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Ekosistemin habercisi, yeni projeler ve yeni başarıların duyurulduğu ilk 
adres olan H2O E-Dergisi’nin 17. Sayısı 2018 yılı Mart ayında gerçekleşen 
gelişmelerden oluşan dolu içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

Türkiye’de ilklerin ve enlerin öncüsü olan İTÜ elde ettiği bilgi, birikim ve 
enerjiyi yalnızca kendisi ve ülkesi için değil Dünya’da da bilimin gelişmesi 
için kullanmaya devam ediyor. İTÜ ve Djibouti (Cibuti) Üniversitesi 
arasında imzalanan “Eğitimde İkili İş Birliği Anlaşması” çerçevesinde 
sürdürülen çalışmalarla İTÜ, Cibuti Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği 
ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinin kuruculuğunu üstlendi. 

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde kutlanan ve bizim bu sayımızda kapağımıza 
taşıdığımız 8 Mart Dünya kadınlar gününü birazcık geç olsa da kutlarken, 
İTÜ ARI Teknokent içerisinde yer alan kadın girişimcilerimizin ve kadın 
firma yöneticilerimizin başarı hikayeleri bizleri oldukça gururlandırıyor. 
Türkiye’de kadınların girişimcilik ekosisteminde daha fazla aktif rol 
almalarını temenni ediyoruz. Ayrıca yine İTÜ ARI Teknokent bölümünde 
ODC İş Çözümleri ve Payguru firmalarını tanıyacağınız metinler yer alıyor.

İTÜ Çekirdek, INNOGATE ve İTÜ MAGNET’te ise start-up’lar ve firmalar 
son sürat çalışmalarına devam ediyor. İTÜ Çekirdek bölümünde bu ayın 
öne çıkan start-up haberlerini okurken, büyük bir heyecanla yola çıkan 
İTÜ Çekirdek girişimlerinin serüvenlerini okuyacak, İTÜ MAGNET’in bir 
yılına göz atabilecek ve INNOGATE bölümünde ABD’ye giden firmaların 
başarı hikayelerine şahit olacaksınız. Ayrıca yeni dönemde INNOGATE ile 
ABD’ye gidecek firmalarbelli oldu! Girişimcilerimizin ve firmalarımızın 
başarılarına başarılar katmasını temenni ediyoruz.

Son olarak İTÜNOVA TTO bölümünde Yrd. Doç. Dr. Emre Koyuncu’nun 
yürütücülüğünde gerçekleşen ve anlık olarak hesaplanan rüzgâr 
verileriyle daha güvenli uçuş operasyonlarının gerçekleşmesine katkı 
sağlayacak proje ile İTÜNOVA TTO ve Mindset Institute İşbirliğinde 
Göktuğ Okan Oğuz’un anlatımıyla gerçekleştirilen Growth Hacking 
eğitiminin detaylarını bulabileceksiniz.

Tüm bunların yanı sıra H2O E-Dergisi, İTÜ’nün Ar-Ge ve Girişimcilik 
ekosistemine dair çeşitli haberlerle ve Dünya’da ses getirmeyi başarmış 
teknolojik gelişmelere dair metinler ile karşınızda olacak. Keyifli okumalar 
dilerim!
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Rüzgâr Verileri

6 Yrd. Doç. Dr. Emre Koyuncu

Gün geçtikçe daha da küresel hale gelen dünyanın ulaşım ihtiyaçlarında uçakların 
önemi büyük. Havacılık sektörü de artık her zaman olduğundan daha güvenli ve 
gelişmiş bir durumda. Ancak yüksek standartlar ve daha fazla teknolojiyle karmaşık 
hale gelen uçakları üretmek halen kolay bir iş değil. Sonuçta gökyüzünde yüzlerce 
insanın canını emanet edeceği, on binlerce parçadan oluşan bir cihazı geliştirmek ve 

test etmek ciddi emek istiyor.

Bu konuda gelişen teknolojinin nimetlerinden faydal-
anabilmek adına birçok çalışma sürdürülüyor. Türki-
ye’de bu anlamda çalışmalara imza atan değerli isimle-
rden biri de İTÜ Uçak ve Uzay Fakültesi Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Emre Koyuncu. İTÜNOVA TTO ile birlikte 
farklı projelere de imza atan Emre Koyuncu ile üniver-
site sanayi işbirliği ve İTÜNOVA TTO’nun bu sürece 
katkılarını konuştuk.

 Güvenli Operasyonel Planlamalar Yapılabilecek!
 Dakikalar İçerisinde Elde Edilerek
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

E.K: Öğrenciliğim de dâhil olmak üzere neredeyse, 

İTÜ’de geçti. 2010 yılından itibaren de doktorama 

başladım. 2015 yılında tamamlayıp Yrd. Doç. olarak 

İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nde çalışmaya 

başladım. Doktoramın bir kısmını Boeing’de bir 

kısmını MIT’de (Massachusetts Institute of Tech-

nology) gerçekleştirdim. O sırada pilot karar destek 

sistemleri, akıllı kokpit sistemleri ve 4 boyutlu rota 

planlama, çarpışmadan kaçınma sistemleri üzerine 

çalıştım. 2015 yılından itibaren de Yrd. Doç. Dr. 

olarak İTÜ Uçak Mühendisliğinde görev yapıyorum. 

Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsedebilir 

misiniz?

E.K: Öncelikle İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri 

Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 2 ana konuda 

çalışıyoruz. Biri yenilikçi malzeme ve kompozit 

teknolojileri, diğeri kontrol ve aviyonik sistemleri. 

Ben kontrol ve aviyonik sistemler direktörü olarak 

buradayım. Burada biz oldukça geniş çapta projeler 

yaptık. Özellikle Avrupa Birliği projeleri yaptık. 

Uluslararası boyutta Boeing projeleri. Keza 

İTÜNOVA TTO ile yaptığımız projelerde genellikle 

ulusal boyutta savunma sanayi şirketleriyle bera-

ber projelerimiz oldu. İnsansız hava araçları,  

otonom sistemler, otonom sistemlerin komuta 

kontrol simülasyonları, modellenmesi, tasarımı 

diğer sivil havacılık hava trafik kontrol sistemleri, 

hava trafik kontrol sistemlerinde akıllı sistemler, 

veri analitiği üzerinden modellenmesi, havacılık 

operasyonlarının verimli hale getirilmesi gibi 

birçok projelerimiz oldu. Avrupa Birliği projeleri 

özelinde özellikle sivil havacılıkta epey çalışma-

larımız var.  İTÜNOVA TTO ile de yine bu alanda 

ortak çalışmalar yaptık. Biz neredeyse 5-6 yıldır 

burada Avrupa Birliği projelerimizi yapıyoruz. 

Diğer insansız hava aracı konularında da, insansız 

hava araçları ve otonom sistemler konularında da 

yine ulusal ve uluslararası düzende projelerimiz 

oldu. 

Bize İTÜNOVA TTO ile birlikte gerçekleştirdiğiniz 

çalışmalardan bahseder misiniz?

E.K: Şuan İTÜNOVA TTO ile beraber benimde 

yürütücü olduğum bir Boeing projesi yapıyoruz. Bu 

projede bildiğiniz gibi uçuş operasyonlarında en 

büyük problem şu an sivil havacılık tarafında orada-

ki gecikmeler. Bu gecikmelerde bir sürü belirsiz-

liklerden kaynaklanıyor. Modelleme belirsizlikleri, 

hava durumu belirsizlikleri vb. Biz Boeing ile oturup 

bu konuda bir proje yapmaya karar verdik. İTÜNOVA 

TTO’da bu konuda bize destek oldu. Boeing ile bera-

ber yürüttüğümüz bu proje de “wind update-wind 

error recovery” adında bir proje. Burada şunu 

yapıyoruz, havada gördüğünüz uçaklar aslında her 

biri farklı boyutlarda rüzgâra maruz kalıyorlar. Bun-

ların belirli tahminler üzerinden baştan belirleyerek 

yapıyorlar ve onun üzerinden hangi noktalarda 

hangi zamanlarda olacaklarına dair bir fikirleri var. 

Ancak uçmaya başladığınız zaman bu geçerli 

olmuyor. Çok farklı rüzgâr hızları görüyorsunuz 

çok farklı operasyon modları görüyorsunuz. Bundan 

dolayı aslında havada birçok uçak gördüğünüz 

zaman bir hava sahasında her birinin rüzgâr 

sensörü gibi davrandığını düşünebilirsiniz. Siz bir 

hava sahasını gözlemlemeye başladığınızda aslında 

sizin havada bir sürü rüzgâr sensörleriniz var.  Siz 

bu verileri toplayarak günün sonunda çok hızlı bir 

şekilde dakika mertebesinde sürekli güncel rüzgâr 

verisini güncellemeye başlıyorsunuz. Ama tahmind-

en gelen veriler size 6 saatte bazen 12 saatte bir 

geliyor. Siz bunu saat bazında yaparken, dakika 

bazında yapmaya başlıyorsunuz. Bu size çok daha 

fazla verimli bir şekilde operasyonunuzu planla-

manızı sağlıyor. 

İTÜNOVA TTO bu projede size ne gibi katkılar 

sağladı?

E.K: Boeing ile yaptığımız bu projede İTÜNOVA 

TTO’nun desteğini aldık. İTÜNOVA TTO bir akade-

misyenin projeyi yönetmesi o proje üzerinde kendi 

araştırma konusu dışında bir şeyler yapması kolay 

değil. İTÜNOVA TTO burada oldukça destek oluyor. 

Sözleşme aşamasından tutun da o sözleşmenin 

oluşturulması, sözleşme sonunda sizin bütçe yöne-

timinizin oluşturulması, zaman yönetiminin 

oluşturulması gibi konularda oldukça destek 

alıyoruz İTÜNOVA TTO’dan. Yürüttüğümüz proje 

sırasında çıkan sorunlarda, sözleşme süreçlerinde 

ve fikri mülkiyet haklarımızla ilgili her konuda 

İTÜNOVA TTO bizlere  oldukça destek oluyor. 

Bunun bir akademisyenin kendi araştırmalarını yap-

arken yürütmesi çok zor kendi yoğunluğu içerisinde 

bu açıdan çok desteğini aldığımızı söyleyebilirim.
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Çinli şirket Baidu’nun yapay zekâ araştırmaları ekibi geçtiğimiz günlerde oldukça 
iddialı bir rapor yayınladı. Rapora göre ekip, sinir ağlarını kullanarak birkaç saniyelik 
ses kayıtlarından sesleri analiz edip klonlayabilen bir program geliştirdi! Üstelik bu 
program sadece sesi taklit etmekle kalmıyor aynı zamanda başka bir cinsiyet veya 

aksana göre değiştirebiliyor. 

Baidu Deep Voice araştırma ekibi, 2017 yılında 30 

dakikalık bir eğitim materyali ile sesleri kopyalayabilen 

bir teknoloji geliştirmişti. Şu anki teknoloji önceki 

çalışmaların verimli bir ürünü. Adobe, sadece 20 daki-

kalık bir sesi taklit edebilen VoCo adlı bir programa 

sahip. Kanadalı startup Lyrebird ise yalnızca bir daki-

kalık sesleri taklit edebiliyor. Baidu’nun yeni teknolojisi 

ise bu süreyi önemli, ölçüde kısaltmış oldu. Bu teknoloji 

ilk bakışta 90’lı yıllarda “Çığlık” ve “Evde Tek Başına” 

gibi filmler sayesinde popüler hale gelen ses 

değiştirme teknolojisinin bir üst versiyonu gibi 

gözükse de aslında duruma daha geniş bir perspek-

tiften bakmak gerekiyor. Konuşma yeteneğini kaybet-

miş bir kişi veya çocuğundan uzak yaşamak zorunda, 

aynı zamanda da onu sakinleştirmesi gereken bir ebev-

eyn için bu teknolojinin avantajlarını düşünün. Bu 

 Yapay Zekâ Geliştirildi
İnsan  Sesini  Taklit  Eden

teknoloji ayrıca akıllı asistanlarda da kullanabilecek. 

Tüm bu avantajların yanında bu teknolojinin pek çok 

teknolojide olduğu gibi istismar edilme riski var. İnsan-

lar klonlanmış bir sesi dinledikten sonra sesin gerçek 

mi yoksa klon mu olduğuyla ilgili bir puanlama yaptılar. 

Sonuç ise gerçekten oldukça ilginç. Klonlanmış ses 4 

üzerinden 3,16 puan aldı. Yani büyük bir çoğunluk 

sesin gerçek olduğunu düşündü. Ki bu da yapay zekâ 

destekli dolandırıcılık faaliyetlerinin ne kadar olası 

olduğu hakkında önemli bir fikir veriyor. Yapay zekâ 

kullanarak video veya fotoğraftaki bireylerin yüzlerini 

değiştirmek şu an oldukça popüler. Hatta bazı 

programlar sıfırdan video oluşturmayı sağlayabiliyor. 

Ancak bu teknolojinin yanlış ellerde ve sesleri klonlay-

abilen bir teknoloji ile birleştiğini düşünün. Bu çok daha 

fazla dolandırıcılık ve şantaj anlamına gelebilir.
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Japon bir şirket disleksi problemi olan veya okuma güçlüğü çekenlerin hayatını 
kolaylaştırmak için kelimeleri sese dönüştüren akıllı gözlük geliştiriyor. 2012 yılından 

beri üzerinde çalışılan bu akıllı gözlüklerin fiyatı ise 47 dolar.

Oton Glass adı verilen bu 

gözlüklerin içerisinde iki küçük 

kamera ve kulaklık bulunuyor. 

Gözlüğün objektifinin yarısı, 

kullanıcının gözünü yansıtan bir 

ayna görevi görüyor. Bu sayede de 

içe bakan kamera kullanıcının göz 

hareketlerini takip edebiliyor. 

Gözlüğün çalışma mekanizmasının 

ayrıntılarına bakacak olursak ilk 

olarak gözlük kullanıcılarının 

önlerindeki metinlerin fotoğrafını 

çekiyor. Ardından fotoğrafları 

Raspberry Pi bulut sistemine 

 Geliştirildi
Akıllı Gözlük

Kelimeleri Ses Haline Getiren

aktarıyor. Buluta aktarılan fotoğraflardaki metinler 

yapay zeka aracılığıyla analiz ediliyor ve daha sonra 

kulaklıkta oynatılabilecek bir sese dönüştürülüyor. 

Eğer metinler sistem tarafından okunamazsa gerçek 

bir kişi metinleri okuyarak sorunu kısa sürede çözüme 

ulaştırabiliyor. Ancak elbette Oton Glass’ın da birkaç 

dezavantajı var. Dezavantajlarından biri teknolojinin 

fotoğraf çeken ve bunları ses haline getiren bir Google 

Çeviri gibi çalışması.  Bir diğeri ise uygulamayı kullan-

mak için telefonunuzu çıkarıp metninin gözlük aracılığı 

ile fotoğrafını çekmek gibi oldukça meşakkatli bir yol 

izlemek zorunda kalmanız. Oton Glass’ın üreticileri 

teknolojilerini Japonya’nın Kickstarter’ı olarak kabul 

edilen Campfire üzerinden kitlesel fonlamaya açtı. 

Şimdiye kadar şirket Campfire üzerinden 1.236,500 

Yen (yaklaşık 11.573,64 dolar) topladı. Hedeflediği 

rakam ise 10.000.000 Yen. Kelimeleri sese çeviren bu 

tarz teknolojilerde oldukça ilkel olsa da pek çok insan 

tarafından sıklıkla tercih ediliyor. İnsanlar bu teknoloji-

yi kullanarak yaşam kalitesini büyük oranda artırıyor. 

Araştırmacılara göreyse  teknoloji ilerledikçe bu ve 

benzeri teknolojileri daha çok göreceğiz.
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İTÜNOVA TTO’nun, Mindset Institute işbirliği ile gerçekleştirdiği ilgi çekici 
eğitimler tüm hızıyla devam ediyor! 

Kendini geliştirmek isteyen start-up’lar ve bilgilerini 
tazelemek isteyen hemen her kesimden kişilerin 
katılım gösterdiği eğitimlerde bilgiler butik şekilde 
aktarılırken aynı zamanda da iş hayatında pragmatik 
sonuçlar elde etmelerine imkan verecek ipuçları 
deneyimli kişilerce katılımcılara sunuluyor. Eğitim-
lerinde güncel ve global konulara değinmeye çalışan 
İTÜNOVA TTO’nun bu doğrultuda “Start-up’lar için 
SEO” eğitimiyle başlayan serüveninde ikinci durağı ise 
7 Mayıs Çarşamba günü, “Growth Hacking” eğitimi 
oldu. Deneyimli eğitmen ve aynı zamanda unna-

do.com’un kurucusu Göktuğ Okan Oğuz’un bilgilerini 
paylaştığı eğitimde katılımcılara proje ve fikirlerini 
geliştirmek, gerçekleştirmek ve en yüksek faydayı 
sağlamak için neler yapmaları gerektiğini anlatarak, 
başarılı bir ürüne, başarılı bir projeye ve hizmete 
dönüşmüş fikrin yol haritasını çizildi. Girişimcilerden 
kurumsal ve köklü firma çalışanlarına kadar geniş bir 
perspektifte katılımcı kitlesinin bulunduğu eğitim 
soru cevap oturumunun ardından sona erdi. 
Katılımcılar, Mindset Institute ve İTÜNOVA TTO onaylı 
katılım belgesi almaya hak kazandı!

Eğitimi Gerçekleştirildi!
Growth  Hacking
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Bir grup bilim insanı, atomları başka bir atom içerisine yerleştirdi ve yeni bir 
madde hali ortaya çıkardı.

Physical Review Letters dergisinde yayınlanan 
araştırma Harvard Üniversitesi, Viyana Teknoloji 
Üniversitesi ve Rice Üniversitesi’nden araştırmacıların 
imzasını taşıyor. Araştırmacılar ortaya çıkardıkları 
maddenin bu yeni halini “Rydberg polaronları” olarak 
adlandırdı. Maddenin bu yeni hali bir atomun içindeki 
elektron ve çekirdek arasındaki boşluğun diğer atom-
ları içine sığdırmaya yetecek kadar kullanılması esası-
na dayanıyor. Viyana Üniversitesi’nden Prof. Joachim 
Burgdörfer konuyla ilgili yaptığı açıklamada elektron 
ile çekirdek arasındaki ortalama mesafenin birkaç yüz 
nanometre kadar büyük olabileceğini bunun da bir 
hidrojen atomunun yarıçapının bin katından daha 
fazla olduğunu belirtti. Ekip deneyin soncuna 
ulaşabilmek için stronsiyum atomlarıyla Bose-Einstein 
kondensatı oluşturdu. Bose-Einstein kondensatı, 
atomların hemen hemen mutlak sıfırda soğutulduğu, 
böylece alışılmadık kuantum özelliklerinin gözlene-
bildiği bir madde halidir. Ekip daha sonra elektronların-
dan birini çok daha geniş bir “yörünge” ye çekti ve 
atom yarıçapını büyük oranda artırarak bir Rydberg 

Yeni Bir Halini Keşfetti
Maddenin

Bilim İnsanları

atomu haline getiren bir lazer kullandı. Böylelikle 
atomlardan birine enerji aktarmayı başarmış oldular. 
Science Alert’in belirttiği gibi sonuç olarak 170 kadar 
stronsiyum atomu, dış elektronun yörüngesinde tutu-
labildi. Ancak bu noktada elektronun nerede olabi-
leceği konusunda daha az bir yörünge ve daha fazla 
bir “olasılık bulutu” bulunuyor. Araştırmacılar buna 
özellikle dikkat edilmesi gerektiğinde ısrarcı. Diğer 
atomların varlığı, elektron üzerinde çok az güç uygula-
yarak, çok az dağılmaya neden olur. Bu da Rydberg 
atomu ile diğer atomlar arasında zayıf bir bağ oluştur-
arak yeni ve egzotik bir madde halini – Rydberg polaro-
nu- oluşturur. Maddenin bu hali fizik için oldukça 
heyecan verici. Son derece düşük sıcaklıkta alınabilen 
Rydberg polaronu bu araştırma sonucunda ilk kez 
görüntülenmiş oldu. Araştırmacılar yayınladıkları 
makalede palaroların birbirleriyle nasıl etkileşime gird-
iklerinin araştırılması da dahil keşfedilecek bir dizi 
durum olduğunu belirtiyor. Ancak ne olursa olsun 
ekibin keşfettiği bu yeni madde hali atom altı fizikte 
büyük bir atılım!



8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, İTÜ ARI Teknokent bünyesinde 
teknolojisini geliştiren girişimci kadınlar başarı dolu hikâyelerini paylaştı. Anadolu 
propolisini tüm dünyaya tanıtan SBS Kurucu Ortağı Aslı Elif Tanuğur’dan App 
Store’un en sevdiği 20 uygulamadan biri olan Givin’in Kurucu Ortağı Başak Süer’e, 
taze meyve ve sebzelerin raf ömrünü arttıran doğal koruyucu Nanomik Kurucu 
Üye ve CEO’su Buse Berber Örçen’den sentetik oligonükleotit ve hızlı tanı kitleri 
geliştirip üreten Sentromer DNA Teknolojileri Kurucusu Pınar Akalın’a işte 

Teknokentli girişimci kadınlar ve ilham veren girişimcilik hikâyeleri…

Oğlunun yaşadığı bağışıklık sorununu çözmek için 
propolis ve arı sütü ile tanışan SBS Kurucu Ortağı ve 
Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur, bu ürünleri tüm 
annelere ulaştırma hayaliyle girişimcilik macerasına 
başladı. Tanuğur, “Propolisin ülkemizde üretilmediğini 
ve Çin’den geldiğini öğrenince öncelikle oğlum için 
kendim üretmeye karar verdim. 6 ay kendi ürettiğim 
propolis özütü ve arı sütünü kullandım. Türkiye’de 
daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye’de ilk kez 
“Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile üretmek ve proses 
yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale 
getirmek için SBS’yi kurdum” dedi. Tanuğur, 
“Ürünlerimizi kovandan sofraya prensibiyle üretiyoruz. 
Bu ürünleri online olarak tüm Amerika’ya, distribütörler 
aracılığıyla ise New York, Boston, Florida ve New 
Jersey gibi bölgelere dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 
Amerika’da toplam 200 satış noktasına ulaştık. Ayrıca 
kendi web sitemize ek olarak; Amazon, Wallmart gibi 

Türkiye'de %29 olan kadınların iş gücüne katılım oranı her 
geçen gün artıyor. İTÜ ARI Teknokent’te ise kadın çalışan 
sayısı 2018 yılı itibari ile %28. Ülkemizin girişimcilik ve 
inovasyon odağında yer alan İTÜ ARI Teknokent ise 

bünyesinde teknolojilerini geliştiren girişimci kadınların 
başarılarını duyurmaya devam ediyor. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü öncesinde Teknokentli girişimci kadınlar 
ilham veren, başarılarla dolu hikâyelerini paylaştı. 

SBS Anadolu Propolisini
Dünyaya Tanıtıyor!
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Kadın  Girişimcilerden
Teknolojiyle Birleşen

İlham Veren Hikâyeler!

Aslı Elif Tanuğur
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e-ticaret sitelerinde varız. Bunun yanı sıra Kore, 
Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Pakistan’a 
ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu 
yana ulusal ve uluslararası toplamda 12 farklı ödüle 
layık görüldük. Türkiye’de yerli üretimini başlattığımız 
Anadolu propolisini dünyaya tanıtma yolunda emin 

adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu. Girişimci 
kadınlara tavsiyelerde bulunan Tanuğur, “Kadınlarımız 
her şeyden önce kendilerine inanmalı, arzu etmeli, çok 
çalışmalı ve risk almaktan çekinmemeli. İnsan bir işi 
gerçekten isteyerek, inanarak yaparsa ve emek verirse 
başarmaması için hiçbir sebep yok” dedi.

Kullanılmayan herhangi bir eşyayı TOG, TEGV, Tohum 
Otizm, TOÇEV ve Koruncuk gibi sivil toplum 
kuruluşlarına bağış yapmak için verilmesini sağlayan 
sosyal girişim Givin’in Kurucu Ortağı Başak Süer, sosyal 
bir girişim hayata geçirmek için yola çıktı. Girişimcilik 
hikayesini aktaran Süer, “Her türlü eşyanın ya da 
deneyimin bağış karşılığında verildiği, alışverişlerin 
bağışa dönüştüğü bir platform oluşturalım istedik. 
2017 Nisan ayında Givin’i hayata geçirdik. Şu an 
toplam kitlemiz 30 bin kişiye yaklaştı. Kayıtlı 
kullanıcımız ise 16 binin üstünde. Uygulamada yaklaşık 
10 aydan bugüne, geliri bağışlanmak üzere yaklaşık 
250 bin TL’lik ürün listelenmesi gerçekleşti. 68 bin 
liranın üstünde de bağış işlemi gerçekleşmesini 
sağladık. Bizi en çok sevindiren rakam Türkiye’deki 
bağış ortalamasına yaptığımız etki. Normalde 
karşılıksız para verilerek yapılan ortalama bağış tutarı 
70 lirayken, Givin’de kullanıcılar ortalama 280 liralık 
ürün listelemesi gerçekleştiriyor. 2017 yılında App 
Store’un ‘en sevdiği 20 uygulamadan biri’ olduk” dedi. 
Kadın girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini belirten 
Süer, “Kadın girişimci hikayelerini; başka kadınlara, genç 
kızlara, kız çocuklarına ilham olması açısından çok 
değerli buluyorum. Özellikle kadınları hedefleyen 
kurumların ellerini güçlü bir şekilde kadın girişimciliğini 
desteklemek için taşın altına koyması gerektiğine 
inanıyorum” şeklinde konuştu.

Üniversitede biyoloji bölümünde okurken yaptığı firma 
ziyaretlerinde ürünlerin hızlı bozulmasının büyük bir 
sorun olduğunu gören Buse Berber Örçen, taze meyve 
ve sebzelerin raf ömrünü arttıran doğal koruyucu 
üretmek üzere harekete geçti. 2014 yılında Nanomik’i 
kuran Örçen, “Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda 
Örgütü’nün yayınladığı raporlara göre her yıl 2,5 milyar 
tonun üzerinde taze meyve sebze üretiliyor. Bunun 
minimum yüzde 25’ini küflenme sebebiyle israf 

ediyoruz. Ürünleri küflenmeye karşı koruyabilmek için 
hem hasat öncesi hem de hasat sonrasında çok sayıda 
kimyasal koruyucu kullanılıyor. Ancak bu kimyasallar 
uzun süre maruz kalındığında ciddi sağlık problemlerine 
yol açıyor. Geliştirdiğimiz Myco-X isimli patentli 
koruyucu ise; ürünlerin raf ömrünü uzatan, probiyotik 
ve bitkisel etkenlerden oluşan yüzde 100 doğal bir 
formülasyona sahip ve insan sağlığına dost bir ürün” 
dedi. Örçen, “Ürünümüzün kullanımı yıllık taze meyve ve 

Givin App Store’un En Sevdiği 20 Uygulamadan Biri!

Nanomik Ülke Ekonomisine Yılda 5 Milyar Liralık Katkı Sağlayacak!

Başak Süer



2009 yılında kurulan Sentromer DNA Teknolojileri 
sentetik oligonükleotit ve hızlı tanı kitleri geliştirip 
üretiyor. Kimyasal senteze dayanan sentetik DNA 
üretimlerinin genetik alanında çalışan araştırmacılar için 
sipariş üzerine yapıldığını kaydeden Pınar Akalın,  “test 
ürünlerimiz sağlık ve gıda sektörlerinde DNA tespiti 
yoluyla hassas ve hızlı sonuç verilmesini sağlıyor. Bu 
ürünleri destekleyen DNA ekstraksiyon kitleri ve diğer 
reagentlar da müşterilerimizin laboratuvarlarında 
kullandığı ve yurt dışı yerine yerel bir firmadan almayı 
tercih ettikleri diğer ürünler arasında. Ar-Ge çalışmaları 

süren biyosensör ürünümüz ise son tüketiciye yönelik 
bir hızlı test aleti” dedi. Sentromer DNA Teknolojileri 
olarak kuruldukları ilk yıllardan beri gördükleri ilgi ve 
takdirle hem tanınırlıklarının hem de ekibinin 
motivasyonunun arttığını belirten Akalın, “2012-2017 
yılları arasında, Teknogirişim, Bilim, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Teknoparklar Zirvesi’nde “En Başarılı Kuluçka 
Firma” ve “KOSGEB Başarılı KOBİ” ödüllerinin yanı sıra 
çok değerli “Kadın Girişimci” ödüllerine layık görüldüm. 
2011 yılında KAGİDER, Garanti Bankası, Ekonomist 
Dergisi “Yılın Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi”, 
2017 İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde “Yılın Kadın 
Girişimcisi” ve birkaç ay önce Cumhurbaşkanımız’dan 
İş’te Kadın Zirvesi’nde “Kadın Girişimci” ödüllerini 
aldım”diye konuştu. Akalın: Girişimci olmak isteyen 
kadınlar öncelikle kurmak istedikleri işi hayal etmeli 
Girişimci ve iş sahibi olmanın insanın hayatında 
büründüğü en önemli rollerden biri haline geldiğini 
vurgulayan Akalın, girişimci olmak isteyen kadınlara ilk 
olarak bilgi ve becerileri dahilinde nasıl bir iş kurmak 
istediklerini hayal etmelerini öneriyor. Bu iş; 
zamanlarını özel hayatlarıyla dengeleyebilecek, her 
sabah yataktan kalkacak motivasyonu sağlayacak, iyi 
günde kötü günde sürdürecek hevesi ve heyecanı 
muhafaza edecek türden olmalı diyen Akalın, “kadınlar 
hayalini kurdukları iş için iyi bir iş planı ve tasarım 
yapmalı, kısa ve uzun vade hedefler belirlemeliler” dedi.

sebze üretiminin yüzde 5’ine ulaştığında, ülke 
ekonomisine yılda 5 milyar liralık katkı sağlayacağız” diye 
konuştu. Türkiye’de kadın girişimciliği artırmaya destek ve 
teşviklerin çok faydalı olduğunun altını çizen Örçen, “Bu 
teşviklerin önemli bir getirisi olarak kadın girişimci sayısı 
gün geçtikçe artıyor. Kadın girişimcilere tavsiyem; azimli 
ve hırslılarsa, yapmak istedikleri işe inanıyorlarsa hiç vakit 
kaybetmesinler. Hemen harekete geçsinler” dedi.

Türkiye’nin İlk Geniş Skalada Sentetik DNA Şirketi Sentromer 
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Buse Berber Örçen 

Pınar Akalın



Şirketlerin yatırım almasını kolaylaştırmayı amaçlayan “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’nin 10 mart tarihli 

sayısında yayımlandı.

Şirketlerin kuruluş işlemlerini azaltıp, maliyet ve 
süreleri düşürerek daha kolay ve verimli şekilde 
yatırım almalarını sağlamayı amaçlayan yasa 
tasarısı 35 maddeden oluşuyor. Yasa ile ülkemizdeki 
şirket ve girişimlere yatırım yapmak isteyen yabancı 
yatırımcıların prosedür, maliyet ve süre anlamında 
karşılaştıkları bürokratik işlemlerin iyileştirmesi 
öngörülüyor. Ancak yasa tasarısı sadece 
yatırımcıları baz almıyor. Yasanın radarında KOBİ’ler 
de bulunuyor. Yasa, KOBİ’lerin daha kolay finans-
man elde edebilmeleri amacıyla KOBİ’lerin sahip 
olduğu her taşınır malın rehine olarak kullanıl-
masının yolunu açıyor. Böylelikle KOBİ’leri yakından 
ilgilendiren Taşınır Rehini Kanunu’da olumlu anlam-
da bir güncelleme yapılmış oldu. Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Yatırım Ortamının İyileştir-
ilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun” ile ilgili olarak kamuoyuna yazılı 
bir açıklama yaptı. Bu yasal düzenleme ile dış ticaret 
işlemlerinden şirket kurulumuna, yapı izinlerinden 
belediye işlemlerine kadar pek çok konuda 
yatırımcılara kolaylık sağlamayı hedeflediklerini 
ifade eden Büyükekşi böylelikle en sık karşılaşılan 
sorunlara çözüm sunduklarını belirtti. Yürürlüğe 
giren yasal düzenlemenin şirket kuruluşunda yapıl-
ması gereken işlemlerle ilgili olan maddeleri maliyet 
ve süre azaltmaya yönelik. Bunun hem büyük ölçekli 
yatırımcıları hem de girişimcileri olumlu yönde 
etkilemesi bekleniyor.

 Yolunu Açacak

Yeni Yasa Tasarısı
 Girişimciler İçin Yatırım
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İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona dayalı 
teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla anılan 

“ODC İş Çözümleri ve PAYGURU“  firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

Başarılarını Paylaşıyor

İTÜ ARI  
Teknokentli  Firmalar 

2005 yılında tek ürünle yola çıktıklarını belirterek 
sözlerine başlayan ODC İş Çözümleri CEO’su Oğuz 
Küçükbarak, arada geçen süreçte 6 adet ürün ve iş 
çözümüyle firmalar ve müşterileri arasındaki iletişimi 
güçlendirirken, firmaların müşterilerini daha iyi 
tanımasına imkân tanıyan ürünler üretmeyi 
amaçladıklarını belirtti.  Çalışmalarını kısaca özetleyen 
Küçükbarak “Sektörden bağımsız çalışıyoruz aslında. 
Genellikle her ülkenin güçlü olduğu sektörler finans, 
sigorta ve telco gibi görünse de bizim devlet fmcg, 
retail, aşağı yukarı bütün sektörlerde ürünlerimiz 
karşılık buluyor.” dedi. Yaklaşık yüz kişilik ekibiyle 
Türkiye genelinde dört ofiste hizmet veren ODC İş 
Çözümleri 2 adet İstanbul, 1 adet Ankara, 1 adet İzmir 
ve 1 adette Dubai’de yer alan ofisiyle Türkiye, Orta 
Doğu ve Afrika pazarlarına hizmet sağlıyor. Yakında 

İngiltere ofisini açmayı planladıklarını belirten Küçük-
barak “Yurt dışı bizim yaklaşık iki buçuk yıl kadar önce 
verdiğimiz stratejik karardı. Türkiye’de kendi alanımızda 
pazar lideri konumundayız ve liderseniz bir süre sonra 
büyüme hızınız yavaşlama durumuna giriyor. Yurt dışına 
çıkmak hazırlık gerektiren bir iş çünkü Türkiye’nin 
şartlarında çalışırken, Türk müşterilerle çalışırken 
bunları olduğu gibi yurt dışına çıkarmak mümkün değil. 
Kültürünüzü değiştirmeniz, ürünlerinizi hazırlamanı 
gerekiyor. O yüzden biraz ev ödevi yaptık. İçeride hazır-
landık ve bir stratejik planda yaptık doğal olarak. Yurt 
dışında iş yapacağız ama nerede yapacağız? Nasıl bir 
potansiyel var? Bunlara karar vermek birazcık zor. Biz 
Orta Doğu-Afrika ve sonra Orta Doğu-Avrupa-Batı 
Avrupa ve daha sonra Kuzey Amerika ve Kanada gibi bir 
strateji belirledik ve 2017 yılının tamamını Orta 

ODC İş Çözümleri CEO’su
Oğuz Küçükbarak: 

“Innogate kültür kırılması
yaşayarak, global

düşünmemizi sağladı.
2020’ye kadar Avrupa’ya

açılmayı planlıyoruz.”
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PAYGURU Kurucusu
M. Işık Uman: “İTÜ ARI

Teknokent ekosisteminde
olmanın en önemli

faydası, diğer şirketlerle
know-how paylaşımını

mümkün kılması.”

Doğu’ya ayırdık. Birkaç pilot ülke seçmiştik. Gayet iyi 
ilerliyoruz şu anda. An itibariyle bir sene içerisinde 
ciromuzun %40’ını Orta Doğu’dan ve yurt dışından 
gelecek hale getirebildik.” diyerek yurt dışı süreçlerini 
anlattı. INNOGATE süreciyle büyük bir kültür kırılımı 
yaşadıklarını belirten Küçükbarak “Her coğrafyada farklı 
bir kültür, çalışma şekliyle karşılaşıyorsunuz. Orta 
Doğu’ya gittiğinizde çok farklı, Avrupa’ya gittiğiniz de 
bambaşka bir kültür ve iş yapış şekli var. O yüzden buna 
alışıyor olmak gerekiyor. Bu da ciddi bir zaman ve 
emek.” diyerek zorlu sürece adapte olabilmek için çok 
çalıştıklarını vurguladı. İTÜ içerisinde bulunmaktan ve 
hocalarla iletişime hızlıca geçebilip akademik destek 

sağlayabilmekten oldukça memnun olduklarını belirten 
Küçükbarak gelecek hedefleriyle ilgili olarak ise “Yeni 
ürünler geliştirmek istediğimiz alanlar var; Machine 
Learning, NLP gibi. Buralarda da hocalarımızdan destek 
alarak ilerliyoruz. Yetişmiş kaynak bulmak çok zor işin 
açıkçası. O yüzden üniversitenin desteği bizim için 
oldukça önemli. Yakın zamanda bu ofisimizde yerinde 
Ar-Ge yaptık zaten. Devletin bu konuda verdiği 
teşviklerin hepsinden mümkün olduğunca faydalanmak 
istiyoruz ama en önemlisi iş yapış şekli ve bilgi birikimi. 
Bunları da üniversiteden karşılayabiliyoruz.” diyerek 
hedeflerine giden yolda İTÜ’nün bilgi ve birikimleri 
sayesinde daha güvenli adım attıklarını belirtti.

“PAYGURU bir alternatif ödeme platformu. Daha doğrusu 
alternatif ödeme platformları geliştiren şirketin adı. Biz 
platformumuzun adına da zaman zaman Payguru 
dediğimiz için ikisi aynı şey geliyor. Yaptığımız şey şu, 
internetin ve elektronik ticaretin büyümesiyle gerek mobil 
ortamlarda gerek web ortamında elektronik ticaretin 
gerektirdiği ödeme işlemleri sayısında artış oldu. Bugün 
itibariyle herkes bunu kredi kartı olarak görse de biz aslın-
da kredi kartına alternatif, kredi kartını tamamlayıcı ödeme 
sistemleri sunmakla odaklandık. Başta mobil ödeme olarak 
hayatımıza başladık. Daha sonra bunun içine nakit ödeme 
ve ATM’den ödemelerini de ekledik.” diyerek PAYGURU’yu 
anlatan şirketin kurucusu M.Işık Uman, şirketin en önemli 
farkı olarak 2015 yılı Haziran ayında BDDK’dan aldıkları ve 
mobil ödeme alanında ilk lisans alan firma olma ünvanına 
sahip olmalarına olanak veren lisansı belirtiyor. Türkiye’nin 
FinTech alanında gelişmiş bir ülke olduğunu belirten Uman 
“Gerek bankalar gerek mobil operatörler gerek son iki üç 
yıldır bizim gibi alternatif ödeme kuruluşları sektöre ve 
piyasaya oldukça fazla rekabet açısından üye işyerlerine 
değer yaratan ödeme çözümleri ve finansal çözümler 
sundu.” diyerek sektörün analizini yaptı. Türkiye’de elde 
edilen tecrübeyi mümkün olduğunca yurt dışına taşımayı 
hedeflediklerini ve bu doğrultu da çalışmaları olduğunu 
aktaran Uman  “Bugün itibariyle ilk başta odağımız Orta 

Doğu ve Asya iken zaman içerisinde gördük ki yaptığımız 
teknolojiler İngiltere, Fransa, Almanya gibi Batı Avrupa 
ülkelerinde de oldukça fazla talep görüyor. Hatta 
İngiltere’de yapmış olduğumuz işlem hacimleri bizi tatmin 
edecek noktaya ulaşıyor yavaş yavaş” dedi. 27 kişilik bir 
ekiple çalışmalarına devam ettikleri İTÜ ARI Teknokent 
ekosistemi içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını ve 
ekosistem içerisinde çok büyük katkılarla gelişimlerini 
güçlü bir karakterde ilerlettiklerini anlatan Uman “eko-
sistemin size getirdiği faydalar nedir diyecek olursak; birin-
cisi önemli ölçüde bir know-how’a kardeş şirketlerimize, 
komşu şirketlerimize uygun ve kolay bir şekilde ulaşabili-
yorsunuz, ikincisi üniversite içerisinde olduğunuz için 
yeni mezun olan know-how’ı kimi zaman beni bile cebind-
en çıkartabilecek olan genç mühendisleri işe almada 
kolaylık sağlıyor. Sonuçta FinTech endüstrisi devamlı bir 
Ar-Ge gerektiriyor. Bu Ar-Ge’yi yapabilmek için insan 
kaynağına ihtiyacınız var ve bilgi kaynaklarının erişimine 
ihtiyacınız var. Bu da yetmez bir ekosistemin içerisinde 
olmanız lazım bu öyle bir ekosistem olmalı ki orada sizi 
başka geliştiriciler,  başka tecrübeler size aktarabilsinler. 
Bu açıdan İTÜ ARI Teknokent çok önemli. Normal mali 
teşvikler dışarısında bu tip kaynaklara ulaşmak için burada 
bulunmak bize çok fayda sağladı.” Diyerek İTÜ ARI Tekno-
kent’in kendilerine sağladığı katkılardan bahsetti.



Makine öğrenimi ve yapay zeka günümüzün en popüler konuları. Bu alanda çalışanlar veya bu 
alana yönelmek isteyenler için kendilerini geliştirebilecekleri sınırlı sayıda kaynak bulunuyor. 

Söz konusu bu durum da daha az kişinin yapay zekayla ilgilenmesine neden oluyor.

Google, 
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Bu soruna bir çözüm getirmek isteyen Google hare-
kete geçerek insanların rahatça yapay zeka ve 
makine öğrenimi ile ilgilenmesini sağlayacak. Tekno-
loji devi açtığı “Google Yapay Zeka ile Öğrenin” adlı 
web sitesiyle bu alanları daha fazla kişi için ulaşılabilir 

hale getirmeyi hedefliyor. Google TensorFlow gibi 
profesyonel projeler, kedi doodle’ları gibi eğlenceli 
projeler ve makine görü denemesi gibi projeleri çok 
daha pratik hale getirebilmek için uzun zamandır 
yapay zeka eğitimleri üzerine yoğunlaşıyor.

Sitedeki en önemli kurslardan birinin Makine Öğren-
imi Vâka Kursu (MLCC) olması bekleniyor. Google bu 
kursu kendi çalışanlarına yapay zeka ve makine 
öğrenimi ile ilgili temel kavramları öğretmek için 
hazırlamıştı. Şu an bu yaklaşık 15 saatlik kurs Google 
tarafından herkesin kullanımına açılmış durumda. 
Üstelik ücretsiz ve çevrimiçi! Eğitim içinde çeşitli 
alıştırmalar, etkileşimli görselleştirme ve açıklayıcı 
videolar bulunuyor. Bu kurs sayesinde ilgisi olan 
herkes makine öğrenme konseptlerini öğrenebilecek. 
Google, Makine Öğrenimi Vâka Kursu’nun (MLCC) 

makine öğrenimi veya yapay zeka deneyimi olmayan 
yeni başlayan kişiler için tasarlandığını söylese de 
bunun pek doğru olduğunu söyleyemeyiz. Kursu 
alacak kişielrin en azından başlangıç seviyesi cebiri 
çok iyi bilmeleri, programlamanın temelleri ve 
Python’da çeşitli yeterliliklere sahip olması bekleni-
yor. “Google Yapay Zeka ile Öğrenin” içerisinde 
bulunan MLCC Google tarafından bir başlangıç 
olarak görülüyor. Şirketin amacı siteye MLCC muadili 
daha fazla kurs eklemek ve siteyi gelecekte yapay 
zeka eğitimi için büyük bir merkez haline getirmek .

Ücretsiz Kurslarıyla
Yapay Zeka Öğretiyor

Makine Öğrenimi Vâka Kursu (MLCC)  Artık Çevrimiçi



Uber için geçtiğimiz yıl oldukça zorlu geçmişti. Şirket 2017 mali yılında toplamda 4,5 milyar 
dolar zarar etmişti. Ancak şirketin CEO’su Dara Khosrowshahi bu yıl için zarar etme gibi bir 

endişe taşımadığını söyledi.

San Francisco’da düzenlenen Goldman Sachs Tekno-
loji ve İnternet Konferansı’nda konuşan Khosrow-
shahi şirketinin finansal açıdan güçlü olduğunu 
savundu. Kara geçmek için hamle yapabileceklerini 
ancak bu şekilde de büyüme ve inovasyondan feda-
karlık edeceklerini dile getirdi. Uber’in gelişmekte 
olan pazarlarda karlılığı olduğunu belirleten yeni 
CEO bunu “isteğe bağlı bir yatırım” olarak görüyor. 
Ancak şirketinin bu tarz yatırımlar yapmaya devam 

edeceğini iddia ederek yapılacak en doğru şeyin 
yakın zamanda Asya’da bu yatırımları sürdürmek 
olduğunu vurguladı. Uber’in geçen yıl elde ettiği 
gelir 7.5 milyar dolar çizgisindeydi ancak Khosrow-
shahi bu yıl toplam işlemlerin bir ölçümü olarak 40 
milyar dolarlık bir işletme ücreti elde etmeyi 
umuyor. Ayrıca satışların iki katı artması anlamına 
da gelebilecek şekilde yüzde yüzlük bir gelir artış 
hızına ulaşacaklarından emin.

2017 yılında yaşadığı tüm “talihsizlikler” Uber’in 
şirket imajıyla ilgili olumsuz düşüncelerin artmasına 
sebep oldu. Şirketin toplumdaki bu olumsuz imajına 
da değinen Khosrowshahi Uber’in ulaşım dünyasını 
tamamen değiştirmeye kararlı olduğunu ve bunu 
gerçekleştirmek için çok iyi çalışanlarının bulun-
duğunu belirtti. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in 
otonom aracı Waymo ile çeşitli sıkıntılar yaşayan 
Uber bu sorunu çözüme kavuşturmuştu. CEO bu 
durumu geride bıraktıklarından oldukça mutlu olduk-
larını çünkü bunun kendileri için önemli bir dikkat 
dağıtıcı olduğunu söyledi. Uber maliyeti düşürmenin 

tek yolunun sürücüsüz araçlar olduğuna inanan bir 
şirket. Aynı şekilde Khosrowshahi de sürücüsüz 
otomobillerle yapılacak yolculuğun kilometre başına 
2,5 dolardan 1 dolara düşeceğine inanıyor. Uber’in 
bir dönüm noktası niteliğinde olan SoftBank yatırımı 
ile ilgili de konuşan Khosrowshahi, bu yatırımın 
önemli bir kilometre taşı olduğunu ve bazı değişik-
likler konusunda ileriye dönük bir katalizör görevi 
gördüğünü belirtti. Son olarak Uber’in insanlara 
araba satın almayı bıraktırmasını umut ettiğini 
söyleyen Dara Khosrowshahi bu sayede trafiğin 
daha da güzelleşeceğini ifade etti.
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 İstese Kar Edebilir!

“Uber Sevilen
Bir Dünya
Markası Olmalı”



Girişimcilik dünyasında 6. Yılını dolduran İTÜ Çekirdek, bünyesinde yer alan girişimcileriyle yeni 
başarılara doğru yol alıyor! UBI Global’ın Üniversitelere Bağlı Kuluçka Merkezleri Sıralaması’nda 
Dünya 3.’sü Olarak başarılarına bir yenisini ekleyen ve bugüne kadar 1.180 projeye ve 3.345 
girişimciye destek sağlayan İTÜ Çekirdek’in girişimcileri başarıya uzanan yolda yaşadıklarını ve 

hikâyelerini bizlerle paylaştı. 
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İnsanların boya badana yaptırırken yaşadığı sorunlar ve 
Barış’ın yaşadığı deneyimler, onu bu alanda çözüm bulmaya 
yönlendiriyor. “Girişimcilik, bir sorundan ortaya çıkar ve 
çözüm olarak doğar. Bu noktada hem evleri güzelleştirmek 
hem de İnsanları mutlu etmek için Evde Mimar fikri ortaya 
çıktı.” sözleri ise boya-badana işlerinden özel kesim 
dolaplara, alçıpan işlemlerinden parke ve fayans yenilemeye 
kadar hizmetleri bir arada bulabileceğiniz evdemimar.com’un 
kurucusu Barış Korkmaz’a ait. Girişimcilik serüveninde 
yaşadığı en büyük zorluk, ustalara bu platformu anlatmak 
oldu. Geleneksel iş yöntemleriyle çalışmalarını sürdüren 
ustalar, bu platformu kabullenmekte zorlandılar. Ayrıca Barış 

da, Evde Mimar'ı belirli bir noktaya getirene kadar, sektörde 
örneği hiç olmadığından zorlu süreçlerden geçti. Girişimciliği 
yolda öğreniyordu. Bir yol girmişti ve dönmeyi hiç düşün-
müyordu. Yaşadığı zorluklar Barış'ı bir arayışa yönlendirdi. 
Evde Mimar ile İTÜ Çekirdek’e gelen Barış, aldığı mentorluklar 
sonucu katettiği yolu: “Bisikletten inip, otomobile binmiş gibi 
hissettim.” diyerek tanımlıyor. Barış'a güvenen BIC Angels ve 
İTÜ Çekirdek, Evdemimar.com'a toplamda 100 bin TL yatırım 
yaptı. İTÜ Çekirdek girişimcilerinin her biri bir hayalin peşine 
düştüler ve o hayali gerçeğe dönüştürme yolunda adım 
adım yürüyorlar. Peki hayallerini gerçekleştirmek için sen 
daha ne kadar bekleyeceksin?

İTÜ  Çekirdek  Girişimleri
Hikâyelerini Paylaşıyor!

EvdeMimar
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Bir birey olarak eğitim hayatımız 
ortalama 17 yıl sürüyor. Bu kadar 
uzun ve önemli süreci doğru ve 
faydalı bir şekilde nasıl sürdüre-
ceğimize karar vermek çok zor. 
Bazen doğru yolda olmadığımızı 
lisede, bazen de üniversitede 
anlıyoruz. Ancak bazı gemileri 
çoktan kaçırmış olabiliyoruz. Bu 
noktada sıkıntıyı gören ve kolları 
sıvayan Turgut Kavaklı ve ekibi, 
insanların geleceğini şekillen-
dirmesine destek olmak için Han-
giokuldaokumaliyim.com projesi-
ni hayata geçirdi. Kısacası 

Futbol, geçmişten günümüze en çok popüler olan sporlar-
dan biri ve bu popülaritesini her geçen gün artırıyor. Bu 
ekosistemde büyük küçük birçok kulüp var ve bu kulüple-
rde oynayan yüzbinlerce oyuncu bulunuyor. Lisanlı futbol-
cular dışında, Scoutium ekibinin keşfedilmeyi bekleyen 
olarak tanımladığı, çok iyi oyun oynayan birçok futbolcu 
var. Ancak onlar ne yapacağını bilmiyor, sesini duyuramıyor 
ya da başvursa bile kulüpler reddediyor. Scoutium, tam bu 
noktada keşfedilmeyi bekleyen futbolcuların sesi olmak 
istiyor. 4 kişilik kurucu ortak; Safa Yerliyurt, Efe Aydın, 
Emre Ün ve Ali Keçecioğlu tarafından kurulan girişim, 
bugün İTÜ Çekirdek kapalı ofislerinde geleceğin futbolcu-

girişim, hangi okula gideceğine karar veremeyen öğren-
ci ve ebeveynleri için bir gelecek yol haritası oluşturuyor. 
Okulların özelliklerini ve detaylı tüm bilgilerini 
paylaşarak, bireyin karşılaştırma yapmasını ve kendisi 
için en doğru olanı seçmesini sağlıyor. Anaokulundan 
üniversiteye kadar sistem içerisinde şimdilik 4000'e 

yakın okul var ve her geçen gün artmaya devam ediyor. 
"İyi fikirlerin ortaya çıkabilmesi için yeniliklere açık bir 
atmosfer ortamı olmalı." anlayışı Turgut'u İTÜ Çekirdek’e 
yönlendirmiş. Turgut’a göre, bir üniversite kuluçkası 
olması, projenin filizlenmesi ve büyümesi için doğru bir 
tercih olmuş.

larının yetiştirilmesine öncü olmak istiyor. İlk olarak 
Boğaziçi Üniversitesi'nde e-founder yarışmasına fikir 
aşamasında katılarak bu işi yapabileceklerine inanan ekip, 
fikrin temellerini İTÜ Çekirdek'te attı. Fikri işe 
dönüştürmek, girişimin hayata geçmesindeki en büyük 
zorluklardan biri olmuş. Ekip İTÜ Çekirdek ile ilgili olarak: 
“Bir fikirden ibaret olan hayalimiz, burada ayakları yere 
basan bir hale gelerek somutlaştı." diyor. İyi fikirlerin 
hayat bulabilmesi için nasıl bir iklim ve atmosfer olmalı? 
diye sorduğumuzda: "Hızlı düşünülen, düşünülenlerin 
süzgeçten geçirilerek hızlıca uygulandığı ve hiçbir fikre 
önyargıyla yaklaşılmayan bir iklim olmalı." cevabını aldık. 

Scoutium

HangiOkuldaOkumaliyim.com
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Astronotların, Ay’a ilk ayak basışının 50. Yıl dönümünde insanlar Ay için yeni bir sürpriz 
hazırlıyor.  Ay, önümüzdeki yıl 4G kapsama alanına girecek!

 Kurma Çalışmaları Başladı

Ay’a  4G

Bu yeni nesil “Ay Görevi”ni Berlin merkezli Alman uzay 
firması PTScientists gerçekleştirecek. Şirket bu iş için 
daha önceki Ay seyahatindeki işbirlikçi Audi ile 
anlaşmıştı.  Ay yüzeyindeki ilk 4G şebeki kurması içinse  
Vodafone ile anlaşma sağlanmıştı. Vodafone da tekno-
loji ortağı olarak Nokia’yı tercih etti. Son anlaşmalar 
neticesinde PTScientists, özel sektör tarafından finans-
manı sağlanan ilk Ay seyahati olacak bu “Ay Görevi” ni 
Vodafone Almanya ve Audi işbirliği ile gerçekleştirecek. 
İletişim uydusu ise oldukça popüler bir isim tarafından 
fırlatılacak. Geçtiğimiz aylarda Mars yörüngesine Elon 
Musk’ın Tesla’sını taşıyan SpaceX’in Falcon 9 roketi. 
Vodafone’un kuracağı baz istasyonu, iki Audi quattro 
keşif aracını Otonom İniş ve Navigasyon Modülü’ne 

(ALINA) bağlayacak.  Nokia da Nokia Bell Laboratuvar-
ları’nda, bugüne kadar üretilmiş en hafif Ultra Kompakt 
Şebeke’yi geliştirecek. Bu aracın ağırlığının da bir kilodan 
az olması bekleniyor. İki Audi quattro keşif aracı 4G 
sayesinde çeşitli ay manzaralarının görüntülerini ve vide-
olarını çekecek. Bunları topladıkça ana modülle iletişime 
geçecek. 4G ağını da HD videoları Berlin’deki Otonom İniş 
ve Navigasyon Modülü’ne (ALINA) göndermek için kulla-
nacak. 4G analog radyodan daha yüksek verimliliğe sahip 
bu nedenle de rondelalar ile ALINA istasyonu arasında 
daha büyük miktarda verinin aktarılmasına izin vermesi 
bekleniyor. Nokia’nın teknoloji sorumlusu Marcus Weldon, 
Vodafone’un teknoloji ortağı teklifini kendilerine 
sunduğu için çok mutlu olduklarını dile getirdi.
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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 mart ayında yine bir sürü 

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Gıda ve tarım ürünlerini bozulmadan ilk günkü 

tazeliğinde tutan doğal koruyucular geliştiren İTÜ 

Çekirdek girişimi Nanomik,  TR Angels’tan 350 bin TL 

yatırım aldı! Daha önce Big Bang 2017’de en çok ödül 

ve yatırım alan ikinci girişim olan Nanomik, İTÜ 

Çekirdek’te 1 yıllık ofise de sahip olmuştu.

Solunum hastalıklarına pratik ve akılcı çözümler üretmeyi 

hedefleyen bir medikal girişim firması olan Respo 

Gadgets’ın ilk ürünü Dormio artık testlere hazır. Respo 

Gadgets geliştirdiği Dormio ağız içi aparat ile birlikte, 200 

milyondan fazla kişide bulunan Obstrüktif Uyku Apnesi 

Sendromu’na ve horlama problemine karşı konforlu bir 

alternatif tedavi sunarak güncel tedavileri kullanmayı 

reddeden hastalara sağlıklarına kavuşma fırsatı sunuyor.

Nanomik TR Angels’tan
350 Bin TL Yatırım Aldı!

Respo Gagdets‘In
Ürünü Dormio

Testlere Hazır!
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Mentornity’nin yeni geliştirdiği kurumsal gelişim 

programları ve içerik yönetim sistemi sayesinde 

kurumlar gelişim danışmanlığı, performans takibi, 

mentorluk ve koçluk süreçlerini daha verimli 

yürütebiliyorlar. TOYOTA İnsan Kaynakları tarafından 

tasarlanan “1 to 1 Programı”  Mentornity sistemi ile 

takip edilecek. Böylece hem çalışanlar, hem 

yöneticiler hem de İK ekibi Mentornity platfrormu 

üzerinden tüm süreçleri takip edebilecek.

TOYOTA, Kurumsal Gelişim Programı Takibi İçin Mentornity
İle Sözleşme İmzaladı

CNN Türk’te Başka Bir Dünya Mümkün programıyla severek 

izlediğimiz Cem Seymen İTÜ Çekirdek’i ziyaret etti! İTÜ 

Çekirdek girişimlerinden Givin ve Vivoo Cem Seymen ile 

keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.

Cem Seymen İTÜ Çekirdek’te!

Cep telefon tamiri konusunda sorun yaşayan 

kullanıcılarla yerinde servis hizmeti veren 

teknik servisleri buluşturan bir platform olan 

CepteTamir, Yemek Sepeti ile anlaştı. Artık 

Yemek Sepeti çalışanları ve aileleri akıllı 

telefonlarının yerinde tamiri için 

CepteTamir’den hizmet alacak.

Ceptetamir Yemek Sepeti’ne
Hizmet Vermeye Başladı!

Araçların ürettiği rüzgârı kullanıp elektrik enerjisi 

üretmek fikriyle, şehrin dinamiklerini kullanıp 

karayollarımızı yenilenebilir enerji kaynaklarına 

dönüştürme hedefinde olan ENLİL, saha 

testlerine başladı.

ENLİL Dikey Eksenli Rüzgâr
Türbini Saha Testlerine Başladı!



İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma 

Ajansı’nın desteğiyle sürdürülen INNOGATE Uluslar-

arası Girişim Hızlandırma Programı’nda yeni başvuru 

dönemi başladı. Programa katılmak ve ABD pazarındaki 

potansiyelini görmek isteyen firmalar, www.inno-

gate.org adresinden başvurabiliyor. Program, yerli 

teknoloji firmalarına 250 bin dolar kaynak ayırarak, 

global iş yapış biçimlerini aktarmak adına önce Silikon 

Firmalarına 250 Bin Dolar Yatırım

INNOGATE’den 
Globalleşme Yolundaki Teknoloji
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İTÜ ARI Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen INNOGATE Uluslararası Girişim 
Hızlandırma Programı’nın yeni başvuru dönemi başladı. Yedinci dönemine hazırlanan 
program, ürünü satışa hazır olan teknoloji firmalarının global iş yapış biçimlerini 
öğrenmeleri, uluslararası pazarda satış yapmaları ve iş ortaklıkları kurmalarını sağlıyor. 
Öncelikle Silikon Vadisi’nin dinamiklerine hâkim isimlerinin İstanbul’da verdiği eğitim ve 
mentorluk döneminin ardından firmalar ABD’de, potansiyel müşteri, iş ortakları ve 
yatırımcılarla bir araya gelerek doğru bağlantılara ulaşıyor. Programa katılmak ve ABD 
pazarındaki potansiyelini görmek isteyen firmalar, www.innogate.org adresinden 

programa başvurabiliyor.



2014 yılından bu yana gerçekleştirilen ve 40 firmaya 
ABD’nin kapılarını aralayan; 23 firmanın aktif olarak 
ABD’ye açılmasını sağlayan INNOGATE Programı’ndan 
yararlanan girişimler önemli başarılara imza attı. Bu 
girişimler arasında yer alan Monument, 900 bin dolar 
ile Kickstarter’da en fazla fon toplayan Türk girişimi 
unvanını kazandı ve ACT Venture Partners 
öncülüğünde 1,4 milyon dolar yatırım aldı. Monument 
halen Kaliforniya’da perakende satışlarına devam 
ediyor. INNOGATE programı ile Amerika’ya açılan 
Mekansal İşler, UrbanStat platformu ile 500 bin dolar 
yatırım alarak işini büyütme fırsatı elde eden firmalar 
arasında yer aldı.  ABD’de online olarak Amazon, 
Walmart, E-Bay ile kendi internet sitesi üzerinden 
ihracat yapan SBS, 1.3 milyon avro yatırım aldı. New 
York’ta 120 mağazaya giren SBS’nin Boston, San Fran-
cisco’da da perakende satış noktası bulunuyor. SBS, 
cirosunu 5 kat artırdı. Perakende şirketlerinin tedarik 
yönetimine odaklanan iş analitiği girişimi Invent, 
INNOGATE sayesinde 2015 yılının ikinci çeyreğinde 3 
binin üzerinde mağazaya sahip ilk ABD’li müşterisiyle 

çalışmaya başladı ve bugün cirosunun yüzde 15’i 
ABD’den geliyor. INNOGATE kapsamında doğru 
bağlantılara ulaşan Repzone ise New York’ta çalışma-
larını sürdürüyor. Tedarik zinciri yönetimine getirdiği 
farklı yaklaşımıyla ABD pazarına Chicago’dan giren 
Logiwa, yüzlerce müşteriye ulaştı.  INNOGATE sonrası 
istikrarlı başarıya imza atan ODC Business Solutions, 
ürün yelpazesini geliştirdi ve küresel rekabette 
hızlandırdı.

Vadisi’nin know-how’ını İstanbul’a getirerek, Türki-
ye’de eğitim veriyor sonrasında ise Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki (ABD) iş süreçleri için San Francisco, 
Chicago ve New York’ta önemli bir yol haritası sunuyor. 
INNOGATE’in ilk bölümü İstanbul’da gerçekleştiriliyor. 
Bu kapsamda ABD pazarına giriş stratejileri, pazar 
araştırması, ürünün rekabetçi avantajlarını konum-
landırma, fiyatlandırma ve iş modeli gibi pek çok 
konuyu kapsayan iki aylık yoğun ve kapsamlı bir 
program desteği veriliyor. Programın İstanbul’daki 
eğitim ve ABD pazarına hazırlık dönemini başarıyla 
tamamlayan firmalar; San Francisco ve New York’ta 
uluslararası yatırımcılar, mentorlar ve diğer girişimciler 
ile bir araya geliyor. Birebir sonuç odaklı ve yoğun 
ilerleyen altı aylık program süresince firmalar 

sektörlerine yönelik birçok bağlantıya ulaşırken, 
müşteri, partner ve distribütör adayları ile ilişkilerini de 
geliştiriyor. Altı aylık paket uluslararası girişim 
hızlandırma programı INNOGATE, yerli teknoloji firma-
ları için Türkiye ve ABD dönemi için 250 bin dolar 
kaynak ayırıyor. Firmaların uluslararası pazarda 
müşterilere ulaşarak satış yapmasını, iş birlikleri 
kurmasını veya yatırım almalarını hedefleyen 
programın sağladığı 250 bin dolarlık desteğin içinde 
Dilek Dayınlarlı, Tommaso Di Bartolo, Bob Gillespie gibi 
alanında uzman isimlerden alınan eğitim ve network 
desteği; Chicago ve San Francisco’da İTÜ ARI Tekno-
kent’in ofislerini beş aya kadar kullanabilme imkanı ve 
o süreçte alınan danışmanlık hakkı; halkla ilişkiler, 
pazarlama ve operasyonel destekler de yer alıyor. 
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ABD Pazarına Açılmasını Sağlıyor



Barn’da Innogate sonrası değişime uğrayanlardan. 

2016 yılında ortağıyla programı deneyimleyen 

Ahmet Ünver’e sorduğumuzda ürünlerinin bambaşka 

bir noktaya taşındığını söylüyor. Program sonrası 

ürün, “Çek Kazan App’i” ile kampanya ve ödül yöneti-

mine dönüştü. Hali hazırda perakende sektöründe 

önde gelen Fortune 500 firmalarının da aralarında 

olduğu, 30’un üzerinde perakende firması bu platfor-

ma dâhil edildi. 2017’de Çek Kazan üzerinde 104 

farklı kampanya yapıldı ve Çek Kazan, 70 bin 

üzerinde katılımcının yer aldığı bir platform haline 

geldi. BARN, geçtiğimiz yıl Almanya’da yürütülen 

Metro Techstars Retail Acceleration Program’a 2017 

Haziran’da kabul edildi ve 3 aylık hızlandırma 

programında yer aldı. Almanya’da şirketleşen firma, P 

& G’nin önemli markaları ile 2018’de kampanya ve 

promosyon yönetimini üstlenmek adına anlaşma 

sağladı. Innogate ile iş yapış biçimini değiştiren ve global 

dünyaya iş yapmaya başlayan şirket, 2018 yılında Alman-

ya’daki ekibi büyütmeyi ve yurt dışındaki büyümelerini 

hızlandırmak adına yatırım turuna çıkmayı hedefliyor. 

Barn

İTÜ ARI Teknokent, küresel rekabet edebilirliği sağlamak ve Türkiye’nin Ar-Ge ve 
inovasyona dayalı teknolojik altyapısını güçlendirmek hedefiyle INNOGATE programını 
geçmiş dönem hızlandırma programı tecrübeleriyle Amerika’ya açılmayı hedefleyen 
teknoloji firmaları için tasarlarken, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve İSTKA tarafından 
desteklenen INNOGATE programı uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş 
modeli ve strateji geliştirme fırsatlarını, eğitim, mentorluk, danışmanlık ve doğru 
kişi/kurumlara erişim desteklerini içeren 360 derece bir programla sunuyor. Bugüne kadar 
INNOGATE sürecine dâhil olmuş, bu sayede çeşitli kazanımlar elde edebilmiş, yurt dışına 
açılabilmiş ya da fikrini geliştirebilmiş çeşitli firmalar ise kendi deneyimlerini ve hikâyelerini 

sizlerle paylaşıyor. Gelin onların hikâyelerine ortak olalım!

INNOGATE  Firmaları
Hikâyelerini Paylaşıyor!
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Ahmet Ünver



14 yıl önce LA Software’i kurduğundan beri dünyaya 

yazılım satan firma olmayı hedefliyordu. Ortağı 

Çağdaş ile birlikte 2015 yılında Innogate ile tanışınca 

bu hedefe bir adım daha yaklaştı. 2015 yılından beri 

Chicago’da onlarca müşteriye ulaşıp bu başarılarıyla 

Türkiye’den yatırım aldılar. Erhan Musaoğlu kendini 

azimli ve kararlı olarak tanımlıyor ve bugünkü 

başarısını azimle çalışmasına bağlıyor. “Herkes 

benzer iş planı yapıyor, benimki farklı olacak dedim. 

Kendimize uygun ve öğrendiklerimizi harmanlayarak 

bir plan yaptık. Yatırımcımız gördükleri en iyi iş planı 

oldu için yatırım yaptıklarını söyledi.”

Logiwa
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Tazi.ai
Tazi.ai ile INNOGATE’e katılan kurucu ortaklar Zehra 

Çataltepe ve Tanju Çataltepe, sürekli öğrenen, yapay 

öğrenme ürünleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 

Tazi.ai ekibine Innogate sürecini sorduğumuzda; 

“Innogate programı öncesinde tamamen ürünü 

üreten mühendisler iken program sonrası satış ve iş 

geliştirme anlamında algılarımız açıldı.” yanıtını aldık. 

Program sürecinde Roundtable Toplantıları’nda 

birçok bağlantıya ulaşan firma için Innogate 

programının en önemli çıktısı, kendileriyle aynı 

amaca odaklanan diğer teknoloji firmalarını gözlem-

lemek ve etkileşimde olmak olmuş. Program sonrası 

ABD ve Avrupa satış stratejisini belirleyen firma, 

ABD’de müşteri edinme faaliyetlerine devam ederken, 

yıl içerisinde Hollanda’da yeni bir ofis açmaya hazır-

lanıyor. Innogate olarak; “Global düşün, güçlü kal.” 

mottosuyla firmalarımıza yol gösterirken, Tazi.ai gibi 

başarı hikâyelerine şahit olmak bizi de güçlü kılıyor!

Erhan Musaoğlu

Zehra Çataltepe

Tanju Çataltepe
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İleri aşama girişimcilik merkezi olarak tasarlanan ve Şubat 2017’den itibaren girişimcileri 
kabul etmeye başlayan İTÜ MAGNET’te start-up’lar ve şirketler çalışmalarına devam ediyor. 

 1. Yılını Geride Bıraktı!

Teknoloji tabanlı ürünü hazır olan ve bu ürününü en 
azından bir müşteriye satabilmiş; ürün henüz gelişim 
aşamasında olsa da gelir modeli, hedef kitle, satış 
kanalları gibi konularda stratejileri belli olan; 
ölçeklenebilirlik, çok sayıda müşteri edinme ve 
büyüme konularında gelişime açık girişimci firmaları 
hedefleyerek yoluna devam eden İTÜ MAGNET 
geride bıraktığı 1 yıllık süreçte güzel başarılar elde 

ederken, öte yandan bünyesinde bulunan firmalara 
güçlü bir sosyal iş ağı alanı oluşturuyor. İlk yılında 
onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan, birçok önemli 
ismi ağırlayan ve çok çalışmaya ve çabaya şahitlik 
eden İTÜ MAGNET; Sadece 1 yılda 60 şirketlik, 20 
milyon ciro üreten bir scale-up merkezi olmayı 
başardı! Bakalım girişimciliğin çekim merkezi İTÜ 
MAGNET ikinci yılında neler başarabilecek? 
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İTÜ MAGNET’te

5 farklı girişimi ve 18 yıllık yüksek 

teknoloji tecrübesiyle Tommaso Di 

Bartolo, "How to Growth Hack Your 

Start-up?" semineriyle ufkumuzu 

genişletti.

$761M+ yatırıma aracılık etmiş olan, 

doğu yakasının en prestijli konferansı 

Tech Buzz'da sunum yapmaya hak 

kazandı. Tebrikler Peoplise!

Tommaso ile Growth
Hacking’in Semineri!

Peoplise, TechBuzz'da Sunum
Yapmaya Hak Kazanan
18 Startup Arasında!

Quant Co. yenilenebilir enerji santralleri için 

geliştirdiği, analitik servisler sunan platformun ilk 

kurumsal PoC'si için Türkiye'nin en büyük rüzgar 

enerjisi portföylerinden birine sahip olan Borusan 

EnBW Enerji ile anlaştı. Önümüzdeki haftalarda 

çalışmalara başlayacak olan ekibe başarılar dileriz!

Quant Co. Borusan EnBW
Enerji ile anlaştı!
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İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Akduman ve ekibi tarafından geliştirilen "KASK" 
sistemiyle kaza, darbe ve damar tıkanıklığı sonucu oluşan beyin hasarları artık 

ambulansta teşhis edilebilecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İstanbul Kalkın-

ma Ajansı (İSTKA) desteğiyle kaza, darbe ve damar 

tıkanıklığı sonucu oluşan beyin hasarlarının ambulan-

sta tespitini sağlayan, Ambulanslar İçin Beyin Kana-

ması Erken Teşhis ve Görüntüleme Sistemi'nin 

(KASK) tanıtımı gerçekleştirildi. Ayazağa Kampüsü 

Elektrik Elektronik Fakültesi Ömer Korzay Konferans 

Salonundaki tanıtım törenine Rektör Yardımcımız 

Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, İSTKA Genel Sekreteri Özgül 

Özkan Yavuz, Elektrik ve Elektronik Fakültesi 

Dekanımız Prof. Dr. Serhat Şeker, İTÜ Elektrik Elek-

tronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendis-

liği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Akduman ile 

çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Projenin 

tanıtım toplantısında konuşan Elektrik Elektronik 

Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akduman, KASK'ın 

kaza, darbe ve damar tıkanıklığı sonucu oluşan beyin 

hasarlarını ve ölümlerini ambulansta teşhis ederek 

önlemek ve azaltmak amacıyla üretildiğini söyledi.

Tespit Edilebilecek

Beyin Hasarları

 Ambulansta
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İSTKA'nın desteğiyle bu projeyi gerçekleştirdiklerini 

belirten  Akduman,  şöyle  konuştu:  "Dünyada  ve  ülke-

mizde inme, en ölümcül ikinci hastalık olarak sıralanmak-

ta ve aynı zamanda yetişkinlerde görülen nörolojik  

bozuklukların en önemli nedenini oluşturmaktadır. 

Beyne giden damarların tıkanması ile oluşana iskemik 

inme, beyindeki damarların yırtılması ile oluşana ise 

hemorajik inme denir. İskemik inmede oluşan kan 

pıhtısının eritilmesine yönelik ilaçlar verilir, fakat aynı 

tedavi hemorajik inmede uygulanırsa yüksek olasılıkla 

hasta kaybedilir. Bu nedenle inmenin kaynağının ilk 

müdahale esnasında ve tedaviye başlanmadan önce 

doğru şekilde tespit edilmesi hayati önem arz eder. 

Tespit, hastane öncesi, daha hasta olay yerinde veya 

ambulans ile nakledilirken yapılmalı ve hastane ekibine 

bildirilerek doğru müdahale için gerekli hazırlığın yapıl-

ması sağlanmalıdır. KASK inme nedenini hastane öncesi 

hızlı ve doğru tespit eden cihaz olarak geliştirildi."

Erken tespit hayati önem taşıyor

KASK'ın İTÜ de tasarlandığını, prototipinin üretil-

diğini ve yapılan testlerin başarıyla sonuçlandığını 

söyleyen Akduman: "Travma sonrası ambulanslarda 

mobil olarak hastanın beynindeki semptomun iske-

mik mi, yoksa hemorajik mi olduğunu tespit eder, 

kanamayı görüntülediği için hastanın durumunu 

sürekli monitor eder, kısa zamanda doğru tedavinin 

başlamasını sağlar, iyonize radyasyon içermez. İki 

adet prototip geliştirildi. Patent başvuru çalışmaları 

tamamlanmak üzere. Fantomlar üzerinde yapılan 

testler başarıyla sonuçlandı ve klinik testlere başla-

mak için Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihazlar 

Genel Müdürlüğü’ne gereken başvuru yapıldı. 

Böylece İTÜ’de geliştirdiğimiz tıbbı cihazlarımıza bir 

yenisini daha eklemiş bulunuyoruz." ifadelerini 

kullandı.

İTÜ’de geliştirilen tıbbi cihazlarımıza bir yenisini daha ekledik

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Fuat Aydın da 

2011 yılından bu yana İSTKA ile ortak projeler 

yürüttüklerini, toplam proje sayısının 25’i 

bulduğunu belirterek, "Projelerimizin sayısal 

büyüklüğünün ötesinde 2017 yılında YÖK tarafın-

dan araştırma üniversitesi unvanı alan üniversi-

temizin misyonunu yansıtan, toplumun refahını 

yükseltmeye ve Türkiye’nin kalkınmasına yönelik 

konulara odaklanan nitelikte araştırmalar olmaları 

dikkate değerdir. Toplumun farklı kesimlerine 

faydalı, disiplinler arası çalışmaları destekleyen 

yeni projelerimizi de önümüzdeki günlerde tanıt-

maya devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni başlayan 

İSTKA projemizin başarıyla yürütülmesini temenni 

ederim." şeklinde konuştu. İTÜ Elektrik ve Elek-

tronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker ise, 

projeyi geliştirip katkı sunan İTÜ'lü bilim insanları-

na teşekkür ederek, "Bilim ve teknolojinin topluma 

yansıtılması açısından çok iyi bir örnek bu proje. 

Sistemin gereği olarak büyük bir felaket öncesinde 

küçük etkilerini gözlemleyip önlemlerin alınması 

bakımından önem arz ediyor." dedi.

Yeni projelerimizi tanıtmaya devam edeceğiz
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İstanbul Teknik Üniversitesi  Enerji Enstitüsü tarafından Polimer ve Nanokompozitler 
Sempozyum ve Semineri Ayazağa Yerleşkemizde gerçekleştirildi

Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirildiği Polimer ve 

Nanokompozitler Sempozyum ve Semineri 21-22 

Şubat’ta İTÜ ARI 6 Enerji Teknokenti Seminer Salonu 

ve İTÜ Enerji Enstitüsü Prof. Dr. Nejat Aybers Seminer 

Salonu’nda düzenlendi. Sempozyum ve Seminer, İTÜ 

Enerji Enstitüsünden Prof. Dr. Nilgün Baydoğan’ın 

yürütücülüğünü yaptığı “Kendini çok yönlü onarabilen 

nanokompozit geliştirilmesi ve zırh malzemesi olarak 

mekanik davranışlarının incelenmesi” isimli TÜBİTAK 

projesi kapsamında gerçekleştirildi. Kendi kendini 

onarabilen yeni nesil zırh malzemesi projesi hakkında 

verilen seminerin ardından, iki gün boyunca 

gerçekleşen sempozyumda 37 bildiri ile 8 poster 

sunuldu. Çeşitli disiplinlerden akademisyenlerin, 

sektör ve kurum temsilcilerinin yer aldığı sempozyum-

da, nanokompozit ve polimer uygulamalarında 

karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri için 

çalışmalar yapıldı.

 Kendi  Kendini  Onarabilen 
Polimer ve Nanokompozitler

İTÜ’de Konuşuldu:

Yeni Nesil Zırh Malzemesi
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İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Kulübü, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği “Women in 
Business” etkinliğiyle Maçka Yerleşkemizde iş dünyasının başarılı kadınları ile üniversite 

öğrencilerini buluşturdu. 

Başarılarıyla adlarını iş dünyasında duyuran Turkish 
Women’s International Network (TurkishWIN) kurucusu 
Melek Pulatkonak, Kanal D ve Yapım Şirketleri CEO'su 
Özge Bulut Maraşlı, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni 

Nazlı Çelik, Allianz Yönetim Kurulu Başkanı ve Eski 
TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes ile Oyuncu 
Hazal Kaya gibi iş kadınları “Women in Business” etkin-
liğinde gençlere başarılarının öykülerini aktardılar. 

Ekonomi Bölümü öğrencilerimizin oluşturduğu bir 
uzmanlık kulübü olan İTÜ Ekonomi Kulübü üniver-
site öğrencilerinin mezun olduktan sonra iş 
yaşamında karşılaşacağı durumlara aşina olması 
için çalışmalar yapıyor. Kulüp başkanı İTÜ Ekonomi 
Bölümü   4. Sınıf öğrencisi Begüm Kuralkan “Bu 

etkinlikteki en büyük amacımız üniversite öğrencil-
erini iş hayatındaki kadın erkek eşitsizliği hakkında 
bilinçlendirmek, aynı zamanda kadınların gerek 
Türkiye gerekse dünya ekonomisindeki rolleri ile 
ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz.” konuyla ilgili 
aktarımlarda bulundu. 

İTÜ ve diğer üniversitelerde isminde kadın geçen 
kulüplerin TurkishWIN kurulduktan sonra artmasına 
dikkat çeken Melek Pulatkonak “Şimdi böyle üniver-
sitelerde kurulması ve o etkinliklere konuşmacı 
olarak gelebilmek çok ayrı bir keyif. Bu genç kadın-
ların ve erkeklerin rol modellerle bir araya gelmesi 

birbirlerinden ilham almaları ve “Women in Business” 
gibi etkinliklerde farklı üniversitelerden de 
katılımcıların bağlantı kurmaları çok önemli.” dedi.  
İTÜ Ekonomi Kulübü, etkinliğine katılan başarılı iş 
kadınlarının yaptığı konuşmalar üzerine TEMA Vak-
fı'na fidan bağışında bulundu.

İTÜ’de Bir Araya Geldi
Başarılı Kadınları

İş Dünyasının

İTÜ Ekonomi Kulübü Öğrencileri İş Hayatına Hazırlıyor

TurkishWIN kurucusu

Melek Pulatkonak: “Farklı

üniversitelerden katılımcıların

bu etkinliklerle bağlantı

kurmaları çok önemli.”
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Teknik birikimini dünyanın farklı köşelerine taşıyan İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Djibouti Üniversitesi’nin yeni kampüsünde bulunan Elektrik Mühendisliği ve İnşaat 

Mühendisliği Bölümlerinin kuruculuğunu üstlendi.

İTÜ ve Djibouti (Cibuti) Üniversitesi arasında imzala-
nan “Eğitimde İkili İş Birliği Anlaşması” kapsamında 
sürdürülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2 yıldır 
bilim insanlarımız düzenli olarak Afrika ülkesi Cibuti’ye 
giderek bilgi birikimlerini aktarıyor. Bugüne kadar 
şehrin çeşitli bölgelerinde dağınık halde yerleşmiş 
olan Djibouti Üniversitesi, İTÜ’nün de desteğiyle yeni 
bir kampüse kavuştu. İTÜ, 5 fakülte ve 2 enstitünün 
bir arada bulunacağı kampüsün, Elektrik Mühendisliği 

ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin kuruculuğunu 
üstlendi. Kampüsün açılışı düzenlenen görkemli bir 
törenle gerçekleştirildi. Törene İTÜ’yü temsilen Elek-
trik – Elektronik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Serhat 
Şeker, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Omar Guelleh, 
Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Dr. Nabil 
Mohamed Ahmed, Cibuti Üniversitesi Rektörü Dr. 
Djama Mohamed Hassan, Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Dr. Abdoulkader Ibrahim Idriss de katıldı.

Djibouti halk dansları ve gösterileriyle başlayan açılış 
töreninde Elektrik – Elektronik Fakültesi Dekanımız Prof. 
Dr. Serhat Şeker, Djibouti Üniversitesi cübbesi giydi. 
Cibuti Devlet Başkanı İsmail Omar Guelleh törende, 
Prof. Dr. Şeker’e ve İTÜ’ye yaptığı katkılardan dolayı 
teşekkürlerini iletti. İTÜ ile yapılan iş birliğinin son 
derece önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şeker, 
şöyle konuştu: “Cibuti’de Elektrik ve İnşaat Mühendisliği 

Bölümlerinin yapılanmasına katkıda bulunmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. İkili iş birliklerine çok önem veriyoruz. 
Daha önce ders planlarının hazırlanmasına katkıda 
bulunduğumuz, meslek ve yabancı dil öğrenimi 
konusunda bilgilerimizi aktardığımız Djibouti Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği ve 
İnşaat Mühendisliği bölümleri ilk mezunlarını bu sene 
verecek. İş birliği çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

İTÜ'den 

Cibuti'de
Mühendislik Fakültesi'ne Destek

İTÜ’ye Teşekkür
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Otomotiv, Havacılık ve Uzay Sanayinin Enleri İTÜ’deydi

Mühendis Adaylarını Sektörle Buluşturdu
Makinistanbul’18

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Proje Geliştirme ve İşbirliği Kulübünün 
(EPGİK) bu yıl 13. kez düzenlediği mesleki gelişim zirvesi “Makinistanbul” 5-6-7 Mart 

2017 tarihlerinde İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkemizde gerçekleştirildi. 

Türk Otomobil Fabrikası A.Ş (TOFAŞ) ana sponsor-
luğundaki “Geleceğinle Arandaki Köprü” mottosuyla 
yapılan etkinlik boyunca öğrenciler sektörün önde 
gelen firma yetkilileri ile bir araya geldi. İTÜ Gümüş-
suyu Yerleşkesinde 3 gün boyunca süren organi-
zasyon katılımcılara, kariyer hedeflerini belirleme, 
geleceklerine yön verme, yetkinliklerini test etme, 
başarıya giden yolda önlerindeki engelleri yıkma, 
gerçeklerini hayallerine yaklaştırma fırsatları sundu. 
13. Makinistanbul kapsamında alanlarında uzman 
kişiler sektörlerdeki teknoloji trendleri konulu 

paneller ile öğrencilerle iş dünyasının liderlerini 
buluştu. Aynı zamanda ödüllü mühendislik yarışma-
ları, vaka ve atölye çalışmaları, ürün simülasyonları 
ile de katılımcılar bilgi birikimlerini, mühendislik 
becerilerini, yönetim yeteneklerini test etme, teorik 
eğitimlerini uygulamaya dökebilme imkânı buldu. 
İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi koridorlarında katılımcı 
firmaların açtıkları stantlar da şirket profesyonelleri 
ile bir araya gelen mühendis adayları, bireysel 
gelişimleri ve kariyer hedefleri hakkında bilgi 
alışverişi yaparak samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Otomotiv Paneli’ne Tofaş, Honda, Renault ve Mer-
cedes Benz yetkililerinin katılımının ardından MAKİ-
NİSTANBUL18’in son gününde ise savunma sanay-
inin önemli şirketleri ağırlandı. Roketsan, General 
Electric ve TEI’nin katılımlarıyla Havacılık ve Savun-
ma Sanayi paneli gerçekleştirildi. Panelde şirketlerin 
Ar-Ge departmanlarından sorumlu mühendisler 
katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. Şirketlerin, 
faaliyet gösterdikleri alanlarda yaptıkları çalışma-
ları, ürünleri, ürünlerinin çalışma prensiplerini, 

gelişen teknoloji ile beraber sistemlerinin uğradığı 
değişiklikleri öğrencilere aktardı. Özellikle kariyer-
lerine Ar-Ge departmanında çalışmalar yaparak 
devam etmek isteyen öğrenciler için iyi bir fırsat 
niteliği taşıdı. Yarışma temelli etkinlikler ise öğren-
ciler mühendislik becerilerini test ederken; şirketler, 
işe alım sürecinde gerçekleştirdikleri mülakatları 
farklı bir formatta, yaptıkları gözlemlere dayanarak 
gerçekleştirebilme, potansiyel çalışanlarını yakın-
dan tanıyabilme olanağı buldu.
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