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Ekosistemin habercisi, yeni projeler ve yeni başarıların duyurulduğu ilk 
adres olan H2O E-Dergisi’nin 19. Sayısı 2018 yılı Mayıs ayında 
gerçekleşen gelişmelerden oluşan dolu içerikleri ve başarı haberleriyle 
karşınızda. Güzel haberlerimizi sizinle paylaşmadan evvel Haziran Ayı 
içerisindeki Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutlarım. 
Türkiye Ar-Ge ve Teknokent ekosisteminin öncülerinden olan İTÜ’nün 
başarısı T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından tescil edildi. 
İTÜ ARI Teknokent Bakanlık tarafından düzenli olarak her yıl verilen 'Olgun 
Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kategorisi’nde birinci seçilerek ödüle 
layık görüldü. Bu önemli başarıyı kazanmamıza katkı sağlayan tüm 
ekosistem paydaşlarımızı tebrik ediyoruz.
Geçtiğimiz ay İTÜ’de başka güzel gelişmeler de yaşandı. İTÜ Uçak ve Uzay 
Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Demet Çilden Güler havacılık ve 
uzay alanının önemli ödüllerinden Amelia Earhart Ödülü’ne layık görülerek 
alanında dünyanın en başarılı 30 kadın araştırmacısı arasında kendine yer 
buldu. Öğrencimizi tebrik ediyoruz. Ayrıca dergimizin İTÜ bölümünde 
karışılacağınız diğer haberlerde de keyifli metinler sizleri bekliyor. Köklü 
geçmişiyle nesilleri Türkiye İş Dünyası’na ve akademi hayatına kazandıran 
İTÜ, 245. ARI Günü’nde İTÜ’lü mezunları bir araya getirirken, geleceğin 
mezun adayları ise eğitim öğretim döneminin stresini İTÜ Ayazağa 
Kampüsü’nde düzenlenen “Beez Beeze Festivali’nde atıp aynı zamanda 
bahara merhaba dediler.
İTÜ Çekirdek bölümünde Anadolu Efes ve hepsiburada.com firmalarının 
girişimcileri desteklemek için İTÜ Çekirdek ile gerçekleştirdiği iş birliğinin 
detaylarına ilişkin haberlere ulaşabilecekken, INNOGATE bölümünde 
sizleri MIOPS ve FINEKSUS firmalarının INNOGATE süreçlerinde yaşadıkları 
deneyimleri ve başarılarını anlattıkları röportajlar sizleri bekliyor olacak. 
Ayrıca “İTÜ Çekirdek’te Neler oldu?” “INNOGATE’de Neler Oldu?” 
metinleriyle ekosistem içerisinde yaşanan son gelişmelerden haberdar 
olabileceksiniz.
İTÜNOVA TTO bölümünde, akademisyen röportajları serisi kapsamında 
Doç. Dr. Çiğdem Gümüş Altınsoy’un daha ergonomik televizyonlar 
tasarlanabilmesine imkân sağlayacak olan TÜBİTAK destekli “Televizyon 
Kullanılabilirlik Kılavuzu Projesi”’nin detaylarına ulaşabilecekseniz. Ayrıca 
İTÜNOVA TTO’nun düzenlediği Content Marketing ve Newton – Katip 
Çelebi Fon Programı Bilgi Günü etkinliklerinin detaylarını okurken tüm 
bunlara ek olarak İTÜNOVA TTO’nun Türkiye yürütücüsü olduğu Dünya’da 
34 ülkeden ve 80 şehirden yarışmacıların katıldığı uluslararası bir 
hackhathon olan ActInSpace’in Türkiye finallerinde neler yaşandığını 
okuyabileceksiniz.
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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Doç. Dr. Çiğdem Altın Gümüşsoy

Günümüzde teknoloji öylesine hızlı gelişiyor ki, birçok açıdan teknolojiye uyum 
sağlamak neredeyse mümkün değil gibi. Bu nedenle zaman zaman ergonomi 
konusunun ikinci plana atıldığını görebiliyoruz. Fakat her ne amaçla olursa 
olsun teknoloji insan için var ve eninde sonunda ergonomiden vazgeçmemiz 

mümkün değil.

İTÜ İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi Doç. Dr. 
Çiğdem Altın Gümüşsoy, bu alanda çalışmalar yapan 
akademisyenlerden biri. Son olarak TÜBİTAK destekli 
bir projede yönetici olarak görev alan Gümüşsoy, 
7’den 77’ye herkese hitap etmesi sebebiyle ergono-

mik anlamda en karmaşık ürünlerden biri televizyon-
ların ergonomisi üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. 
Doç. Dr. Çiğdem Altın Gümüşsoy ile gerçekleştird-
iğimiz röportajda projenin detaylarına ve İTÜNOVA 
ile çalışmanın sağladığı avantajlara değindik.

Televizyon  Kullanılabilirlik 
Kılavuzu  Sayesinde

 Daha Ergonomik Ürünler Tasarlanabilecek!
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Ç.A.G:  Merhabalar ben Doç. Dr. Çiğdem Altın 

Gümüşsoy. İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesiyim. 2001 yılından itibaren, bu 

bölümde çalışmaktayım. 2003 yılında yüksek 

lisansımı tamamladım ve 2009 yılında doktoramı 

tamamlayarak akademik hayatıma başladım. Dok-

tora öğrenimim sırasında Birleşik Krallık’ta Univer-

sty of Strathclyde’da 6 ay süreyle araştırmacı 

olarak bulundum. 2009 yılından itibaren de İTÜ 

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Üyesi 

olarak çalışmaktayım. Temel çalışma alanım 

ergonomi. Ergonomi nedir sorusuna cevap vermek 

istersek, ergonominin temelinde insan vardır. 

İnsanın etkileşim içerisinde bulunduğu sistemler 

yani bu sistemler örneğin kullandığınız bir el aleti 

olabilir bilgisayar ara yüzü olabilir cep telefonu ara 

yüzü olabilir, ATM olabilir ya da çalıştığınız iş 

istasyonunuz olabilir. Bu tür sistemlerin tasarımında 

diğer disiplinlerden örneğin, antropometri, 

örneğin, biyomekanik, psikoloji gibi bilimlerden 

faydalanarak insan sağlığına ve güvenliğine zarar 

vermeyen etkin, efektif sistemler tasarlamayı 

hedefler. 

Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsedebilir 

misiniz?

Ç.G.A: Şu ana kadar kullanılabilirlikle ilgili özellikle 

bankacılık alanında ara yüzlere yönelik 

kullanılabilirliğin denetlenmesi açısından 

danışmanlıklar ve projelerde bulundum. En son 

yaptığımız ve şu anda yapmakta olduğum 

yürütücülüğünü gerçekleştirdiğim TÜBİTAK 

destekli projemizde televizyon ekranlarına yöne-

lik, televizyon ekranlarının kullanım kolaylığının 

bulunulabilirliğini nasıl ölçümleriz ve denetleriz 

sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Yeni 

başlamış bir proje. Ama özellikle televizyonun 

bizim daha önce tanımladığımız yani sadece kanal-

ları değiştirdiğimiz sistemlerden ziyade artık akıllı 

sistemler haline gelmesiyle örneğin internete 

girebildiğimiz sistemler, oyun oynayabildiğimiz 

veya video yükleyebildiğimiz televizyon ekranları 

daha da karmaşıklaşmakta. Kullanıcı profili de 

farklı yani 3 yaşındaki bir çocuğunda televizyon 

sistemini kullanması gerektiğini düşündüğümüzde 

80 yaşındaki bir kişinin de aynı sistemi 

kullandığını düşündüğümüzde kullanılabilirlik 

önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. 

Dolayısıyla bu proje de kullanılabilirliği ölçümleme 

açısından, kullanılabilirlik kılavuzu sunmayı plan-

lıyoruz. Böylece bu ara yüzü tasarlayan 

yazılımcılar bu kılavuzu kullanarak, kullanılabil-

irliğin ne olduğunu veya kullanılabilirliği sistemine 

nasıl entegre edebileceklerini ve belli aşamalarda 

bunu denetleyebilecekleri bir kriter listesine 

ulaşabilecekler. Projenin ilerleyen aşamalarında 

kullanıcı testleri de gerçekleştireceğiz. Yani 

gerçek kullanıcılar sistemi kullanırken nasıl 

davranıyorlar? Nerede zorlanıyorlar? Nerede 

şaşırıyorlar veya tereddüt duyuyorlar? Bu nokta-

ların belirlenmesinde farklı teknikler örneğin 

görüntünün işlenme teknikleriyle, ifade analizi, 

göz izleme, tekniği ile entegre olarak kullanıcı 

testleri gerçekleştireceğiz. Böylece kullanılabilir-

lik kılavuzu daha etkin ve efektif bir şekilde proje 

çalışanları ve yazılım alanlarında özellikle televi-

zyon ve set üstü cihaz yazılım alanında çalışan 

kişilere yardımcı olmasını planlıyoruz. 

İTÜNOVA TTO size bu projede ne gibi katkılar 

sağladı?

Ç.A.G: İTÜNOVA TTO bu TÜBİTAK projesinde baş-

vuru aşamasında bize çeşitli destekler sağladı. 

Özellikle projenin kritik noktalarının neler olabi-

leceği konusunda desteklerini aldık. Bu yüzden 

kendilerine projeye sağladıkları katkıları ve 

destekleri için teşekkür ediyorum. 



Content Marketing alanının deneyimli isimlerinden 

Televizyon Dünyası’nda bir dönem ses getirmeyi 

başarmış Silikon Vadisi Programı sunucularından 

Hakan Akben’in verdiği eğitimde katılımcılar, Con-

tent Marketing nedir?, Start-uplar için içerik pazarla-

masının önemi nedir?, Klasik Pazarlama vs İçerik 

Pazarlaması, İçerik üretme yöntemleri ve teknikleri, 

Markanız için içerik pazarlaması stratejisi oluşturma, 

İçeriğin yayılması için planlamalar, Viral pazarlama 

vs. Buzz Marketing, gibi birbirinden önemli soru 

ve konu başlıkları hakkında merak ettiklerini 

öğrenerek kaliteli içerik üretme ve marka kimliği 

yaratmada ki en önemli unsurları örnekleriyle 

inceleme fırsatı buldular. İnteraktif bir ortamda 

gerçekleşen eğitim katılımcılara ayrılan soru 

cevap oturumuyla sona ererken, katılımcılar 

İTÜNOVA TTO ve Mindset Institute onaylı dijital 

katılım sertifkası almaya hak kazandılar.
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İçerik Pazarlamasının Dinamiklerini Öğrendi!

Content Marketing
 Eğitimiyle Katılımcılar 

Düzenlediği eğitimlerle girişimcilik ekosisteminden – orta ve büyük ölçekli 
firmalara kadar geniş bir perspektife katkı sağlayan İTÜNOVA TTO’da bu ay 
16 Mayıs 2018 Çarşamba günü “Content Marketing Eğitimi” gerçekleştirildi. 



 Fon Programı Hakkında Merak Edilenler
Newton-Katip Çelebi 

İTÜNOVA TTO’da Cevaplandı!

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Newton Fonları 
Yönetici Pınar Çetin ve Birleşik Krallık Ankara 
Büyükelçiliği Newton Fonu Koordinatörü Aslı 
Akçayöz’ün sunumlarıyla gerçekleşen Bilgi Günü’nde 
katılımcılara; 2014 yılından bu yana, TÜBİTAK ile 
birlikte 300’den fazla araştırmacıya toplamda 17 
milyon Pound üzerinde destek sağlayan  ve Türkiye 
ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, Iskoçya ve Kuzey 
İrlanda) arasındaki bilim, teknoloji ve yenilik alan-

larında işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla 
oluşturulan bir fon programı olan Newton – Katip 
Çelebi Fonu hakkında detaylı bilgiler aktarılırken aynı 
zamanda bu fon kapsamında  her iki ülkeden araştır-
macıların bir araya gelerek ortak çalışmalarını, 
araştırmalarını vb. faaliyetlerini nasıl destek alarak 
gerçekleştirebilecekleri, açılan çağrı programlarının 
yürütülmesi konusunda ne şekilde süreçlerle 
karşılaşacakları hakkında bilgiler verildi.  

Uluslararası Fon piyasasının önemli mekanizmalarından biri olan Newton – Katip 
Çelebi Fon Programı İTÜNOVA TTO tarafından düzenlenen Bilgi Günü ile 
meraklılarına tanıtıldı. 18 Mayıs 2018 Cuma Günü gerçekleştirilen Newton – Katip 
Çelebi Fon Programı Bilgi Günü’ne konuyla ilgili çok sayıda akademisyen ve sanayi 

firmasının ilgili departman sorumluları katılım gösterdiler. 
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Düzenlediği etkinlik ve eğitimlerle Akademisyen, girişimci ve sanayicilere katkılar 
sağlayan İTÜNOVA TTO düzenlediği uluslararası yarışmalarla öğrencilere de girişimci 

ruhu ve Ar-Ge kültürünü aşılamaya devam ediyor. 

İTÜNONA TTO’nun
Düzenlediği Uluslararası

ActInSpace  Hackhathon
Yarışması’nın
Türkiye Finalleri Gerçekleştirildi!

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren İTÜNOVA TTO 25-26 
Mayıs’ta İTÜ MAGNET’te Türkiye Yürütücü ve Düzenleyici 
Kuruluşu sıfatıyla düzenlediği Uluslararası ActInSpace Hack-
hathon’u için Türkiye’nin çeşitli yerlerinden öğrencileri 
ağırladı. 25 Mayıs 2018 Cuma günü saat 13.00’da başlayan, 
32 katılımcının yer aldığı 7 ekibin kıyası mücadele ettiği hack-

hathonda ekipler birbirinden farklı konu ve başlıklarla ilgili 
uzay teknolojileri destekli projeler geliştirirken, bu süreçte 
onlara alanının uzman isimlerinden oluşan 8 isim mentorluk 
desteği sağladı. 24 saat boyunca seçtikleri alanlarda çalışma-
larını sürdüren, mentorların destek ve tavsiyeleriyle projeleri-
ni geliştiren ve jüri karşısına çıkan ekipler arasından 
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İlki 2014 yılında düzenlenen ActInSpace uluslararası bir 
hackhathon yarışmasıdır. 2018 yılında 34 ülkede 72 şehir 
ve 3359 katılımcı ile düzenlenen yarışmanın yerel finalleri 
aynı gün ve tarihlerde düzenlenir. Yarışmada katılımcılar 24 
saat içinde bulundukları yarışma alanını terk etmeden 

belirtilen yarışma kategorilerinden birine uygun proje 
geliştirmektedirler. Yerel finallerin kazananları ActInSpace 
yürütücü kuruluşu tarafından Toulouse’da düzenlenen ve 
Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanır. ActInSpace’in Türkiye’de-
ki tek yürütücü ve düzenleyici kuruluşu İTÜNOVA TTO’dur.

ActInSpace Hakkında

kazanan, uydu desteğiyle okyanuslarda kaçak avlanmayı 
önlemeyi amaçlayan MOCKİNGBİRD ekibi oldu. Yarışmada 
ORİON SKYLAB Ekibi 2., JOURNEY Ekibi ise 3. oldu. ActInS-
pace Hackhathon’unun Türkiye Finali’ni kazanan MOCKİNG-

BİRD ekibi 26-27 Haziran’da Fransa’nın Toulouse Kenti’nde 
34 ülkede 72 şehirden 3359 katılımcı arasından seçilerek 
gelen yerel kazananlar arasında düzenlenecek Dünya 
Finali’nde Türkiye’yi temsil edecekler.  
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Bilim kurgu filmleri adım adım gerçek oluyor!  California Üniversitesi’ndeki bilim 
insanları deniz salyangozuna elektrik şoku vererek hafıza aktarımı yapmayı başardı!

Deniz salyangozuna elektrik verildiği sırada bir telin 
dokunuşuna tepki gösteren diğer deniz salyangozlarına 
RNA’yı aktarmayı başaran araştırmacılar anıların fiziksel 
olarak enjeksiyonla aktarılabileceği sonucuna ulaştı. 
Ulaşılan bu sonuç tıpkı Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind filmindeki gibi istenmeyen anıların engellenmesi 
hatta silinmesi gibi bir ek tedaviye yol açabilir. İki kişinin 
anılarının değiştirilmesi fikri bir kabus bilim kurgu senaryo-
suyken sinirbilimcilerin bir hayvandan diğerine bir anı 
aktarabilmesi sonucu somut bir gerçekliğe dönüştü. Deniz 
salyangozuna iki gün boyunca tekrar tekrar hafif bir elektrik 
şoku verildi. Amaç hayatlarında hiç elektrik şokuna uğratıl-
mamış salyangozların aynı tepkiyi vermesini sağlamaktı. 
Beyinlerine daha önce hiç elektrik şoku verilmemiş deniz 
salyangozlarına aynı işlem uygulandığında deniz salyango-
zları diğer arkadaşlarıyla tam olarak aynı tepkiyi verdiler. 
Sonuçlar, anıların fiziksel olarak enjeksiyonla aktarılabi-
leceğini ve aynı şekilde 1960’larda yapılmış araştırmalar da 
‘hafıza haplarının’ gelecekte işe yarayabileceğini gösteriyor. 
Uzmanlar benzer önceki çalışmalara dikkat çekerken, Los 
Angeles’taki California Üniversitesi’nden (UCLA) en son 
bulguların yazarları, istenmeyen anıların engellenmesi için 
bir tedavi bulunabileceğini söylüyor. UCLA’da profesör olan 
David Glanzman’ın önderlik ettiği çalışmanın sonuçları, 

genetik kopyalarımızı saklamak ve nakletmek için kullanılan 
DNA’nın ‘biyokimyasal kuzeni’ olan ribonükleik asit veya 
RNA’da saklanabileceği fikri için ‘dramatik bir destek’ sunuy-
or. Glanzman’a göre elde edilen sonuçlar “RNA’nın nihay-
etinde anıların değiştirilmesi ya da bastırılması için 
kullanılabileceğini” gösteriyor. Beyinler arasında anıların 
takas edilmesi fikri ilk olarak 1960’larda popüler hale geldi. 
James McConnell, bağırsak solucanına elektrik şoku vererek 
ışık flaşlarına çarpacak şekilde eğitmişti. Takma adı ‘McCan-
nibal’, bu yassı solucanları doğrayan ve onları diğer solucan-
lara veren James McConnell, ardından aynı ışık korkusunu 
diğer solucanlara da gösterdi. Daha ileri seviyedeki deney-
ler, eğitilmiş farelerden alınan RNA enjeksiyonları sırasında 
eğitilmemiş farelerin labirentte yollarını daha iyi bulabil-
diklerini gösterdi. Sonuçlar geleneksel belleğin sadece 
beyin hücreleri arasındaki kavşaklarda veya sinapslarda 
taşındığı görüşünü tersine çevirmişti. Bunun yerine, anılar 
RNA’da depolanabilir ve ahtapotlardan hayvanlara hayvan-
larda daha ileri deneylere yol açabilirdi. Korkmuş deniz 
salyangozları bir elektrik çarpmasına tepki olarak solun-
gaçlarını vücutlarına çekmeyi öğrendi, ardından hücreler 
beyinlerinden çıkarıldı. Beyinden gelen bu materyaller daha 
önce test edilmemiş canlılara verildiğinde hafıza 
aktarımının gerçekleştiği görüldü

Bilim İnsanları

Hafıza Aktarımı
Yapmayı Başardı!
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Bilim İnsanları

Lazer Göz Üretmeye
Bir Adım Daha Yaklaştı!

Bilim adamlarının Superman benzeri lazer vizyonunu kullanabilmeleri bir süre daha 
sürecek olsa da St. Andrews Üniversitesi’nin imza attığı yeni bir gelişme sayesinde bu 

teknoloji hiç olmadığı kadar yakın.

Ekip, ilk kez insan gözünde güvenli bir şekilde çalışmanın 
gereklilikleriyle uyumlu olan, organik yarıiletkenler kullanan 
ultra ince bir zar lazer oluşturmayı başardı. Yüzde yüz organ-
ik maddelerden üretilen lazer zar, süper ince olmasının 
yanında oldukça da esnek. Kontakt lens mantığıyla 
kullanılabilen bu zar, kullanılmaya başladıktan birkaç ay 
sonra bile optik özelliklerini koruyabiliyor. Henüz insan 
üzerinde test edilemeyen bu zarlar, ineklerin gözlerinde 
test edildi. Diğer ışık türlerinden farklı olarak lazer ışığı doğal 
yollarla oluşmuyor. Lawrence Livermore Ulusal Laboratu-
varı‘na göre, lazerler tek bir dalga boyuna sahiptir. Çok yönlü 
ve büyük mesafeler için odaklanma yeteneğine sahiptir. 
Lazerler oldukça hassas olduklarından çok ince iş gerektiren 

ameliyatlarda kullanılır. Bilimsel araçlar, uzaktan ölçüm gibi 
işlerde lazer kullanır. Üç boyutlu haritalar oluşturmak ve 
hatta Dünya’nın rotasyonunu izlemek bunlardan sadece 
birkaçı. Ancak lazerler oldukça sağlam bir yapıya sahiptir. Bu 
da üzerinde çalışmayı gerçekten olumsuz etkiyen bir özellik. 
Ancak bilim insanları lazerin bu özelliğinin üstesinden 
gelebilmek için cam bir alt tabaka üzerinde ince tabaka 
oluşturma çalışmaları yaptılar. St. Andrew Üniversitesi’nde 
Fizik ve Astronomi Okulu profesörü olan Malte Gather 
yaptığı açıklamada son derece hafif ve ince bir lazer türü 
geliştirdiklerini ve tüm lazerin bil milimetrenin 1/1000’inden 
daha ince olduğunu ifade etti. Ve ardından ekledi: “Sonuç 
olarak bu lazerler mekanik olarak esnek ve bir çıkartma gibi 

hemen her nesneye konabilir.” dedi. Araştırma ekibi lazerin 
giyilebilirliğini test etmek için örnekleri sıradan kontakt 
lenslere bağladı. Daha sonra da lensleri insan gözbebekler-
ine benzer yapıda olan inek gözbebeklerine yerleştirdiler. 
İneklerin gözbebeklerindeki lenslere darbeli mavi ışık 
tuttuktan bir süre sonra da “inek gözbebeklerinde iyi tanım-
lanmış yeşil bir lazer ışını” oluştuğunu kaydettiler. Bilim 
insanları, bu lazerlerin giyilebilir kimlik sensörlerine ek 
olarak, banknotlara veya belgelere güvenlik etiketi gibi 
eklenebileceğini de belirtti.



14

Geçen yıl, nörobilimciler, insan beyninin yapısını incelemek için tamamen yeni bir yolla klasik 
bir matematik dalı olan cebirsel topolojiyi kullandılar. İnceleme sonrası keşfettikleri şey ise 
oldukça ilginçti. Bilim insanları beynin 11 boyutlu geometrik yapılar oluşturabileceğini 
keşfetti! Bu keşif nörobilim dalı için oldukça önemli. Bizler dünyayı 3 boyutlu bir 
perspektifle algılayıp düşünüyoruz. Bu nedenle 11 boyutlu bir model bize biraz zor gelebilir. 
Ancak yapılan bu çalışmanın sonuçları oldukça karmaşık yapıya sahip ve gizemi hala 

çözülmemiş olan insan beyninin dokusunu anlamak için en önemli adım olabilir.

Bilim insanları bu beyin modelini, insan beynini süper-bilgisa-
yar destekle yeniden inşa etmek için başlatılan İsviçreli 
araştırma girişimi “Blue Brain Project” kapsamında keşfetti. 
Ekip, şekilleri nasıl değiştirdiğine bakmaksızın, nesnelerin ve 
boşlukların özelliklerini tanımlamak için kullanılan bir matem-
atik dalı olan cebirsel topolojiyi kullandı. Nöron gruplarının 
“kliklere” bağlandığını ve bir klikteki nöronların sayısının 
yüksek boyutlu bir geometrik nesne olarak boyutlanmasına 
yol açacağını bulmuşlardır. Burada anlatılmak istenen boyut 
uzay-zamanı değil, matematiksel bir boyut kavramı. İsviçre’de 
bulunan EPFL Enstitüsü’nde nörobilimci olan Henry Markram, 
bu keşfi “Hayal bile edemediğimiz bir dünya bulduk” şeklinde 
özetledi. Araştırmacılar makalede, ağların genellikle hepsi 
birbirine bağlı klişeler olarak bilinen düğüm grupları açısından 
analiz edildiği; bir klikteki nöronların sayısının, büyüklüğünü 
veya daha resmi olarak boyutunu belirlediğini dile getiriyor. 
İnsan beyninin, her bir hücre ağında, mümkün olan her yönle 
çok sayıda bağlantı kuran, bir şekilde bizi düşünce ve bilince 
sahip kılarak büyük hücresel ağı oluşturan, 86 milyar nöron 
olduğu tahmin ediliyor. Ancak ekip tarafından oluşturulan 
matematiksel çerçeve, dijital bir beyin modeline bir adım daha 
yaklaşıldığını gösteriyor. Ekip, matematiksel testleri yapmak 
için, Blue Brain Project ekibinin 2015 yılında yayınlanan 
neokorteksinin ayrıntılı bir modelini kullandı. Neokorteksin 
beynimizin en son evrimleşmiş kısmı olduğu ve biliş ve 
duyusal algı gibi üst düzey işlevlerimizin bazılarında yer aldığı 
düşünülüyor. Ekip, matematiksel çerçevelerini geliştirdikten 
ve bazı sanal uyaranlarda test ettikten sonra bu çalışmayı 
farelerin beyinleri üzerinde denedi. Böylelikle gerçek beyin 

dokusu üzerindeki sonuçlar da doğrulandı. Araştırmacılara 
göre cebirsel topoloji, nöronal ağın ayrıntılarını hem bireysel 
nöronların seviyesinde yakın bir görüş hem de beyin 
yapısının bir bütün olarak daha geniş bir ölçekte değerlendir-
ilebilmesi için matematiksel araçlar sağlıyor. Araştırmacılar, bu 
iki seviyeyi birleştirerek, beyindeki yüksek boyutlu geometrik 
yapıları, birbirine sıkı sıkıya bağlı nöronlar (klikler) ve araların-
da boşluklar oluşturularak fark ettiler. Çalışma sırasında daha 
önce biyolojik veya yapay sinir ağlarında görülemeyen 
yüksek boyutlu ve çok sayıda yüksek boyutlu yönlendirilmiş 
klik ve boşluklar buldular. Bulunan bu boşluklar beyin fonksiy-
onu için kritik öneme sahip. Araştırmacılar sanal beyin doku-
ları bir uyarana tepki verdiğinde verdiğinde, nöronların 
oldukça organize bir şekilde tepki gösterdiklerini gördüler. Bu 
bulgular, beynin bilgiyi nasıl işlediğine dair yeni bir tablo 
ortaya koysa da araştırmacılar, kliklerin ve boşlukların son 
derece spesifik şekillerde nasıl oluştuğunu henüz netleştire-
mediklerini belirttiler. Beynimizdeki nöronların oluşturduğu 
bu çok boyutlu geometrik şekillerin karmaşıklığının, çeşitli 
bilişsel görevlerin karmaşıklığı ile ilişkisini belirlemek için daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç duyulacak gibi görünüyor.

Oluşturabildiği  Keşfedildi!

İnsan Beyninin

11 Boyutlu Yapılar
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ManMade’de, Anika ve Kaan isimli iki ayrı oynanabilir karakter bulunuyor. Oyuncular, 
dünyayı, bir birinden farklı geçmiş, kütlür ve inançlara sahip iki farklı kişi gözünden 
deneyimleyebilecekler. Fütüristik bir dedektiflik deneyimi sunan oyunda, macera 
boyunca gerçekleşen detaylara dikkat etmek oyunun gidişatı açısından önem taşıyor. 
Mekanları keşfetmek, zor durumların üstesinden gelmeniz, gerçeği ortaya çıkarmanız 

ve insanları ikna etmeniz için gerekli bilgiyi sağlayacak.

Oynanabilir prototip bir sunucu odasında geçiyor. Kaan hala 
hayatını değiştiren olayın faillerini tespit edememiştir ve 
kafasındaki sorulara cevap aramaktadır. Bilinmeyen bir 
numaradan gelen mesaj, çalıştığı şirketin bu olayların 
sorumlusu olduğunu Kaan’a bildirmektedir. Kaan hayatını 
mahveden kişilerle aynı şirkette çalışma fikrini kabullene-
mez ve mesajda belirtilen sunucu odasına girmeye karar 
verir. Tereyağından kıl çeker gibi kolay olacağını düşündüğü 
bu sunucuya giriş denemesi, düşündüğünden çok daha 
zorlu ve tehlikeli bir hal alacaktır. Cbilab VR Studios Kurucu 
ortağı Yiğit Bekir Kaya, oyun hakkında şunları söyledi: 
“Oyunu tasarlamaya başladığımız ilk günden itibaren 

hedefimizi ülkemizi global arenada en iyi şekilde temsil 
etmek olarak belirledik. Türkiye’nin yanı sıra Amerika, 
Avrupa ve Asya pazarlarındaki oyunculara ulaşarak, bu 
pazarlarda kalıcı olmak istiyoruz. Daha çok oyuncuya 
ulaşabilmek için oyunun dilini İngilizce olarak belirledik. Aynı 
zamanda da Türkçe alt yazı dil seçeneği bulunuyor. Oyunu-
muz 16 yaş üzerindeki tüm oyunculara hitap ediyor. 
ManMade, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin teknoloji 
başkenti olma imajını büyük ölçüde destekleyeceğine 
inanıyoruz.“ 5 Haziran 2018’de Kickstarter’da kitlesel fonla-
maya çıkan ManMade, HTC Vive, Oculus Rift, PC, PlaySta-
tion ve PlayStation VR platformlarında yayınlanacak.

Gerçek aktör ve performansların kullanıldığı 
oyunda, aktörlerin yüzlerini dijitalleştirmek için 3 
boyutlu tarama yöntemi kullanıldı. Aktörlerin vücut 
hareketlerini yakalamak için IKinema, yüz hareketlerini 
yakalamak için ise FaceWare teknolojisi kullanıldı.

 ManMade,
Türkiye’nin İlk Sinematik VR Oyunu

Kickstarter’da Fonlamaya Açıldı!

SUNUCUYU HACKLE,
YAKALANMA, HIZLI DAVRAN,
DAHA HIZLI KARAR VER!



İTÜ ARI Teknokent, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödüle 
layık görüldü. İTÜ ARI Teknokent 'Olgun Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kategorisi Birincisi' seçildi.

Türkiye’nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü 
küresel ölçekte artıran İTÜ ARI Teknokent, 6. 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde, 'Olgun 
Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kategorisi 
Birincisi' seçildi. Ankara’da, 8 Mayıs 2018 Salı günü 
düzenlenen zirve kapsamında belirlenen 4 farklı 
kategoride ödül alan teknoloji geliştirme bölgeleri 
açıklandı. Olgun aşamada yer alan teknoparklar 
arasında performansı en yüksek Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi seçildi. T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü, ödül töreni 
öncesinde yaptığı konuşmada Türkiye'de Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi sayısının 77'ye ulaştığına dikkati 

çekerek, bu bölgelerin 56'sının faal olduğunu, 
21'inin ise yapımının devam ettiğini söyledi. 81 ilin 
tamamında Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurmayı 
amaçladıklarını belirten Özlü, "Yılın ilk 3 ayında, 8 
Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluşunu ilan 
ederek, yeni bir rekora imza attık. Mevcut Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerimizde, 5 bin firma faaliyet 
gösteriyor. Teknoparklarımızda 47 bin 500 Ar-Ge 
personeli istihdam ediliyor. Bugüne kadar 28 bin 
proje tamamlanırken, 8 bin 500 proje üzerinde 
çalışmalar devam ediyor. Teknoparklarımızda 
üretilen projelerden 3,4 milyar dolar ihracat geliri 
elde edilmiştir" diye konuştu.

16

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’ndan

 İTÜ  ARI  Teknokent’e  Ödül
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İTÜ ARI Teknokent’in aldığı ödülle ilgili konuşan İTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Teknik Üniversite’nin 
Ar-Ge ve girişimcilik üniversitesi olduğunu söyledi. 
Girişimcilik ruhunun, yenilikçi fikirlerin İTÜ’de hayat 
bulduğunu belirten Prof. Dr. Karaca, “İTÜ olarak 250. 
yaşımızı kutlayacağımız, ülkemizin de 100. kuruluş 
yıldönümü olan 2023 yılı vizyonumuzda, inovasyon ve 
girişimcilik ekosistemini daha güçlü hale getirebilmek 
için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece projeler 
üretmekle kalmıyoruz, Türkiye’deki girişimcilik 
zihniyetinin ve değerlerinin oluşmasında liderlik 
görevini de yerine getiriyoruz. İTÜ ARI Teknokent, 1 
milyon 655 bin m2 büyüklüğünde bir arazide, 10 
binasıyla bugüne kadar 148’i patentli toplamda 2 bin 
500’ün üzerinde başarılı Ar-Ge projesine imza atarak 
değer üretmiş ve ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. 
İTÜ ARI Teknokent içinde start up seviyesinde faaliyet 
gösteren kuruluşlarla, dünya devleriyle, bilim insanları 
ve genç girişimcilerin kurduğu firmalarla büyük bir 
yapıyı hayata geçirmiştir. Bu başarıları uluslararası 
sahada da taçlanacaktır” şeklinde konuştu. İTÜ ARI 
Teknokent’in aldığı ödülle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan 
Çolpan, İTÜ ARI Teknokent’in, girişimciliğin ve 
inovasyonun merkezi olmak adına oluşturduğu 
ekosistemin daha da güçlendiğini belirtti. Çolpan, 
“Bünyemizdeki 270’den fazla teknoloji firması, 
7.000’den fazla personel ve yılda 600’den fazla proje 
üreten yapımızla ülkemizin teknoloji alanındaki rekabet 
gücünü küresel ölçekte artırıyoruz. 2017’de Ar-Ge 
ihracatımız 40 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Avrupa’nın en iyi 2’nci, dünyanın ise en iyi 3’üncü 
kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka 
Merkezi’ni her geçen gün daha da büyütüyoruz. Sadece 
son iki yılda start uplarımızın aldığı yatırım miktarı 50 
milyon TL’ye ulaştı. Dünyaya açılacak yeni teknolojilerin 
gelişimine katkıda bulunarak, girişimcilik ekosisteminin 
çekim merkezi olan İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik 
Merkezimizdeki firmalar bir yılda 20 milyon TL’lik ciro 
elde etti. İSTKA desteğiyle yürüttüğümüz INNOGATE 
programımızla ise yerli teknoloji firmalarının başarısını 
global pazarlarda da sürdürmesini sağlıyoruz. Daha da 
çok çalışarak, ülkemizin ekonomik büyümesine katkı 
sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu. Etkinlik 
sonunda firmaların stantlarını ziyaret eden Bakan Özlü, 
İTÜ ARI Teknokent girişim ve firmalarının ürünlerini 
inceledi.  Zirveye İTÜ ARI Teknokent firmalarından; 
Ookuma, Ölçsan, Nanomik, Smart Mimic, Vivoo katıldı.

“İTÜ olarak 250.
yaşımızı kutlayacağımız,
ülkemizin de 100. kuruluş
yıldönümü olan 2023 yılı
vizyonumuzda,
inovasyon ve girişimcilik
ekosistemini daha
güçlü hale getirebilmek
için sürekli yeni projeler
üretiyoruz.



Ar-Ge ekosistemine yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren İTÜ ARI Teknokent başarısının 
paydaşları olan şirketlere ait Ar-Ge merkezleriyle uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 
Bu şirketlerden biri olan BORDA Teknoloji’nin CEO’su Akın Altunbaş Ekonomist Dergisi’ne 

konuk oldu ve merak edilenleri yanıtladı. Bizde bu güzel röportajı sizler için derledik.

Şirketinizin kuruluş hikayesini öğrenebilir miyiz?
Memnuniyetle. 2000’li yılların ortalarında ben ve Borda’nın 
kurucularından olan kardeşim Erdem Altunbaş, Amerika’da 
University of Florida’da yüksek lisansımızı yaparken 
üniversite – sanayi işbirliği projelerinin parçası olduk. O 
dönemlerde gördük ki, Türkiye’deyken gıpta ettiğimiz 
mühendislik projelerini yapanlar aslında bizlerden başkaları 
değiller. Özellikle Erdem’in yüksek lisans dönemindeki bu 
tecrübeleri ve girişimci ruhumuz, bizi kendi şirketimizi 
kurmaya ve dünya ile rekabet edebilir ürünler geliştirmeye 
yöneltti. Böylelikle 2007 yılı sonunda hem İstanbul’da hem 
de Florida’da iki şirket kurarak girişimciliğe adım attık. İlk 
etapta ben Akın Altunbaş, kardeşim Ahmet Erdem 
Altunbaş ve ortağımız Mehmet Enes Cavlı ile Borda 
Teknoloji’nin temellerini atarak yola çıktık. Yatırımcı 
ortağımız Semih Altındağ’ın da katılımıyla zamanla Borda 
ailesini genişlettik ve 50’nin üzerinde çalışanı olan, 
dünya’da 15 farklı ülkede kurduğumuz iş ortaklıklarıyla 
faaliyet gösteren bir firma haline geldik. İlk günden beri 
hedefimiz olan RFID (Radyo Frekansı İle Kimlikleme) 
Teknolojisiyle çözümler geliştiren, alanında öncü ve dünya 
ile rekabet eden bir şirketi olmak için canla başla 

çalışmaktayız ve her geçen gün sektörümüzde dünyanın en 
iyilerinden olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
RFID (Radyo Frekansı ile Kimlikleme) çözümünden 
bahseder misiniz?
Borda Teknoloji olarak uzmanlaşmanın başarının anahtarı 
olduğuna inanıyoruz. RFID teknolojisi kullanarak 
geliştirdiğimiz Demirbaş Yönetimi, Bölgesel Takip, Gerçek 
Zamanlı Konum Takibi ve Stok Yönetimi çözümlerimiz, 
özellikle sağlık sektörünün gereksinimleri ve operasyonel 
süreçleri göz önünde bulundurularak geliştirildi. Sağlık 
sektörünün yanı sıra sektör bağımsız çözümlerimiz olan 

Ekonomist’e Konuk Oldu!
BORDA  Teknoloji

Demirbaş Yönetimi, Bölgesel Takip ve Stok Yönetim 
Çözümlerimizi dünyanın birçok yerindeki küçük-orta-büyük 
ölçekli şirketlerin kullanımına sunmaktayız. Çözümlerin 
RFID Teknolojisini konuşursak, RFID teknolojisi aslında üst 
başlık gibi düşünülebilir. Günlük hayatımızda kullandığımız 
Bluetooth Low Energy (BLE), Wifi, OGS’den bildiğimiz aktif 
RFID Teknolojisi ve HGS’den bildiğimiz UHF Pasif RFID 
teknolojisi ve uzun yıllardır geçiş kontrol sistemlerinde 
kullandığmız yakın mesafe HF RFID gibi birçok kablosuz 
haberleşme teknolojilerini RFID teknolojisi altında 
toplatabiliriz. Yalnız burada çok önemli bir husus var. 
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Müşteriler; teknoloji kısmından ziyade, problemini çözüp 
çözmediğimize bakıyor. Bu sebeple Borda olarak temelde 
çözüme odaklanıyoruz ve çözümü geliştirirken doğru 
teknolojiyi belirlemek ve geliştirmek Ar-Ge şirketi olarak 
işimizin en önemli kısımlarından biri. Dünya’ya baktığınızda 
BLE, Aktif RFID, Pasif RFID, Aktif LF, IR..vb. birçok teknolojiyi 
hibrit olarak kullanarak RFID çözümleri geliştiren firma 
oldukça nadirdir. Biz ise, teknolojilerin kabiliyetlerini ve 
kabiliyetsizliklerini göz önünde bulundurarak, her ihtiyaca tek 
bir teknoloji ile çözüm geliştirilemeyeceğimize inanaraktan 
hibrit çözümler geliştirmekteyiz. 
ABD’den "Sağlık Sektöründe En İyi RFID Uygulama Ödülü” 
almanız hakkında neler söylersiniz?
Adana Şehir Hastane’sindeki RFID uygulamamızın, dünyada 
RFID caminasının en saygın yayın kuruluşu tarafından böyle bir 
ödüle layık görülmesi gurur verici. Emeklerimizin ve 
yatırımlarımızın bu ödülle taçlandırılması hem büyük mutluluk 
ve motivasyon kaynağı, hem de doğru yolda olduğumuzu 
göstermesi açısından oldukça önemli. RFID Journal yayın 
organının kurucusu ve 20 yılı aşkın süredir RFID projelerinin 
takipçisi Mark Roberti’nin ödülü verirken söylediği ‘Gördüğümüz 
en kapsamlı sağlıkta RFID projesi’ cümlesi bizi ayrıca mutlu etti.
Bu yılın Nisan ayında Orlando’da düzenlenen RFID Journal Live 
etkinliğindeki RFID Journal Awards ödül törenine Borda’yı 
temsilen Genel Müdür Yardımcımız Ahmet Erdem Altunbaş ile 
birlikte Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri (PPP Projects) Bilgi 
Sistemleri Koordinatörü Yasin YARBAY ve Rönesans Holding 
Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Yunus KÖLEOĞLU katıldılar. 
Biliyorsunuz şehir hastaneleri Sağlık Bakanlığı tarafından 
"Sağlıkta Dönüşüm" projesi kapsamında başlatıldı. Ve Adana 
Entegre Sağlık Kampüsü (Adana Şehir Hastanesi) Rönesans 
Holding bünyesinde yer alan Adana PPP Sağlık Yatirim A.S.'nin 
ana yükleniciliğinde hayata geçirildi. 1.550 yatak kapasitesi 
ve günlük 16.000 hasta kapasitesi ile Türkiye'nin bugüne 
kadar hizmete girmiş en büyük hastanesidir. Böylesine özel 
ve büyük bir projede Borda olarak geliştirip uyguladığımız, 
yerli ve milli çözümlerimizden kısaca bahsedersek;
• RFID Demirbaş Yönetim Çözümü;
   Yaklaşık 110.000 adet demirbaşı yönetmekte,
• RFID Bölgesel Takip Çözümü;
  Oluşturduğumuz 35 güvenli bölgede demirbaşları kontrol 
altında tutmakta,
• Gerçek Zamanlı Konum Takip Sistemi; 
Bebek güvenliği (pembe kod), hasta takibi ve güvenliği, 
ameliyat süreç yönetimi, porter (taşıma hizmetleri) yönetimi, 
kritik demirbaşların gerçek zamanlı takibi ve yönetimi, 
personel güvenliği (beyaz kod) ve sıcaklık - nem gibi çevresel 
değerlerin kontrolünü sağlamaktadır.
Şehir hastanelerinin kurulması, sizin alanınızda ne tür 
fırsatlar yaratıyor?
Sağlıkta Dönüşüm projesi ile hayata geçirilmekte olan Şehir 
Hatanelerinin her birinde her gün binlerce insan sağlık 
hizmetinden faydalanmaktadır. Böylesine büyük 
operasyonların tamamen insan kontrolünde sürdürülmesi 

oldukça zor ve riskli. Bu sebeple insan etkisini en aza indirmek 
için operasyonel süreçlerin sistemler tarafından yönetilmesi 
gerekmektedir. Tam bu noktada demirbaş, hasta, personel ve 
ziyaretçilerin operasyonel süreçlerdeki durumlarının RFID 
çözümlerinden faydalanılarak yönetilmesi sağlık hizmet 
kalitesinin ve operasyonel verimliliğin arttırılması açısından 
kritiktir. Şehir hastaneleri bu bilincin oluşması ve teknoloji 
adaptasyonunu hızla sağlamaları sebebiyle Türkiye 
pazarındaki faaliyetlerimizde oldukça büyük katkı sağladı. 
Bugüne kadar ne tür destekler aldınız?
TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinden ve ayrıca Ekonomi 
Bakanlığı’nın ihraacata yönelik desteklerinden 
faydalandık. Devlet desteklerinin yanı sıra İTÜ ARI 
Teknokent’in başta Innogate olmak üzere çeşitli program 
ve etkinliklerine dahil olduk.
Innogate sürecine değinir misiniz? Size neler kattı?
Borda olarak her zaman global pazarda etkin rol alma ve 
sektörünün en iyileri arasında olma gayretinde olduk. Global 
ligde, en iyiler arasında olmak için Amerika pazarı olmazsa 
olmaz pazarlardan birisi diyebiliriz. Innogate programının bize 
yaptığı katkıyı iki aşamada ele alıyoruz. Birincisi teknoloji 
alanında faaliyet gösteren bir firma olarak bakış açımızın, 
düşünce tarzımızın gelişmesi ve dünyada alacağımız 
pozisyonun şekillenmesine yönelik, ikincisi ise bu doğrultuda 
global alanda atacağımız somut adımlara imkan bulmak. Bu 
somut adımlar; Amerika’daki bizi son kullanıcılara ulaştıracak 
işbirliği faaliyetlerimizi arttırmak, teknoloji ve sektör duayenleri 
ile bir araya gelmek, yatırımcılarla tanışmak şeklinde 
sıralanabilir. Innogate program süresince Amerika’da iş 
ortaklıkları kurma noktasında önemli adımlar attık ve teknoloji 
dünyasının önde gelen yatırımcılarıyla iletişim kanallarını açtık.
Yeni girişimcilere öneri ve uyarılarınız nelerdir?
Girişimcilik zorlu ancak bir o kadar da keyif verici bir süreç. 
Girişimcilik başta varoluşunuza hizmet etmeli. 
Hayallarinizin peşinden koşmak, üretmek, önünüze çıkan 
engelleri tırnaklarınızla kazıyarak aşmak ve sonunda 
çalışmalarınızın taktir görmesi tarif edilemez bir mutluluk. 
Girişiminizin paydaşlarının girişimciliğin bütün 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde birbirini tamamlıyor 
olması çok önemli. Dünya’da fark yaratacak alanlara ilgi 
gösterlimesini tavsiye ederim. Türk girişimciler olarak 
bizlerin kesinlikle dünya ile rekabet eden çözümler 
geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Dünyanın her yerinde 
Türk mallarının ve Türk teknolojilerinin tercih edilir hale 
gelmesini sağlamamız lazım. Bu kalitenin oluşması ve 
ihraacatımızın artması için girişimcilerin önemli görev ve 
sorumluluğu olduğu kanaatindeyim. Günü kurtarmak için 
değil, yarınlarımızı şekillendirmek için çalışmalıyız. Kısa 
süreli işbirlikleri değil, uzun yıllar süren iş ortaklıkları 
kurmalıyız. Her ne yapıyorsak dünyanın en iyisi olması için 
çalışmalıyız. Sadece ürünle değil, verdiğimiz hizmetle ve 
süreç yönetimimizle de fark yaratmalıyız. Para kazanma 
motivasyonu yerine, dünyayı değiştirme motivasyonu en 
tepede olmalı. 19



Engelin Sanal Dostu Boni, Global
Oyuncu Oldu!

Görme Engellinin Sanal Dostu

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

BONI ve RIMUUT firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

Başarılarını Paylaşıyor

İTÜ ARI  
Teknokentli  Firmalar 

2011’de İstanbul’da kurulan Boni, gündelik hayatı yeni 

nesil teknolojilerle birleştiriyor. Halka açık mekanlarda 

erişilebilirlik, konum ve yön belirleme, analitik ve etkileşim 

konularında uzmanlık elde eden şirket, Prop – Tech alanın-

da yüksek teknoloji ürünleri geliştiriyor. Bu sayede engellil-

er de dahil olmak üzere toplumun tüm kesiminin hayatını 

kolaylaştıran Boni, küresel ligde söz sahibi oyuncu olmaya 

da aday. Merkezi İstanbul’da İTÜ ARI Teknokent’te olmak 

üzere, Chicago, Londra ve Berlin ile birlikte 4 ofiste faaliyet 

gösteriyor. Şirket bu alandaki paydaşlar ve kanun koyucu-

lar tarafında da aktif olarak rol alıyor. Bu alandaki oluşum-

lara Boni firması da dahil ediliyor. Öte yandan şirketin 

konum belirleme ve etkileşim konusunda geliştirdiği 

teknolojiler patentlerle koruma altında bulunuyor. Hikâyel-

erinin 2011 yılında İTÜ Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği ile bir Ar-Ge projesinde buluşmaları ile 

başladığını ifade eden Boni CEO’su Sarper Sılaoğlu, hali 

hazırdaki ana faaliyet konularının kapalı alanların 

akıllandırılması yönünde ilerlediğini ifade ediyor. Silaoğlu 

özetle şunları ifade ediyor: “Ev, ofis, sağlık, alışveriş, ulaşım, 

eğitim gibi temel ihtiyaçlarımızı hep binalarda karşılıyoruz. 

Şirket olarak bu binaların bizimle konuşmasını ve iletişimde 

olmasını istiyoruz. Bu bakış açısı ile 2011’de kapalı alanlar-

da konum belirleme hedefli bir Ar-Ge projesi geliştirdik. O 

zamanki teknoloji bunu ortam sesi ile yapmayı mümkün 

kılıyordu. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nden 

akademisyenler ile bir yıl süren çalışmanın sonucunda ürün 

tamamlandı ve patentini de alarak şirketleştik.”  

2014’te ise görme engelli dünyası ile tanıştıklarını 
belirten Sılaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “2011’de 

Ar-Ge sonucu sahip olduğumuz ürünü geliştirmeye 
devam ettik ve bu ürünün görme engelliler için de 
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2015’de ABD’YE AÇILDI

Firmanız ve faaliyetlerinizle ilgili kısaca bilgi verir misiniz?  

Boni’nin küreselleşmek adına, attığı ilk adımın tarihi ise 

2015 yılı. Bu tarihte Innogate programına katıldıklarını 

ifade eden Sılaoğlu şunları anlattı: “Türkiye’de teknoloji 

üretimi oldukça iyi seviyede; ancak ticarileştirme ve 

ihracat konusunda yeterli birikimimiz yok. Bunu çözmek 

için İstanbul Teknik Üniversitesi öncülüğünde İTÜ-Gate 

programı kuruldu. Daha sonra kapsamı genişletilerek, 

programın adı Innogate olarak değiştirildi. Biz de 2015 

yılında bu programa katıldık. Oldukça verimli bir ABD 

açılım program oldu. Yoğun bir eğitim programı 

devamında, ABD’de devam eden iş geliştirme sürecine 

başladık. Sonuç büyük oranda başarılı oldu. Bu program 

bizim ve birçok şirketin ABD’de var olmasının sebebidir. 

Innogate artık daha da ilerledi ve birçok yerli teknoloji 

firmalarına ABD kapılarını açtı.  Bu program bizim ve 

birçok şirketin teknoloji ihracatı yapabilmesinin önemli 

bir destekçisidir.  ” Boni’nin kapalı mekânlar için bulduğu 

yenilikçi çözümlerden biri de kapı kilitleri üzerinde oldu. 

Akıllı anahtar teknolojilerine odaklanan şirket, cep tele-

fonu ve yapay zekâ kodları ile açılan ve kitlenebilen 

kapılar geliştirdi. Bina içi güvenliği artıran bu yöntem 

aynı zamanda ortak kullanım alanı olarak belirlenen 

odaların dijital ortamda yönetimini de sağlıyor. Örneğin 

toplantıya katılacak kişiler odaya tanımlanan saatler 

içinde cep telefonu ile giriş çıkış yapabiliyor. Uygula-

manın ilk adresi de İTÜ ARI Teknokent oldu. İTÜ ARI 

Teknokent’teki ortak kullanım alanları yakın zamanda 

bu teknoloji ile çalışacak. 

Rimuut, freelance çalışanları mikro-şirketlere 

dönüştüren bir ticaret platformudur. Freelance çalış-

ma düzeni için faturalandırma, ödeme, escrow, 

sözleşme gibi çözümler sunar. Rimuut’un benzersiz 

çözümleri sayesinde freelance çalışanlar müşterileri-

yle faturalı, güvenli ve pratik çalışırlar. Aynı şekilde 

esnek iş gücüyle organizasyonel yükünü hafifletmek 

isteyen kurumlar Rimuut sayesinde esnek iş gücüyle 

faydalı olabileceğini fark ettik. Bir probleme fayda 
sağladığınızda talebin de oluştuğuna şahit olduk.  

Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde Görme engellilerin 

kapalı mekânlarda yardıma ihtiyaç duymadan dolaşıp 

ihtiyaçlarını giderebilmelerini, sosyalleşebilmelerini 

sağlayan Sesli Adımlar uygulamasını kullanıma 

sunduk. Sesli Adımlar, akıllı telefonları üzerinden sesli 

yönlendirme hizmeti sunuyor. Ücretiz olarak indirile-

bilen uygulama, dört farklı dilde hizmet verebiliyor. 

Uygulamamız sayesinde görme engelli insanlar, 

üniversite kampüslerinden eğlence alanlarına, havaa-

lanlarından hastanelere, kamu binalarından alışveriş 

merkezlerine kadar birçok halka açık alanda kendi 

başlarına yönlendirme yapabiliyorlar.” 

Esen Bulut Mert Bulut



Şirketinizin ulaştığı rakamsal verilere ve hedeflerinize değinir misiniz?

Fark yaratmak için belirlediğiniz strateji ne?
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İTÜ Çekirdek 2017 girişimcisi Rimuut komünitesi 
giderek büyüyor. 10 bine yakın freelancer ve 400 
şirketlik bir freelance ekonomisi oluşturduk. Kurum-
larla esnek işgücü arasında köprü kurmaya devam 
edeceğiz. İki tarafı da güçlendirecek finansal araçları 
geliştirmek için yatırımlarımız devam edecek. 
Önümüzdeki ay itibariyle platformumuzdaki freelan-

cerlar ödemelerini e-cüzdanlarına alıp, ön ödemeli 
Rimuut kartıyla dilediği gibi harcayabilecek. Uzun 
vadede Avrupa ve Kuzey Avrupa’nın kurumsal 
ihtiyaçları ile bu coğrafyadaki nitelikli iş gücü arasın-
da köprü kurmayı hedefliyoruz. Ülkemizin istihdam 
problemi ve ekonomik geleceği için faydalı olmak 
öncelikli idealimiz.

Finans teknolojilerindeki gelişmelerin en belirgin 
meyvelerini istihdam alanında vereceğini 
düşünüyorum. Bu teknolojiler önümüzdeki 5 ile 10 
sene içerisinde yeni istihdam modellerinin gelişi-
mine ön ayak olacaktır. Rimuut olarak bu alandaki 
yatırımlarımızla istihdam alanındaki değişim ve 
dönüşümlerin öncüsü olmayı planlıyoruz.  Herhan-

gi bir markette fark yaratmak için, o marketin 
bütün unsurlarını ve o unsurları arasındaki dina-
miklere hakim olmanız gerekir. Rimuut’u kurarken 
freelance çalışma düzeninin sancılı noktalarını iyi 
tespit ettik ve doğru çözümleri geliştirmek için 
bilimsel yönetim araçlarını etkin bir şekilde değer-
lendirdik. 

maliyet avantajlı ve güvenli çalışırlar. Pek yakında iş 

ilanları aracılığıyla kurumlarla esnek iş gücünü bir 

araya getirmeyi hedefliyoruz. Dijitalleşen dünya, iş 

süreçlerini de değiştirerek yeni meslek oluşumlarını 

hayatımıza kattı. Bunlardan biri de masa başında otur-

mak zorunda olmayan, uzaktan çalışma imkanları 

geliştiren ve alışıldık çalışan profilinin dışında kalan 

freelance çalışanlar oldu. Biz Rimuut’u dijital endüstri-

nin bağımsız çalışanları için özel olarak tasarladık. 

Faturalandırma, tahsilat, sözleşme gibi problemler 

yaşayan freelance çalışanlar Rimuut ile profesyonel 

bir firmanın tüm iş süreçlerine sahip olabiliyor. Firma 

olarak onların idari ve ticari sorunlarına çözüm üreter-

ek kendi işlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz.
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 Türk Lojistik ve Gümrük Çözümleri Sağlayıcısı

Global Lojistik Yazılım Grubu

Ulukom’u Devralıyor!

Wisetech  Global,
WiseTech Global, bugün, Türkiye’deki önde gelen lojistik ve gümrük çözümleri 

sağlayıcısı, İTÜ ARI Teknokent firması olan Ulukom’un devralındığını açıkladı.

Şirket merkezi İstanbul’da bulunan Ulukom, tek ve 
entegre bir platform üzerinden finansal ve operasy-
onel işlemlerin yürütülmesi için tasarlanmış Lojistik 
Bilgi Yönetim Sistemi’ne dahil edilmiş çeşitli lojistik, 
gümrük, navlun sevkiyatı ve antrepo çözümleri 
sunuyor. Ulukom’un müşterileri; MSC, Maersk, 
CMA-CGM, APL, Çelebi Yer Hizmetleri, Arkas Line, ONE, 
Panalpina ile CEVA Lojistik, ve diğer birçok lojistik 
sağlayıcılarını ve şirketlerini kapsıyor. WiseTech Global 
Kurucusu ve CEO’su Richard White; “Avrupa, Orta Doğu 
ve Asya arasında bir köprü ve AB’nin en büyük ticari 
ortaklarından biri olarak, Türkiye, bölgede ve küresel 
anlamda uzun süredir kilit bir pazar. Ulukom, WiseTech 
Global Grubu’na bu önemli Avrasya pazarına erişimim-
izi derinleştirecek kıymetli tecrübe, yönetim ve 
sektörel birikimini getirmektedir. Ulukom’un Türk lojis-
tik ve gümrük uzmanlığını, daha geniş çaplı küresel 
inovasyon becerilerimiz ile birleştirmemiz, daha fazla 
lojistik hizmetleri sağlayıcısına daha iyi çözümler 
sunmamıza yardımcı olacaktır.” dedi.
1987’den beri Ulukom, ilk e-imza ve mobil tabanlı yük 
manifestosu ve detaylı gümrük beyannamesi; liman ve 
transit gemi acentaları için Türkiye’nin ilk ERP’si ve 
Türkiye’nin taşıt yükü ve rota optimizasyonlu ilk 
ERP’si dahil olmak üzere Türk pazarına farklı sektörel 
yenilikler sunan bir yapıda çalışmalarını sürdürdü. 
Ulukom’un Yönetici Direktörü Erkin Fındık; “Tedarik 
zincirini iyileştirecek ve ticareti geliştirecek lojistik ve 
gümrük çözümleri yaratmak için WiseTech ile ortak bir 
vizyona sahibiz. WiseTech Global Grubu’nun bir parçası 
olarak, gelişimimizi arttırabilecek ve müşterilerimize 
daha da verimli, entegre ve otomatikleşmiş çözümler 
sunabileğiz; böylelikle Türk pazarı da daha kapsamlı 
olarak yarar sağlayacak.” şeklinde konuştu. Ulukom’un 
AR&GE Direktörü İlker Pakten ise “Ulukom’un Wise-
Tech Global Grubu ile birleşen otuz yılı aşkın lojistik ve 

gümrük yönetim tecrübesi, Türkiye’de ve bu bölgedeki 
çevre pazarlardakibütün ölçeklerdeki lojistik 
hizmetleri müşterilerine yarar sağlayacaktır.” dedi. 
İlker Pakten ve Erkin Fındık’ın liderliğinde kalacak 
Ulukom’un operasyonları WiseTech Global Grubu 
içerisinde entegre olacak ve Ulukom, WiseTech’in 
entegre global lojistik platformu CargoWise One ile 
birlikte, kendi müşterilerine yazılım çözümlerini 
sunmaya doğrudan devam edeceği belirtildi. CargoW-
ise One, lojistik hizmetleri sağlayıcılarına navlun sevki-
yatı, gümrükleme, ardiyecilik, deniz taşımacılığı, takip, 
kara ulaşımı, e-ticaret ve uluslararası uyum gibi alan-
lardaki hayli karmaşık işlemlerin gerçekleştirilmesi ve 
operasyonlarını tek bir veritabanı üzerinden çoklu 
kullanıcılar, fonksiyonlar, ülkeler, diller ve para birim-
leri ile yönetme imkanı verirken, söz konusu işlem, 
WiseTech’in Fransa, Belçika, İrlanda, Kuzey Amerika, 
Avustralasya, İtalya, Almanya, Hollanda, Arjantin, 
Brezilya, Uruguay ve Tayvan’daki yakın tarihli diğer 
gümrük ve lojistik çözümleri devralmalarını takip 
edecek. Bu devralma sürecinin WiseTech Global’in yeni 
coğrafyalar ve küresel olarak uygun lokasyonlar boyu-
nca hedeflenmiş, değerli devralmalar aracılığıyla uzun 
dönem organik büyümenin hızlandırılması stratejisine 
hizmet ettiği aktarıldı.
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Anadolu Efes perakende sektöründe IoT teknolojileri konusunda ürün geliştiren girişimcilere 
İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile destek verecek. İTÜ ARI Teknokent’in erken aşama girişimcilik 
merkezi İTÜ Çekirdek’e yapılacak başvurunun ardından, programa katılmaya hak kazanan 
girişimciler Anadolu Efes çalışanlarından mentorluk desteği alma ve İTÜ Çekirdek 

ayrıcalıklarından yararlanma fırsatı bulacak.

Anadolu Efes, 2018 yılında İTÜ ARI Teknokent ile 

işbirliği çerçevesinde, Avrupa’nın en iyi 2’nci, 

dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezi seçilen 

İTÜ Çekirdek bünyesinde perakende sektöründe 

IoT teknolojileri alanında proje geliştiren girişimcil-

eri destekleyecek. İTÜ Çekirdek’e başvurarak 

seçilen girişimciler önkuluçka aşamasında Anadolu 

Efes çalışanlarından oluşan mentorlardan, sahip 

olduğu uzmanlık alanına göre destek alacak ve İTÜ 

Çekirdek’in açık ofis, eğitim, network gibi imkan-

larından yararlanabilecek. Ön kuluçka aşamasını 

başarıyla bitiren girişimler ise Kasım ayında 7’ncisi 

düzenlenecek, finansman ve kuluçka desteğine 

ulaşmak için yarışılan “Big Bang” etkinliğinde 

“Anadolu Efes Özel Ödülü”nü almaya hak 

kazanacak. Anadolu Efes seçilen girişimlerin ticari 

bir ürüne dönüştürebilmesi için Big Bang etkin-

liğinde toplam 100 bin TL ödül dağıtacak. 

İTÜ Çekirdek İle Girişimciye Destek!
Anadolu Efes’ten



Ağırbaş:
“Tüm yıl
boyunca
girişimcilerle
çok
yakından
çalışacağız”

Çolpan:
“Anadolu
Efes ile IoT
girişimcilerine
değer
katacağımıza
inanıyoruz”

Sektörde bugüne kadar sayısız ilklere imza 

attıklarını belirten Anadolu Efes Türkiye Genel 

Müdürü Tuğrul Ağırbaş, “Lider şirket olarak 

sektörün gelişmesine olan katkımızı her zaman 

sürdürüyoruz. Sektörün gelişimi için yeni iş fikirleri-

nin başarılı bir şekilde hayata geçmesini önemsiy-

oruz. Akıllı bira musluğu üzerine çalışan, 2016 sen-

esinde operasyonlarını Silikon Vadisi’ne taşıyan 

yerli girişim Pubinno ile fikir aşamasından bu yana 

birlikte çalışıyoruz. İTÜ Çekirdek’in paydaşlarından 

biri olarak  tüm yıl boyunca girişimcilerle çok yakın-

dan çalışacak ve onlara destek olacağız” dedi.

UBI endeksine göre Avrupa’nın en iyi 2’nci ve 

dünyanın en iyi 3’üncü kuluçka merkezi olan İTÜ 

Çekirdek’in kurumsal paydaşlarıyla daha da 

güçlendiğine değinen İTÜ ARI Teknokent CEO’u 

Kenan Çolpan, “Sektörlerinin inovasyon potansiye-

lini yepyeni girişimlerle daha da ileriye taşımak 

isteyen tüm kurumsal firmaları destekçilerimiz 

arasına katılmaya davet ediyoruz. İTÜ Çekirdek’e 

bu yıl yapılan binlerce başvuru, gerekli destek ve 

ortamla buluştuğunda ilgi duyan tüm sektörleri 

inovasyon ile dönüştürme potansiyeli taşıyor. 

Yürüttüğü yenilikçi projeleriyle sektöre değer 

katan Anadolu Efes ile IoT girişimcilerine değer 

katacağımıza inanıyoruz” dedi.
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Hepsiburada, girişimcilere destek veren İTÜ Çekirdek 
Erken Aşama Kuluçka Merkezi ile iş birliğine devam 
ediyor. Hepsiburada, müşterilerinin hayatını kolay-
laştırmak ve onlara daha iyi bir alışveriş deneyimi 
yaşatmak için, 2017 yılından bu yana İTÜ Çekirdek 
Girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alıyor. Bu 
kapsamda girişimcileri ve çözümlerini ön kuluçka, 
hızlandırıcı, Big Bang ve kuluçka süreçlerinde değer-
lendiriyor ve onlara destek veriyor. Dünyanın lider 
girişimcilik etkinliklerinden biri haline gelen Big 
Bang’in bu yılki finalinde e-ticaret ödülünü Hepsibura-
da vermeyi planlanıyor. İTÜ ARI Teknokent tarafından 
2012 yılında teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerine 
sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürüle-
bilir olduğuna inanan tüm girişimcilere kapılarını açan 
İTÜ Çekirdek, bugüne dek 1.150 girişime ve 3.450 
girişimciye destek oldu. E-ticaret sektörünü daha da 
ileriye götürecek ve Hepsiburada müşterilerinin 
hayatını kolaylaştıracak yeni girişimleri destekledikler-
ini belirten Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler 
Grup Başkanı Koray Öztürkler, iş birliği hakkında 

şunları söyledi: “Hepsiburada olarak, Türki-
ye’de dijital dönüşümün öncü teknoloji 
platformlarından biriyiz ve yeni girişimlerin 
yeşermesi ve gelişmesi için yıllardır katkıda 
bulunuyoruz. Avrupa ve dünyanın sayılı 
kuluçka merkezlerinden biri olan İTÜ Çekird-
ek Erken Aşama Kuluçka Merkezi ile 
yaptığımız iş birliği sayesinde, e-ticarette 
müşterilerimizin hayatına etki edecek, 
müşteri odaklı çözümlerin üretilmesi için 
destek sağlıyoruz.  E-Ticaret ile ilgili tüm 
girişimleri bu sene İTÜ platformuna davet 
ediyor ve iş birliğimizle desteklemeye hazır 

E-Ticaret Girişimcilerine Destek
Hepsiburada'dan

Hayata geçirdiği projeler, ürettiği teknolojiler ve sunduğu çözümlerle Türkiye’de dijital 
dönüşüme liderlik eden Hepsiburada, İTÜ ARI Teknokent tarafından hayata geçirilen ‘İTÜ 

Çekirdek’ ile birlikte girişimcilere destek veriyor.

olduğumuzu bildiriyoruz.  Yenilikçi iş fikirlerinin 
gelişmesine daha fazla katkı sunacağımıza 
inandığımız iş birliğimizde Hepsiburada olarak tecrü-
belerimizi paylaşmak için de heyecan duyuyoruz.” İTÜ 
ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz 
Tunçalp ise gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili olarak, 
şunları söyledi; “Avrupa’nın en iyi 2’nci ve dünyanın en 
iyi 3’üncü kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek olarak, aramı-
za katılan destekçilerimizle daha da güçlendiriyoruz. 
Hepsiburada ile geçtiğimiz yıl başlattığımız iş 
birliğimizi bu yıl da sürdürmenin mutluluğuyla, e-ticar-
et alanındaki girişimler, İTÜ Çekirdek’te gelişmeye 
daha uygun bir ortam buluyor. Hepsiburada ile 
yaptığımız bu işbirliği sayesinde e-ticaret girişimcilere 
daha güçlü destek vereceğiz. Sektörlerinin inovasyon 
potansiyelini yepyeni girişimlerle daha da ileriye 
taşımak isteyen tüm kurumsal firmaları destekçilerim-
iz arasına katılmaya davet ediyoruz. İTÜ Çekirdek’e bu 
yıl yapılan binlerce başvuru, gerekli destek ve ortamla 
buluştuğunda ilgi duyan tüm sektörleri inovasyon ile 
dönüştürme potansiyeli taşıyor.” dedi.
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Hepsiburada, e-ticaret alanındaki girişimleri destekle-
mek üzere her yıl olduğu gibi, bu yıl da İTÜ Çekirdek 
Girişimcilik ekosistemine davet ettiği firmalar arasın-
dan birine Kasım ayında düzenlenecek Big Bang 

Girişimcilik yarışmasında 50.000 TL finansal destek 
sağlayacak. Ödül, Hepsiburada’dan başlangıç 
sermayesi olması için hibe olarak sunulacak ve 
kazanan Big Bang final sahnesinde açıklanacak.

Hepsiburada E-Ticaret Ödülü
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BIC Angels’tan yatırım alan içerik platformu CEO-
tudent’ın kurucusu Yağmur Avvurur “Mobil uygu-

lamaları devreye almayı ve video içeriklere başlamayı 
istiyoruz.” diyor. Avvurur’un bir diğer hedefi ise İngilizce 

içerik oluşturmak. İçerik platformu CEOtudent, İTÜ 
Çekirdek 2016 girişimlerinden. BIC Angels’tan 3,2 milyon 

TL değerlemeyle yatırım alan platform; başarı, fayda ve 
ilham odaklı içerikler üretiyor. Kurucu ortaklardan Yağmur 

Avvurur, okuyucuların çoğunun 18-35 yaş aralığında, kendini 
geliştirmek isteyen, vizyoner bireylerin oluşturduğunu söylüyor. 

Okuyucularına ulaşmak isteyen markalara içerik pazarlaması 
çözümleri sunduklarını belirten Avvurur: “Banner ya da benzeri reklam 

modeli itici olduğu için kullanmıyoruz.” diyor. Önümüzdeki dönemde 
video içeriklerini platforma dahil edeceklerini vurgulayan Avvurur, 3 yıl 

önce arkadaşlarıyla kurduğu girişimini ve hedeflerini şöyle anlatıyor;

Uzun süredir içerik ve internet yayıncılığına ilgim vardı. 
Başarı, fayda ve ilham üzerine çok fazla İngilizce içerik 
olmasına rağmen Türkiye’de bu ihtiyacın karşılana-
madığını gördüm ve aklıma böyle bir içerik platformu 
kurma fikri geldi. Biraz araştırdıktan sonra 2015’in 
sonlarında CEOtudent’ı hayata geçirdim. Kurulum 
aşamasında uzun yıllardır arkadaşım olan Onur’un da 
yardımı oldu ve sonrasında o da ekibe dahil oldu. İlk birkaç 
ay hobi gibi ilerledi. Tek başıma içerikler ürettim ve 
ürettiğim içerikler insanlar tarafından ilgiyle karşılandı. 
Daha sonra üniversite yıllarında tanıştığımız Emre’nin de 
ortaklığıyla iş sürecini resmen başlatmış olduk. “Oluyor 
galiba” dediğimiz ilk adım, Türkiye ve Avrupa’nın en iyi 
kuluçka merkezlerinden biri olan İTÜ Çekirdek’e 
kabulümüz oldu. Mayıs 2016’da İTÜ Çekirdek’e girdik ve 
kuluçka merkezine başvuran 4 bin girişim arasından ilk 
21’e kaldık. Türkiye’nin en bilinen yatırım ağlarından BIC 
Angels ile tanışmamız bu süreçte oldu. BIC Angels işimize 
ve bize güvendi, 1 milyon lira değerlemeyle tohum 

yatırım yaptı. En önemli dönüm noktalarımızdan biri de 
BIC Angels’tan sağladığı imkanlar, mentorlar ve 
yatırımcılarla olan bağlantılar oldu. Muhteşem 1 yılın 
sonunda finansal rakamlarımızı 8’e katlayarak melek 
yatırım turuna çıktık ve tekrar BIC Angels’tan 3,2 milyon 
lira değerlemeyle yatırım aldık.Türkiye insanı başarı 
odaklı içerikleri görmek istediği gibi yaratmak da istiyor. 
Yeni yüzümüzle içerik oluşturmak isteyenleri de tatmin 
etmek için çalışmaya başladık. Geçtiğimiz aylarda CEOtu-
dent üstünde bir “içerik gönder” butonu oluşturduk ve 
yüzlerce kişiden içerik aldık. Bu doğal büyüme, büyüme 
uğraşımızın ikinci önemli basamağı oldu. Önümüzdeki 
dönemde mobil uygulamalarımızı devreye almayı ve 
video içeriklere başlamayı düşünüyoruz. 1 yılın sonunda 
hedeflerimizi gerçekleştirirsek yeni yatırım turuyla 
İngilizce içerik konusunu gündemimize alacağız. Sınırları 
aşmak konusunda çok hevesliyiz, bunun için doğru 
zamanı bekliyoruz. Başarı, fayda ve ilhamı önce Türkiye  
sonra da sınırlarımınız dışına yaymak istiyoruz.

Basında Kendine Yer Buldu!
CEOtudent

İTÜ Çekirdek’te girişimlerini gerçekleştirme, dönüştürme ve geliştirme imkânı yakalayan 
girişimciler ulusal basında ses getirmeye devam ediyor. İTÜ Çekirdek’in 2016 girişimlerinden biri 
olan CEOtudent Business Leaders Start-up Dergisi’nde kendine yer buldu. Bizde H2O ekibi olarak 
içerik üretme platformu alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren CEOtudent hakkında 

yayınlanan haberi sizler için derledik!

Hobi Olarak Başladık

Video İçeriklerle Başlayacağız

Yağmur Avvurur



Pariyer.com, iş arayan ile işvereni aynı platform üzerinde 
buluşturarak şirketlerin hızlı bir şekilde geçici çalışan 
bulmasına imkân tanıyor. Türkiye’de yüzde 9.5 olan yarı 
zamanlı çalışma oranını Avrupa standartlarına yükseltmeyi 
amaçlayan sitedeki ilanla; tasarımcıdan satış elemanına, 
yazılımcıdan tercümana, garsondan yönetim kurulu 
asistanına kadar bir çok ihtiyaca uygun saatlik, haftalık, aylık 
dönemsel çalışmak isteyenlere hitap ediyor. Pariyer.com’un 
kurucusu Meryem Bozkurt Sıtkı, özellikle kadın, öğrenci ve 
emeklilerin boş zamanlarda yapabilecekleri işleri bulması ve 
yeteneklerini paraya dönüştürebilmesini büyük fırsat olarak 
gördüğü platformun amaç ve işleyişini şöyle anlatıyor; “Yarı 
zamanlı çalışmak isteyen, işsiz olan veya işi olduğu halde 
maddi sıkıntı çeken, daha fazla gelire ihtiyacı olan pek çok 
kişi var. Giderek artan işsizlik, odağımızdaki hedef kitlenin 
serbest çalışma isteği ve hak ettikleri yere gelemeyen 
engellilere karşılık işveren tarafında da büyük bir ihtiyaç söz 
konusu. Tabii bir çok iş ilanı sitesi var ama biz emekli Sibel 
ablanın kendisine uygun iş bulacağı, Türkiye’nin en büyük 
bankasının proje bazlı yeni programı için aramakta olduğu 

part-time kadın çalışana kolayca ulaştığı, Fatma hanımın 
uzayan toplantısı nedeniyle çocuklarını birkaç saatliğine 
gönül rahatlığıyla emanet edebileceği pırıl pırıl üniversite 
öğrencisine ulaşabileceği ve bir ürün kampanyası için 
evinden çalışacak sosyal medya uzmanı arayan dijital 
ajansın çok kısa süre içerisinde doğru kişiyi rahatlıkla 
bulabileceği uygun maliyetli, kolay ve hızlı bir dijital 
platform geliştirdik. Bu da bizi bir diğer kariyer sitelerinden 
bir adım öne çıkarıyor.” Türkiye’nin ilk ve tek yarı zamanlı, 
dönemsel iş ihtiyacına yönelik hizmet veren online hizmet 
pazaryeri ay gibi kısa bir sürede Pariyer.com, 7 ay gibi kısa 
bir sürede 78 ilden 14 bin 500’ün üzerinde üyeye ulaştı. 
İTÜ Çekirdek tarafından da desteklenen girişim, kadın ve 
engellilere yönelik birçok dernekle de iş birliği yapıyor. 
Pariyer.com üzerinden şimdiye kadar Türkiye genelinde 
1800 iş ilanı için 3000 bini aşkın başvuru alındı. Platform, 
premium üyelerine müşteri memnuniyeti, sıcak satış, etkin 
zaman yönetimi gibi konularda özel online eğitim almış 
çalışanları önererek işverenin oryantasyon sürecini kısaltıp 
zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.

Online pazaryeri ve part-time iş ilanları sitesi pariyer.com İTÜ Çekirdek’in başarılı onlarca girişimlerinden 
yalnızca biri tanesi. Kurulduğu günden bu yana gelişme gösteren ve günümüzde yaklaşık 14.500 
üyeye ulaşan pariyer.com, bu süreçte başarılı çalışmalarıyla çeşitli kurum ve kuruluşların dikkatini 
çekmeyi de başardı. Bizde bu başarılı girişime ait geçtiğimiz günlerde Payment System Magazine’nin 

Mayıs sayısında yayınlanan ve Pariyer.com’u geniş kitlelere tanıtan haberi sizler için derledik!

Ulusal Basında Kendine Yer Buldu!
Pariyer.com

İstihdamdaki Bariyerler Pariyer İle Kalkıyor!
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Meryem Bozkurt Sıtkı
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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 nisan ayında yine bir sürü 

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Üç boyutlu (3B) yazıcıların sarf malzemeleri olan 
filamentleri fonksiyonel olarak üretmeyi hedefleyen 
Porima,  mevcut 3B yazıcı teknolojisi prototip 
aşamasını geride bırakıp son ürün üretim teknolojisi 
olma hedefine doğru ilerleyen bir İTÜ Çekirdek 
girişimidir. Porima Yalova’nın Kirazlı Sanayii’nde 
Kosgeb Ar-Ge inovasyon desteği ile atölyesini kurdu. 
Elektrik panoları, boya ve ofis tadilatlarını tamamladı.

İTÜ Çekirdek mezunlarını buluşturan Alumni Day 

gerçekleştirildi. İTÜ Çekirdek’in 7. yaş günü şerefine 

pasta da kesilen etkinlikte, canlı dj performansı keyifli 

anlara sahne oldu.

Porima “3D Filament Üretimi” İçin Hazır!

İTÜ Çekirdek Mezunları
Alumni Day’de Buluştu!
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İTÜ Çekirdek girişimlerinden GmPly ve WalkOVR 

INNOGATE programı kapsamında ABD’ye gitti. İTÜ 

Çekirdek girişimi iki firma da ABD’de geçirdiği 1 aylık 

süreç içerisinde Amerika pazarındaki satışlarını 

gerçekleştirdi.

İTÜ Çekirdek Girişimleri ABD’de
İlk Satışlarına İmza Attı! 

Mağazalarda müşterilerin kasaya gitmeden alışveriş 

yapmalarını sağlayan Buy Buddy Mediamarkt 

Türkiye tarafından düzenlenen Mediamarkt Startup 

Challenge yarışmasında 1. Oldu!

Buy Buddy, Mediamarkt Startup
Challenge’da Birinci Oldu! 

Futbolseverler, futbolcular ve kulüpler için bir 

pazar yeri oluşturan kitle kaynaklı dijital futbol 

gözlemciliği platformu Scoutium Kurucu 

Ortağı Efe Aydın, uluslararası spor festivali 

Sportup 2018’e konuşmacı olarak katıldı. 

Scoutium Uluslararası
Spor Festivali Sportup’taydı!

Elektronikten giyime, tiyatro biletlerinden pilates dersine 

kadar her türlü ürün ve hizmetin satılarak Sivil Toplum 

Kuruluşları (STK) için alışveriş yoluyla bağışa dönüştüğü 

mobil uygulama Givin’e ilk yılında 500 bin TL değerinde bağış 

ürünü eklendi. Givin, bireylerin ve şirketlerin, ürün/eşya ve 

hizmet gibi kaynaklarını, maddi bağış karşılığında 

verebilecekleri bir platform yaratarak STK’ların eğitim 

projelerine fon sağlayan “online” bir sosyal girişimdir.

Givin  İlk Yılında Uygulamasına
500 Bin TL Bağış Ürünü Ekledi



Toyota geçtiğimiz hafta otonom araçların en uç sürüş senaryolarını test etmek için Michigan’da 
60 dönümlük dev bir tesis kuracağını duyurdu.

 Sınırlarını Test Edecek!
Toyota  Otonom  Aracının

Japon otomobil devi, Uber’in otonom aracının Arizona’da 
ölümcül bir kazaya neden olmasının ardından böyle bir 
haber yayınladı. Uber kazasının ardından ABD’de kamu 
yollarında otonom araç testleri durdurulmuştu. Michi-
gan Teknik Kaynak Parkı’ndaki yaklaşık 60 dönümlük bir 
alan otomobil firmasının Silikon Vadisi kolu olan Toyota 
Araştırma Enstitüsü’nün kapalı tesisine dönüştürülecek. 
Tesiste sıkışık kentsel ortamlar, kaygan yüzeyler, 
yüksek hızlı giriş ve çıkış rampaları ile dört şeritli bölün-
müş bir otoyol yer alacak. Bu ekim ayında faaliyete 
geçecek olan bu alanı şirket büyük olasılıkla otonom 
araçlarını kamu yollarında çok riskli görülen senaryoları 
özel olarak test etmek için kullanacak. Toyota’nın bir 
sözcüsü Toyota’nın otonom araçların kamuya açık testi-
ni henüz gerçekleştirmediğini, çünkü programın mart 
ayında duraklamaya başladığını, ancak kapalı testlerin 

devam ettiğini söyledi. Araç ve teknoloji şirketleri 
otonom araçları öngörülemeyen ortamlarda da test 
etmek istiyor. Otonom otomobil şirketlerinin önde 
gelen isimlerinden Umo, araçlarını Pittsburgh’daki özel 
bir lokasyonda test ederken, yine öne çıkan şirketle-
rden Waymo’nun Kalifornia’daki  kendi test alanı 
bulunuyor. Toyota, daha önce Honda ve Lyft tarafından 
da kullanılan Kaliforniya’daki GoMentum İstasyonu’nda 
araçlarını test ediyordu. Bu alan, yaklaşık 20 mil uzun-
luğunda asfalt yollara ve bir kentsel ortama sahip adeta 
gerçek şehir hayatının bir prototipiydi. Ancak şirket, 
otomobillerini rakiplerinin meraklı gözlerinden uzakta 
test edebileceği güvenli bir yer aradığı için yeni yollara 
yöneldi. Toyota Araştırma Enstitüsü, yılın başından bu 
yana Kaliforniya ve Michigan’da otonom araçlarının en 
son sürümlerini test ediyor.

32



33

Dijital oyun satış marketi SuperData Research’e göre Epic Games nisan ayında FORTNITE 
oyunundan 296 milyon dolar kazandı. Oyun, şubat ayında ilk defa 126 milyon dolar 
kazanmış ve aylık satışlarda Playerunknown’s Battlegrounds’ı geçmişti. Şimdi konuşulan 

rakam şubat ayındaki kazancın neredeyse iki katı!

İki oyun arasındaki en büyük fark Epic Games’in 
serbest oyun modeli. Bu model sayesinde FORTNITE 
diğer oyunlar arasından sıyrılarak öne geçiyor. Oyun, 
oyuncuyu mümkün olduğunca çok oyuncuyla 
buluşturuyor. Ayrıca oyun içi satın alımlar yoluyla da 
para kazanıyor. Bunun dışında Epic games, oyunu 
etkilemeyen birçok kozmetik ürünü de satıyor. 10 
dolar karşılığında bir sezon abonelik satan oyunun 
ürünleri endişe verici şekilde çok satıyor. Bu satışların 
artış göstermeye devam etmesinin ise birkaç temel 
nedeni bulunuyor. FORTNITE mart ayı ortasında iOS 
beta sürümünü çıkardı. Nisan ayının ilk haftasından 
itibaren de Apple platformunda kullanıma sunuldu. 
Oyunun iOS versiyonunun geliştirilmesi kazancın da 

büyük ölçüde artmasına yardımcı oldu. Mobil analiz 
firması Sensor Tower’ın yaptığı açıklamaya göre 
oyun bir günde 1 milyon dolar kazanıyor. Oyunun bu 
şekilde kazanmaya devam etmesine inanmak için 
pek çok sebep var. Epic Game, bir süredir oyunun 
Android bir sürümünü planlıyor. Oyunun geliştiricileri 
geçtiğimiz hafta başında bu yıl yılın sonlarında 
başlayıp 2019’a kadar devam edecek şekilde bir ödül 
havuzu oluşturup 100 milyon dolar ayırmayı plan-
ladıklarını açıkladı. Eğer her şey şirketin planladığı 
gibi devam ederse FORTNITE e-spor, Twitch ve You-
Tube platformlarında akışlarda ön planlarda yer 
alacak, yüksek profilli oyucular çekerek turnuvalar 
düzenleyecek.

Nisan Ayında 300 Milyon Dolar Kazandı
FORTNITE



A.V.D: İki haftaya yakın bir süredir San Francis-
co’dayız değişik bir deneyim oluyor hepimiz için. 
Yıllardır buraya birçok kez gelme fırsatı yakalayan 
arkadaşlarımız var.  Bende onlardan biriyim. Ama iş 
kurmak, işi anlamak için gelmek çok farklı bir deney-
immiş. İşte Türkiye’deki hazırlıkların faydasını 
görüyoruz. Bakış açısındaki farklılıkları biraz benim-
semiştik orada ama burada yüz yüze bir araya gelince 
çok daha farklı oluyor, bu durumu içselleştirmek 
fırsatımız oluyor. Kimilerimiz çok daha direk kontaklar 
bulabiliyor. Ama en önemli şey bizim için San Francis-
co’ya gelirken burayı tanıyabilmekti. Bunları 
başardığımızı düşünüyoruz ve bir anda iki hafta da 
her şeyi tanıdık çözdük anlamında değil ama en azın-
dan ipin ucunu tuttuğumuzu düşünüyoruz. Buraya 

gelen firmaların bence beklentisi olması gereken en 
önemli durum bu. İpin ucunu tutabilmek. Bizim avan-
tajımız belirli bir hedefle ve daha netleşmiş bir orga-
nizasyonla geliyor oluşumuz. Dezavantajları da var 
bunların ama hiç değilse daha rahat hareket edebi-
leceğimiz daha net gideceğimiz pazarları tanıdığımız 
bir noktadayız. Bunun içinde burada çeşitli kontaklar-
la görüşmek, özellikle INNOGATE’in düzenlediği 
“Round Table” görüşmelerinde gelen konuşmacılar ve 
bunlarla yaptığımız birebir görüşmelerdeki geribildi-
rimler vasıtasıyla ve onların bizi tanıştırdığı yeni 
kontaklar vasıtasıyla çok önemli yerlere gelebiliy-
oruz. Bunu şöyle düşünmemek lazım, geldik iki hafta 
da bir “deal” kapattık ve çok ciddi şekilde şirketi 
buraya taşıyacak hale geldik. Bunu tamamen şirke-

INNOGATE süreci ile ilgili deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz?

FİNEKSUS Genel Müdürü
Ahmet Vefik Dinçer:
“En önemli şey bizim için
San Francisco’ya gelirken
piyasayı tanıyabilmekti.
Bunları başardığımızı
düşünüyoruz.”
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İTÜ’nün İstanbul Kalkınma Ajansı ortaklığıyla yürütücülüğünü gerçekleştirdiği Uluslararası 
Girişimci Hızlandırma Programı INNOGATE, belirli bir ölçeğe ve şirket büyüklüğüne ulaşmış 
firmaları Amerika’ya inovasyonun başkenti sayılan San Francisco, New York ve Chicago’ya 
götürürken şirketlerin uluslararası pazarlara açılmasına önemli bir destek ve katkı sağlıyor. 
Çeşitli dönemlerde Amerika’ya giden ve ufuklarını genişleten şirketlerin yöneticileri ise 
yaşadığı deneyimlerini Amerika’ya gitmek isteyen ancak henüz cesaret edememiş 
kuruluşlarla paylaşıyor. Bu sayımızda FİNEKSUS ve MIOPS’un deneyimlerini birinci ağızdan 

dinleme imkânı bulacaksınız!

INNOGATE  Firmaları
Deneyimlerini Paylaşıyor!

Ahmet Ve�k Dinçer



INNOGATE süreci ile ilgili deneyimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

MIOPS CEO’su
Onur Çelik:
“San Francisco’dan
Türkiye’ye cebimiz
ve beynimiz daha
dolu gidiyoruz.”

ti burada döner değil, ama en azından hiç bilinmed-
iğiniz hiç tanınmadığınız bir pazarda işte INNO-
GATE’in “Round Table” larına gelen mentorlerin 
size introduce ettiği bir kişiyle “warm welcome” ile 
karşılaşıyorsunuz ve tanıyorsunuz diye düşünmek 
gerekir. Bu organizasyonlar size konu hakkında 
konuşma fırsatı veriyor. Bundan sonrası klasik en 

büyük statik direnç en büyük engel aşıldı. 
Devamında da kapasiteniz ile ilgili bir konu haline 
gelecek. Daha odağınızla ilgili. Siz buraya odaklan-
mak istiyor musunuz bunu anlayacaksınız. İTÜ ve 
INNOGATE’e bugüne kadarki yardımlarından ve 
daha sonra verecekleri desteklerden ötürü 
şimdiden teşekkür ediyorum. 

O.Ç: San Francisco’dan herkese selamlar. Ben Onur 
Çelik MIOPS Kurucu Ortağıyım. San Francisco’da 
bizim için INNOGATE süreci oldukça yoğun ve verim-
li geçti. Her anından her dakikasından oldukça iyi 
faydalandık. Hedeflerimiz vardı buraya gelirken, 
yaparız dediğimiz şeyler vardı. Onların büyük bir 
çoğunluğunu gerçekleştirdik. Aslında San Francis-
co’dan Türkiye’ye cebimiz ve beynimiz daha dolu 
gidiyoruz. Birazda süreci Erkan’dan dinleyelim neler 
yaptık. O daha detaylı aktarsın. 
E.Y: Ben Erkan Yiğiter. MIOPS’un CTO’suyum. Artık 
INNOGATE’in San Francisco ayağının neredeyse 
sonuna geldik. Çok dolu ve yoğun bir iki hafta geçir-
dik. MIOPS olarak buraya gelirken 3 tane KPI ve ken-
dimize koyduğumuz soft bir hedefimiz vardı.  Bun-
lardan ilki yatırımı çok netleştirmiş olmasak da kafa-
mızda mutlaka bir yatırımcı ile irtibata geçmek 
vardı. İlk olarak bu hedefimizi gerçekleştirdik. 
Yatırımcı ile konuştuk. Hatta bunun üzerine bir 
şeyler de koyduk ve aynı toplantıya bir fotoğraf 
makinesi üreticisi de dahil oldu ve ona ürünümüzü 
firmamızı anlatma şansı bulduk.  Bu bizim cebimize 
koyduğumuz ilk hedeflerden ve kazanımlardan 
birisiydi. İkincisi bu ekosistemde bulunan bizimle 
benzer ruha sahip olan firmayla konuşup, onlardan 
“best pratice”leri dinlemek, nasıl daha hızlı 
büyüdüklerini duymak ve onlardan birtakım gerib-
ildirimler almak istiyorduk. Bu hedefimizi de aslında 

başarıyla tamamladık. İletişime geçtiğimiz bir firma-
dan bu konuda bol bol yorum ve bol bol fikir dinleme 
şansına sahip olduk.  3. hedefimizde yine San Fran-
cisco’da yaşayan ve 400 binden fazla takipçisi olan 
bir fotoğrafçıya bir influencer bulup ondan bu 
konuda bilgi almak, bu komüniteyi nasıl yarattığını 
dinlemek istiyorduk. Bu hedefimize de ulaştık. 
Onlardan çok kıymetli geribildirimler aldık. Bundan 
sonraki planlarımızı biraz şekillendirme fırsatı 
bulduk. Birde bizim soft hedef dediğimiz aslında 
burada mümkün olduğunca ekosistemden faydala-
nan insanlarla konuşup onların “Akıllarında neler 
var? Onlar özellikle bizim ihtiyacımız olan marketing 
konusunda neler düşünüyor? Bizim bildiğimizden 
farklı bir şeyler anlatıyorlar mı?” Bu sorulara cevap 
bulmak istiyoruz. O yüzden konuşabildiğimiz kadar 
fazlaca insanla konuşup bunlardan alabildiğimizin 
maksimumunu almaya çalıştık diyebilirim. Şunu 
özetleyebilirim bir kere bizim Türkiye’de konuştuk-
larımızdan çok daha farklı şeyler konuşulmuyor. 
İnsanların hiçbiri size özel bir sos vermiyor fakat çok 
net bir özet veriyorlar. Her firmanın kendine ait bir 
ruhu var, matematiği var. Sizin kendi doğrunuza 
gitmek için mutlaka bir yerden başlamanız ve dene-
meniz gerekiyor. Aslında işin özü işin sihri de sanki 
burada şeklinde anlatıyorlar. İstanbul’a döndükten 
sonra bu öğrendiklerimizi tek tek hayata geçirip 
kendi doğrumuzu bulmayı başaracağız. 
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Erkan YiğiterOnur Çelik



VIVOO Ceo’su Miray
Tayfun Las Vegas’ta
Gerçekleşen Smart
Health 2018’de Sağlık
Alanındaki En İyi 10
Ceo’dan Biri Seçildi!
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INNOGATE’te

INNOGATE 2018 firmalarından 

GmPly, ABD sürecinde adımlarını 

hızlandırarak Sarar Amerika ile 

anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında     

Sarar     Amerika, ABD’deki 

INNOGATE firmalarından VIVOO 

CEO’su Miray Tayfun Las Vegas’ta 

gerçekleşen Smart Health 2018 

Sarar Amerika, ABD’deki
Mağazalarında GmPly’in
İnteraktif Video Eğitim
Platformunu Kullanacak!

mağazalarında personelinin eğitimi için GmPly’in 

interaktif video eğitim platformunu kullanacak. 

Programın San Francisco aşamasını 

tamamlayarak New York’ta bağlantı ve 

potansiyel iş ortağı bulma çalışmalarını sürdüren 

GmPly platformunun kurucuları Kalde Ernart ve 

Gökçen Karan, GmPly, eğitim şirketleri ve 

bağımsız eğiticilerin kendi interaktif eğitim 

videolarını hazırlayabilmeleri için SaaS altyapısı 

ve bu eğitimleri pazarlayabilmeleri için bir 

marketplace barındıran SEM (SaaS Enabled 

Marketplace) sunuyor.
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etkinliğinde “Sağlık Alanındaki En İyi 10 CEO’dan Biri” 

seçildi. Gözde Büyükacaroğlu ve Miray Tayfun 

tarafından kurulan VIVOO, idrar stripleri üzerinden 

kişinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik tavsiyeler 

sunan bir wellness asistanı. 10 parametreli idrar 

stripleri üzerine idrarınızı yaptıktan sonra, uygulama 

üzerinden fotoğrafını çekerek bu parametrelere göre 

sizlere tavsiyelerde bulunuyor.

Oyuncular başta olmak üzere, kullanıcıların oyun ve 

uygulamalarda fiziksel olarak yürümesine, koşmasına 

yani hareket etmesine imkân veren bir hareket 

sistemi olan INNOGATE firması WalkOVR, ABD’de 

geçirdiği 1 aylık süreç geride kalmadan ilk satışını 

gerçekleştirdi. Tuğra Şahiner‘in kurucusu olduğu 

WalkOVR, INNOGATE deneyimiyle ABD pazarında iş 

modelini B2C ile son kullanıcıya yönlendiren 

WalkOVR Amerika’da web sitesine online satış ekler 

eklemez ilk satışını yaptı.

WalkOVR Amerika’da
İlk Satışını Yaptı
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İTÜ ARI Teknokent İleri Aşama Girişimcilik Merkezi olan İTÜ MAGNET bu kez de IT 
sektöründen önemli isimleri bir araya getirdi. Konusunda uzman konuşmacıların yer aldığı 
açık oturum, akademik dünyadan, iş hayatından ve öğrencilerden oluşan katılımcıların yoğun 

ilgisiyle gerçekleştirildi.

İnsanlığı değiştirecek teknoloji olarak adlandırılan 

“Yapay Zekâ” İTÜ MAGNET tarafından düzenlenen 

açık oturumda tartışıldı. MAGNET Manyetik Alan’da 

yapılan etkinlikte, yapay zekâda son trendler, 

beklenenler, korkutan yanları ve iş yapış biçimlerimizi 

nasıl etkileyeceği konuları üzerine konuşuldu. Moder-

atörlüğünü Para Dergisi Yapay Zeka ve Robotik yazarı 

Şule Güner’in üstlendiği açık oturumda, İTÜ Bilgisayar 

ve Bilişim Fakültesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda 

Tazi.ai şirketinin kurucu ortağı olan Prof. Dr. Zehra 

Çataltepe, IBM Türkiye'den Bilgi Teknolojileri Mimarı 

Kıvanç Uslu ve Tarentum Yazılım ve Danışmanlık 

Şirketi CEO’su Oğuz Silahtar konuşmacılar arasında 

yer aldı. Yapay zekânın önümüzdeki dönemlerde 

hayatımızın her alanında yaygınlaşacağını söyleyen 

Çataltepe, bu teknolojiye güvenilmesi gerektiğine 

işaret etti. Çataltepe “İnsan zekâsına güveniyorum, 

yapay zekâya güvenmiyorum? Neden? Yapay zekânın 

hata yaptığını kabul etmekte sorun yaşıyoruz. , insan-

lar da hata yapıyor. Yapay zekâ hata yaptığında vay 

İTÜ’nün Çekim Merkezi MAGNET’te Konuşuldu!

Yapay Zekâ 
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efendim hata yaptı. Aslında hataların nerede olacağını 

belirlemek ve maliyetini bilmek gerek. Bilim kurgu 

yapımları (filmler, kitaplar) yapay zekâya genelde 

negatif yönden bakıyor. Bence aslında insanlığa 

faydalı yönlerine de bakılmalı, hayal edilmeli. Yapay 

zekânın Siri, Yandex gibi pozitif çıktıları da var. İnsan-

lar bilim kurgu filmlerindeki gibi yapay zekâyı robotlar 

olarak görüyor. Benim aklıma gelen ise daha çok asis-

tan yapay zekâ. Dolandırıcılığı önleyen, datayı anlama-

ya yarayan, anomalileri tespit eden yapay zekâ var. 

Yapay zekâya güvenilmemesinin temel sebebi yapay 

zekâyı anlamamak ve insanı bildiğimizi zannetmek 

olarak değerlendiriyorum. Yapay zekânın nasıl 

düşündüğünü anladıkça, etrafımızda gördükçe, 

alıştıkça güveneceğiz. Nasıl ki motor, araba, bilgisayar 

hayatımıza girdiyse ve bir parçası olduysa, yapay zekâ 

da o şekilde olacak. Nasıl ki makine mühendisi olmadan 

araba kullanabiliyorsak, data scientist olmadan da 

yapay zekayı kullanabileceğiz.” dedi. IBM Türkiye'den 

Bilgi Teknolojileri Mimarı Kıvanç Uslu, ”IBM’in 2017’de 

dünya genelinde, 3069 şirketi kapsayan anketine 

Türkiye’den farklı büyüklüklerde 100’ün üstünde firma 

katıldı. Anket, yapay zekadan ne beklendiği konusun-

da. Buna göre, Türkiye’deki ve dünyadaki şirketlerin 

%11’i herhangi bir şekilde yapay zeka ile ilgili önemli 

bir yatırım yapmak istiyor. %23’ü az bir katkıyla, gerek-

li görüldüğü taktirde yapmak istiyor. %28 yalnızca 

istekliler, %38 ise henüz gözlemliyor. Buna göre %34, 

yani her 3 firmadan biri, yapay zekayı kullanmak istiy-

or. Türkiye’ye göre bu sayılar iyimser rakamlar, bizde 

her 10 firmadan birinde bile yok bu tarz dönüşümler. 

Şu an gözlem aşamasında kalınması tercih ediliyor. 

Programların Türkçe ile uyumlu olmaması ve yabancı 

dilde yapılması da sorun yaratıyor.” dedi. Oğuz Silahtar 

ise “Türkiye’de büyük bir yetenek olduğu belli, belki 

biraz tecrübe eksikliği var fakat ilgi iyi. Şirketleri ikiye 

ayırabiliriz; bir dijital işler, zaten data tutuyor, bir de 

geleneksel işler fabrika gibi data kullanmayan ya da 

ihtiyaç duymayan. Şu an demand prediction ve 

yenilenebilir enerji için çalışmalarımız var. Yenilenebil-

ir enerji için hava tahmini gerekiyor, onu yapıyoruz.“ 

ifadelerini kullandı.

katıldı. Anket, yapay zekadan ne beklendiği 

konusunda. Buna göre, Türkiye’deki ve 

dünyadaki şirketlerin %11’i herhangi bir 

şekilde yapay zeka ile ilgili önemli bir 

yatırım yapmak istiyor. %23’ü az bir katkıy-

la, gerekli  görüldüğü  taktirde  yapmak  

istiyor. %28 yalnızca istekliler, %38 ise 

Yapay Zeka Gelecekte
Nereye Gidiyor
Sorusuna İse Katılımcılar
Şu Değerlendirmelerde
Bulundu:

henüz gözlemliyor. Buna göre %34, yani her 3 firmadan 

biri, yapay zekayı kullanmak istiyor. Türkiye’ye göre bu 

sayılar iyimser rakamlar, bizde her 10 firmadan birinde 

bile yok bu tarz dönüşümler. Şu an gözlem aşamasında 

kalınması tercih ediliyor. Programların Türkçe ile uyumlu 

olmaması ve yabancı dilde yapılması da sorun yaratıyor.” 

dedi. Oğuz Silahtar ise “Türkiye’de büyük bir yetenek 

olduğu belli, belki biraz tecrübe eksikliği var fakat ilgi iyi. 

Şirketleri ikiye ayırabiliriz; bir dijital işler, zaten data 

tutuyor, bir de geleneksel işler fabrika gibi data kullan-

mayan ya da ihtiyaç duymayan. Şu an demand predic-

tion ve yenilenebilir enerji için çalışmalarımız var. 

Yenilenebilir enerji için hava tahmini gerekiyor, onu 

yapıyoruz.“ ifadelerini kullandı.
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Üniversitemizin 245. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen “Arı Günü: İTÜ Mezunlar 
Buluşması” bu yıl 6 Mayıs 2018 Pazar günü, tüm mezunlarımız, aileleri ve yakınları ile 
birlikte gerçekleştirildi. 245. yıl Arı Günü etkinlikleri Ayazağa Yerleşkesinde bulunan 
Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen törenle başladı. Aramızdan ayrılan 
İTÜ’lülerin ve tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 

“A’dan Z’ye İTÜ” video gösterimi yapıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca törende yaptığı 

konuşmasında şunları söyledi: “Arı Günü’nün bambaşka 

bir heyecanı var. Mezunlarımızla bağlarımızı 

güçlendirmenin, aramızdaki iletişim kanallarını 

güçlendirmekten geçtiğini biliyoruz. Bunun için mezun-

larımızla etkili bir iletişim kurmak için iki koldan 

çalışıyoruz. Bunların ilki, Mezunlar Derneği ile yaka-

ladığımız uyumlu iş birliği. İnanıyorum ki bundan sonra 

da aynı sinerji ile birçok başarılı çalışmaya imza 

atacağız. Mezunlarımızla diğer bağımız ise dünyanın 

dört bir yanındaki İTÜ’lülerin birbiriyle haberleşmesini, 

desteklemesini, ortak projeler oluşturmasını sağlaya-

cak Mezun Platformu. Her İTÜ’lünün üye olabileceği ve 

sadece bize özel oluşturulan bu dijital iletişim ortamını 

seçkin dünya üniversiteleriyle eşdeğer bir zemine otur-

tarak evrensel bir model benimsedik. Sizlerin de 

platforma üye olmasını bilhassa rica ediyorum.” Prof. 

Dr. Mehmet Karaca, “Bizler, kesintisiz eğitimi ile ülkem-

izin en kadim akademik kurumu olarak adım adım 250. 

yaşımıza ilerliyoruz. Derin köklerimiz ve bugünkü 

başarılı ilerleyişimizle, dünyanın saygın üniversitelerin-

den biri olarak geleceğe yeni umutlar, başarılar ve 

 Buluştuk
245. Yıl Arı Günü’nde

Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Mezunlarımızla iletişimimiz her platformda sürüyor”
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değerler taşıyoruz. Tarihe adını ayrıcalıkla yazdıran 

İTÜ, “AR-GE, eğitim, inovasyon ve girişimcilik” odağın-

daki yeni atılımlarıyla bugüne de imzasını yine farkla 

atıyor. İTÜ’nün her büyük adımında mezunlarımızın 

desteğinin olduğu göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçek. 

Yani, sizler olmadan başarılı olmamız, fark ortaya 

koymamız mümkün değil. Teknik Üniversite’ye yeni 

öncü misyonlar yüklemenin sizin için de önem taşıdığı-

na ve şimdiye dek olduğu gibi yine mezunlarımızın 

desteğiyle göz kamaştıran bir 250. yaşa erişeceğimize 

inanıyorum.” dedi. İTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Veli 

Tan Kirtiş ise dünya tarihinde eğitim rekabetinin her 

türlü rekabetin önüne geçtiğine dikkat çekerek, tarih 

boyunca üretilen tüm bilgilerin artık bir gün gibi kısa bir 

süre içerisinde üretilebildiğini belirtti. Kirtiş, “Tek umut 

ışığımız üniversiteler, bizim umut ışığımız ise İTÜ’dür.” 

dedi. Bu yıl ilk defa takdim edilen, meslekte 10. yıl 

plaketlerine ek olarak, ilgili fakültelerce meslekte 20, 

30 ve 40. yıl plaketleri verildi. 50 ve 60 yılını dolduran 

mezunlarımıza özel, Süleyman Demirel Kültür Merkez-

inde düzenlenen törende plaketler Rektörümüz 

tarafından sunuldu. Düzenlenen geleneksel öğle 

yemeğinde mezunlarımız anılarını tazeledi. Yeşil 

Kampüs turu, uçurtmalar, çocuklar için oyun ve atölyel-

er, dans gösterileri, müzik performansları, spor 

kulüplerinin gösterileri, yetişkinler için etkinlikler, 

bisiklet turları, yiyecek-içecek ikramını içeren açık alan 

etkinlikleri tüm gün boyunca sürdü. Mezunlarımız ve 

aileleri keyifli vakit geçirdi. Mezunların Yeşil 

Kampüsümüzde birbirleriyle hasret giderdiği Arı 

Günü’nde, www.itumezun.org  adresi üzerinden İTÜ 

Mezun Platformuna katılım daveti de yapılarak iletişim 

ağımızın gücünün artırılması sağlandı.
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İş Birliği Sürecek

Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsünden (NTU KhPI) 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya verilen “Fahri Doktora” unvanı için tören düzenlendi.

Prof. Dr. Karaca’ya fahri doktor 

unvanı NTU KhPI’ın Akademik 

Konsey Kararı’nda yer aldığı üzere, 

“İleri düzey bilimsel ve eğitsel 

fikirlerin yaygınlaştırılmasına yöne-

lik olağanüstü kişisel katkılarından, 

dünyanın önde gelen üniversitel-

eriyle etkin iletişim kurulmasını 

sağlamasından, Ukrayna Ulusal 

Teknik Üniversitesi "Kharkov 

Politeknik Enstitüsü" ile İstanbul 

Teknik Üniversitesi arasında aktif 

işbirliği kurulmasını sağlamasından 

dolayı” verildi. Kharkiv Politeknik 

Enstitüsünde 4 Mayıs 2018 
tarihinde düzenlenen törene; Rektörümüz Prof. Dr. 

Mehmet Karaca, Kharkiv Politeknik Enstitüsü Rektörü 

Prof. Dr. Yevgen Ivanovych Sokol, Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Veliyev Eldar, Bilişim Enstitüsü Müdürümüz 

Kharkiv Politeknik Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Sokol 
E. I. rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yük-
seköğretime uluslararası düzeyde katkı sağladığını 
belirterek iki üniversite arasında kurulan iş birliğini 
hatırlattı. Prof. Dr. Sokol E. I. üniversitemize ve 
rektörümüze teşekkür etti. İTÜ olarak uluslararası iş 
birliğine önem verdiklerini dile getiren Rektörümüz 
Prof. Dr. Mehmet Karaca ise Kharkiv Politeknik 
Enstitüsü ile bugüne kadar önemli projelere imza 
attıklarını belirtti. Bu çalışmaların hız kesmeden 
devam edeceğini ve iki ülke için verimli sonuçlar 
elde edileceğini aktardı. Ukrayna-Türk Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Merkezinin bunun somut bir 
örneği olduğuna dikkat çeken Karaca, merkezin 
faaliyetlerinin duyurulması amacıyla yayına alınan 

web sitesi ile Türkiye ve Ukrayna arasındaki bilim-
sel iş birliğinde çevirimiçi köprü kurulduğunu dile 
getirdi. Rektörümüz Karaca, fahri doktora unvanı 
için Kharkiv Politeknik Enstitüsü senatosuna teşek-
kür ederek sözlerini tamamladı.

Rektörümüze Ukrayna’dan 

Fahri Doktora

Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Akdu-

man ve Rektör Danışmanımız Prof. Dr. Gülname Turan’ın 

da aralarında bulunduğu çok sayıda bilim insanı katıldı.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kulüpler Birliği tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Bee’z 
Bee’ze Festivali ile İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde bahar coşkuyla kutlandı.

Bee’z Bee’ze Festivali, 7 – 14 Mayıs tarihleri arasında, 
uzmanlık, spor, kültür ve sanat kulüpleri ile yine 
kulüplerce bulunan festival sponsorlarının katkılarıy-
la Ayazağa Kampüsünde İTÜ’lülere eğlenceli anlar 
yaşattı. Bee’z Bee’ze Festivali’nin bu yılki kutlama 
alanı yine Merkezi Derslik Binası (MED) önündeki 
çimler ile açık ve kapalı spor alanları oldu. Festival, 
Bee’z Start-up & Teknoloji Sokağı konseptiyle İTÜ’lü 
girişimciler ve proje takımlarını bir araya getirdi. 
2018 yılında yeni kurulan kulüplerin kendilerini 
tanıttıkları festivalde sunulan araştırma ve girişim 
atmosferi ile öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerde 
de birlik olma ve organizasyon kabiliyetleri öne çıktı. 
Festival, kültür-sanat ve düşünce konseptindeki 
kulüp etkinlikleri, MED çimlerde düzenlenen panayır 
oyunları ve sahne performansları ile devam etti. 
Sahnede İTÜ'lülerin dahil olduğu müzik grupları ve 
DJ’lerin performansları eşliğinde sunulan sahne 
performansları katılımcıları eğlendirdi. Festival 

İTÜ Baharı
“Bee’z Bee’ze Festivali”yle

Yaşadı

süresince basketbol, voleybol, tenis, orienteering, 
airsoft ve bisiklet branşlarında turnuvalar, tekil 
yarışlar ve zamana karşı etap tamamlama yarışmaları 
yapıldı. Öğrencilerin spor müsabakalarındaki rekabet 
ve heyecanı görülmeye değerdi. MED binasının ön 
cephesindeki 100m² perdeye, öğrencilerin oylamaları 
ile belirlenen Organize İşler filmi yansıtılarak sinema 
gecesi düzenlendi. Öğrenciler, Kulüpler Birliği 
gönüllüleri tarafından dağıtılan ücretsiz patlamış 
mısır eşliğinde eğlenceli bir gece geçirdi.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Mühendisliği doktora öğrencimiz 
Demet Çilden Güler, 2018 yılında doktora programında sürdürdüğü bilimsel 
çalışmalarıyla havacılık ve uzay alanının en prestijli ödüllerinden biri olan Amelia 

Earhart (AE) ödülüne değer görüldü. 

Lisans derecesini 2014 yılında İTÜ Uzay Mühendis-

liği Bölümümüzden, yüksek lisans derecesini ise İTÜ 

Uçak ve Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans 

Programı’ndan alan Demet Çilden Güler, yine üniver-

sitemizde sürdürdüğü doktora çalışmaları kapsamın-

da, havacılık alanında dünyanın en prestijli bursların-

dan biri olarak kabul edilen Amelia Earhart Bursu’nu 

almaya hak kazandı. Prof. Dr. Cengiz Hacızade 

danışmanlığında yürütülmekte olan projenin mimarı 

Demet Çilden Güler’in doktora çalışmaları, uzay 

araçlarının yönelim belirleme ve kontrolü üzerine. 

Dünya yörüngesinde Uluslararası Uzay İstasyonu 

gibi alçak irtifalarda dolanan fakat boyut olarak çok 

küçük uyduların kontrolü için araştırılan alt sistem 

dünyada havacılık ve uzay alanında kadınların 

yaptığı çalışmalar arasında ilk 30 arasına girdi. 

Amelia Earhart Bursu, Atlas 

Okyanusu’nu tek başına geçen ilk 

kadın pilot olan Amelia Earhart'ın 

anısına, 1938 yılında 

başlatılmıştır. Havacılık ve uzay 

alanında sayısı az olan kadın 

araştırmacıları teşvik etmek üzere 

Uluslararası Zonta Vakfı (Zonta 

International Foundation) tarafın-

dan, yüksek akademik başarı 

göstererek doktora derecesi 

hedefleyen kadın araştırmacılar 

İTÜ’lü Araştırmacı Alanında Dünyada

En Başarılı 30 Kadın
Arasında

Kadın Araştırmacı
İstihdamında
Akademik Başarıyı
Destekleyen Ödül

arasından seçilen, dünya genelinde her yıl sayıları 30-35 arasında 

değişen doktora öğrencisine verilmektedir. İTÜ Ailesi olarak Üniversi-

temizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden öğrencimizi kutluyor, 

başarılarının devamını diliyoruz.
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16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Üniversitemiz ev sahip-
liğinde ve Beyin Araştırmacıları Derneği’nin desteğiyle 
20-23 Mayıs tarihlerinde Ayazağa Yerleşkesinde bulu-
nan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. “Biyolojiden Mühendisliğe Sinirbilim” 
ana temasıyla gerçekleştirilen kongrede, sinir sistemi 
organizasyonunun moleküler ve hücresel ölçekten 
duysal, motor, kognitif sistemlere uzanan tüm yelpaz-
esindeki güncel gelişmeler tartışıldı. İlk kez bir teknik 
bir üniversitede gerçekleştirilen kongrede, 8 konferans 
ile 53 konuşmacının yer aldığı 10 sempozyum ve 4 
panel düzenlendi. 54 sözel bildirinin sunulduğu 9 sözel 
oturum yapıldı ve 135 poster ele alındı. Sunumlar 
içinde hesaplamalı sinirbilim, nörogörüntüleme, nöroin-
formatik gibi teknik alanlar önemli yer tuttu. Kongrenin 
başkanlığını Üniversitemizden Fen Edebiyat Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyemiz 
Prof. Dr. Arzu Karabay Korkmaz ve Beyin Araştırmaları 
Derneği (BAD) Başkanı Prof. Dr. Tamer Demiralp üstlen-
di. Kongrenin Onur Kurulunda yer alan ünlü beyin 
cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil, nörobilim alanındaki yeni 

gelişmeleri anlattı. İnsan beyninin önemine dikkat 
çeken Prof. Yaşargil, diğer organların aksine beynin bir 
geçmişe sahip olduğunu ve sürekli kendini geliştird-
iğine vurgu yaptı. Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümünden Prof. Dr. Arzu Karabay Korkmaz’ın 
“Glioblastomaların invazyon özelliklerinde hücre iskel-
et proteinlerinin rolü”, Doç. Dr. Eda Tahir Turanlı’nın 
“Multiple Skleroz’da genom proteom belirteçleri”, Dr. 
Öğr. Gör. Aslı Kumbasar’ın “Nükleer faktör I transkripsi-
yon faktörlerinin beyin gelişiminde ve kanserlerin rolü”, 
Elektronik ve Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Neslihan Serap Şengör’ün “Bazal çekirdek devresi-
nin bilişsel süreçlerdeki rolünü kavramak için farklı 
araçlar: Matematik ve hesaplama” başlıklı çalışmaları 
kongrede ilgiyle izlendi. Üniversitemizden Elektronik 
ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalından Dr. Öğr. 
Gör. Metin Hüner’in “İlk vuru gecikmesinin potasyum ve 
sodyum iletkenliğine olan bağlılığı” başlıklı çalışması 
ise sözel sunumlar arasında yer aldı. Poster sunumlarda 
ise üniversitemiz öğrencilerinin de aralarında bulun-
duğu çok sayıda çalışma sergilendi.

Sinirbilim  Kongresi’ne 
Üniversitemiz, 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Ünlü beyin cerrahı Prof. 
Dr. Gazi Yaşargil'in de katıldığı kongrede, sinirbiliminde giderek daha da önem kazanan 

teknik yaklaşımlara vurgu yapıldı.

Ev Sahipliğini İTÜ Yaptı!



46

Gezegen keşif robotları üzerine çalışmalarını sürdüren İstanbul Teknik Üniversitesi Rover 
Takımı, yeni tasarladıkları “İnan” isimli araçla Ülkemizi University Rover Challenge'da temsil 
edecek. Vakıf Emeklilik’in de aralarında bulunduğu birçok sponsorun desteğiyle ABD’ye 

gidecek ekip ülkemize dereceyle dönmek istiyor.

Geçen sene University Rover Challange’a ilk kez 
başvuran İTÜ Rover Takımı, yarışmaya kabul alan ilk ve 
tek Türk takımı olarak yarışmada boy göstermiş olup; 
bilim ve otonom sürüş görevlerinde 4., genel sıralama-
da 13. sırayı almıştı. Türkiye'yi daha önce pek çok 
yarışmada temsil eden İTÜ Rover Takımı, ABD’de 
düzenlenecek olan University Rover Challenge’da 
yarışacak. Öğrenciler “İnan” ismini verdikleri aracın 
tanıtım toplantısını İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya 
İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal ve Vakıf 

Emeklilik Bilgi Teknolojileri Teknik Operasyon ve Proje 
Yönetim Ofisi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Cenk Torgalöz’ün aralarında bulunduğu çok sayıda 
davetli katıldı. Türkiye'nin ilk gezegen keşif aracına 
katkı sağlamayı hedefleyen İTÜ Rover Takımı, 95 
takım arasından ön elemeyi geçerek 12. sırada yer aldı. 
Finale kalmayı başaran tek Türk takımı olan İTÜ Rover, 
31 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde Amerika’da ülkemizi 
bir kez daha temsil edecek. İTÜ Rover Takımı, İTÜ 
bünyesindeki çeşitli fakültelerden bir araya gelen 32 
öğrenciden oluşuyor.

İnan’ın tanıtım toplantısında konuşan Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Alper Ünal şunları söyledi: Öğren-
cilerimiz aracın elektronik devre kartlarından yazılıma 
kadar birçok şeyi kendileri tasarladı. Ürettikleri rover 
"kesintisiz görüntü aktarımı yapabilen bir haberleşme 
sistemine sahip. Ayrıca araç otonom olarak hareket 
edebiliyor, etrafındaki nesneleri algılayabiliyor. Üze-

rinde bulundurduğu sensörler ile bilimsel analizler 
yapabiliyor ve topraktan örnek alabiliyor. Aracın 
yazılımında Robotic Operation System kullanıldı. Bu 
sistem hem kolay bilgi erişimine olanak sağlıyor hem 
de sisteme kendilerinden bir şey katarak robotik 
gelişmelere katkıda bulunuyor. Elektronik donanım 
olarak motor sürücüleri, sistem kontrolcüleri tamamen 

“İnan” Mars Kaşifi 
ABD Yolcusu

Prof. Dr. Alper Ünal

“Savunma,

sağlık ve doğal

afetlerde

kullanılacak”



Takım Üyeleri
Deneyimlerini Paylaştı

kendi üretimleridir. Tasarladıkları araç her ne kadar 
gezegen keşif aracı olarak tasarlansa da gençlerimiz 
aracı tasarlarken bununla sınırlı kalmayıp savunma 
sanayisinde, maden teknolojisinde, sağlık alanında, 
doğal afet arama ve kurtarma çalışmalarında da 
kullanılabilecek bir araç ürettiler. Vakıf Emeklilik Bilgi 
Teknolojileri, Teknik Operasyon ve Proje Yönetim 

İTÜ Rover Takımı kaptanı Bahadır Onur 
Güdürü ve takım üyelerinin konuşmalarında 
yarışmaya hazırlık süreci, yaşanan zorluklar 
ve yapılan çalışmalardan bahsedildi. Aracın 
teknik özelliklerin yanında bu projenin önemli 
bir finansal desteğe de ihtiyaç duyduğunu 

Ofisi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk 
Torgalöz ise öğrencilere her zaman destek olduklarını 
ve olmaya da devam edeceklerini belirtti. İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nin her zaman ülkemizi uluslar-
arası arenada başarıyla temsil ettiğini ve bu 
yarışmadan da güzel bir dereceyle dönmelerini arzu 
ettiklerini söyledi.

vurgulayan Bahadır Onur Güdürü, tüm sponsorlara 
teşekkürlerini sundu. Bilim ekibi üyesi Işık Su Yazıcı, 
araştırılan yüzeyden alınan toprak örneklerinin 
yüzeyin asırlar önceki haliyle ilgili önemli bilgiler 
verebildiğini söyledi ve Rover ile farklı katmanlardan 
örnekler toplayarak analizlerini gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Mekanik ekip lideri Sami Korkmaz ise 
konuşmasında mekanik tasarım sürecinin zorluk-
larından bahsederken, projenin başından sonuna 
kadar gelişime açık olduğunu; bu nedenle her zaman 
yeni fikirler üretmeleri gerektiğini söyledi. Geçen 
seneye göre değişen tasarıma da değinen Sami Kork-
maz, bu tarz kritik durumlarda üstlerinde önemli bir 
sorumluluk olduğunu belirtti. Yazılım ekip lideri 

Ferhat Metin ise projenin sonuna kadar diğer ekipler-
le entegre çalıştıklarını ve çalışmalarını olabildiğince 
somutlaştırdıklarını belirtip, başarılı sonuçlara 
ulaştıklarını söyledi. University Rover Challenge 
(URC), Mars Society tarafından her yıl Amerika 
Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletindeki Mars Desert 
Research Station'da (MDRS) gerçekleştirilen, üniver-
site öğrencilerinin tasarladıkları roverlar ile 
yarıştıkları uluslararası bir yarışmadır. Yarışmadaki 
amaç astronotların istasyonlarından çıkmadan dışarı-
daki ağırlık taşıma, toprak örneği alma, İngiliz 
anahtarı ve tornavida kullanabilme ve panelden çip 
sokup takma gibi işleri yapabilmelerini sağlayan bir 
rover (gezgin araç) üretmeyi kapsıyor.
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