etmesi için LC Waikiki’nin üniversitemize olan 
desteğini daha fazla hissetmek istiyoruz.” Sertifika 
töreninde söz alan LCW CEO’su Mustafa Küçük; 
“Geçmişten günümüze buying konusunda bir ihtiyaç 
vardı. İçimizde kalan bir ukdeydi ve İstanbul Teknik 

Üniversitesi işbirliği ile bu eğitimleri vermek nasip oldu. 
Bu tabi işin ilk döngüsü. Biz bu eğitim sonucunda uygu-
lamalı olarak bu beceriyi ne kadar kazanabildiğimizi ve 
bu eğitimi almayan çalışanlarla kıyaslandığımızda 
ortaya çıkan farklılıkları inceleyeceğiz. Aradaki fark 
göründüğünde bu eğitime daha çok talep olacaktır. Ben 
bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum 
ve başarılar diliyorum. Bu iş birliği inşallah artarak 
devam eder. Biz LCW-İTÜ işbirliği konusunda üzerimize 
düşen her türlü desteği vermeye hazırız.” diyerek 
sözlerini noktaladı. Buying Eğitim ve Gelişim Programı, 
Floransa Üniversitesi IT4 Fashion Conference‘da 
yüzlerce başvuru arasından seçilerek “Mix of Theoreti-
cal and Practical Education” kategorisinde akademisy-
enlerimizce makale olarak da sunuldu. Ayrıca programın 
bildirisi uluslararası bilim, teknoloji ve tıp alanlarında dünya-
da lider yayınevi olarak kabul edilen Springer’dan yayınla-
nan kitapta yer alarak ve mühendislik çevrelerince çok 
saygın olan veri tabanı Scopus’ta yayınlanarak, konusunda 
bilimsel literatüre giren ilk ve tek eğitim programı oldu.

İTÜ Başarılı Tekstil Mühendisleri Yetiştiriyor

LCW Kurumsal Akademi 

olarak sektör dinamikleri 

ve ihtiyaçları doğrultusun-

da akademik altyapı üzer-

ine inşa edilmiş, daha önce 

benzeri görülmemiş bir 

kapsama ve içeriğe sahip 

bir program hazırladık. 

Akademi olarak üniversite iş birliklerine çok önem veriyoruz. 
Birlikte ortak projelerde çalışmak, yapılan programların 
akademik bilgi ve sektör tecrübesi ile harmanlanması, 
sektörün ihtiyacı olan nitelikli insanların yetişmesine ve 
ülkemizin kalkınmasının sürdürülebilirliğine katkı 
sağlayacağına inanıyoruz. Buying Eğitim ve Gelişim 
Programı, yüksek akademik kaliteye sahip ve uluslar-
arası alanda kabul görmüş olan İstanbul Teknik Üniversi-
tesi ile ortak çalışma sonucunda ortaya kondu. Ülkemiz 
üniversitelerinde henüz buyer yetiştiren bir bölüm yok. 
Biz programı oluştururken uluslararası arenada rekabet 
edebilecek bir buyer’da olması gereken mesleki bilgi, 
beceri ve ihtiyaçları analiz ederek yola çıktık. Bu 

program için hocalarımız ve akademimizin uzmanları ile 
literatür taraması yaptık. Bini aşkın makale, tez 
programı ve prosedürler incelendi, odak grup 
toplantıları yapıldı. Buying Eğitim ve Gelişim Programı 
hem uluslararası literatürden, hem akademisyenlerin 
birikimlerinden, hem de sektör uzmanlarının deneyim-
lerinden beslenen bir zenginliğe sahip. Dolayısıyla çok 
yönlü bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına da olanak 
veriyor. Bu programla sektörümüzde nitelikli insan 
kaynağının yetişmesine destek vermeye devam 
edeceğiz. Ben tüm mezunlarımızı yoğun iş temposuna 
rağmen programı başarıyla tamamladıkları için gönülden 
tebrik ediyorum.”
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Doç. Dr. Burcu Özsoy’a
Öğretim Üyemiz

Bilim Ödülü

Antarktik Çalışmaları Ödülle Taçlandı
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Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD)'nin 10. Ödül Töreni’nde İTÜ Denizcilik 
Fakültesi öğretim üyemiz ve Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy’a “Bilim Ödülü” takdim edildi.

Dr. Özsoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de 
katıldığı törende ödülünü aldı. Özsoy, Türkiye’deki 
üniversitelerarası ve uluslararası Arktik, Antarktik, 
Okyanus ve Deniz Bilimleri konularında yaptığı bilimsel 

çalışmalar ile öne çıkıyor. Özsoy, GAGİAD tarafından 
Türkiye’nin uluslararası platformda kutup çalışmalarına 
sunduğu katkıdan dolayı ödüle değer görüldü. İTÜ Ailesi 
olarak üniversitemizi başarıyla temsil eden akademisy-
enimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Bu yıl 10. kez düzenlenen törende, yaşadığı 

toplum için fark yaratan, örnek teşkil eden kişi 

ve kuruluşların başarıları taçlandırıldı. 13 farklı 

kategoride 14 kişinin ödüllendirildiği törende, 

Doç. Dr. Burcu Özsoy, bilim dalı kategorisinde 

ödüle değer görüldü. 
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Alman Su Ortaklığı (German Water Partnership - GWP)’nın su ve atık su arıtma 
konusunda sıra dışı çalışmalar yapan genç uzmanları desteklemek amacıyla verdiği 

“GWP Award” sahiplerini buldu.

İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 

araştırma görevlimiz Gökçe Kor Bıçakcı “Önümüzdeki 

5 Yıllık Dönemde Su ve Atık Su Tesislerinin Altyapı 

ve Optimizasyon Alanındaki Zorlukları ve Somut 

İnşaat Fakültesi Çevre 

Mühendisliği Bölümü 

öğretim üyelerimizden 

Prof. Dr. Emine Çokgör’ ün 

danışmanlığında ve 

University of British 

Çözümleri” konusunda yaptığı çalışması ile ödüle 

değer görüldü. Bıçakcı, ödülünü 7. Türk-Alman Su 

İşbirliği Günleri’nde Eskişehir’de düzenlenen törende 

teslim aldı.

 Partnership Ödülü İTÜ’de
German  Water

Ekonomik ve
Çevre Dostu
Tarım Uygula-
malarına Yeni
Bir Bakış Açısı

Columbia’dan  Doç Dr. Çiğdem Eskicioğlu’nun eş 

danışmanlığında doktora çalışmasını yürüten 

Gökçe Kor Bıçakcı’ya, “Anaerobik Çamur Çürütme 

Prosesinde Uygulanan Mikrodalga Dezentegra-

syonun Triklosan Giderimine ve Arazi Uygulaması 

için Biyokatı Kalitesine Etkisi” başlıklı araştırması 

ödülü getirdi. Bıçakçı’nın araştırması literatürde 

konuyla ilgili ilk çalışmalardan olma özelliği 

taşıyor. TÜBİTAK desteğiyle University of British 

Columbia’da gerçekleştirdiği bu araştırmasında 

Bıçakçı; havasız çamur çürütme prosesinde uygula-

nan farklı koşullardaki mikrodalga dezentegra-

syonunun birçok üründe kullanılan triklosan adlı 

mikrokirletici üzerindeki etkisini sorguluyor. Çalış-

ma aynı zamanda; arıtma çamuruna uygulanan 

mikrodalga ön işleminin çürütme prosesinde 

yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak oluşan 

metan gazı üretimine etkisiyle; ekonomik ve çevre 

dostu olarak bilinen tarım uygulamasının biyokatı 

kalitesine etkisini değerlendiriyor.
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