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2017 yılı içerisinde gerçekleşen güzel haberleri sizlerle paylaşan, 
ekosistemimizin habercisi H2O E-Dergisi’nin Aralık ayında gerçekleşen 
gelişmelerden oluşan 14. sayısı ile karşınızdayız. 

İTÜ Bölümü’nde göreceğimiz gelişmelerden birisi, “Doç. Dr. Ertuğrul 
Başar’ın IEEE Türkiye Araştırma Teşviki” ödülünü almaya hak kazanması. 
Akademisyenimizi değerli başarısından dolayı kutluyoruz. Buna ek olarak 
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın deyimiyle “Şehrin doğaya açılan 
kapısı” kabul edilen İTÜ Ayazağa Kampüsü, GreenMetric Listesi’nde ilk 
100’de yer alan ilk ve tek Türk üniversitesi olurken kendisine 77. sırada 
yer buldu. Birbirinden güzel gelişmeler içerisinde ön plana çıkmayı başaran 
bir diğer önemli haber ise Teknokent ve Ar-Ge sistemi için önemli bir 
altyapı çalışmasını içeriyor. İnşaat çalışmalarına başlanan ARI 7 Otomotiv 
ve Hareketlilik Temalı Teknokent Binası’nın ev sahipliği yapacağı 
çalışmalar özellikle elektrikli araçlar dünyasında gerçekleştirilecek Ar-Ge 
çalışmalarına büyük katkı sağlayacak. Başarılı çalışmalara destek 
sağlayacak bu güzel tesisin gerçekleşmesi için emeği geçenleri 
kutluyoruz. 

İTÜ ARI Teknokent Bölümü’nde okuyacağınız gelişmelerden biri olan İTÜ 
ARI Teknokent çatısı altında uzman gıda ve ziraat mühendisleri 
gözetiminde Ar-Ge çalışmaları ve üretimi gerçekleştirilen, Türkiye’nin ilk 
ve tek yerli propolis üretim çözümü BEE’O Propolis’in Türkiye İnovasyon ve 
Girişimcilik Haftası’nda almaya hak kazandığı “İnovasyon Sonuçları” ödülü 
bizleri gururlandıran önemli bir gelişmeydi. Ayrıca, İTÜ ARI Teknokent 
bünyesinde yer alan değerli firmalarımızı ve İTÜ Çekirdek’te yer alan ve 
fikirleriyle yeni ufuklar açmaya çalışan girişimcilerimizi tanıyacağınız 
metinleri bulabileceksiniz.

İTÜNOVA TTO Bölümü’nde ise Doç. Dr. İlker Murat Koç’un gerçekleştirdiği 
“Laparoskopik ameliyatlarda doku hasarını en aza indirmeyi amaçlayan 
proje ve çözümü”ne dair bilgileri içeren röportajı ve Yrd. Doç. Dr. Levent 
Kavurmacıoğlu’nun yürütücülüğünde gerçekleşen “Özgün Helikopter 
Projesi”’nde tasarlanan kanat uçlarıyla verimliliği arttırmayı amaçlayan 
proje”ye ait röportajı bulabileceksiniz.

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. 

Son olarak, 2018 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini ve Türkiye 
Ar-Ge ekosistemine başarılı çalışmalarının meyvelerinin toplanabileceği 
günler sunmasını temenni ederiz. H2O E-Dergisi’nin yeni sayılarında 
görüşmek üzere, keyifli okumalar!

Saygılarımızla, 
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Teknoloji ilerlerken insanoğlunun en fazla gelişme görmek istediği noktalardan biri 
de sağlık. Birçok çaresiz hastalık için umut verici tedaviler geliştirmeye devam 
ederken bir yandan da mevcut başarılı yöntemleri geliştirmek önemli bir görev. 
Böylece hem doktorların işlerini kolaylaştırmak, müdahale alanlarını genişletmek 
mümkün olurken hem de tedavilerin daha hızlı, daha acısız, daha sorunsuz hale 

gelmesini sağlıyoruz.

İnsan vücudunda çalışmayı en zor kılan koşullar çoğu zaman 
alan darlığı ve hassas bölgelere yakınlık oluyor. Böyle bir 
durumda doktorların geri bildirim alabilmesi, operasyonun 
başarısında önemli rol oynuyor. İTÜ Makine Fakültesi’nde 
öğretim üyesi olan Doç. Dr. İlker Murat Koç geliştirme 
sürecine dahil olduğu yöntem de doktorların çalıştıkları bölge 
konusunda daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlayacak önemli 

Doç. Dr. İlker Murat Koç

 Tedavi Süresi Kısalacak!

Laparoskopik  Ameliyatlarda
Doku Hasarı En Aza İndirilerek

bir teknoloji. Özel sensörler kullanan bu teknoloji, bir cihaz 
yardımıyla bir bölgeye dokunduğunuzda size sanki kendi 
elinizle dokunmuşçasına bir geri bildirim sağlıyor. Böylece çok 
daha dar alanlarda, özel tasarlanmış cihazlarla daha hassas 
bir çalışma uygulanabiliyor. Araştırmanın detaylarını konuş-
mak ve İTÜNOVA TTO’nun projeye katkılarını dinlemek için 
Doç. Dr. İlker Murat Koç ile konuştuk.
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
İ.M.K: Merhabalar ben Doç. Dr. İlker Murat Koç.  İTÜ Makine 
Fakültesi Öğretim Üyesiyim. 1996 yılında İTÜ Makine 
Fakültesi’nden mezun oldum.  Daha sonra yine aynı fakült-
ede araştırma görevlisi oldum. Master eğitimimi hidrolik ve 
pnömatik sistemlerin kontrolü konusunda İTÜ Makine 
Fakültesi’nde tamamladıktan sonra burs alarak ABD’de 
doktora yapma imkânı buldum. Bir süre Michigan State 
Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundum. Sonrasında 
doktora faaliyetlerine başlamak üzere Carnegie Mellon 
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde bulundum. 
Orada Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. Sonrasında dokto-
ra eğitimim bitiminde Türkiye’ye geri döndüm ve tekrar İTÜ 
Makine Fakültesi’nde Öğretim üyesi olarak çalışmalarıma 
başladım. Sonrasında misafir öğretim üyesi olarak, kısa süre 
Münih Üniversitesi’nde şu anda hala belli aralıklarla düzenli 
olarak birlikte çalıştığımız INSA Lyon ile irtibatım devam 
ediyor ve Imperial College London’da da misafir öğretim 
üyesi olarak yaklaşık iki yıla yakın bir süre orada bulundum. 
Şu anda İTÜ Makine Fakültesi’nde Doç. Dr. unvanı ile 
çalışmalarıma devam ediyorum. 
Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsedebilir 
misiniz?
İ.M.K: Birçok araştırma projesi gerçekleştirdim. Çalışma 
alanım titreşim ve kontrol üzerine ağırlaşmış durumda. 
Bunlardan da biraz daha özelleşecek olursak dokunsal algıla-
ma konusunda uzun süredir çalışmalarımız devam ediyor.  
Bu alanın haricinde yapmış olduğumuz diğer endüstriyel 
çalışmalarda var.  Yani otomotiv sektörüne uçak teknolojis-
ine yönelik ve imalat teknolojisine yönelik birçok proje var. 
Bunlardan bir tanesi güncel çalışmalardan termal enerjinin 
geri dönüşümü gösterebiliriz. Bunu bir otomotiv firmasıyla 
birlikte yaptık Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yine 
sürdürdüğümüz proje oldu. Bu çalışmamız sonucunda da bir 
firmayla yani bir firma iki üniversite ile birlikte 
sürdürdüğümüz proje de bir patentle çalışmamızı 
neticelendirmiş olduk. Araçlardaki termal enerjinin tekrar 
geri kazanılarak araç üzerindeki sensörlerin kablosuz olarak 
veri aktarımını yapabilmesi ve termal enerji ile beslenmesi. 

Bunu başarıyla yeni bir konsept oluşturarak başarmış bulun-
maktayız. 
İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiğiniz projenin teknik deta-
ylarından bahsedebilir misiniz?
İ.M.K: Laparoskopik ameliyatlarda operatör dokuyu hisse-
demiyor. Yan, kapalı bir alanda oluyor ve hasta üzerinde 
yaklaşık iki ya da üç delik deliniyor. Ve laparoskopik cihaz 
karın içerisine gaz basan bir cihaz ve kamera yardımıyla 
operasyon alanını görmeye ve hissetmeye çalışıyor ancak 
hissiyat bilgisi burada biraz zayıf kalıyor. Dolayısıyla operatör 
doktor kapalı yapılan bir cerrahi operasyon sırasında bu alanı 
göremiyor ve hissedemiyor. Biz burada dokunsal algılama 
dediğimiz şu anda araştırma alanının önemli konularından bir 
tanesi olan sensör tasarlayarak o bölge de operatör doktorun 
uygulamış olduğu kuvvete karşılık ameliyat alanındaki basınç 
dağılımını ölçerek dokunun travma görmemesi için gerekli 
olan kontrolü yapıyoruz. Aslında yapmış olduğumuz işlem bu. 
Siz görmediğiniz, hissedemediğiniz bir cismi tutmaya 
çalışıyorsunuz. Onun ne kadar kuvvette ne kadar basınç 
dağılımı oluşturduğunu ölçmeye ve görüntülemeye ve bu 
sonuçlara göre uygulanacak olan yöntemi düzenlemeye 
çalışıyoruz. Bu şekilde ameliyat bölgesine cerrah tarafından 
zarar verilmemesi amaçlanıyor ce ameliyatlarda iyileşme 
süresini hızlandıran ve zarar gören dokunun olumsuz 
faaliyetlerinin ortadan kalkmasına katkı sağlıyoruz. 
İTÜNOVA TTO’nun bu projede size katkıları nelerdir?
İ.K.M: İTÜNOVA TTO bizim çalışmalarımıza çok ciddi olumlu 
katkılarda bulundu. Bu projede proje çıktısı olan konularda da 
yine İTÜNOVA TTO devreye giriyor. Yaptığımız çalışmalardan 
çıkan patentlerin hazırlanmasında o sürecin takip edilmesi ve 
bizim iş yükümüzün azaltılması konusunda ve daha 
profesyonelce yapılması konusunda ciddi derecede katkılar 
saplayarak iş yükümüzü azaltıyor. İTÜNOVA TTO ile 
çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.
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Yrd. Doç. Dr. Levent Kavurmacıoğlu

Askeri yatırımları ve savunma sanayisi yatırımları teknolojinin ilerlemesi anlamında 
önemli lokomotifler. Birçok ülke bilimde ve teknolojide gelişme sağlarken bunun en 
büyük uygulama alanlarından biri de askeri alanlar oluyor. Zira araştırma ve 
geliştirme çabalarına ciddi bütçeler harcanması ve projelerin kapsamlı şekilde 
kullanılması bu tarz projelerle mümkün oluyor. Elbette geliştirilen teknolojilerin 

birçoğu daha sonra gündelik hayata etki edecek noktalarda da kullanılıyor.

Türkiye’nin son yıllarda kendi askeri araçlarını geliştirmek 
için başladığı çalışmalar da birçok akademik projenin 
başlamasına önayak oluyor. Bunlardan biri de özgün 
helikopter projesi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafın-

dan başlatılan projede, türbin verimliliği ve kanat ucu 
mimarisi gibi alanlarda yürütülen akademik çalışmanın 
yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Levent Kavurmacıoğlu, bize son 
aşamaya gelen projenin detaylarını anlattı.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
L.K: Aslında bütün öğretim hayatım İTÜ’de geçmiştir. 
Öğrencilik, yüksek lisans, doktora. Sonrasında sadece bir 
iki sene kadar bir süre de ABD’de bir üniversitede bulun-
dum. Özellikle son zamanlarda çalıştığım konuları orada 

doktora sonrası çalışmamda ilerlettik ve başlattık 
diyelim. Şu anda Yrd. Doç. Dr. olarak İTÜ Makine Fakülte-
si’nde Öğretim Üyesi’yim. Yaklaşık olarak 10’un üstünde 
ders verdim farklı başlıklarda. Şu anda da akışkanlar 
mekaniği, öğütme sistemleri dersleri ve ileri akışkanlar 

Tasarlanan Kanat Uçları Sayesinde

Özgün  Helikopter Projesiyle
Verimlilik Artacak
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mekaniği gibi dersler veriyorum. 
Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsedebilir 
misiniz?
L.K: İTÜNOVA TTO genç bir kurum olduğu için daha 
öncesinde üniversite içerisinde yaptığımız projelerde 
vardı tabi. Pompa türbin araştırma merkezi kurduk 
burada.  DPT projesiydi bu. On sene önce gerçekleşen 
bu projenin yaklaşık 1 milyon liralık bir bütçesi vardı.  
Buradaki kıymetli hocalarımız Mete Hoca, Haluk Hoca 
hep beraber kurduk bu merkezi.  Türbinlerin ve pom-
paların test edildiği bir merkezdi. İstanbul’a işte 
Melen’den biliyorsunuz su getiren boru hattı var. 
Yaklaşık 140 km. Oranın hava kazanı hesaplarını 
yaptık. İstasyonun optimum çalışma koşullarını ortaya 
koyduk. Bu konuda İSAŞ ile çalışıyoruz. Oradaki 20 
senelik pompa istasyonlarının yenilenmesi ve daha iyi 
çalışması için projeler yaptık hatta bunun sonucunu 
geçen sene öğrendik. Yıllık elektrik tüketimi Gebze 
Pompa İstasyonu’nda 500 bin lira civarında azalmış. 
Çok mutlu oldular. Şimdi yenileri içinde çalışmalar 
yapıyoruz. 
Bize İTÜNOVA TTO ile gerçekleştirdiğiniz projenin 
detaylarından bahsedebilir misiniz?
L.K: Şimdi yıllar önce alınan bir kararla İTÜ’nün yaptığı 
bir helikopter vardı. Belirli bir yere kadar ilerledi sonra 
Özgün Helikopter Projesi yapımına karar verdi Savun-
ma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı. Bunun-
la ilgili bir proje açıyor ve TAİ ile TEİ üstleniyor aslında. 
Bunlar bir merkez kuruyorlar DKTM diye: Döner Kanat 
Teknoloji Merkezi. O merkez çağrılara çıkıyor. Çeşitli 
konularda çağrılara çıkıyor. Tabi ki bir helikopter 
deyince helikopterin motoru var, rotoru var, aktarma 
organları var. Dolayısıyla parçalıyorlar projeyi. Bu 
parça konulardan birisi de aslında benim ABD’de 
çalıştığım konuyla ilgiliydi. Türbin kanat ucu dizaynının 
değiştirilerek performansının artırılması. Bu çağrıya 
katıldık biz.  Sonuçta bize verdiler projeyi ama 
kadromuz çok iyiydi. Kadromuzda Erkan Aydar Hoca 
var İTÜ’den Marmara Üniversitesi’nden(MÜ) Emre 
Alpman diye benim aslında ABD’den arkadaşım var. 
ABD’de beraber çalıştığım Cengiz Camcı, yani Penn 
State, İTÜ ve MÜ’den oluşan bir projeydi. 
Yürütücülüğünü ben üstlendim. Yaklaşık üç sene oldu. 
Önümüzdeki günlerde sona eriyor proje. Grubumuzda 
üç tane öğrencimiz vardı birisi bizde asistanlık yapan 
Canberk Bey yine bizde asistanlık yapan Hıdır Bey ve 
Enerji Enstitüsü’nden Kaan Bey. Bu arkadaşlarımızda 
bizim ekibimizi tamamlayan diğer isimlerdi. Süreçte 
altı ayda bir rapor sunduk. Onlar bize kendi türbinleri-
nin geometrisini zorda olsa verdiler birinci senenin 
sonunda. Artık bir takım pasif kontrol yöntemleriyle 
türbin performansının artırılmasına yönelik birçok şey 
verdik. Şimdi sonuncusu da orijinal bir şey. Özgün bir 

kanat ucu yapısı oluşturuyoruz. Onu da tamamlayıp 
teslim edeceğiz.
İTÜNOVA TTO size bu proje de ne gibi katkılar 
sağladı?
L.K: Biz senelerdir proje yapıyoruz. En büyük problem-
lerimizden biri, birkaç problem vardı ama öncelikle 
belirtmek istediğim mali konularda projenin 
yönetilmesi başlığı.  Bürokratik bir takım işler.  Ben 
diyordum ki benim projede şunu almam lazım. Sadece 
ismini söylüyordum ve o bana geliyordu. Biz burada 
satın almalarla uğraşırken işte üç tane teklif al vs. 
devlette satın alma işlemleri çok zorlu bu yüzden çok 
vakit kaybı yaşıyorduk. Bu konuda destekleriyle 
inanılmaz hız kazandık. Mali olarak projeyi yönetmek 
zorunda olmadım. 
İkincisi, projeler bize gelebilmeye başladı. Mesela 
İTÜNOVA TTO’dan arkadaşlarımız arıyor bize bir konu 
getiriyor, “Hocam böyle bir konu var gelir misiniz?” 
gidiyoruz, görüşmeleri yapıyoruz, sanayi firmaları ile 
akademisyenleri buluşturuyorlar. Çünkü artık İTÜNO-
VA TTO’da üniversiteye mensup akademisyenlerin 
çalışma alanlarını iyi biliyorlar.  Geçtiğimiz günlerde 
geldi bir AB projesi var yüzen rüzgâr türbini projesi 
bana hocam üzerine konuşalım mı bir şeyler yapabilir 
miyiz dediler gittik konuştuk neler yapabiliriz diye. 
İşte TOFAŞ’tan geliyorlar, benim çalıştığım konularla 
ilgili sağ olsun arkadaşlar kimlerin hangi alanlarda 
çalışma yapmak istedikleri konusunda çok bilgililer. 
Proje bulma konusunda da inanılmaz destekleri var. 
Üçüncüsü de biz kendimiz projeyi bulduğumuzda 
proje yapmaya kalktığımız zaman firmalar İTÜNOVA 
TTO ile yapalım diyorlar. TAİ öyle yaptı. Borusan öyle 
yaptı. Zaten bende artık İTÜNOVA TTO konuya dâhil 
olsun diyorum çünkü İTÜNOVA TTO arkasında 
İTÜ’nün gücünün yer aldığı bir kurum, imajı güçlü ve 
sağladığı destekler müthiş ölçüde her bakımdan.
Son bir şeyden bahsedeyim size, burada İTÜNOVA 
TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil’e teşekkür etmek 
istiyorum. Onu burada iyi bir şekilde anmam lazım. Bu 
proje kapsamında öğrencilerimi kongrelere yollamam 
gerekiyordu. DKTM TAİ projesinde bütçede problem-
ler oldu. Çocuklar yollayamayacağız gibi bir durum 
ortaya çıktı. Ben cebimden karşılamayı düşünüyor-
dum. O Ara konuyu Ercan Bey ile konuştuk. Hocam 
ben size destek sağlamaya çalışırım dedi. Benim iki 
öğrencimi İsveç'e kongreye yolladı. Dünya’nın en 
önemli kongresine yolladı. Bir başka öğrencimiz 
Hawaii’ye gitti onun desteğini sağladı. Dışarıdan 
bakınca ufak tefek görünen ama en tıkandığınız anda 
gelen müthiş bir destekti bu. İTÜNOVA TTO bu konu-
larda proje çerçevesinde bizim hayatımızı değiştirdi 
diyebilirim. Çok memnunum, çalışan herkese, kuru-
luşuna vesile olanlara müteşekkirim.  
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Gün geçtikçe daha fazla sayıda şirket ve hükumet fosil 
yakıtlara bağımlılığı azaltacak projelerle geliyor. Hem 
çevresel hem de ekonomik çıkarlar düşünüldüğünde 
elektrikli otomobillerin yaygınlaşması kaçınılmaz 
görünüyor. Ancak pil ömrü veya pil kapasitesi gibi 
konular, üreticilerin ve kullanıcıların kafasını karıştır-
maya devam ediyor. Tesla, Toshiba, Panasonic ve 
Samsung gibi şirketler, aralık ve pil kapasitesini 
geliştirme konusunda büyük adımlar atıyor ancak 
hiçbiri henüz istenen seviyelere ulaşabilmiş değil. 
Waterloo Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından 
yürütülen yeni bir çalışmada, lityum metalden üretilm-
iş negatif elektrotların “pil depolama kapasitesini 
önemli ölçüde artırabileceği” ve bunun da elektrikli 
araçların yeteneklerini büyük ölçüde artırabileceği 
ortaya koyuldu. Joule dergisinde yayınlanan makale, 
bilim insanlarının piller içinde şarj taşıyan elektrolit 
sıvısına fosfor ve sülfür elementlerinden oluşan bir 

bileşeni nasıl eklediğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Ekip, 
bu bileşenin, “kendiliğinden son derece ince bir 
koruyucu tabaka ile kaplanması” için bir pilin içindeki 
lityum metal elektroduyla reaksiyona girdiğini iddia 
ediyor. Bu korumanın da risk veya bozulma olmadan 
pil içerisindeki lityum metal elektrotların kullanılması-
na izin verdiğini belirtiyor. Bu gelişme, yeni araçlardaki 
menzili üç katına çıkarabilir. Bu gelişmenin basitçe 
pillerin ve pil sistemlerinin kapasitesini artırdığını 
söyleyebiliriz. Ancak daha büyük ölçekte değer-
lendirdiğimizde, bu sistem elektrikli otomobillerde 
başarıyla uygulanmaya başladığında, yalnızca elek-
trikli araç teknolojisine önemli bir katkı sağlamakla 
kalmayacak, çevre üzerinde ve iklim değişikliği 
üzerinde de büyük olumlu etkiler sağlayacaktır. Elek-
trikli otomobiller yolda birincil araçlar haline geld-
iğinde, emisyonlar büyük ölçüde azalacak ve Dünya 
daha yaşanılabilir hale gelecektir.

Elektrikli araçların yaygınlaşması ve insanlar tarafından benimsenmesinin önündeki en 
büyük zorlukların başında pil kapasitesi ve buna bağlı olarak menzil aralığı geliyor. Yeni bir 
çalışma ise elektrikli araçların menzil kapasitesini 3 katına çıkarılabileceğini gösteriyor.

Menzili Üç Katına Çıkabilir
Elektrikli  Otomobillerin



11

Geçtiğimiz günlerde Almanya’da bilim dünyasını çok sevindiren bir gelişme oldu. 
Doktorlar yedi yaşındaki çocuğunun vücudunun yüzde 80’ini yeni bir cilt ile 

kaplamayı başardı.

2015 yılında Ruhr Üniversitesi’ndeki Almanya Çocuk 
Hastanesi’ne vücudunun bir bölümü yanık ve yaralara 
kaplı bir çocuk getirilmişti. Yapılan tetkikler sonucun-
da çocuğun halk arasında “kelebek hastalığı” olarak 
bilinen “Junctional Epidermolysis Bullosa (JEB)” 
hastalığına sahip olduğu belirlendi. Kelebek hastalığı 
çok yaygın bir hasatlık değil. Dünya genelinde yaklaşık 
500.000 kişi bu hastalığa sahip olduğu düşünülüyor. 
Buna karşın Kelebek hastalığının tedavisi oldukça zor. 
Bu hastalığa sahip kişilerin ciltleri oldukça hassas 
oluyor. Kolayca su toplayan derileri normal insanlara 
göre kanser gibi hastalıklara çok daha açık. Vücu-
dunun üçte ikisi yanıklarla kaplı bu çocuk da uygula-
nan tedavilerin hiçbirine cevap vermemiş. Durumu 
giderek kötüleşen çocuğun artık ölüm ihtimali oldukça 
yüksek hale gelmiş. Bu noktada doktorlar son çare 
olarak Modena Üniversitesi Rejeneratif Tıp Merkezi 
Müdürü Michele de Luca ve İtalya’daki Reggio Emilia 
ile temasa geçti. Hücre araştırmacısı olan Michele de 
Luca daha önceden cilt aşılamaları üzerine çalışmalar 
yapmıştı. Ekibiyle birlikte çalışmaya başlayan de Luca, 

çocuğun cildinden çeşitli hücreler aldı. Bu hücreler 
arasında kök hücreler ve pek çok farklı hücreye 
dönüşüp aynı zamanda da büyümeye devam edebilen 
olgunlaşmayan hücreler bulunuyordu. Ardından bu 
hastalığa neden olan genin normal bir versiyonunu cilt 
hücrelerine iletmek için zararsız bir virüs kullandılar. 
Bunun sonucunda hazırlanan hücrelerin artık genetik 
mutasyona sahip olmadığı görüldü. Genetik mühendis-
liğinden yararlanılarak elde edilen bu yeni hücreler 
laboratuvarda cildi tamamlamak için kullanıldı. Labor-
atuvarda oluşturulan yeni cilt en son çocuğun vücudu-
na aşılandı. Aşılama oldukça başarılı oldu ve ölmesi 
beklenen çocuk şu an aşılama üzerinden geçen 2 
yıldan sonra normal çocuklar gibi bir hayat sürüyor. 
Doktorların deri büyütme işlemi için genetik 
mühendisliğinden yararlanmaları ilk değil. Ancak bu 
seferki çalışma geçmişteki çalışmalardan oldukça 
büyük. Doktorlar hastanın vücudunun yaklaşık yüzde 
80’ini kapattı. Luca, bu çalışmanın gelecekteki deri 
hastalıkları için bir umut olduğunu ve rejenere edilen 
cildin oldukça iyi bir kaliteye sahip olduğunu belirtti.

Bilim İnsanları Kök Hücre Tedavisiyle

Kelebek Hastalığına
Çözüm Üretti
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Dünya’dan bir milyon mil ötede bir 
yörüngede dolaşması hedeflenen 
teleskop, bilim insanlarının evrenin 
en derin ayrıntılarını görmelerine ve 
böylelikle de oluşan galaksiler hakkında daha fazla 
fikir sahibi olmalarına yardımcı olacak ve en önemlisi 
de NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’ndan altı kat 
daha fazla büyük yansıtıcılara sahip olan JWST, Güneş 
Sistemi dışındaki gezegenlerin atmosferlerini de 
inceleyebilecek. Bunu son derece yüksek çözünürlük-
te yapacak. Ancak NASA’nın bu muhteşem teleskopla 
ilgili emin olması gereken noktalar var. Örneğin tele-
skop hem fırlatma hem de zorlu uzay ortamına 
dayanacak kadar sağlam mı? NASA’nın bu sorulara hiç 
düşünmeden olumlu yanıt vermesi gerekiyor. Bunun 
için NASA, kriyojenik testten önce teleskobu Mary-
land’daki Goddard Uzay Uçuş Merkezi’ndeki akustik ve 
titreşim testlerine aldı. Geçtiğimiz aralık ayında JWST 
bu teste “beklenmedik bir tepki” verdi ve NASA 

Teleskobun uzayın soğuk koşulları-
na hazır olup olmadığını anlamak 
için yapılan test yaklaşık 100 gün 
sürdü. Bu süre içerisinde teleskop 
süper soğuk hava koşullarının 
hakim olduğu kriyojenik odada 
bırakıldı. Teleskobun sıradaki test 
yeri ise California.

NASA, geçtiğimiz hafta temmuz ayından beri Johnson Space Center’da bulunan 
James Webb Uzay Teleskobu’nun sonunda devasa kriyojenik test odasından 

çıkarıldığını duyurdu.

 Kriyojenik Test Odasından Çıktı

James Webb 
Uzay Teleskobu

James Webb Uzay
Teleskobu (JWST)
En Güçlü Uzay
Teleskobu Olacak testleri geçici olarak durdurdu. Uzun çalışmalar sonu-

cunda sorunun kaynağı bulundu ve teleskop Hous-
ton’a taşınmadan önce testi tamamladı. Teleskobun 
şimdiki durağı Northrop Grumman’da yer alan Redon-
do Beach. Burada JWST’nin ana aynası “güneş siper-
liği” ile birleşecek. Bu siperlik teleskobun aşırı 
ısınmasını önlemek için tasarlamış bir yapıdır. JWST’nin 
kızılötesi ışıkta gözlem yapabilmesi gerekir. Bu da 
teleskobun düzgün için aşırı soğuk havada bile 
düzgün çalışmasını ifade eder. Kapton adı verilen ince 
bir materyalden oluşan güneş siperliği güneşin yoğun 
ısısını engeller. NASA bu siperliğin oldukça zor ve 
karmaşık bir kurulumu odluğunu düşündüğü için tele-
skobun lansmanını 2018 sonundan 2019 baharına 
erteledi. Ancak JWST güneş siperliği ile birleştirildik-
ten sonra teleskobun üzerine birkaç bileşen daha 
yüklenecek. Sonuçta uzay aracı az ya da çok tamam-
lanmış olacak. Northrop Grumman’da bazı ek testlere 
tabi tutulacak olan JWST, ardından fırlatılması için 
Fransız Guyanası’na gönderilecek.
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Son yıllarda kişisel sağlık cihazları ciddi bir yükseliş içerisinde. Özellikle giyilebilir 
ürünlerle başlayan popülarite artık evde kendi kendinize kan örneği alabileceğiniz 

cihazlara kadar uzanmış durumda.

Drawbridge Health’in avuç içi büyüklüğünde 
geliştirmiş olduğu bu cihaz başka bir laboratuvarda 
yapılması gereken testler için sadece birkaç damla kan 
alıp saklayabilme kapasitesine sahip bir teknoloji 
kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde kişi ikinci bir kişiye 
ihtiyaç duymaksızın kendi kanını alabiliyor ve 
kartuşunda saklayabiliyor. Cihazın tamamını laboratu-
vara göndermek yerine de sadece kartuşu göndermesi 
yeterli oluyor. Drawbridge Health’in cihazı doktora 
gittikten sonra bir de laboratuara gitmeyi sevmeyen 
herkes için oldukça ideal bir ürün. Ayrıca cihaz üst 
kolunuzdan sadece bir iki damla kan aldığı için iğneden 
nefret eden ve korkanlara da rahat bir nefes aldırıyor. 
Drawbridge, tıbbi alandaki tek kan teşhis aracı değil. 

Bunun gibi başka kan teşhis araçları da bulunuyor. Ki 
girişimin de en büyük rakibi olan Theranos bunların 
biri.  Theranos, tek bir kan damlasıyla yüzlerce 
hastalığı teşhis etmeyi taahhüt eden bir girişim.  
Ancak iki şirketin ayrıldıkları çok önemli bir nokta var. 
O da Theranos’un aksine Drawbridge sadece kan 
topluyor, test yapma gibi bir teknolojiye sahip değil. 
Ayrıca Theranos son dönemde yaşadığı krizler sebebi-
yle tartışmalı bir konumda bulunuyor. Buraya kadar 
her şey oldukça iyi. Ancak Drawbridge Health’in 
aşması gereken birkaç engel var. Bunların en önemlile-
rinden biri de Amerika Gıda ve İlaç İdaresi. Çünkü cihaz 
tıbbi statüde ve bunun için FDA’nın onayını almak 
zorunda.

 Artık Avuç İçi Boyutundaki
Kan  Verme  İşlemi

Cihazlarla Yapılabilecek



Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi 
Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği ve ülkemizde 
inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol 
oynayan Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası 
ödülleri İstanbul Kongre Merkezi’nde dağıtıldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 
ödül töreninde BEE’O, İnovaLİG ikincilik kategorisinde 
“İnovasyon Sonuçları” ödülüne layık görüldü. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 
ödül töreninde, BEE’O Kurucu ortağı ve Genel Müdürü 
Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, 
ödülü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gençlik ve Spor 
Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elinden aldı. Bine 
yakın başvuru arasından ödüle layık görülen BEE’O 
Propolis, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI 
Teknokent’te bulunan firmasında üretiliyor. Uzman 
gıda ve ziraat mühendisleri kontrolünde üretilen 
BEE’O, TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD İnovasyon Ödüllü 
Türkiye’nin ilk ve tek yerli propolisini içeriyor. BEE’O, 
ham halde tüketilemeyen propolis için İstanbul Teknik 
Üniversitesi ARI Teknokent’te geliştirdiği Ar-Ge 
yöntemiyle propolisin içerisindeki yararlı bileşenleri 

Kovandan sofraya sağlık misyonuyla üretilen BEE’O Propolis, Türkiye İnovasyon 
ve Girişimcilik Haftası’nda İnovaLİG İnovasyon Sonuçları Kategorisi’nde ikincilik 

ödülüyle taçlandırıldı.

maksimum oranda koruyacak özütleme yöntemini 
geliştirdi. Ülkemize Çin’den ithal edilen propolisin 
Türkiye’de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle yerli 
üretimini başlatan BEE’O, Anadolu propolisini 
Amerika’dan Avrupa’ya, Kore’den Suudi Arabistan’a 
pek çok ülkeye ihraç ediyor. İnovaLİG ile birlikte 
toplamda ulusal ve uluslararası 11 farklı ödüle layık 
görülen BEE’O, Anadolu propolisini bir dünya markası 
yapma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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Türkiye İnovasyon Ligi’nden Ödül İle Döndü!

Anadolu Propolisini Sofralara Taşıyan



Verifone
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Tüm bankalardan hızlı ödeme alabilmesi sayesinde 

sıra beklemeyi azaltan cihaz, minimal tasarımı ve 

hafifliğiyle ister mağaza ya da işletmede, ister 

sahada her an kolaylıkla taşınabiliyor. NFC temassız 

işlemleri destekleyen cihaz, PCI PTS 3.X onayı ve 

VeriShield uçtan uca şifreleme teknolojisiyle 

güvenlikten taviz vermiyor. NFC temassız işlemleri 

de destekleyen cihaz, bankacılık uygulamaları, 

restoran otomasyonu, Verifone Perakende Çözümü, 

Zubizu uygulaması, kontör yükleme, kupon sadakat 

uygulamaları ve kampanyalarıyla da hem 

işletmeciye, hem de müşteriye özel bir ödeme 

deneyimi sunarak ödeme teknolojilerinde çıtayı 

yükseltiyor.

Ayrıca Verifone, Türkiye’de Veri Merkezi bünyesinde 
2013 yılından beri TSM (Güvenli Servis Sağlayıcı) hizmeti 
veriyor. Verifone, TSM merkeziyle tüm sektöre hizmet 
verirken, farklı uygulamaları daha etkin biçimde hayata 
geçirip işletmenin ek gelir kazanmasına da olanak 
sağlıyor. TSM merkezi satış, operasyon, faturalama, bakım 
onarım süreçlerinde de kullanılabiliyor. Türkiye’nin ilk TSM 
servisine sahip Verifone, 5 yıldır veri aktarımında ekstra 
güvenlik ve kolaylık sağlıyor. TÜBİTAK ve GİB (Gelir 
İdaresi Başkanlığı) onaylı yüzde yüz Verifone üretimi 
cihaz ile birlikte Verifone, mobil ve masaüstü yazarkasa 
seçenekleri ile artık her ihtiyaca karşılık veriyor.

Cihazın aydınlatmalı tuş takımı “Splash Resistance” 

(ani ve az miktarda sıvı sıçramalarına karşın kısa 

süreli koruma) özelliğiyle özellikle sahada çalışırken 

meydana gelebilecek kazalara karşı cihazı koruyor. 

400 MHz ARM11 32-bit RISC işlemciye sahip cihaz, 

güçlü işlemcisi sayesinde ödeme işlemlerini daha 

hızlı bir şekilde gerçekleştirerek beklemelerin önüne 

geçiyor. Bütün bunlara ek olarak kart yıpranmasını 

engelleyen çip okuyucusu (Landed SCR) 

teknolojisine de sahip olan cihaz, yüz binlerce kez 

işlem yapabilme olanağı sunarak kullanıcılarına 

tasarruf sağlıyor. Verifone’un ürün portföyü, mali 

modülü Türk mühendisleri tarafından yazılmış olan 

cihazla tamamlanıyor.

Geliştirdiği İnovatif Yazarkasa POS
Cihazı İle Müşterilerine

Kullanım Kolaylığı ve Güvenilirlik Sunuyor!
Verifone’nun Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen mobil yazarkasa POS 
cihazı VX680 ECR; taşınabilirliği, kullanım kolaylığı ve güvenliğiyle hem 
müşterilerin hem de esnafın ödeme işlemlerinde kolaylık sağlıyor. Cihaz, 
TÜBİTAK’ın yanı sıra GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından da onaylı. Cihaz, 
yemek kartı, kupon, sadakat uygulamaları ve kampanyalar ile kullanıcısına özel bir 

ödeme deneyimi sunuyor. 

İster İşletmede İster Sahada!



1992 yılından bu yana planlama ve çizelgeleme 
optimizasyonu konularında değişken usullerde hizmet 
veren bir şirket olan ICRON firmaların; “Ne kadar 
stoklama yapmalıyım bu üründen?” veya “Ne kadar 
yeni üretim yapmalıyım?”, “Hangi makinede, hangi 
tesiste üretim yapmalıyım?” , “Hangi tesisten nereye 
taşıma gerçekleştireyim?” gibi günlük operasyonel 
kararlar almalarına yardımcı oluyor. ICRON ve çalışma 
alanları hakkında görüştüğümüz firmanın Yönetici 
Ortağı Ali Tamer Ünal “Icron bir yazılım. Bir platform 
diyoruz aslında. Buna platform dememizin en önemli 
sebebi uğraştığımız konu aslında. Icron üstünde her 
müşterinin kendi problemini çözebileceği çözümü 
geliştirmek için modelleme yapabileceği bir ortam 
sunuyor.” diyerek ICRON’un temel avantajlarından 
bahsederken destek verdikleri firmalar arasında 
Arçelik-Şişecam-Vestel-Eczacıbaşı gibi pazarının 
önemli şirketlerinin yer aldığını belirtti. Avrupa’da 
Belçika ve Holanda’da olmakla birlikte Almanya’da da 
büyük ölçekli firmalarla çalışma halinde olduklarını 
belirten Ünal, “Singapur’da bir ofisimiz var.  Singapur 

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

“ICRON, ETERATİON ve MATRİKS “  firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

Başarılarını Paylaşıyor

İTÜ ARI  
Teknokentli  Firmalar 

ICRON Yönetici Ortağı
Ali Tamer Ünal:
“Türkiye’de pazarın önemli bir
oyuncusuyuz, global anlamda da
gelişim çalışmalarımızı devam
ettiriyoruz.”

Airlines, Rolls Royce gibi Caterpillar gibi şirketlerle de 
çalışıyoruz global anlamda. Dolayısıyla global bir 
operasyonumuz var diyebiliriz. Türkiye’de pazarın 
önemli bir oyuncusuyuz. Ama global anlamda da 
gelişmemizi sağlamaya çalışıyoruz.” diyerek ICRON’un 
globalleşme hedeflerinden bahsetti. İTÜ ARI 
Teknokent içerisinde yer almaktan son derece 
memnun olduklarını vurgulayan Ünal, “İTÜ ARI 
Teknokent’in ilk müşterilerinden biriyiz. Bu bizim için 
birkaç noktadan önemli. Uğraştığımız konu zaten 
tamamen Ar-Ge üzerine kurulmuş bir konu yani ICRON 
üstündeki teknoloji bizim tarafımızdan geliştirilip 
dünyaya sunulan bir teknoloji.  Bu anlamda doğru 
noktadayız. Tabi İTÜ ARI Teknokent bize akademik 
kaynaklara erişim açısından bir avantaj sağlıyor. 
İTÜ’deki endüstri mühendisliği ile bir işbirliğimiz var. 
Yoğun bir üniversiteden kaynak kullanımımız var. 
Dolayısıyla biz İTÜ ARI Teknokent’te yer almaktan çok 
memnunuz ve yaptığımız faaliyetler açısından burada 
bulunmayı çok önemsiyoruz.” diyerek İTÜ ARI Teknokent 
ekosisteminden elde ettikleri avantajları anlattı.
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ETERATION Genel Müdürü Suat Eker:
“İTÜ ARI Teknokent’te olmak hem
çok büyük bir motivasyon kaynağı
hem de teknoloji firmalarıyla olmak
bize büyük katkılar sağlıyor.”
2002 yılında 3 kişiyle başlayan yolculuğunda bugün 50 
kişilik bir firma haline gelen ETERATION 15. yılında 
bağımsız bir şirket olarak çalışmalarına devam ediyor. 
Firmanın yenilikçi teknolojiler alanında hizmet verdiğini 
ve ilerlemek istediğini belirten ETERATION Genel Müdürü 
Suat Eker, “Şimdiye kadar Türkiye’nin önde gelen 
kurumlarına yapılmış pek çok projemiz var. Danışmanlık 
çalışmalarımız var, eğitim çalışmalarımız var. Biz 
neredeyiz sektörler arasında derseniz, daha çok yeni 
teknolojiler tarafındayız. Zaten İTÜ ARI Teknokent’te 
bulunma sebeplerimizden bir tanesi de bu. Hem ulusal 
hem uluslararası alanda birçok projeye katkı sağladık. 
Bunların bir kısmı yazılım teknolojileri konusunda oldu. 
Hala, özellikle JAVA dünyasında yazılım ve teknoloji 
kullanan arkadaşlar ETERATİON’ın da geliştirdiği bir 
takım teknolojileri farkında olmadan kullanıyorlar. Yeni 
yaptığımız projelerde mutlaka bulut teknolojilerini 

kullanmaya çalışıyoruz.” diyerek ETERATION’un 
faaliyetlerinden bahsederken geleceğe dair hedefleri 
arasında özellikle sensörlerden hızla akan verilerin anlık 
olarak çok hızlı işlenip üzerinde aksiyon almaya elverişli 
çıktılar haline getirilmesi için çalışılacağını belirtti. İTÜ ARI 
Teknokent’te 10 yıldır yer alan bir firma olarak önemli 
kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Eker, “Gerçekten 
burada bulunmak hem çalışanlar açısından çok büyük bir 
motivasyon kaynağı hem de teknolojinin içinde teknoloji 
firmalarıyla bir arada olmak çok keyif veriyor. Zaman 
zaman birlikte de projeler yapabiliyoruz. Üniversite içinde 
olmasından dolayı üniversite hocalarına ve öğrencilerine 
çok yakın olabiliyoruz. Her yıl belirli sayıda İTÜ’lü 
öğrenciye staj imkânları sunuyoruz. Özellikle uluslararası 
alanlara ulaşmakta Türkiye’deki camiaları bir araya 
getirme konusunda teknokent son birkaç yıldır çok ciddi 
çalışmalar yapmaya başladı.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

2003 yılında veri dağıtım şirketi olarak kurulan MATRİKS 
yaşadığı hızlı dönüşüm sonrası kendilerini uçtan uca 
çözümler üreten bir FinTech firması olarak tanıtıyor. 140 
çalışanı 70 Ar-Ge personeli olan MATRİKS, İstanbul’da 2 
ofisi bulunurken İzmir, Ankara Antep ve Adana’da da 
kullanıcılarına destek sağlıyor. Mobil ve PC ortamı için veri 
analizi ve işlem platformları geliştirdiklerini belirten 
MATRİKS GMY’si Cem Tutar, alt yapı çözümlerinin de 
kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Hem işlem ve 
yeteneklerin arttırılması hem de kullanıcı deneyiminin 
güçlenmesi üzerine kurulu çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
belirtirken, bunlar arasında Emir Yönetim Sistemleri ve 
Big Data çözümlerini anlatarak geliştirdikleri 
teknolojilerden bahsetti. Veri madenciliği konusunda son 
dönemde önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Tutar, 
kuruluşundan bu yana çıktıkları yolculukta ürettikleri 
yazılımların, ürünlerin aradan geçen yıllar içerisinde belki 

de tamamen değiştiğini belirtse de bu konuda müşteri 
alışkanlıklarını bozmadan , yeni kullanıcı deneyimleri 
üzerine ilerlemeyi kendilerine ilke edindiklerini belirtti. 
MATRİKS’in yurt dışına açılmak gibi düşünceleri hakkında 
sorulan soruya ise Tutar “Uluslararası standartları 
yakalamak konusunda da ciddi bir tecrübemiz var. 
Dolayısıyla Türkiye’de edindiğimiz tecrübeyi önümüzdeki 
dönemde yurtdışına taşımak ile ilgili çalışmalarımız var. 
Ama tabi bütün bunların yanı sıra Yurt dışından ülkemize 
gelen ithalatada bir parça engel oluşturduğumuz 
söyleyebilirim.” diyerek yanıt verdi.

Matriks GMY’si Cem Tutar:
“Türkiye’de elde ettiğimiz deneyimi
yurtdışına taşımakla ilgili ciddi
çalışmalarımız var.”
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İTÜ Çekirdek’in başarılı girişimcilerinden ve Big Bang Start-up Challenge 2017’de adını en 
başarılı girişimler arasına yazdıran Eyedius Hürriyet Gazetesi’nde kendine yer buldu. Gazetenin 

teknoloji editörlerinden Ahmet Can’ın kaleme aldığı haberi sizler için derledik.

Güvenlik alanında çalışma yapan başarılı girişimler-
in sayısı her geçen gün artıyor. Bunlardan biri de 
‘Eyedius’ oldu. Mevcut kameralara uygulanan 
yapay zekâ yazılımı sunan girişim, bölge ve sınırlar-
da insan ve araç tespiti, alan geçişlerinde ise yüz 
tanıma ve kimlik doğrulama yapabiliyor. Yeni 
teknolojilerin en çok kullanıldığı alanların başında 
güvenlik geliyor. Bu alan Türk girişimcilerin en çok 
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Basında Kendine Yer Buldu

EYEDIUS Kuş Uçurtmuyor!
yoğunlaştığı alanların başında. Gökhan Talat Tuna, 
Simay Danış ve Serdar Yılmaz tarafından kurulan 
‘Eyedius’ adındaki girişim, yeni nesil güvenlik asis-
tanı. Bunun için görüntü işleme ve yapay zekâ gibi 
teknolojileri kullandıklarını ifade eden Eyedius 
Kurucu Ortağı Simay Danış, “Bu sayede bölge ve sınır-
larda insan ve araç tespiti, alan geçişlerin de ise yüz 
tanıma ve kimlik doğrulama yapabiliyoruz” dedi.
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Eyedius’un mevcut kameralarla entegre olarak 
çalışabildiğinin altını çizen Danış, “Mevcut teknolo-
jik çözümlerin ya da insan kontrollü sistemlerin 
yetersiz kaldığı noktalarda, bünyesinde barındırdığı 
yapay zekâ teknolojisi ile pek olası senaryoyu, 
içinde bulunduğu duruma göre değerlendiriyor ve 
hızlı karar verme yeteneği sayesinde kullanıcılarını 
önceden uyararak, yön gösteriyor. Eyedius’un kolay 
kullanım özelliği ile kullanıcı dostu da olan ara yüzü 
ile seçilen bölgelerde, sınır duvarına tırmanan 
kişiden, havuzda tek başına yüzen çocuk tespitine; 
insan yoğunluk analizinden, yasaklı bölge 
kontrolüne kadar pek olası senaryoya göre güvenlik 
önlemi sağlayabiliyor. Eyedius teknolojisinin 
kullanıldığı bir alana giriş yapmak isteyen kişinin 

2017 yılı şubat ayında StartersHub girişimci hızlandır-
ma programına katılarak 20 bin dolar erken aşama 
fonu aldıklarını söyleyen Danış, “Dört aylık dönemde 
hızlı büyüme gösterdik. İTÜ Çekirdek tarafından 
düzenlenen Big Bang Start-Up Challenge 2017’de 
toplam 1.39 milyon TL yatırım ve ödül alarak ilk üçe 
girdik. Etkinlik ödülleri açıklanırken toplam 12 kez 
sahneye çağırılarak hem sayı olarak, hem de miktar 

kimliği, yüz tanıma teknolojisiyle doğrulanabiliyor. 
Örneğin; bir konut, site sakini, “çocuğum eve 
giriş/çıkış yaptığında bana haber verilsin” şeklinde 
sisteme komut tanımlayabiliyor. Ayrıca güvenlik 
kameralarını kullanabilmesi sayesinde, görüntüleme 
işlemi için giriş yapan kişinin herhangi bir tanıma 
kutusuna yaklaşmasına gerek kalmıyor” dedi. Gelir 
modeline değinen Danış, şunları anlattı: “Eyedius, 
yıllık lisans kiralama modeli ile müşterilerine kolay 
ödeme seçenekleri sunabilmekte ve sürekli güncel-
lenen teknolojisi ile hizmet verebilmektedir. Eyedi-
us ürünü birçok farklı sektördeki son kullanıcıya 
alanında lider çözüm ortakları aracılığı ile ulaşmakta 
ve bunun yanı sıra müşterilerinin özel ihtiyaçlarına 
yönelik projeler geliştirebilmektedir.”

Duvardan Atlayanı Yakalıyor

olarak en çok ödül ve yatırımı alan Eyedius için Star- 
tersHub 600 bin TL, Boğaziçi Ventures 600 bin TL, İTÜ 
ARI Teknokent 50 bin TL yatırım gerçekleştirirken, 
Yapı Kredi Teknoloji 30 bin TL, OİB 50 bin TL, ING Bank 
60 bin TL hibe desteğinde bulundu. Ayrıca 480 bin TL 
değerinde Microsoft Bizspark+ Üyeliği Ödülü, 15 bin 
TL değerinde IBM Eğitim Ödülü ve HP Teknoloji 
Ödülü’nü de almaya hak kazandık” diye konuştu.

İlk Üçe Girdiler



 İle
Çözülüyor

Futbolun En
Büyük Sorunu 

Big Bang Startup Challenge’da 400 Bin TL yatırım ve ödül alarak ilk 3’e giren Scoutium, 
futbolseverler, futbolcular ve kulüpler için bir pazar yeri oluşturarak, kitle kaynaklı futbol 

gözlemciliği platformu sunuyor. 

Scoutium, futbolun en önemli problemlerinden birini, 
yani “keşfedilmeyi bekleyen futbolcular ve yeterli 
bilgiye erişemeden transfer yapan kulüpler” prob-
lemini, milyonlarca futbolseveri sürece dâhil ederek 
çözmeyi amaçlıyor. Scoutium, futbolseverlerden 
profesyonellerin belirlediği formatlarda aldığı futbol-
cu değerlendirmelerini gelişmiş algoritmalar ile 
süzgeçten geçirip, kulüplerin hizmetine sunuyor. 
Sistem, aynı zamanda kullanıcılar arasında isabetli 
değerlendirmeler yapanları ve futbol gözlemciliğine 
yatkın olanları da tespit ediyor ve yapılan mülakatlar-
da uygun bulunan kullanıcılar ‘Scoutium Gözlemcisi’ 
olarak tescillenerek canlı maç izleme görevlerini 

yerine getirip, sistemden gelir elde edebiliyor. Dahası 
Scoutium Gözlemcileri kulüpler tarafından keşfedil-
erek futbol tutkusunu profesyonel mesleğe 
dönüştürebiliyor.
İTÜ Çekirdek bünyesinde çalışmalarını sürdüren 
Scoutium, 20’yi aşkın spor kulübüyle anlaşma 
yaparken, platform içerisinde 1000’i aşkın aktif 
kullanıcı bulunuyor. Scoutium’un Kurucu Ortağı ve 
CEO’su Efe Aydın Scoutium’un amacını “Kul-
lanıcılarımızın yaptığı futbolcu değerlendirmelerini 
ve canlı analizleri kulüplere ulaştırarak tüm dünyada 
karanlıkta kalmış futbolcuları ve gözlemcileri keşfet-
mek” olarak tanımlıyor.
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Tübitak’a Giden Yol BİGG | İTÜ Çekirdek’ten Geçiyor
İyi fikirlerin yetişme merkezi İTÜ Çekirdek, yeni dönem TÜBİTAK BİGG girişimcilerini arıyor. 
BİGG | İTÜ Çekirdek Programı yeni dönem başvuruları başladı. Destek alan 62 girişimcisiyle 
2017 yılının en başarılı uygulayıcı kuruluşu olan İTÜ Çekirdek’in bu yılki BİGG başvuruları 

için son tarih 14 Şubat 2018.

TÜBİTAK BİGG 1512 - Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında seçilen 20 
uygulayıcı kuruluştan biri olan İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi (İTÜNOVA TTO) 
yürütücülüğünde sürdürülen BİGG | İTÜ Çekirdek programı üzerinden TÜBİTAK BİGG’e 
başvuran girişimciler İTÜ, İTÜ ARI Teknokent ve İTÜNOVA TTO’nun sahip olduğu geniş iş 
ve yatırımcı ağına erişebiliyor ve kendi alanlarında uzman olan deneyimli kişilerden birebir 

mentorluk desteği alabiliyor.

Girişimciler, BİGG | İTÜ Çekirdek sayesinde, İTÜ Çekirdek’in sunduğu ofis ve laboratuvar 
olanaklarından yararlanıyor. Ayrıca, İTÜ Çekirdek kapsamında düzenlenen seminerlere 
katılarak, TÜBİTAK BİGG programına özel hazırlanan iş planı ve iş modeli eğitimlerinden 
faydalanıyor. Başarılı girişimciler bunların yanında, İTÜ Çekirdek’in her sene düzenlediği ve 

toplam 17 milyon TL ödüllü Big Bang yarışmasına katılım hakkı da elde edebiliyor.

İTÜ Çekirdek Big Bang 2017 sürecine bu şekilde katılan Hagelson, Physhome ve 
Simularge firmaları sırasıyla; 220.000 TL, 155.000 TL ve 65.000 TL tutarındaki para 

ödüllerine değer görülmüştü.
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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 aralık ayında yine bir sürü 

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Elektronik laboratuvarlarında kullanılan ölçüm 

cihazlarını bilgisayar tabanlı ve mobil uyumlu hale 

getirerek çok daha etkili bir ölçüm deneyimi sunmayı 

hedefleyen bir donanım-yazılım projesi Compocket, 

Workinton Betapitch ile seçilerek gittiği Berlin’de 

birinci oldu!

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.

Compocket, Workinton Betapitch’te
Birinci Oldu!

Smart Mimic Yeni
Ürünü THY’de

Test Edilmeye Başladı!
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Güneydoğu Anadolu’da Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi 

Projesi kapsamında, Şanlıurfa’da Mobil Uygulama 

Geliştirme Eğitimi’ne katılan öğrenciler, kurum yetkilileri 

ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uzmanları İTÜ 

Çekirdek’i ziyaret ederek, girişimcilerimizden Scoutium ve 

Compocket ekipleriyle tanıştılar.

Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı Uzmanları (UNDP)
İTÜ Çekirdek’i Ziyaret Etti.

Adgager ve ICG, sağlık sektöründe global stratejik 

ortaklık anlaşması imzaladı. ICG bundan böyle daha iyi 

çözümler geliştirmek için Adgager’ın sunduğu 

hizmetlerden faydalanacak.

Rimutt, Müşterilerden
Banka Havalesiyle
Ödeme Almayı Mümkün Kılıyor

Big Bang 2017’nin sona ermesiyle birlikte İTÜ 

Çekirdek’te yeni dönem başladı. Ön Kuluçka sürecine 

katılacak yeni girişimcilerin başvurularını kabul etmeye 

başlayan İTÜ Çekirdek, girişimleri haftalık jürilerle 

değerlendiriyor. Böylece başvuru yapan girişimciler 

fazla vakit kaybetmeden jüri karşısında girişimlerini 

sergileme şansı buluyorlar. Siz de girişiminizle hemen 

İTÜ Çekirdek’e başvurabilirsiniz!

İTÜ Çekirdek 2018 Ön Kuluçka
kabul jürileri başladı!

İTÜ Çekirdek girişimlerinden Sports & Merits, 
CNN Türk’te Ahmet Can’ın konuğu oldu.  Big 
Bang 2017’de 390 bin TL’lik yatırımın sahibi 
olan Sport & Merits, CNN Türk ekranlarında 
gelecek planlarından hedeflerinden bahsetti.

Sports & Merits, CNN Türk
Ekranlarındaydı!



Ev ve ofislerde merkezi bir depolama cihazı olarak 
kullanılabilen Monument, sıradan bir depolama aygıtı 
değil. Yüz ve içerik tanıma özellikleriyle benzerlerin-
den farklılaşıyor. Kickstarter ve Indigogo kampany-
alarıyla yaklaşık 7000 cihazı 94 ülkedeki sahiplerine 
ulaştıran Monument, bu kampanyaların ardından 
Amazon ve ağırlıklı olarak kendi sitesi üzerinden 
satış yapmaya başlamıştı. Aldığımız yeni bilgiye göre 
Monument ABD’de ilk perakende satış kanalında 

müşterilerle buluşmaya başlamış. Monument Kurucu 
Ortağı Ercan Erciyes, ACT liderliğindeki son yatırımın 
ardından perakende satış kanallarındaki çalışmaların 
hızlandığını ve bunun sonuç verdiğini dile getiriyor. 
İlk olarak Kaliforniya’da seçili bir mağazada (Bestbuy) 
tüketicilerle buluşan Monument, 199 dolar fiyat 
etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Ercan Erciyes, 
böyle büyük bir elektronik mağazasında yer almayı 
çok istediklerini söylüyor ve ‘Araştırabildiğimiz 

İlk Perakende Adımını Kaliforniya’da Attı
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Kickstarter’da en fazla destek toplayan yerli girişim Monument, geliştirdiği yeni nesil 
dosya depolama cihazını INNOGATE serüveni ile gittiği ABD’de perakende satış 
noktalarında sunmaya başladı. Fotoğraflarda yüz tanıma başarısını ise yüzde 97’ye 

yükselten Monument, bu iki adımla satışlarını hızlandırarak büyümeyi hedefliyor.

Kaliforniya'da Perakende Satışlara Başladı



kadarıyla BestBuy mağazalarında satılan tek Türkiye 

orijinli ürün sanıyorum şu anda sadece Monument.” diye 

ekliyor. Best Buy sonrasında, özellikle Amerika pazarında 

fiziksel satış noktalarına girmenin daha kolay olacağı 

malum. Ercan Erciyes de bu noktaya işaret ediyor ve 

“Perakende çok farklı bir operasyon. Best Buy başlı 

başına ayrı bir proje oldu bizim için. Bu yıl hedefimiz satış 

kanallarının sayısını artırmak ve uluslararası 

distribütörlükler vermek olacak.” diyor. Yani 2018’de 

Monument’i farklı satış noktalarında görmeye başlama-

mız işten bile değil. Türkiye’deki tüketici elektroniği 

mağazalarının ne zaman adım atacağı ise şimdilik meçhul.

Yapay zekâ çalışmalarını daha da ileriye taşıdığını 
öğrendiğimiz Monument, cihaz üzerinde yüzde 97 
başarıyla yüz tanıma seviyesine ulaşmış ki bu oranın 
istatistiklere göre bir insanın yüz karşılaştırma oranına eş 
değer bir performans olduğu dile getiriliyor. Bunu nasıl 
başardıklarını sorduğumda ise Ercan Erciyes şu yanıtı 
paylaşıyor; Şu anda yüz tanımada Baidu ve Google en 
başarılı teknolojiler; performansları yüzde 99.77 civarın-
da. Bizim öncelikli hedefimiz, bu alanda kullanılabilir bir 
seviyeye ulaşmak; state-of-the-art teknolojiyi elde 
etmek değil. Biz de birçok firma gibi burada açık kaynak 
kodlu yapıları kullanıyoruz. Bizim burada getirdiğimiz en 
büyük farklılık, bunu bulut yapılar üzerinde değil, cihaz 
üzerindeki bir ARM işlemci üzerinde yapıyor olmamız. 
Bunun için yapay zekâ modelinde optimizasyonlar 

gerçekleştirdik ve donanım mimarisine bağlı çalışmasını 
hızlandıracak entegrasyonlar sağladık. Fotoğraf üzerinde 
yüzde 97 üzerinde yüz tanıma yapabiliyoruz ama henüz 
video üzerinde yüz tanıma özelliği sunmuyoruz. Monu-
ment, kullanıcı gizliliği açısından toplamda ne kadar içerik 
arşivlendiğini paylaşamıyor ancak yapılan kullanıcı anke-
tine göre 100 binden fazla içeriğe sahip yüzlerce Monu-
ment kullanıcısı bulunuyor. Sıra dışı bir kullanıcı ise Monu-
ment’te 250 bin içerik depoladığını dile getirmiş. Ercan 
Erciyes bu adımlarla daha hızlı bir satış grafiği yakalamak 
istediklerini söylerken 2018’in birçok alanda kırılma 
yaşayacakları bir yıl olacağını söylüyor. Yeni iş birlikleri ve 
farklı servislerin geleceği haberini paylaşan Erciyes, Mon-
ument ekibinin genişleyeceğini ve şu anda İTÜ MAG-
NET‘de küçük bir Ar-Ge takımının olduğunu da paylaşıyor.
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Yüz Tanımada Yüzde 97 Başarı



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

ni başarıyla tamamlayan firmalar, San Francisco ve 
New York’ta uluslararası yatırımcılar, mentorlar ve 
diğer girişimcilerle bir araya geliyor. Birebir sonuç 
odaklı ve yoğun ilerleyen 6 aylık program süresince 
firmalar sektörlerine yönelik birçok bağlantıya 
ulaşırken; müşteri, partner ve distribütör adayları ile 
ilişkilerini geliştiriyor.

2014 yılından bu yana gerçekleştirilen ve 40 firmayı 
ABD’ye götüren Innogate Programı kapsamında 
seçilen firmalar, İTÜ ARI Teknokent’in tecrübesi ve 
denenmiş yöntemleri ile deneme-yanılma süresini 

kısaltıyor. Innogate, hedefe yönelik atılan adımlar ve 
kurulan doğru bağlantılar sayesinde kapıları kolay 
açmasının yanı sıra, ABD pazarına girişte ihtiyaç duyu-
lan hizmetlere maliyetinin çok altında ulaştırıyor.

ABD pazarına girişi hızlandırıyor

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

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

Türkiye’nin teknoloji üretimine katkı sunuyor 

Farklı alanlarda uzman, pazarın doğasını bilen ve pazarın 
içinden kişiler Growth Partner Modeli ile Innogate firmalarıyla 

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

Growth Partner Modeli ile sürdürülebilirlik sağlıyor

İTÜ ARI Teknokent’in liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın verdiği destekle 
gerçekleştirilen ve yerli teknoloji firmaların, uluslararası pazarlarda satış yapmalarını 
hedefleyen Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı’nın başvuruları devam 
ediyor. Innogate Programı’na katılmak ve ABD pazarındaki potansiyelini görmek isteyen 

firmaların www.innogate.org adresinden programa başvurmaları bekleniyor.
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Başvurular Devam Ediyor

Global  Marka 
Olma  Yolunda 
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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.



Pitcher, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünü 
bitirdikten sonra ‘Computational Neuroscience’ 
üzerine yüksek lisansını yapmak için İsviçre’ye 
giden Mert Yentur tarafından kurulan bir girişim. 
2011 yılında hayalini hayata geçiren Yentur, 
Pitcher ile saha satış/operasyon elemanı olan 
şirketlere dönük çözümler sunuyor. Firmaların 
sahadaki tüm aktivitelerini tablet veya akıllı tele-
fon aracılığıyla dijitalleştirmesini, CRM-ERP gibi 

merkezi uygulamalarına entegre olup gün 
içerisinde internet olmasa bile işlerini eksiksiz 
tamamlamalarını sağlıyor. Zürih merkez olmak 
üzere New York, Singapur, Tokyo ve İstanbul ofis-
lerini açan Pitcher şu anda ilaçtan enerjiye, üretim-
den hızlı tüketime kadar farklı alanlarda 60’tan 
fazla müşterisine hizmet veriyor. Müşterileri 132 
ülkeye yayılan girişim, 12’si Türkiye’de olmak 
üzere toplamda 45 kişilik bir ekiple destekleniyor.

Altı yıldır herhangi bir yatırım almadan yoluna 
devam eden Pitcher, sistem entegratörleri üzerin-
den mevcut CRM, ERP vs. sistemlerle entegre 
olabiliyor. Bu sayede hemen hemen her ülkedeki 
50 binin üzerindeki kullanıcı kolayca sistemi 
kullanmaya başlayabiliyor. Kuruluştan bu yana 
lisans satışlarında yıllık yüzde 70’in üzerinde bir 
artış yakalayan girişim, en büyük müşterisinin 
genel cirodaki payını yüzde 30’dan yüzde 10’a 
çekmiş. Girişimin ciro hedefi yıl sonunda İsviçre 
frangı olarak 8 haneli tutarlara ulaşmak. Pitcher 

EEMEA Genel Müdürü Ceyhan Yıldız, Pitcher’ın 
özelleşebilen bir ürün sundukları için özel ürün 
geliştiren ajanslardan ve büyük CRM platformların-
dan ayrıştıklarını söylüyor ve “Bizim sunduğumuz 
çözüm örneğin bir ilaç firması veya bir içecek üreti-
cisi firmasının çalışanının gün içinde yaptıklarına 
özel bir arayüz sunuyor. Bu sayede sahadaki 
arkadaşlar Salesforce, SAP vs. öğrenmelerine 
gerek kalmadan, bir iki tuşa basarak gün içinde 
defalarca yapmaları gereken işleri halletmiş 
oluyor.” diye ekliyor.

50 Binden Fazla Kullanıcıyla Hedef 8 Haneli Cirolara Ulaşmak
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Bugüne dek Türkiye’den birçok girişimcinin yurtdışında, özellikle ABD’de başarılı 
girişimlere imza attığını paylaştık. Pitcher da Türk bir mühendis tarafından yurtdışında 
kurulan ve başarıyı yakalayan girişimlerinden ve fakat ABD yerine Zürih’te kurulup 

büyümesiyle dikkat çekiyor.

Odaklanan Zürih Merkezli Yerli SaaS Girişimi

Pitcher: Mobil  Saha  Hizmetlerine
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İTÜ MAGNET’te

İTÜ MAGNET her Perşembe düzenlenen 

Startup Muhabbetleri’nde 21 Aralık günü Barn 

Kurucu Ortağı Ahmet Ünver, Tiridi Kurucu 

Ortağı Çınar Topaloğlu ve Quant Co.'dan 

İhsancan Özpoyraz ağırladı. Konuşmacılar 

kendi süreçleriyle ilgili karşılaştıkları tüm 

zorlukları ve edindikleri deneyimlerini paylaştı.

İTÜ MAGNET’TE yılın son etkinliği 28 Aralık 2017 

günü “Girişimini Nasıl Büyütürsün? Global Pazara 

Adım Atanlar!” başlığıyla Manyetik Alan’da 

düzenlenen FIRESIDE CHAT etkinliği oldu.

 Açılış konuşmasını İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür 

Alibaba Cloud Yöneticisi Zubair Khan,

İTÜ Magnet firmalarına Alibaba'nın

sunabileceği teknik altyapı ile ilgili

bilgi aktardı!

İTÜ MAGNET’liler ‘Startup Muhabbetleri’nde buluştu!

FIRESIDE CHAT Etkinliği Düzenlendi!

Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp’in yaptığı etkinlikte, 

HangaarLab Kurucu Ortağı Cihat Kahraman, Logiwa 

Kurucu Ortağı Erhan Musaoğlu konuşmacı ve ScaleX 

Ventures Yönetici Ortağı Dilek Dayınlarlı moderatör 

olarak söz aldı. 
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İstanbul Teknik Üniversitesi, dünyanın seçkin üniversitelerinin kampüslerinin yeşil 
ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 
sıralamasında 619 üniversite içerisinde 77. sırada yer alarak ilk 100’e giren tek Türk 

üniversitesi oldu.

Yeşil Kampüs çalışmalarıyla ülkemizde birçok yeniliği 

ve ilkleri hayata geçiren İstanbul Teknik Üniversite-

si’nin başarıları uluslararası alanda da tescillendi. 

Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda küresel 

farkındalık yaratan bir platform olan GreenMetric, 

dünyanın saygın 619 üniversitesi içerisinde İstanbul 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 

Karaca, yeşil kampüs projelerini 

2013 yılından beri sürdürdüklerini 

dile getirerek şunları söyledi: 

“Ayazağa Yerleşkesi, trafiği ve 

gökdelenleriyle anılan Maslak'ın 

ortasında yıllardır Yeşil Kampüs 

projeleriyle şehrin doğaya açılan 

bir kapısı oluyor. Yerleşkemizi son 

5yıldır Yeşil Kampüs Projesi 

kapsamında çok farklı bir 

Teknik Üniversitesi’nin 77. sırada olduğunu açıkladı. 

İTÜ, ilk 100’e giren tek Türk üniversite olarak ülkem-

izin gururu oldu. GreenMetric, dünyanın seçkin 

üniversitelerini altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri 

dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alan-

larda değerlendiriliyor. 

 İlk 100’deki 
GreenMetric’de

“İlk  ve  Tek  Türk  Üniversitesi”

Prof. Dr. Karaca: 
“Şehrin doğaya
açılan kapısıyız”

görünüme kavuşturduk. Doğanın güzelliklerini aktif yaşam 

ile buluşturacak bir ortam oluşturduk. Bisiklet ve yürüyüş 

yolları, yaya dostu kaldırımlar, peyzaj çalışmaları, kampüs içi 

aydınlatma çalışmaları ve farklı spor alanları bu çalışmalar 

arasında sayılabilir. İTÜ, bir yandan sürdürülebilir gelecek için 

gerekli olan bilim ve teknolojiyi üretirken öte yandan yaşam 

kalitesini yükselten doğa dostu yerleşkeleriyle topluma 

örnek oluyor. Kampüslerimiz vakit geçirilmekten keyif alınan 

ve huzur veren bir atmosfere sahip. Üniversitemizin 250. 

yılınadoğru kurum kimliğimizee yakışır bir kampüs oluşturma 

çabamız hız kesmeden devam edecek.”
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Rektör Yardımcımız Prof. Dr 

Tayfun Kındap, Yeşil Kampüs’ün 

sadece “yeşil” değil, engellileri, 

yeniden dönüşümü ve kampüsün 

günümüz şartlarında hem alt hem 

de üst yapısıyla sürdürülebilir bir 

hâle getirilmesi anlamlarına da 

geldiğini belirtti. Şimdiye kadar 

yapılan alt yapı çalışmaları ve 

geçirimli beton gibi uygulamalarla 

yeşil alan sulamasının tamamen 

Prof.Dr. Kındap:
“Yeni hedefimiz
akıllı kampüs”

Gölet kaynaklı hale geldiğini, kampüs içi bisiklet ve 

yürüyüş yollarının artırıldığını ve bisiklet kullanımını 

teşvik adımlarının atıldığını, otomobil kullanımının azaltıl-

masına yönelik uygulamaların olduğunu da ifade eden 

Prof. Dr. Kındap; daha yaşanabilir, estetik, anlamlı ve 

sürdürülebilir bir yerleşke için çalışmaların tüm hızıyla 

sürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Tayfun Kındap, İTÜ Yapı İşleri 

ve Teknik Daire Başkanlığı başta olma üzere tüm birim-

lerin bu başarıda payı olduğunu, öğretim üyelerinden 

Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay ve Prof.Dr. Yasin Çağatay 

Seçkin’in tüm süreçte özverili çalışmalarının olduğunu 

belirtti. Prof.Dr. Kındap, Yeşil Kampüs projesiyle birlikte 

sıradaki hedefin “akıllı kampüs”e ulaşmak olduğunu 

sözlerine ekledi.

Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim 

üyemiz Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, Yeşil kampüs 

çalışmaları başlarken ana hedefin hem yapısal 

yönden hem de bitki örtüsü açısından dengeli, başta 

Sarıyer ve çevresi olmak üzere bütün kent ekolojis-

ine hizmet veren bir bilim yuvasına ulaşmak 

olduğunu söyledi. İTÜ’lülere yaşanabilir bir yerleşke 

sunduklarını aktaran olduğunu söyleyen Tunçay, 

Yeşil Kampüs projesiyle birlikte bugün gelinen nok-

tada Ayazağa Yerleşkesinin, tüm İstanbulluların 

ziyaret ettiği, az sulama gerektiren bitki kullanımı, 

ağaçların stres azaltımı, karbon emici bitkilerin 

kullanımına da dikkat edilen zengin bir biyolojik 

çeşitliliğe sahip alan hâline geldiğini söyledi. Proje 

kapsamında milyonlarca bitkinin yetiştirildiği ve pek 

çok farklı türün Ayazağa Yerleşkemizde hayat 

bulduğunu belirten Tunçay, bunun sosyal yansıma-

larını da gördüklerini ifade etti.

Kampüs Zengin Biyolojik Çeşitliliğe Sahip
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İTÜ ARI Teknokent, elektrikli araç başta olmak üzere yeni nesil ulaşım araçları için 
cazibe merkezi olacak bir kümelenme yapısı kuruyor.

İTÜ ARI Teknokent, otomotiv 
sektörüne önemli katkılarda 
bulunmaya devam ediyor. Arı 7 
Otomotiv ve Hareketlilik Tem-
atik Binası, İleri Araç Teknolojile-
ri ve Güç Sistemleri Geliştirme 
Merkezini de içeriyor. Bu 
merkezde yer alan Mekatronik 
Laboratuvarları arasında Power 
Train Test Odası, Elektrikli Motor 
Test Odası, Klimatik Batarya 
Test Odası ve İnsansız Hava 
Araçları Laboratuvarı da yer 
alıyor. Arı 7 Teknokent’in toplam 

inşaat alanı 40 bin metrekareyi buluyor. 
İTÜ’nün “Yeşil Kampüs” yaklaşımıyla uyumlu 
projelendirilen binanın ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere yaklaşık 1200 metrekarelik 
tanımlı bölgede trafo alanı, jeneratör alanı 
ve yağmur suyu depolama odaları ve tekrar 
kullanımı için gerekli pompa odaları gibi 
altyapı birimleri de bulunuyor. Projenin de 
yer aldığı 30 bin metrekarelik toplam açık 
alana düşen tüm yüzey suyu toplanarak 

 Tematik Teknokent İnşaatı Başlıyor

Arı 7  Otomotiv
ve  Hareketlilik

Gölet’e aktarılıyor. Proje kapsamında 920 metre uzunluğun-
da çevre yolunun konumu değiştirilerek bisiklet yolları ve 
kampüsü ilgilendiren altyapı çalışmaları yapılarak, ışıklandır-
ma, işaretlendirme, peyzaj, ağaçlandırma ve transplanta-
syon çalışmaları da bu kapsamda hazırlandı.
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Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyelerimizden Doç. Dr. Ertuğrul Başar, haberleşme teorisine yaptığı katkılar nedeniyle 
”IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Türkiye tarafından bu yıl ilk 

kez verilen “IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü” ne layık görüldü.

IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü, IEEE faaliyet 

alanlarında üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne 

çıkan, doktorasını son on yıl içinde tamamlamış, 

doktora sonrası araştırmalarının önemli bir bölümünü 

Türkiye’de yapmış ve Türkiye’de ikame eden bilim 

insanlarına veriliyor. Doç. Dr. Ertuğrul Başar, 2017 

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim 

İnsanı (TÜBA-GEBİP) Ödülü ve 2013 yılı İTÜ En İyi 

Doktora Tezi Ödülü sahibidir. Doç. Dr. Başar'ın saygın 

uluslararası dergi ve konferanslarda 60'ın üzerinde 

yayını ile değerlendirme aşamasında olan iki uluslar-

arası patent başvurusu bulunuyor.  IEEE Kıdemli 

Üyesi (IEEE Senior Member) olan Doç. Dr. Başar, 

IEEE (The Institute of Electrical and Elec-

tronics Engineers) 160 ülkede 430 bini aşkın 

üyesiyle dünyanın en büyük kar amacı 

olmayan mesleki organizasyonudur. Elektr-

ik-elektronik mühendisliği alanında birçok 

uluslarası prestijli bilimsel dergiyi yayınlıyor 

olup bu teknoloji alanında dünyada yapılan 

yayınların %30'unu elinde bulunduruyor. 

IEEE ayrıca çeşitli teknoloji dallarında 

endüstriyel standartları geliştirmektedir. 

IEEE Türkiye ise 2100’ün üzerinde aktif 

üyesi bulunan bir IEEE alt organizasyonudur.

halen IEEE Communications Letters, IEEE Access ve 

Physical Communication (Elsevier) dergilerinde 

yardımcı editörlük yapıyor.

IEEE Hakkında:

Öğretim Üyemiz

Doç. Dr. Ertuğrul Başar’a
 IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü 
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Türkiye  İnovasyon  ve 
Girişimcilik  Haftasına

Katıldık
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, inovasyonun önemini anlatmak ve 
inovatif çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen “Türkiye İnovasyon ve 
Girişimcilik Haftası” 6-9 Aralık tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde Gerçekleştirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nın 

destekleriyle yapılan etkinlik, dünyadan ve Türki-

ye’den sanayicileri, akademisyenleri, üniversite 

öğrencilerini, teknoloji liderlerini, girişimcileri, melek 

yatırımcıları, sivil toplum kuruluşları ile AR-GE ve 

bilim teknoloji merkezlerini bir araya getirdi.
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İTÜ Çekirdek Girişimleri de Stantlarda Yerini Aldı

Prof.Dr. Celal Şengör

Teke Tek İnovasyonda

Facilis Takımımıza İnovasyon Ödülü

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda, Üniversi-

temiz, İTÜ ARI Teknokent ve İTÜNOVA TTO’nun ortak 

standında girişimci firmaların ve projelerin yenilikçi iş 

fikirleri sergilendi. 2017 Big Bang Girişimcilik 

Yarışmasında en çok yatırımı alan girişimci firmalardan 

İTÜ ARI Teknokent’in parlak ve girişimci 

fikirleri gerçeğe dönüştüren kuluçka 

merkezi İTÜ Çekirdek’ten çıkan girişimler 

ile İTÜNOVA TTO bünyesinde 

desteklenen projeler İnovasyon 

Haftası’nda ziyaretçilerle buluştu. 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca da 

stantımızı ziyaret ederek projelerle ilgili 

İTÜ’lü girişimcilerden detaylı bilgi aldı.

Scoutium, Nanomik, stantta yerini alırken Borda Tech-

nology, Hangiokuldaokumaliyim.com, Porima, Quant 

Co, Sports & Merits, Enlil, Lumos, Respo Gadgets, 

Memsis, Artge, Maxwell ve IUGO da katılım gösteren 

diğer girişimler arasında yer aldı.

Etkinliğin ilk gününde uluslararası üne sahip öğretim 

üyemiz Prof. Dr. Celal Şengör ve Habertürk Televizyonu 

Teke Tek Program yapımcısı Fatih Altaylı, “Teke Tek 

İnovasyon” başlıklı panelde katılımcılara seslendi. Celal 

Şengör ile Fatih Altaylı yaptığı samimi sohbette, 

eğitim, bilim ve inovasyon konuşuldu. Sohbet izleyicile-

rden büyük alkış aldı.

TİM İnovasyon ve Girişimcilik Fuarı’nda dünyanın 

en önemli öğrenci inovasyon yarışmalarından olan 

Rektörümüz
Prof. Dr. Mehmet Karaca
Stantlarımızdaydı

ve tasarladıkları enerji tasarruflu araçlarla en az 

enerji harcayarak en uzun mesafeyi kat etmeye 

çalışan ekiplerin yarıştığı Shell Eco Marathon Tür-

kiye Ödülleri de sahiplerini buldu. Shell Eco-mara-

thon Türkiye yarışında kazanılan İnovasyon 

Ödülünü İTÜ Facilis Otomobil Takımımız aldı. 

Ekibimize ödülü, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 

TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, TİM Yönetim 

Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ve Shell Türkiye 

Ülke Başkanı Ahmet Erdem tarafından takdim 

edildi.



Türkiye’den Katılan Ekipler Arasında Birinci

Bilgisayar ve Bilişim Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) tarafından 
düzenlenen dünyanın dört bir yanından öğrencilerin çevrimiçi algoritma geliştirdiği 

IEEEXTREME 11.0 programlama yarışmasına katıldılar. 

Aktif olarak IEEE üyesi olan üniversite öğrencil-
erinin katıldığı belirsiz programlama problem-
lerinin çevrimiçi kodlandığı yarışma, 24 saat 
boyunca sürdü. Üniversitemiz Bilgisayar 
Mühendisliği öğrencilerinden Muhammed Burak 

Buğrul, Kadir Emre Oto ve Süheyl Emre Karabe-
la’nın oluşturduğu Humble Bumbles ekibi, 70 
ülkeden 2121 ekibin katıldığı IEEEXTREME 11.0 
yarışmasında Türkiye’de birinci olup dünya 
57.si oldu.

Dünya genelinde 662 farklı üniversitenin 
katıldığı yarışmaya Türkiye’den 46 ekip katıldı.  
Bu ekipler arasında ilk sırada yerini alan 
Humble Bumbles ekibi ülke bazında sıralamada 
Türkiye birincisi oldular. Algoritma geliştirme 

ve kodlama yeteneklerini sergileyen öğrencile-
rimiz 24 saat boyunca çeşitli  problemleri çözm-
eye çalıştılar.  İTÜ Ailesi olarak üniversitemizi 
başarıyla temsil eden öğrencilerimizi kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Öğrencilerinden Başarı

Bilgisayar  Mühendisliği 
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Türk denizcilik eğitiminin 133. ve Denizcilik Fakültemizin 25'inci kuruluş yılı 
dolayısıyla düzenlenen "Geleneksel Balık Günü" bu yıl da coşkuyla kutlandı.

İTÜ Denizcilik Fakültesi ve İTÜ Denizcilik Fakültesi 

Mezunlar Derneği (DEFAMED) işbirliği ile düzenlenen 

Geleneksel Balık Günü 2 Aralık 2017 tarihinde 

gerçekleştirildi. Tuzla Kampüsü Ruhi Sarıalp Kapalı 

Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Denizcilik 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, Ulaştır-

ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı 

Suat Hayri Aka, Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş 

Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, 

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan 

ve Yönetim Kurulu üyeleri Şadan Kaptanoğlu, Tamer 

Kıran, KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki 

Çakır, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İTÜ 

Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Sosyal Yardım 

Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Temur, diğer 

sivil toplum kuruluşları ile denizcilik sektör temsilcil-

eri, akademisyenlerimiz, mezunlarımız ve çok sayıda 

davetli katıldı. 

Törende ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 

ve deniz şehitlerine saygı duruşunda bulunuldu ve 

İstiklal Marşı okundu. Denizcilik Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt ve İTÜ Denizcilik Fakülte-

si (YDO) Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Kapt. Baybora Yıldırım, 40, 50 ve 60 yıllık mezunlar 

ile tüm katılımcıları selamladı. Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka 

ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim 

Söğüt'ün konuşmalarının ardından Fakültemizden 

mezuniyetlerinin 40., 50. ve 60. yılını dolduran 

değerli mezunlarımıza plaket verildi. Etkinlik, 

geleneksel olarak özel balık menüsünün sunulduğu 

yemeğin ardından sona erdi.

Denizcilik Fakültemizde Kutlandı

133. Geleneksel
Balık  Günü 

Meslekte 40, 50 ve 60 Yıl Mezunlarına Plaket
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