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H2O E-Dergisi’nin 22. Sayısı, 2018 yılı Ağustos ayında gerçekleşen 
gelişmelerden oluşan dolu içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetleri ile Türkiye’nin üretim 
ekonomisine büyük katkılar sağlayan İTÜ ARI Teknokent, OTAM’da 
(Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi) BMC Power ile 
gerçekleştirilen çalışmalar sonrası üretimi tamamlanan ilk yerli ve milli ağır 
vasıta motoru çalıştırmayı başardı. Çalışmada emeği geçen herkesi 
kutluyoruz!

İTÜ ise yine alanında öncü üniversite olmanın haklı gururunu yaşatacak 
gelişmelere sahne oldu.  İTÜ her yıl açıklanan Universty Ranking by 
Academic Performance (URAP 2018) listesinde 1000 üniversite arasından 
genel değerlendirmede 264’üncü olurken aynı listede mimarlık alanında 
90’ıncı olarak herhangi bir eğitim alanında ilk 100’e girmeyi başaran ilk ve 
tek Türk üniversitesi olmaya hak kazandı. Emeği geçenleri kutluyoruz.

İTÜ Çekirdek bölümünde girişimcilerimiz hangiokuldaokumaliyim.com, 
NANOMİK ve LISA hakkında fikir edinebileceğiniz metinlere 
erişebilecekken, INNOGATE bölümünde New York’ta süreci geçiren 
firmaların ilk haftalarında neler yaşadıklarını okuyacak, yine klasik olduğu 
üzere ARI Teknokent bölümünde Teknokentli firmalar ORTHERO ve 
OO-KUMA’yı yakından tanıyabileceksiniz.

İTÜNOVA TTO bölümünde, akademisyen röportajları serisi kapsamında Dr. 
Öğretim Üyesi Nazım Kemal Üre ile bugüne kadar gerçekleştirdiği Ar-Ge 
projeleri ve İTÜNOVA TTO ile deneyimlediği proje süreçleri üzerine 
konuştuğumuz röportaja erişebileceksiniz. Ayrıca TÜBİTAK’ın geçtiğimiz 
günlerde duyuruya çıktığı SADE desteklerine ilişkin önemli başlıkları ve 
çağrıya ilişkin avantajlara ulaşabileceğiniz bir metin de sizleri bekliyor 
olacak.

Tüm bunların yanı sıra H2O E-Dergisi, İTÜ’nün Ar-Ge ve Girişimcilik 
ekosistemine dair çeşitli haberlerle ve dünyada ses getirmeyi başarmış 
teknolojik gelişmelere dair metinler ile karşınızda olacak. 

Keyifli okumalar dilerim!
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Dr. Öğretim Üyesi Nazım Kemal Üre

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi içinde bulunduğumuz dönemin en önemli 
konularından ikisi. Şimdiden birçok endüstride önemli değişimlere yol açan bu 
iki trend, gelip geçici bir rüzgâr değil tam tersine kaçıranların çok üzüleceği bir 

trenin en ön vagonlarından.

Yapay zekanın kendisi bile şu an bir sektör haline gelmiş 

durumda ve birçok şirket kendi kendini geliştirebilen 

başarılı yapay zekâ örnekleri geliştirmek için çaba 

harcıyor. Fakat yapay zekanın kendisi yerine direkt 

olarak kullanım alanlarına odaklananlar da var. İstanbul 

Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde 

Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapan Nazım Kemal 

Üre, bu alanda Türkiye’nin dikkat çeken isimlerinden biri. 

Öğrenimini uçak ve uzay bilimleri alanında yapan Üre, 

ardından yapay zeka üzerine yoğunlaşarak bu alanda 

çalışmalar yapmış. Özellikle uçaklarda agresif manevra 

kontrolü ve kontrol kaybı durumlarından otonom olarak 

çıkabilme üzerine algoritmalar geliştiren Nazım Kemal 

Üre’nin otonom pilot ve kara araçları için otonom sürüş 

alanında da çalışmaları bulunuyor. Dr. Öğretim Üyesi 

Nazım Kemal Üre ile Ar-Ge çalışmaları ve İTÜNOVA 

TTO’nun bu çalışmalara sağladığı katkılar üzerine 

konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
N.K.Ü: Merhaba. Ben Dr. Öğretim Üyesi Nazım Kemal 

Üre. Lisans eğitimimi İTÜ’de Uçak ve Uzay Mühendisliği 

üzerine yaptım. Yüksek lisans eğitimimi yine İTÜ’de 

Desteklerini Konuştuk!

Dr. Öğretim Üyesi Nazım Kemal Üre 
İle Gerçekleştirdiği Ar-Ge Projelerini ve İTÜNOVA TTO
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savunma teknolojileri bölümünde yaptım. Yüksek lisansım-

da savaş uçakları için insansız oto-pilot geliştirilmesi üzer-

ine çalıştım. Daha sonra doktora eğitimim için Amerika’ya 

gittim. Doktoramı MIT (Messacsueths Institute of Technol-

ogy). MIT’de biraz daha alan değiştirerek yapay zeka 

teknolojilerine yöneldim. Özellikle bu metotların havacılık-

ta uygulanması üzerine çalıştım. 2015 yılında doktoramı 

tamamladıktan sonra, İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’ne 

katıldım. O günden bu yana da İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri 

Fakültesi bünyesinde araştırma çalışmalarıma devam ediy-

orum. Aynı zamanda Havacılık ve Uzay Merkezi’nde de 

çalışan araştırmacı ve hocalardan biriyim.

Bize gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsedebilir misiniz?
N.K.Ü: Benim bugüne kadar yürüttüğüm projeleri iki ana 

başlık altında toplayabiliriz. Bir tanesi yüksek performanslı 

güdüm navigasyonlama sistemi tasarımı üzerine. Bunlarla 

daha çok savunma teknolojileri uygulamaları kapsamında 

çalışıyoruz. Mesela şuan bitirmek üzere olduğumuz bir 

TÜBİTAK 1003 projesi var. Bu proje kapsamında insansız 

savaş uçakları için agresif manevra kontrolü planlaması ve 

uçağın kontrol kaybı yaşadığı bir uçuş rejimine girdiği anda 

buradan otonom olarak nasıl çıkabilir bunları düzenleyen 

algoritmalar geliştiriyoruz. Şuan devam eden savunma 

sanayi ile yürüttüğümüz iki adet projemiz var. Bunlardan 

bir tanesi ASELSAN ile akıllı güdümlü mühimmatları için 

oto-pilot geliştirilmesi üzerine. Bir diğeri ise TAİ ile beraber 

milli muharip uçak projesi kapsamında arıza toleranslı uçuş 

kontrol sistemleri geliştirilmesi üzerine. Bu proje 

kapsamında bizim özellikle uçağın sensörleri veya eyley-

icilerinde bir arıza meydana geldiği zaman hani bunu nasıl 

hızlı şekilde tespit edebiliriz ve ardından kontrol sistemler-

imizi buna göre ayarlayarak nasıl güvenli şekilde uçağı 

indirebiliriz gibi güvenlik ve kontrol algoritmaları üzerine 

çalışıyoruz. Aynı zamanda bunlarında tespitinde yapay 

zeka teknolojisinden faydalanıyoruz. Bu savunma teknolo-

jileri dışında, Yürüyen diğer projeler ise makine öğrenmesi 

ve yapay zeka başlığı altında toplayabilirim. Bunlardan bir 

tanesi benim bireysel Marie Curie projem. Bu geçen sene 

başladığım bir proje. Bu proje kapsamında insansız uçaklar 

kullanılarak orman yangınlarını nasıl tespit edebilir ve 

makine öğrenmesi kullanarak, yangınların nasıl yayıla-

cağını tahmin edebilir miyiz? Daha sonra araçları koor-

dine ederek bu yangınları önleyebilir miyiz? Bu kapsam-

da bir proje yürütüyoruz. Bunun dışında yeni başlamış 

nispeten büyük bir yapay zeka projemiz var. Bunlardan 

bir tanesi AVL firması ile beraber çalışmış olduğumuz 

otonom araç projesi. Bu proje kapsamında derin öğrenme 

teknikleri kullanarak, otonom araçlarda belirsizlik altında 

karar verme ve öğrenme algoritmaları üzerine karar 

vermeye çalışıyoruz. Bir diğer yine yeni başladığını kabul 

edebileceğimiz projemizde General Electric’le birlikte 

başlattığımız havacılıkta derin öğrenme teknikleri adlı 

proje. Bu proje kapsamında hava yollarından gelen verileri 

inceleyerek, hava yollarının operasyonlarını nasıl daha 

verimli hale getirebiliriz, bu alanda makine öğrenmesi, 

derin öğrenme teknikleri nasıl bize daha faydalı olabilir 

bunları araştırıyoruz. Bu alanda bize sağlanmış olan gerçek 

veriler üzerinden çalışıyoruz. Yine General Electric’le 

yaptığımız bir diğer projede ise, motor parçalarını inceley-

erek bunlardaki hasarın tespit edilmesi ve bu hasarları 

önlemeye yönelik ne gibi kararların alınabileceğine yönelik 

yine bir yapay zeka algoritmaları geliştiriyoruz.

İTÜNOVA TTO bu projelerde size ne gibi katkılar 
sağladı?
N.K.Ü:  İTÜNOVA TTO bana akademisyen olarak sağladığı 2 

büyük fayda var. 1 tanesi proje ve ortaklık bulma konusun-

daki desteği. Bir malum akademisyen olarak bir süre işle 

uğraşıyoruz. Gerek teknik konular, araştırmalar, gerekse 

öğrencilerimize ders vermek gibi. Her türlü açık çağrıları 

takip etme şansımız olmuyor. Ya da kendi alanımızda bera-

ber böyle çalışabileceğimiz iyi hocalarla veya partnerlerle 

her zaman bir araya gelemiyoruz. İTÜNOVA TTO bu konuda 

epey etkili. Sürekli araştırma alanlarımıza bakıp, bu konuda 

kimlerle partnerlik yapabiliriz. Bu konuda bize çok yardımcı 

oluyor. Aynı zamanda açık çağrıları sürekli takip edip bize 

sürekli bilgilendirme yapıyorlar ve özellikle AB projeleri 

konusunda bize şu an çok büyük destekler sağlıyor. Yakın 

zamanda mesela İTÜNOVA TTO’nun da ortak alarak yer 

aldığı ve verdiğimiz bir AB projemiz mevcut.  O projede 

mesela proje önerisinin hazırlanmasında ve partner bulun-

ması konusunda kendileri çok yardımcı oldular. İkinci 

yardımcı olduğu noktada, projenin teknik olmayan kısım-

larının yürütülmesi. Bir projeye girdiğiniz zaman projenin 

mutlaka teknik bir kısmı var. Ama bunun dışında inanılmaz 

bir muhasebe kısmı sözleşme kısmı, Fikir haklarının korun-

ması gibi kısımlarda var. Bizim akademisyen olarak çok 

hakim olduğumuz konular değiller. Daha doğrusu zaman 

harcamayı tercih etmediğimiz konular. Biz daha çok teknik 

konuların üzerine yoğunlaşmak istiyoruz. İTÜNOVA TTO bu 

konuda çok iyi destek oluyor. Sözleşmelerin incelenme-

sinde, hazırlanmasında, bizim hukuki haklarımızın korun-

masında faydalı bir ürün çıkacaksa ortaya bunun IP 

haklarının düzenlenmesinde, patent başvurusunda vs. çok 

yardımcılar. Benzer şekilde muhasebe kısımları da ödemel-

erin düzenlenmesi, öğrencilerin desteklenmesi gibi 

başlıklarda bizim üzerimizden çok büyük bir yük alıyorlar. 

Bu yüzden bizde akademik projelerimizde mümkün olduğu 

takdirde İTÜNOVA TTO ile çalışmayı tercih ediyoruz.



TÜBİTAK “Teydep 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” kapsamında 
2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı içinde yer alan Genel Sade altındaki Genel 
Çağrı’yı 1 Ağustos 2018 itibariyle yayınladı. TÜBİTAK çağrı için son başvuru 

tarihi olarak 31 Aralık 2018’i belirtti.
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Çağrı kapsamında maksimum 50 milyon TL’ye kadar proje 

bütçesine destek imkânı tanınırken çağrı da proje destek 

oranları büyük ölçekli kuruluşlar için %60 KOBİ’ler için 

- SADE Programı öncesinde Büyük Ölçekli Kuruluşlar için 1501 ve KOBİ’ler için 1507 olmak üzere 2 destek programı 

bulunmaktaydı. 1507 destek programı kapsamında maksimum proje bütçesi 500.000 TL ve destek oranı %75 idi. 

1501 destek programı kapsamında proje bütçesi için üst sınır bulunmamakla birlikte destek oranı büyük ölçekli firma-

lar için %60, KOBİ’ler için %75’di. 

- KOBİ’lerin 1507 programı kapsamında 3 kez tek başlarına, 2 kez ortaklı olmak üzere toplam 5 kez desteklerden 

faydalanabilmektedir.

- Genel giderler proje kapsamında desteklenen bütçe kalemleri içerisinde yer almamaktaydı.

SADE Öncesi ve SADE Sonrası Destek Durumu
Sade programı öncesi süreç aşağıdaki gibi işlemekteydi:

- KOBİ’ler için destek oranı sabit ve %75’tir. Büyük ölçekli işletmeler için destek oranı sabit ve %60’tır.
- Her çağrı özelinde maksimum proje bütçesi ve toplam çağrı bütçesi değişmektedir.
- Çağrı kapsamında genel giderler de desteklenmektedir (Proje destek tutarının en fazla %20’si oranında genel gider desteği 
ödenebilmektedir).

Sade programı sonrası süreç aşağıdaki gibi işlemektedir:

%75 olarak açıklandı. TÜBİTAK çağrı kapsamında büyük 

ölçekli kuruluşlar ve KOBİ’lere toplam 200 milyon TL 

tutarında destek vermeyi hedefliyor!

 SADE Çağrısı Destekleri
TÜBİTAK
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SADE Çağrısı Kapsamında Desteklenmekte Olan Bütçe Kalemleri
Personel Giderleri

Personel giderleri kapsamında işletme bünyesinde 

çalışan her bir personel için; lise ve altı mezunları için 

asgari ücretin 3 katına kadar ön lisans mezunları için 4 

katına kadar, lisans ve yüksek lisans mezunları için 8 

katına kadar, doktora mezunları için 12 katına kadar 

destek sağlanmaktadır. Personel bütçesinde; ikramiye, 

fazla mesai, prim, ihbar ve kıdem tazminatı, temettü 

ödemesi, huzur hakkı, yıllık kardan pay, murahhas azaya 

ödenen üyelik ücretleri, izin ücretleri, özel sigorta gider-

leri destek kapsamında olmayacak. Geçmiş dönemde 

fazla mesai ve personel sözleşmesinde belirlenmiş olan 

ikramiye tutarı da desteklenen giderler arasındayken, 

SADE Destekleri proje bütçe kalemlerine ilişkin düzenle-

melerle bu giderler destek kapsamından çıkarılmıştır. 

SADE ile 1501 ve 1507 projeleri kapsamında desteklen-

mekte olan ikramiyeler desteklenmemektedir.

Bu giderler kapsamında kuruluş altyapısının yetersiz 

kaldığı durumlarda öncelikli olarak ek modül, ünite, 

aksesuar, yazılım vb. ile iyileştirme beklenmekle birlik-

te proje özelinde gerekli olduğu değerlendirilen alet, 

teçhizat, yazılım ve yayın alımları destek kapsamına 

alınabilmektedir.

Sizde gerek TÜBİTAK Çağrısı Sade 

destekleri ya da çeşitli ulusal ve uluslar-

arası fon desteklerine başvuruda bulun-

mak istiyorsanız proje yazım sürecinde 

akademi ve sanayiyi buluşturan güç 

İTÜNOVA TTO’nun uzman ekip ve kadro-

larından gerek yazım gerekse danışmanlık 

desteği alabilirsiniz. 

Seyahat Giderleri 
Proje personeline ait proje kapsamındaki uçak, tren, 

otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası 

ekonomi sınıfı ulaşım giderleri karşılanmaktadır.

Danışmanlık giderleri
Hizmet alımı giderleri

Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri

Malzeme ve sarf giderleri
Toplantı, tanıtım, organizasyon giderleri
Genel giderler
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Ancak drone’lardan pek memnun olmayanlar da var. 
Özellikle her yerde kullanılabiliyor olmaları drone’lar 
hakkında en büyük şikayetlerden. Alçak hava 
sahasını bu küçük araçlarla doldurmanın bir kaos 
yaratacağını, hatta havalimanı çevresinde uçan 
drone’ların uçakları tehlikeye attığını düşünenler de 
var. Bu düşüncelerinde de pek haksız sayılmazlar. 
Fakat Caltechli mühendisler drone’ların havalimanları 
çevresinde bulunmasının faydalı olabileceğini 
düşünüyor. Kuşları, drone’larla kontrol etmek üzerine 
araştırmalar yapan mühendisler bu yöntemle kuş 
sürülerinin yönlerini değiştirmeyi başarmışlar. 
Dolayısıyla drone’ları, kuş sürüleri için bir nevi çoban 
köpeği gibi kullanmanın mümkün olduğu görülmüş. 
Elbette bu keşif havalimanları çevresi söz konusu 
olduğunda önemli bir fayda getirebilir. Dünya 
çevresinde her yıl yüzlerce uçak kuş sürüleriyle 
karşılaşıyor. Uçaklar bu karşılaşmalara belirli ölçüle-
rde dayanmak üzere tasarlanmış olsa da bazen 
durum kötüye de gidebiliyor. 2009 yılındaki mucizevi 

Hudson Nehri inişi, kuşların bir uçağa ne tür tehlikeler 
yaratabileceğine dair en güncel örneklerden biri. 
Aslında bu tür projeler eğitimli şahinler ile de daha 
önce denenmişti. Caltech’in projesindeki en önemli 
detaylardan biri de yapay zekanın kullanımı. Havali-
manı çevresindeki drone’ların insanlar tarafından 
yönetilmesi düşünülmüyor. Zira bu durumda drone 
kullanan kişilerin yaklaşımları kritik hale gelebilir. 
Dikkatsizlik ya da fazla agresif davranışlar uçakları 
tehlikeye atabilir. Dolayısıyla tüm drone’ların sınırları 
bilecek şekilde otonom olarak hareket etmesi plan-
lanıyor. Böylece 7/24 yorulmadan çalışmaları 
mümkün olacak. Projeyle ilgili IEEE’de yayımlanan 
makaleye göre kuş sürülerini yönetebilecek tek bir 
drone için gerekli algoritmalar şimdiden hazır. Fakat 
henüz birden fazla drone’un bir arada çalışıp çok 
büyük bir alanı korumalarını sağlayacak bir algoritma 
bulunmuyor. Dolayısıyla öncelikli hedef projenin 
ölçeklendirilebilmesini sağlamak. Ardından havali-
manlarında denemeler yapılabilecek.

 Kuşları Uçaklardan Uzak Tutabilir
Otonom Drone’lar

Drone’lar ya da bir başka deyişle insansız hava taşıtları birçok kişi için heyecan verici 
bir teknolojik gelişme. Oldukça kompakt ve kolay kullanımlı olmaları sebebiyle çok 
farklı amaçlar için kullanılabilen drone’lar, gerektiğinde bir eğlence aracı, gerektiğinde 

hayat kurtaran bir arama kurtarma yardımcısı olabiliyor. 
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Rusya Uluslararası Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’ndeki bilim insanları, nano 
boyuttaki cihazlarda kullanılabilecek nükleer pillerin 100 yıl ömrü olması için çalışıyor. 
Birçok farklı alanda kullanılabilcek olan bu teknoloji için nikel elementi üzerine 

araştırmalar yapılıyor.

Applied Physics Letters dergisinde yayınlanan makaleye 
göre Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversite-
si’ndeki (MEPhI) bilim insanları, bir asırlık pil üretebilmek 
için nikel izotoplarının nanotaneciklerini kullanarak beta-
voltaik güç beslemeli radyoizotop enerji kaynakları 
üzerinde çalışıyor. Üretimi amaçlanan bu piller oldukça 
uzun ömürlü olamsının yanında hiçbir müdahaleye gerek 
duymadan tamamen sessiz ve stabil şekilde çalışıyor. 
Makaleye göre elektronik alanında nano cihazlar geliştir-
ilmesi uzmanlar için oldukça önemli. Çünkü nanoelek-
tronik teknoloji ile mekanik unsurlar bir araya 
getirildiğinde kimyasal ve mikrobiyolojik sensörler ya da 
motorlar üretilebiliyor. Bu nedenle de bilim insanları 
nano boyutta cihazlar için gerekli olan enerji kaynakları 
üzerinde aktif çalışmalar yapıyor. Bilim insanlarının 
üzerinde çalıştığı bu pillerin günlük hayatta kalp ritmini 
düzenleyen cihazlar, kan şekeri ya da kan basıncı ölçerler 

ile uzaktan kumanda sistemleri ve mikrorobotlarda 
kullanılması planlanıyor. Bu amaçla hareket eden Rus 
bilim insanları son olarak nikel izotoplarında bulunan 
nanotanecik filmlerindeki elektrofiziksel maddeler 
üzerinde bir çalışma yaptı. Çalışmalarda nikel kullanıl-
masının en önemli nedeni Nikel-63’ün en uzun ömürlü 
beta salımlayıcılardan biri olması. Ayrıca nikel, esnek ve 
kolay işlenebilen bir element olduğu için kullanımı da 
diğer elementlere göre daha elverişli. Rusya Uluslararası 
Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Lazer ve Plazma 
Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Pytor Borisyuk, 
kurdukları özel sistem sayesinde Nikel-63 nanotanecik 
filmlerinin iki önemli işlemi gerçekleştirebildiğini söyledi. 
Borisyuk’a göre bu keşifle birlikte bilim insanları, 
nikel-63’ün beta çözünüm enerjisini yarı iletken sistem-
ler olmadan elektron akımına dönüştürülebileceği 
öğrenmiş oldu.

100 Yıl Ömürlü Pil Üretmek
Bilim İnsanlarının Yeni Amacı 
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Bilim kurgu filmlerinde ya da kitaplarında kötü adamlar bir güvenlik görevlisini öldürür 
ve göz bebeklerinden birini çıkarır. Ardından bunu bir iris tarayıcısına tutar ve güvenlik 
sistemini devre dışı bırakır. Fakat gerçek hayatta bu sistemin bu şekilde işlediğini 

söylemek mümkün değil.

Günümüzde ölümden sonra göz bebeklerinin iris 

tarayıcıları tarafından tespit edilemediği düşünülüyor-

du. Ancak Varşova Teknoloji Üniversitesi’ndeki araştır-

macılar bu durumun bu şekilde devam etmek zorunda 

olmadığını açıkladılar. Araştırma ekibi tarafından yayın-

lanan makalede canlı ve ölü irisler arasındaki farklı 

yüzde 99 doğruluk payıyla söyleyecek nöral bir ağdan 

söz ediliyor. Araştırmacılar, günlük yaşantımızda biyo-

metrik kimlik doğrulamanın giderek artmasıyla, ölüm 

gibi durumların ardından verilerimiz, kimliğimiz veya 

varlıklarımıza yetkisiz erişim durumuyla ilgili kaygıların 

giderek yaygınlaştığını belirtti. Ekip ayrıca iris 

tanınırlığının sürekli büyüyen pazar payıyla ve otopsi 

sonrası bir senaryoda iris biyometrisinin yaşayabi-

leceğini kanıtlayan yakın tarihli araştırmalarla, bu 

kaygıların iris için de geçerli hale geldiğini ifade etti. 

Tipik bir iris tarayıcısı kişinin irisinin yüksek kontrastlı 

bir resmini çekebilmek için hem görünür hem de yakın 

kızılötesi ışık kullanır. Bu resimlerdeki kalıpları bir bilgi-

sayar veritabanına benzeyen kodlara dönüştürür. 

Irislerin koruma altındaki yapısı, onları biyometrik 

tanımlama için ideal hale getirir ve ameliyattan sonra 

bile zamanla değişmez. Hatta onları sahteciliğe karşı 

duyarlı hale getirir. Araştırmacılar 256 canlı iris 

görüntüsünden oluşan veri tabanını, 17 kişiden otopsi 

sonucu alınmış 574 iris görüntüsüne sahip Varşova 

BioBase PostMortem İris veri seti ile birleştirerek 

çalışmalara başladı. Kadavraların göz kapaklarını açmak 

için kullanılan metal toplayıcı gibi istenmeyen kısımları 

yok etmek için bir ön işlem algoritması kullandılar. Daha 

sonra da iki veri setini aydınlatmadaki farklılıklar veya 

fotoğrafların çekildiği açı gibi detaylarla karşılaştırdılar. 

Son olarak, görüntüleri kategorize etmek için, 

konvolüsyonel bir nöral ağ üzerinde çalışmaya 

başladılar. Çalışma sonucunda ağ iyi bir performans 

göstererek canlı ve ölü irisi başarılı bir şekilde sınıflan-

dırdı. Sistemin canlı bir irisi ölü olarak tanımlama oranı 

yüzde bir olarak belirlendi.

 Bir Kişinin Ölüp Ölmediğini Söylüyor

Yapay Zeka İris Testine Göre
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NASA’nın yayınladığı görselleştirme, havadaki 

parçacıkların ve damlacıkların görsel bir haritası 

niteliğinde. Üstelik bu harita yalnızca bir güne ait. Aerosol 

olarak tanımlanan bu parçacıklar toz, volkanik kül ve diğer 

kaynaklardan geliyor. Bu sene özellikle Kaliforniya, 

Britanya Kolumbiyası ve Afrika’nın güneyindeki yangınlar 

yüzünden iyice artmış durumdalar. NASA, Dünya haritası 

üzerinde görselleştirilen aerosollerin doğrudan uydu 

verilerinden alınmadığını söylüyor. Haritayı oluşturmak 

için, GEOS FP (Goddard Earth Observing System Forward 

Processing) modeliyle diğer uydu verilerinin ve 

görüntülerinin bir araya getirildiği belirtiliyor. Haritada 

siyah karbon parçacıkları kırmızı, fırtınalar tarafından 

yayılan deniz aerosolleri mavi, tozlar ise mor olarak 

gösteriliyor. NASA, görselleştirmede ortaya çıkan olaylar-

dan bazılarının yeryüzünde ciddi sorunlara yol açtığını 

belirtiyor. Örneğin, Güney Kore ve Japonya’yı vurmak 

üzere görülen Tropik siklonlar Soulik ve Cimaron, Lane 

kasırgasının Hawaii’de neden olduğu sel ve yağmurlar 

haritada açıkça görülüyor. Britanya Kolumbiyası yangın-

larının zirve yaptığı sıradaysa, Prince George’daki hava 

kalitesi endeksi bilim kurgu filmlerini aratmamıştı. Aşağı-

daki tweetten de görebileceğiniz gibi, güneş doğduğunda 

bile bölge karanlığa gömülmüştü. Bilim insanları kasır-

gaların, siklonların, aşırı sıcakların ve yangınların küresel 

ısınma yüzünden daha da kötüleştiğini söylüyor. Bu sene 

şimdiye kadar, 118 adet tüm zamanların ısı rekoru dünya 

çapında düştü ve orman yangınları sadece Kuzey Ameri-

ka’yı değil, Yunanistan’ı ve diğer bölgeleri de vurdu. Tüm 

bunlar aslında birbirini etkileyen bir döngünün sonucu. 

Isınan Kutup sıcaklıkları permafrost, buzullar ve göllerden 

karbondioksit salarken, orman yangınlarından kaynakla-

nan aerosoller ise sera etkisi yaratarak sıcaklığı artırıyor. 

Hepsi birlikte kısır bir döngü oluşturuyor ve küresel 

ısınmanın fitilini ateşlemeye devam ediyor.

 Karanlık Yüzünü Gözler Önüne Serdi
NASA Küresel Isınmanın

Küresel ısınmayı yüzümüze vuran çeşitli somut göstergeler var. Isı dalgaları, 
kasırgalar ve tsunamiler bunlardan bazıları. Ancak hepsi bunlardan ibaret değil. 
NASA’nın yayınladığı yeni bir görsel, küresel ısınma sorununu tüm çıplaklığıyla 

ortaya koyuyor.



Yerli ve milli mühendislik kabiliyetleri kullanılarak BMC Power tarafından 
tasarlanan ve yine yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 silindirli, 585 beygir 
gücündeki Ağır Vasıta Motoru’nun ilk çalıştırılması İTÜ OTAM laboratuvarlarında  

başarıyla gerçekleştirilmiştir!

BMC Power’ın bu başarısına binaen 19 Temmuz 2018 
Perşembe günü İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük 
bünyesinde bir plaket töreni düzenlenmiştir. Törene 
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ ARI 
Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, BMC Power 
Genel Müdürü Dr. Osman Dur, OTAM İcra Kurulu Üyesi 
Ekrem Özcan ve sektörün birçok önemli ismi katılım 
gösterdi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca 
tarafından BMC Power adına Genel Müdür Osman Dur’a 
tebrik plaketi takdim edildi. Etkinlik kapsamında 
konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca şunları 

söyledi; “İTÜ köklü tarihiyle ilklerin ve enlerin okulu. Bu 
tür testlerin okulumuz içerisinde bulunan OTAM’da 
yapılması, projelerin milli teknoloji üretimini ve 
kalkınmayı tetikleyecek başarıyla sonuçlanmasına 
önemli katkı sağlayacak. Ülkemizin önde gelen 
firmalarıyla yaptığımız iş birlikleri hem İTÜ’nün köklü 
kültürünü besliyor hem de ulusal stratejilerimiz 
doğrultusunda ilerlenmesini sağlıyor. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.” 
BMC Power Genel Müdürü Dr. Osman Dur ise şunları 
söyledi; “Biz bu motoru geliştirirken, rekabetçi 

Ağır Vasıta Motoru
Yerli  ve  Milli  İlk

Çalıştırıldı
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2017 Şubat ayında tasarımına başlanılan 6 silindirli, 585 
beygir gücündeki ağır vasıta motorunun ilk prototip 
üretimi 2018 Haziran ayında BMC İzmir tesislerinde 
tamamlanarak, teste hazır hale getirildi. Motorun ilk 
çalıştırılması 2018 Temmuz ayında OTAM 
laboratuvarlarında başarıyla gerçekleştirildi. Motor, 

transmisyon ve kontrol sistemlerinde uluslararası çapta 
güçlü bir mühendislik firması hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren BMC Power, bu tecrübeyle 1000 beygir 
gücünde yeni nesil zırhlı araç ve 1500 beygir gücünde 
Altay Tankı güç grubu tasarım ve üretim çalışmalarını da 
sürdürüyor.

Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi 
(OTAM), 2004 yılında; İTÜ Vakfı, OSD ve TÜBİTAK 
ortaklığı ile; Üniversite-Sanayi işbirliğini 
güçlendirerek, otomotiv sektörünün küresel 
pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacı ile 
üretim öncesi Ar Ge, test ve sertifikasyon 
çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla bir merkez 

yapısında kurulmuştur. 2018 yılı itibariyle, 
faaliyetlerini tamamen İTÜ Vakfı bünyesinde 
gerçekleştiren OTAM, İTÜ ARI Teknokent içerisinde 
yeralan Emisyon Laboratuvarı ve Mekanik 
Laboratuvarlarında; araç ve güç aktarma organları, 
titreşim ve akustik, dayanım ve ömür testleri 
alanlarında mühendislik çözümleri sunmaktadır.

İlk prototip BMC İzmir tesislerinde tamamlandı

OTAM Hakkında

teknolojileri takip ederek yeni teknolojiler 
geliştirecek bir ekosistem oluşturmak için 
çalışıyoruz. Bu amaca yönelik olarak iş 
birliği içinde olduğumuz üretim altyapısı 
olan sanayi şirketlerine alanımızla ilgili 
mühendislik kabiliyeti kazandırmayı, 
üniversitelere ise akademik güçlerini ve 
araştırma altyapılarını daha etkin 
kullanma imkânı vermeyi hedefliyoruz. Bu 
çalışmaları bir ekosistem çerçevesinde 
eşgüdümlü yürüttüğümüz sürece 
Türkiye’de güzel işler ortaya çıkacaktır.”



İtalyan bilim insanları Mars’ta ilk defa buz yüzeyin altında geniş çaplı bir su birikintisi 
bulunduğunu duyurdu.

İtalyan araştırmacılar, Mars’ta bulunan su birikintisine 

ilişkin verilerini Roma’da düzenledikleri bir basın 

toplantısında duyurdu. Araştırma ayrıca ABD’nin 

Science adlı dergisinde yayımlandı. Dergide yayınlanan 

araştırma sonuçları, 2012 – 2015 yılları arasında 

yapılan radar ölçümlerine dayanıyor. Buna göre, Mars’ın 

Güney Kutup bölgesinde bulunan buzullara gönderilen 

radyo dalgalarının nasıl geri yansıdığı ölçüldü ve 

yansıma şeklinin sonuçlarına göre o bölgede buzulların 

altında yaklaşık 20 kilometreye kadar uzanan sıvı 

halde su bulunduğu tespit edildi. Bulunan su kütlesinin 

Grönland ve Antarktika’da bulunan buz tabakaları 

altındaki su kütleleriyle benzerlik gösterdiği de 

paylaşılan veriler arasında. Bu keşif, dünyadan 55 

milyon km uzaktaki esrarengiz Kızıl Gezegen’de 

bulunan sıvı haldeki en büyük su kütlesi oldu. Daha 

önce yapılan araştırmalar, gezegen yüzeyinde aralıklı 

su kütleleri olduğuna dair kanıtlar olduğunu 

gösteriyordu. Ama bu son keşif, Mars’taki su kütlesinin 

kalıcı olduğuna dair ilk veri oldu. Mars’ta bulunan su 

kütlesi, buzun altında yaklaşık 20 kilometrelik bir 

alanda yer alıyor. Uzay bilimcilerin bu keşfiyle Mars’ta 

daha fazla su bulunabileceği ve hatta hayat olabileceği 

ihtimali güçlendi.

Mars Yüzeyinde İlk Defa

Büyük  Bir  Su  Kütlesi
Keşfedildi
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 Dünya Ortalamasının Üzerindeyiz

İnternet ve Sosyal Medya
Kullanımında

Dünya genelindeki trend ve alışkanlıklar üzerine araştırmalar yapan dünyaca ünlü 
araştırma şirketi Nielsen, Türk tüketicilerini değerlendirdiği bir dijital dönüşüm raporu 
hazırladı. Türk tüketicisinin dünya ortalamasının üzerinde bir online ve mobil profile sahip 
olduğunu gösteren rapora göre global nüfusun internet kullanım oranı yüzde 53 iken, 
Türkiye’de bu oran yüzde 67. Aktif sosyal medya kullanımı dünya ortalamasında yüzde 42 

iken, Türkiye’de ise yüzde 63 seviyelerinde.

İnternetin gücü ile beraber alışveriş kültüründe 

yaşanan gelişmeler dijital dönüşümün bir parçası oldu. 

Bu durum tüketicilerin satın alma davranışlarını da 

değiştirdi. Dünyaca ünlü araştırma şirketi Nielsen hızlı 

tüketim ürünleri, perakende ve alışverişçi trendleri 

başlıklarında gerçekleştirdiği araştırmaya dair bir rapor 

yayınladı. Rapora göre global nüfusun internet 

kullanım oranı yüzde 53 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 

67 seviyelerinde. Aktif sosyal medya kullanımı dünya 

ortalamasında yüzde 42 iken, Türkiye’de ise yüzde 63. 

Raporda mobil kullanıcı sayılarına ilişkin sonuçlara da 

yer verildi. Mobil kullanıcısı sayısı dünya genelinde 

yüzde 68 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 90 olarak 

ölçümlendi. Nielsen’in raporu, yeni bir alışverişçi 

profiline dair ipuçları da veriyor. Dijital dönüşümün 

önemli ayaklarından birini oluşturan perakendede 

e-ticaret, gelecek vadeden başlıklardan biri. Rapora 

göre, toplam perakendenin yüzde 9’unu oluşturan 

e-ticaretin 2020’de yüzde 12’ye çıkacağı tahmin 

ediliyor. Türkiye perakende pazarında e-ticaretin payı 

global ortalamanın altında bir performans seyrediyor. 

Türkiye’nin online alışverişteki tercihlerinde ise ilk dört 

kategoriyi; bebek bakım, ev temizlik ürünleri, kişisel 

bakım, evcil hayvan maması oluşturuyor.
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Çarpık olarak çıkan dişleri düzeltmek için kullanılan diş 
tellerine önemli bir alternatif Türk girişimcilerden geldi. 
Şeffaf diş plakları üreten ORTHERO, tedavi sürecini 
yüzde 40 azaltırken, kullananların estetik görünümünü 
de bozmuyor. DİŞLERİN çarpık olarak çıkmasının şu ana 
kadar tek bir çözümü vardı. O da diş telleri takmak. 
Birçok kişinin estetik olarak görünümü bozan diş 
tellerine Türk girişimcilerden önemli bir çözüm geldi. 
Seyyid Bucak, Efe Turhan, Ferit Güler ve Aydın 
Dikkulak’ın geliştirdiği şeffaf diş düzelten icadı 
(aparey) ORTHERO, dişleri çarpık olan kullanıcıların 
estetik görünümlerini bozmadan sorunlarını çözüyor. 

Çarpık olarak çıkan dişleri düzeltmek için kullanılan diş tellerine önemli bir 
alternatif Türk girişimcilerden geldi. İTÜ ARI Teknokent çatısı altında şeffaf diş 
plakları üreten ORTHERO, tedavi sürecini yüzde 40 azaltırken, kullananların 
estetik görünümünü de bozmuyor. 7’den 70’e herkesi etkileyen aynı zamanda 
estetik bir unsurda olan diş sağlığına getirdiği bu çözümle dikkatleri üzerine 

çeken firma Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Can’a Konuk oldu! 

ORTHERO
 Çözümle Ulusal Basında!

 Çarpık Diş Sorununa Getirdiği

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) bünyesindeki ARI 
Teknokent’te geliştirilen bu icat, hastaların koltukta 
kalma süresini yüzde 40 oranında azaltıyor. İlk olarak 
2014 yılında ortodonti yazılımıyla bu alana girdiklerini 
anlatan ORTHERO Kurucu Ortağı Seyyid Bucak, her ne 
kadar ORTHERO’nun dental sektörde bir ürün olsa da, 
işin arka tarafında ileri imalat teknolojileri ve ileri 
yazılım olduğunu anlattı. Bucak, “ORTHERO, kişiye özel 
üretilen şeffaf apareyleri ile hastaların dişlerini ideal 
hale getiren telsiz tedavi yöntemi. ORTHERO 
tedavisinde, tedavinin planlanması ortodontistler 
tarafından bilgisayar programı vasıtasıyla yapılıyor. 
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Bilgisayar analizleri sonucu en doğru ve hızlı sonuç 
daha tedaviye başlanmadan görülebiliyor. Yani hasta 
tedaviye başlamadan önce, tedavi sonundaki dişlerinin 
pozisyonu bilebiliyor. Tedavi süresi net oluyor. Hasta 
bir hafta gibi kısa bir sürede plaklarına kavuşuyor ve 
tedavisine başlayabiliyor. Görünmez, şeffaf ve hızlı 
sonuç veren ORTHERO şeffaf apareyleri, metal diş 
telleriyle karşılaştırıldığında rahatsızlık vermiyor. 
İstenildiği zaman takıp çıkartılabiliyor” dedi. Bucak, 
şöyle devam etti: “ORTHERO tedavisi, metal diş 
tellerine kıyasla hastaların koltukta kalma süresini 
yüzde 40 oranında azaltıyor. Sektörde uzun yıllar 
yabancı markaların yüksek maliyet ve yavaş sunulan 
hizmeti hüküm sürdü. Faydayı hem hekim hem de 
hasta açısından daha uygulanabilir maliyetlerle 
sunuyoruz. Bunu da uzman ortodontist ve diş hekimleri 
kadrosunu yüksek mühendislik alt yapısı ile 
birleştirerek yapıyoruz.” İşin arka planında kullanılan 
teknolojilere değinen Bucak, “Bilgisayarda dizayn, 
bilgisayarda imalat yapıyoruz. Dijital bir fabrika gibi 
çalışıyoruz. 3 boyutlu (3D) yazıcılarla el değmeden 
üretim yapıyoruz. Çok yüksek maliyetlerle ve yavaş 
ilerleyen bir üretim sürecini çok daha az maliyetlerle ve 
hızlı şekilde çözümledik. Artık milyarlarca ürün üreten 
firmalarla aynı maliyetlerle üretim yapabiliyoruz. 
Ayrıca 3D printer ile üretilmiş şeffaf plakların RFID 
teknolojisi ile takip edilebilirliğini sağlayan bir patent 
bulunmakta. Bu anlattığım sürece de Endüstri 4.0 
deniliyor. 3D Printer’larımız 7 gün 24 saat çalışıyor. Bir 
ürünü 5-6 dakika içerisinde üretebiliyoruz. Aylık 

kapasitemiz 15 bin model. Bugüne kadar 150 bini aşkın 
model ürettik” diye konuştu. ORTHERO’ya gelen her 
100 vakadan 65’i kadın olduğunu ifade eden Bucak, 
“Her 100 vakadan 70’i 20-35 yaş aralığında. Bize 
ulaşan vakaların yüzde 70’ine yakını çapraşıklık sorunu 
yaşıyor. Estetik kaygısı olan hastalar şeffaf aparey 
kullanmak istiyor” dedi. 2016 yılı sonunda aldıkları 3 
milyon TL’lik yatırımla birlikte sistemlerini 
güçlendirdiklerini ve 2017’yi yüzde 900’lük büyümeyle 
tamamladıklarını belirten Bucak, “Yatırım almadan önce 
600 model üretebilecek kapasitemiz varken şu anda 
ayda ortalama 6 bin civarında model üretiyoruz. 
Şirketimiz ilk üç yıl 200 hekim bandındayken yatırımla 
birlikte hekim sayısında da çok ciddi bir artış 
gerçekleşti. Şu an 1.000 diş hekimiyle çalışıyoruz. 
Bunun 400’ü aşkını İstanbul’da. Hem hekim hem de 
hasta sayılarımız gün geçtikçe artıyor. 2018’i de 
toplamda 25 bin vakayla kapatmayı, çalıştığımız hekim 
sayısını ise 2 bin 500’e çıkarmayı hedefliyoruz. İki yılda 
10 kat büyüme hedefimiz var. 2019 yılı sonu itibariyle 
ise 10 bin diş hekimine ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.
İlk yıllarında Türkiye’ye odaklandıklarını ve yurtdışında 
büyük talep aldıklarını söyleyen Bucak, şunları anlattı: 
“Sosyal medya üzerinden yurt dışındaki hekim ve 
hastalar bize ulaşıyor. 2018 yılı içerisinde 5 ülkeye 
açılma planımız var. Özellikle Ortadoğu’yu; Irak, İran, 
BAE, Azerbaycan gibi pazarları ve Almanya’yı 
araştırıyoruz. Azerbaycan, İran ve Almanya’da 
görüşmelere başladık. Araştırdığımız 5 pazardan 50’ye 
yakın vaka yapmış bulunuyoruz.”
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OO-Kuma nerede, nasıl kuruldu?
A.K: 2014’te başladık serüvene. 4 Sene önce 
Oto-Sanayi’de garaj firması olarak başladığımız 
maceraya burada devam ediyoruz. İlk 
başladığımızda aslında kullanıcı olarak başladık bu 
sürece. Teknolojiyle tanıştık. Üretimi mümkün 
olmayan bir parça vardı. 3D printingle 
yapılabileceğini keşfettik ve 3D printer sahibi olduk. 
Teknoloji fena bir seviye de değildi o zaman ama 

malzeme tarafı çok zayıftı. Malzemeler yok denecek 

mertebedeydi. Bizim arka planımız müsait ve kendi 

alanımız olduğu için bu konuda bir fırsat gördük ve 

kendi yaptığımız üretim hattını gerçekleştirmek 

üzere harekete geçtik. 

Firmanız çalışmalarını ne şekilde devan ettiriyor? 

Piyasa da karşılaştığınız zorluklar var mıydı?

A.K: Projenin yatırımını yaptıktan sonra işletmeye 

aldık ve ilk satışımızı direkt yurt dışına yaptık. 

 OO-KUMA!
Dünyaya Teknolojisini
 İhraç Eden Bir Firma
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Güvenilir ve kaliteli, yapılan her üründe sürekli aynı 

kaliteyi sergileyen bir firma olarak çıkış yapabildik. 

Bununda devamlılığını sağladık, koruduk. Daha 

sonra Türkiye’de sektör geliştiğinde, Türkiye’ye 

dağıtmaya başladık. Çok enteresan bir anekdot 

paylaşayım; “Bu kadar kaliteli bir ürün yerli 

değildir!” tepkileriyle karşılaştık. Bizi piyasa da 

yabancı kaynaklı bir firma zannettiler. Biz ısrarla 

yerli olduğumuzu vurgulamak üzere, yerli dilde bir 

internet sitesi açtık, kutuların üzerine yazılar 

yazdık vs. Ama bugün sene 2018 üzerinden 4 sene 

geçmiş hala yabancı kökenli bir firma olduğumuzu 

sanan oldukça kalabalık bir grup var kullanıcılarımız 

arasında. Geliştirdiğimiz önemli bir formasyon var. 

O formasyonla çok güzel şeyler yapmaya başladık. 

Bir sürü malzeme geliştirdik, bunlardan takip eden 

2015-2016 boyunca ödüller aldık, Fransa’dan, 

İngiltere’den ABD’den vs. Daha sonra ekibimiz 

büyüdü. Büyüyüp belli bir ölçeğe geldiğinde bugün 

itibariyle teknoloji firması olarak makine, malzeme 

ve yazılım gibi unsurlarını tek çatı altında 

geliştiren, dünyanın her tarafına dağıtabilen bir 

firma haline geldik.

Geliştirdiğiniz malzemelerden öne çıkan ürünler 

olarak bahsetmek istedikleriniz var mı?

G.G: 2014’te başladığımız maceraya çok çeşitli 

malzemeler üreterek devam ettik, hepsi alanında 

oldukça önemli malzemeler. Tabi bazı 

malzemelerimizle de uluslararası ödüller aldık. 

Örneğin, geliştirdiğimiz esnek malzememiz, bir 

Fransız Enstitüsü tarafından Çin-Amerikan ve 

İspanyol rakipleri arasından bütün testlerden 

geçtiğinde alanında en iyi malzeme olarak ilan 

edildi. Bu sayede de bizim markamızın dünyada 

bilinirliği arttı. Bunun haricinde ürettiğimiz 

malzemeler arasında medikal bir malzeme de var. 

Bu medikal malzeme de ilerleyen yıllarda, 

hastanelerde atel uygulamalarında, protez 

uygulamalarında yer alacağı şimdiden 

konuşulmaya başlandı ve denemeleri yapılıyor.

OO-Kuma olarak hedefiniz nedir?

A.K: Biz malzeme firması olarak devam ediyoruz. 

Alt yapımızı donanım yazılım ve tüm unsurlarıyla 

topladık. Çözümlerimizi anahtar teslim şekilde 

sunuyoruz.  Bunu mühendisler ve mühendis 

olmayan tasarımcılar, yaş aralığı gerektirmeden 

herkesin kullanıcı olabileceği, üretimini lokalde 

yapabileceği bir platform olarak çok daha geniş 

kitlelere ulaştırıyor olacağız. Şu an aslında onun 

hazırlığını yapıyoruz. 
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UBI Global tarafından yayınlanan “Üniversitelere Bağlı Kuluçka Merkezleri” sıralamasında Avrupa’da 
2. Dünya’da 3. olan İTÜ Çekirdek bünyesinde teknolojiden hizmet sektörüne, spordan sağlığa, gıda 
sektöründen otomotive gibi bir çok farklı alan ve sektörde yeni fikirler üreten girişimcileri ağırlıyor. Bu 
girişimlerden biri olan NANOMİK Biyoteknoloji geliştirdiği ürünle gıda küfüne doğal çözüm getirmeyi 
vaat ediyor. İTÜNOVA TTO tarafından patent süreçlerinde destek sağlanan girişimi kurucu 
ortaklarından Buse Berber Örçer NANOMİK’i ve geliştirilen ürününü Herkese Bilim Teknoloji 

Dergisi’nden Cemre Yavuz’a anlattı. Biz de sizin için keyifli röportajı derledik.

Gıda Küfüne Doğal Çözüm Geliştirdi!
Her yıl Türkiye' de üretilen meyve ve sebzenin 
yüzde 25' i küflenme sebebiyle israf ediliyor. 
Küflenmeyi engellemek için kullanılan sentetik 
koruyucularsa hem doğaya hem de insan sağlığına 
ciddi zararlar veriyor. NANOMİK Biyoteknoloji adlı 
firma mikroorganizmalara karşı savunma ürünleri 
geliştiriyor. Ancak bunu mikroorganizmaları yok 
etmek yerine, küfü doğal yollarla engelleyen probi-
yotikleri kullanarak yapıyor ve hasat sonrası oluşan 
küflenme problemini çözüyor. NANOMİK bunu 
gerçekleştirebilen ilk ve tek Türk girişim. Doğayı 

doğa ile koruyoruz sloganıyla yola çıkan bu doğal 
gıda koruyucusu hem ekonomik hem de çevresel 
olan bir sorunu çözebilir. Biz de firmanın kurucu 
ortağı Buse Berber Örçen ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik.
Öncelikle sizi ve ekibinizi tanıyalım. Kısaca eğiti-
minizden bu işe başlamadan önceki projelerin-
izden bahsedebilir misiniz?
B.B.Ö: Yüksek lisansımı Marmara Üniversitesi’nde 
Gıda Mikrobiyolojisi üzerine yaptım. Doktora eğiti-
mime Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik 
Bölümü’nde devam ediyorum. Ortağım Arda Örçen 

Buse Berber Örçen

Girişimci Köşesi’nde Kendine Yer Buldu!

Gıda Küfüne Doğal Çözüm Geliştiren

 NANOMİK 
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de sinirbilim yüksek lisansı yaptı. Geçmişte genetik 
üzerine farklı startup tecrübeleri var. Şu anda Mar-
mara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde 
doktora eğitimine devam ediyor. 8 Kişilik mikrobiy-
oloji, gıda, ziraat mühendisliği, kimya gibi bölümle-
rde uzmanlık derecesine sahip bir ekibimiz var.-
Mikrobiyolojiye olan ilgim sebebiyle, lisans 2. Sınıf-
tan itibaren, hastane ve üniversite laboratuvar-
larında mikrobiyoloji araştırmalarına katıldım. 
Lisans 3. Sınıfta ekmek küflenmesini engellemeye 
yönelik tasarladığımız çalışmayı TÜBİTAK 
destekledi, son sınıf öğrencisiyken de Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi 
Desteği kazanarak NANOMİK’i kurdum.
Doğal koruyucu fikri nasıl ortaya çıktı? Projeniz 
ihtiyacı karşılayabilecek mi?
B.B.Ö:Lisans dönemimde sağlık ve mikroorga-
nizmalar merakla takip ettiğim bilimsel alanlardı. 
Aslında gıdaların sağlıklı bir yaşam için en önemli 
parametre olduğunu fark ettim. Bu ürünlerin raf 
ömrünü arttırabilmek için kullanılan zararlı katkı 
maddeleri yerine, doğal ve insan sağlığına dost 
koruyucuların geliştirilmesini hedefledik. Şu anda 
piyasadaki koruyucular ile ilgili en önemli sorun, 
ürünlerin üzerinde kimyasal kalıntı bırakarak ihra-
catta problem yaratması. Geliştirdiğimiz doğal 
ürün, üretici ve ihracatçının en büyük sıkıntısı olan 
probleme, kimyasal içermeyen formülüyle doğal bir 
çözüm sunuyor.
NANOMİK’i kurmaya karar verme sürecinden 
biraz bahseder misiniz?
B.B.Ö: Aslında ürünün son halini alması biraz 
zaman aldı. NANOMİK’i kurmamızın en önemli 
sebebi yaptığımız işe olan tutkumuz aslında. Ekibi-

mizde yer alan her isim yeni şeyler yaratmaya ve 
geliştirmeye meraklı. İlk başladığımızda hazır 
paketli ürünlere yönelik çalışmalar yaparken 
zamanla Pazar ve araştırmalarımız bizi son ürüne 
yönlendirdi. Müşterilerimizden öğrendikçe geliştir-
dik, değiştirdik.
Türkiye’de fikir üretmek ve bunu hayata 
geçirmek için uygun ortam var mı sizce? İnsan-
ları girişimciliğe teşvik etmek için neler 
yapılabilir?
B.B.Ö: Sanırım girişimcilik piyasasında en çok zorla-
nan ekipler sağlık ve Biyoteknoloji üzerine çalışan-
lar oluyor. Uzun süreçli denemeler, sertifikasyon 
süreçleri, pahalı prosesler çoğu zaman baş edile-
mez hale gelebiliyor. Ama TÜBİTAK, KOSGEB gibi 
kurumların desteği ile prototipimizi yatırım 
almadan tamamlayabildik. Sonra İTÜ Çekirdek süre-
cine dahil olduk. Big Bang yarışmasında dereceye 
girdik ve 430 Bin TL hibe desteğini kazanarak sert-
ifikalarımızı da bu şekilde tamamladık. Ayrıca İTÜ 
ARI Teknokent ve TR Angels’tan 450 Bin TL yatırım 
aldık. Yine benzer şekilde İTÜNOVA TTO’dan 
aldığımız patent teşviki ile de çalışmalarımızı 
güvence altına aldık. Türkiye’de, dünya pazarına 
açılabilmek ve pazarı tanıyabilmek adına pek çok 
eğitim programı var, biz de bu programlardan 
Starcamp ve INNOGATE süreçlerine dahil olduk. 
Geçtiğimiz aşamalar asla kolay olmadı ama yıllardır 
hayal ettiğimiz şeyi başardık. Artık ürünümüz rafa 
konmaya hazır. Eğer gerçekten sevdiğiniz bir işi 
yapıyor ve gerçek bir Pazar yaratabileceğinize 
inanıyorsanız girişimcilik hayatınızın fırsatı olabilir. 
Türkiye’de girişimci olmak, devlet destekleri ve 
girişimcilik ekosistemi sayesinde artık daha kolay.
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Eğitim hayatında okul tercihini kolaylaştırmak için 

harekete geçen iki kuzen Mustafa Kavaklı ve Turgut 

Kavaklı, Mürşide Berivan Ağırman ile birlikte ’ ‘Hangi 

Okulda Okumalıyım’ platformunu kurdu. Veliler, bu 

platformla okulların güncel bilgilerine ve okulla ilgili 

yetkililere ulaşabiliyor. ANAOKULDAN üniversiteye 

kadar bir çocuğun eğitim hayatındaki tüm dönemler, 

ayrı ayrı öneme sahip. Özellikle okul tercihi velilerin 

en çok üzerinde durdukları konuların başında geliyor. 

“Hangi okulda okumalıyım?”
Velilerin çocukları için daha kolay okul seçmesi için 

Türk girişimciler harekete geçti. İki kuzen Mustafa 

Kavaklı ve Turgut Kavaklı’nın yanı sıra Mürşide 

Berivan Ağırman‘ın kurduğu ‘Hangi Okulda Okum-

alıyım’ platform, tüm öğrencilik dönemlerinde veliler-

le okulları bir araya getiriyor. Kendisi de bir eğitimci 

olan Mustafa Kavaklı, velilerin doğru okulu bulma 

yolunda genellikle kulaktan dolma bilgilere sahip 

olarak okul seçtiklerini fark ederek girişimin ilk tohu-

Veliler için oldukça avantaj sağlayan hizmetleriyle 

çalışmalarına devam eden “Hangi Okulda Okum-

alıyım?” ise bu başarılı çalışmaları sonrası ulusal 

basının da dikkatini çekmiş durumda. Hürriyet 

gazetesi Editörlerinden Ahmet Can’ın köşesinde yer 

verdiği haberi sizler için derledik!

İTÜ Çekirdek girişimlerinden hangiokuldaokumalıyım.com geliştirdiği platformla velilere, okullara 
ilişkin en güncel bilgiler ve iletişim için bağlantılar konusunda yardımcı oluyor. Ülkemizde var olan 
genç nüfusu ve eğitim çağındaki gençleri düşündüğümüzde ortaya çıkan büyük iş potansiyel ise 

platformun dikkat çekmesi için en büyük etkenlerden biri olarak göze çarpıyor.

Platformu Velilere Destek Olan 
Hangi Okulda Okumalıyım 

Teknolojisiyle Hürriyet’te!



Hedefte Avrupa ve ABD Var
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mlarını atmış. Daha sonra ekibe Turgut Kavaklı’nın yanı 
sıra Mürşide Berivan Ağırman‘ı da katan Mustafa Kavaklı, 
eğitim bulma sorununu dijitalde çözmek için harekete 
geçmiş. Girişimin kurucu ortağı Turgut Kavaklı, sundukları 
çözümü şu şekilde anlatıyor: “Kuzenim Mustafa Kavaklı, 
ilk etapta bu çalışmayı Aydın’da özel okulların eğitim 
danışmanlarının bir araya geleceği bir bina olarak tasar-
ladı. Fakat bunu gerçekleştirmek pek mümkün değildi. 
Bize hayalinden bahsettiğinde ise platformun online 
olarak çok daha uygun olabileceğine inandık ve bunun için 
kolları sıvadık. Yaklaşık 30 ilde bir pilot çalışması 
gerçekleştirdik. Okul yöneticilerine projeyi anlatıp, proje 
hakkında bilgilendirdik ve eğitim camiasında nabzını 
yokladık. Bu çalışmayla eğitim alanında büyük bir ihtiyaç 
olduğunu da görmüş olduk. Veli ve öğrencilerden çok 
güzel dönüşler aldık. Daha sonra projeyi daha ileriye 

götürmeye karar verdik. ”Kavaklı, ayrıca bu okullardan 
uygun kayıt avantajı kazanma şansınında yakalayabildiği-
ni belirtti. Kavaklı, “Öğrencilere rehber öğretmenler 
aracılığı ile tercih desteği veriyoruz. Sınav sonrasında ve 
tercih dönemlerinde veli ve öğrencilerin kafa karışıklığını 
ve kaygılarını sistem üzerinde kendi alanında uzman 
rehber öğretmenlere yer vererek giderdik” dedi. 2017 
kayıt döneminde 4 binin üzerinde öğrenci ve veliyi özel 
okullara yönlendirdiklerini söyleyen Kavaklı, şu bilgileri 
paylaştı: “2018 bursluluk sınav döneminde ise birebir veli 
ve öğrencilerle iletişime geçerek 1200 öğrenci ve veliye 
temas kurarak sınav kaydını gerçekleştirdik. Genel olarak 
okullara link ve yönlendirme sayımız ise 40 binin üzerinde 
oldu. Ayrıca tercih döneminde LGS ve YKS sınavlarından 
sonra 20’nin üzerinde uzman rehber öğretmenlerimiz ile 
öğrenci ve velilere ücretsiz hizmet veriyoruz.”

Kavaklı, gelecekteki hedeflerini şu şekilde aktardı: 

“Başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve ABD’de okul 

arayışında olan tüm öğrencilere, bulmak istediği okulu 

kolayca bulmasını sağlamak ve eğitim sektöründeki 

bütçe skalasını disipline ederek, bu sektörün book-

ing.com’u olmak için çaba sarf ediyoruz.”

“Öğrencilere rehber öğretmenler aracılığı ile tercih desteği veriyoruz. 
Sınav sonrasında ve tercih dönemlerinde veli ve öğrencilerin kafa 
karışıklığını ve kaygılarını sistem üzerinde kendi alanında uzman rehber 
öğretmenlere yer vererek giderdik” 

Müjde Berivan Ağırman Mustafa Kavaklı
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İTÜ Çekirdek girişimlerinden biri olan Lisa günümüzün en popüler sosyal ağlarından biri olan 
Instagram için oluşturulan aplikasyonla daha yüksek beğeni alacağınız içerikleri seçmenize 
yardımcı oluyor! Dünya genelinde araştırma yapan Nielsen Şirketi’nin verilerine göre Türkiye 
nüfusunun %60’lara varan bölümünün sosyal medya ve internetle ilişkili olduğunu 
düşünürsek Lisa hiç de azımsanmayacak bir pazara sahip. Üstelik global bir sektörde yer 
aldığı için sınırları aşması da çok kolay! Bu kıymetli girişimi Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet 

Can köşesine taşıdı biz de sizler için derledik!

Dünyanın en popüler sosyal ağı olan 

Instagram’da daha fazla beğeni almak 

için fotoğraf seçme çilesini Türk girişim-

ciler bitiriyor. İki çocukluk arkadaşı 

girişimcinin geliştirdiği yapay zekâlı ‘Ask 

Lisa’ adındaki uygulama, en fazla beğeni 

alma potansiyeli olan fotoğrafı otomatik 

olarak seçiyor. GÜNÜMÜZÜN en popüler 

sosyal ağı hiç şüphesiz Instagram. Günde 

onlarca kez fotoğraf beğendiğimiz, takip 

ettiğimiz kişilerin hikayelerini izlediğimiz 

Instagram’da daha fazla beğeni ve 

yorum almak için en kritik konu, doğru 

fotoğraf seçimi. Belki de fotoğraf 

paylaşmadan önce dakikalarca hangi 

filtrenin veya efektin daha iyi olacağını 

düşünüyoruz. İşte bu sorundan yola 

Lisa’ya Güven Beğeniyi Kap

Fenomeni Olmak Çok Kolay!Lisa İle Sosyal Medya

çıkan Türk girişimciler, arkalarına yapay zekânın 

gücünü alarak bir uygulama geliştirdi. ‘Ask Lisa’ adın-

daki uygulama, makine öğrenme (machine learning) 

algoritmasıyla kendisine sunulan farklı fotoğrafları 

inceliyor ve en fazla beğenilme ihtimali olan fotoğrafı 

seçiyor.  ‘Ask Lisa’ya geçmeden önce bu girişimin 

kurucularının hikâyesinden bahsedelim. İki çocukluk 

arkadaşı olan Tarık Demir ve Orkan Yılmaz, yola Insta-

gram kullanıcılarının çok büyük bir kısmının fotoğraf 

seçmekte zorlandığını fark ederek yola çıkmış. Yapay 

zekânın bu seçimlerde en objektif ve hızlı yardımcı 

olacağını düşündüklerini belirten ‘Ask Lisa’ Kurucu 

Ortağı Tarık Demir, “Yaklaşık 8 aylık çok yoğun bir 

çalışma sonunda Ask Lisa’yı uygulama mağazalarında 

yayınladık. 1 yıl kadar oldu. Şu anda App Store ve 

Play Store’da yer alıyoruz” dedi. 30 binden fazla 

indirme aldıklarını anlatan Demir, kullanıcılarının 

yüzde 80’i yurtdışından olduğunu ve özellikle ABD, 

Okan Yılmaz Tarık Demir
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Rusya, İspanya ve Fransa’nın en çok kullanan ülkeler 

olduğunu dile getirdi. Demir, gelir modellerini şu 

şekilde anlattı: “Uygulamamızı bugüne kadar ücretsiz 

olarak sunduk kullanıcılara. Bunun en önemli sebebi 

piyasada örneği olmayan bir uygulama olmamızdı 

aslında. Kullanıcı davranışlarını ve tepkilerini iyi 

ölçmemiz gerekiyordu. Bu aydan itibaren Lisa Plus ve 

Pro planlarıyla uygulamamıza daha çok ihtiyacı olan 

kullanıcılarımıza daha geniş hizmet veren ücretli 

paketlerimizi piyasaya çıkaracağız. Aylık üyelik 

sistemiyle gelir elde etmeyi planlıyoruz.” Aldıkları 

geri bildirimlerde sosyal medyadaki görsel seçimleri-

nin bireysel kullanıcılar kadar büyük markaların da 

önemli bir sorunu olduğunu gördüklerini ifade eden 

Demir, “Sosyal medya hesaplarımız bizler için bir 

kimlik, markalar için ise müşterilerine ulaşma yeri ve 

görsel ögeler birbirimizi etkilemenin en önemli birincil 

yolu. Biz servisimizi diğer sosyal medya mecralarına 

doğru genişleterek her türlü online ve offline pazarla-

ma kanallarında görsel seçimlerinin karar destek 

mekanizması olmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

UYGULAMALAR ile para kazanmak isteyen girişimcil-

er için tavsiyelerde bulunan Demir, “Mutlaka birileri-

nin ihtiyacı olduğundan emin oldukları bir şeyler 

geliştirmeleri ve App Store’larla dünyanın her yerin-

den insanlara erişebildikleri için global düşünmeleri. 

Biz şu ana kadar pazarlama ve reklam için hiç para 

harcamadan yüzde 80’inin yurtdışından kullanıldığı 

bir uygulama geliştirdik. İhtiyaca yönelmek, kullanıcı 

deneyimine çok çok önem vermek ve global düşün-

mek bu konudaki en önemli noktalar” diye konuştu.
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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 ağustos ayında yine bir sürü 

gelişmeye sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Pariyer.Com 1. Yaşını Yeniliklerle
Kutlamaya Hazırlanıyor!
Part-time, freelance ve dönemsel çalışanlarla iş verenleri 

bir araya getiren ilk platform Pariyer.com, 20 Ağustos’ta 1 

yaşına girdi. Birinci yılında ücretli sisteme geçiş yapacak 

olan girişim yeni dönemde kullanıcıları için pek çok yenilik 

vadediyor. Düşük ilan ücretleri, ön elemesi yapılmış 

çalışanları kurumsal firmalara yönlendirmesi, yakında 

devreye alınacak videolu özgeçmiş ile yine iş verenlere 

zaman tasarrufu hedefleyen girişim, İŞKUR Özel İstihdam 

Bürosu kapsamında çalışıyor. Front end konusunda köklü 

değişiklikler yapıyor ve kullanıcılarına “kullanıcı dostu” bir 

alt yapı hazırlıyor. English Home, Sheraton Ataşehir, Cook 

Shop, E-BEBEK, Koç Finans, Karaca Home gibi köklü 

Sports & Merits
Büyümeye Devam Ediyor!

Kurum çalışanlarına, istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri 

sporu çok ucuza yapmalarını sağlayan, Türkiye’nin en esnek spor 

merkezi üyeliği sistemi Sports & Merits büyümeye devam ediyor. 

100’e yakın spor merkezine tek bir üyelik ile giriş hakkı sağlayan 

Sports & Merits, bir spor merkezini daha ağına kattı. Maslak 

bölgesinin merkezinde yer alan Hilton Istanbul Maslak içerisindeki 

Maslak Ocean Club Fitness & Spa 25 Temmuz’dan Sports & Merits 

üyelerine hizmet vermeye başladı.

firmalarla anlaşan Pariyer.com aynı zamanda 

TÜRES (Tüm Restoranlar Lokantalar ve 

Tedarikçiler Derneği) resmi tedarikçi üyesi 

oldu. Girişim, dernekteki üye 300’den fazla 

firmaya (Saray Muhallebicisi, Simit Sarayı, 

MADO v.b.) hizmet vermek için hazırlanıyor.



İTÜ Çekirdek girişimleri Enlil, Quant-co ve B-preg dünyanın en 

büyük iklim yarışmalarından olan ClimateLauncpad Türkiye 

finalini kazanarak, Edinburg finalinde yer almaya hak kazandı. 

50 ülkeden onlarca girişimcinin yarışacağı final kasım ayında 

gerçekleşecek.

TOSB, İTÜ Çekirdek
Girişimlerini Dinledi!

İTÜ Çekirdek Girişimleri
Edinburg Finalinde

Sanatı ve sanatçıları öykülerle anlatarak çocuklara sanatı sevdiren boyama 

kitabı uygulaması Mini Art, tüm sanal mağazalarda ücretsiz olarak yerini aldı. 

Mini Art yayınlandığından sadece iki gün sonra Android’de “Eğitici Trend 

Uygulamalar” listesinde 3. olmayı başardı! Projenin yaratıcısı Duygu Sezgin ve 

geliştiricisi Ersin Özüağ ilk sonuçlardan oldukça memnun olduklarını ve yeni 

içeriklerle kategorilerin yolda olduğunu belirtti.

Mini Art, Çocuklara Sanatı
Sevdirmeye Devam Ediyor!

Yapay zeka ve nesnelerin interneti tabanlı akıllı musluklarıyla 

ideal bira servisi sağlamayı hedefleyen Pubinno, KAREL 

Elektronik ile önemli bir üretim anlaşması imzaladı. 

Ortadoğu’dan, yani biranın doğduğu bu topraklardan, dünya 

çapında bira inovasyonu çıkartabilmenin motivasyonuyla 

birçok zorluğu aştıklarını ve nihayet seri üretime başladıklarını 

belirten Pubinno kurucu ortağı ve CEO’su Can Algül, Türkiye’nin 

ve bölgenin en önemli elektronik üreticilerinden Karel’le 

yaptıkları stratejik ortaklığın Pubinno’yu global hedeflerine 

daha da yaklaştırdığını belirtti. ABD, İsrail, Hollanda, Hindistan, 

Almanya, İtalya ve Türkiye’de ürünleri kullanılan Pubinno, 

geçtiğimiz ay Kanada, Sırbistan ve Meksika’ya da distribütörlük 

verdi. Fıçı biralarda yaşanan zayiatı yaklaşık yüzde 20’ye kadar 

Pubinno ve KAREL Elektronik’ten
Stratejik İşbirliği Anlaşması

29

Dijital ekosistemini güçlendirmek için startup 

işbirliklerine önem veren Vakıf Emeklilik, İTÜ Arı 

Teknokent‘te Ar-Ge faaliyetlerini yürüten yerli 

Fintech girişimi Smart Advice ile işbirliğine gitti. 

Vakıf Emeklilik, işbirliği kapsamında bir 

oyunlaştırma projesi başlattı.

azaltan ve bira servisini tüm satış 

noktalarında standardize eden nesnelerin 

interneti firması, yeni üretim anlaşması ile 

birlikte global pazarlardan yeni talepler 

almaya devam ediyor.
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 İlk Hafta Nasıl Geçti?
New York’ta

New York’daki ilk sabah toplantısında buluşan firmalar, San 
Francisco’daki gerçekleştirdikleri toplantılar ve görüşmeler 
hakkında bilgiler paylaşarak, New York’tan beklentilerini ve 
hedeflerini aktardılar. New York süresince firmalarla sabah 
oturumları gerçekleştirecek olan Harbinger’de iş ve strateji 
geliştirmeden sorumlu Haithem Elembaby, sabah oturu-
munda ilk olarak New York’un iş yapış biçimi olarak Silikon 

1.Gün

2.Gün

Vadisi’nden ayrıldığı noktalardan bahsetti. Finans, eğlence, 
moda gibi pek çok endüstrinin kalbi olarak nitelendirilebi-
lecek olan New York’ta işlerin daha çok B2B’ye ve karlılığa 
odaklandığını; Silikon Vadisi’nde ise firmaların daha çok 
teknolojilerini geliştirmelerine ve ölçeklenebilir olmalarına 
imkan hazırlandığını belirtti. Ardından firmalar kendileri için 
San Francisco’nun nasıl geçtiğini anlattı.

Firmalar sabah toplantısında kontaklarına gönderdikleri 
maillere dönüş olmaması halinde veya olumsuz dönüş 
olduğunda ne yapmaları gerektiğini Haithem Elembaby’ye 
sordu. Bunun üzerine mentorumuz müşteri iletişimini 
yönetmenin önemine değindi ve örneklerle müşteri iletişi-
mini sürdürülebilir kılmanın satış sürecinde olumlu olduğunu 

vurguladı. Haithem iletişim stratejileri odaklı toplantıda 
firmalara müşterilerinden “hayır” yanıtı alabilme ihtimali olan 
sorular sormalarından kaçınmaları gerektiğini belirtti. 
Müşterileri ile ilişkileri yönetiminin karşı tarafa bırakılmaması 
gerektiği yönlendirmesini alan firmalarımız örnek e- mailler 
üzerinden müşterileri ile doğru iletişim kurma tüyoları aldı.

New York’taki ilk roundtable toplantısı Galvanize New York 
ofisinde gerçekleşti. General Assembly’de bütünleşik 
pazarlama ve strateji alanında danışmanlık veren Daniel 
Crow, AccentC kurucusu ve iletişim alanında firmalara 

danışmanlık veren Lisa Patti, New York Venture Council 
Konsey Üyesi Marcos Dinnerstein, girişimlerin büyümeler-
ine yardımcı olan JUICE firması danışmanı Michael 
Lisovetsky ve MotaWord’ün kurucu CEO’su Evren Ay ile 
gerçekleştirilen roundtable sonrası firmalar ve mentor-

Roundtable
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3.Gün

New York’a hızlı bir başlangıç yapan firmalarımız güne 
yeniden mentorumuz Haithem Elembaby ile başladı. Bir 
önceki günkü roundtable görüşmelerini değerlendirme-
kle başlayan toplantıda, daha sonra Haithem “How to 
Set up a Lead Generation Engine” konusuna yoğunlaştı. 
Haithem satış toplantıları organize etmeden önce 
müşterilerinin en çok sorun yaşadıkları noktaları tespit 
etmeleri gerektiğini ve direkt olarak o soruna buldukları 
çözümleri sunmaları gerektiğinden bahsetti. Satış 
toplantılarının önemine değinen Haithem, 30 dakika 
gibi bir süre içinde demo gösterilmemesini, demo 

gösterimlerinin daha uzun toplantılarda yapılmasını 
gerektiğini tavsiye etti. Küçük ölçekli firmaların, yeterli 
pazarlama ve satış ekiplerine sahip olmadıkları durumda 
müşterileri ile iletişimde dummy email hesapları açabi-
leceklerinden ve firmalarda gerçekte var olmayan satış, 
pazarlama, operasyon ya da finans ekipleri için ayrı ayrı 
mail hesapları alıp yönetebileceklerinden bahsetti. Satış 
toplantılarının organizasyonu ve toplantıdaki ilişki 
yönetimi üzerine yoğunlaşan Haithem, firmalarımıza 
New York’ta kaldıkları süre boyunca her gün mutlaka 
toplantı koymaları gerektiğinden bahsetti.

Haithem ile gerçekleşen sabah toplantısının ardından 
firmalarımız güne Glassdoor firmasını 1.5 million 
dolara exit eden, Skaled CEO’su ve ABD’de önemli 
tecrübeye sahip satış yöneticisi olan Jake Dunlap‘ın 
“Science of the Close” satış toplantısıyla devam etti. 
Türk firmalarıyla satış tecrübesi olan Dunlap, özellikle 

firmaların satış sunumlarında yaptıkları kritik hataları 
fark etmelerini sağlayacak önemli tavsiyelerde bulun-
du. Dunlap’ın satış toplantılarını yönetme ve ilişki 
yönetimi konusundaki deneyimiyle, firmalar ABD’deki 
bir sonraki satış toplantılarını nasıl organize etmeleri 
gerektiğini daha iyi kavradıklarını belirtti.

 “SCIENCE OF THE CLOSE” SEMİNERİ 

4.Gün

Pazarlama ve satış konularında deneyimli mentoru-
muz Haithem, firmaların pazar araştırması konusunda 

uygulaması gereken stratejilere odaklanarak, kulla-
nabilecekleri pazarlama ve email araçları üzerinde 

larımız birebir görüşme gerçekleştirdi. Mentorlar 
geçmişleri ve uzmanlık alanlarına değinerek INNO-
GATE firmalarına hangi konularda yardımcı olabilece-
kleri hakkında detaylı bilgi verdiler. Sonrasında firma-
lar pitch sunumlarını yaparak, mentorlar tarafından 

yöneltilen soruları cevapladı. Mentorlar yardımcı 
olabileceklerine inandıkları firmaları seçerek birebir 
görüşmelerde detaylı olarak firmaların iş modellerini 
anlayıp New York pazarına giriş stratejileri ile ilgili 
önerilerde bulundular.
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New York’taki ikinci roundtable, bu bölgedeki girişim-
lere danışmanlık yapan Chris Brown, yatırım danışmanı 
David Sadove, üniversitelere online eğitim satışı 
yapan Glenford Patterson, pazarlama alanında önemli 
bir geçmişe sahip olan Robert Napoli ve SaaS, medya, 
satış ve pazarlama konularında 14 yıllık deneyime 
sahip KidPass’te Satış Müdürü olan Simmone Taitt’in 
katılımıyla gerçekleşti. Mentorlarımız geçmişleri ve 
uzmanlık alanlarına değinerek INNOGATE firmalarına 
hangi konularda yardımcı olabilecekleri hakkında deta-
ylı bilgi verdiler. Sonrasında firmalar pitch sunumlarını 
yaparak, mentorlar tarafından yöneltilen soruları 
cevapladı. Mentorlar yardımcı olabileceklerine 
inandıkları firmaları seçerek birebir görüşmelerde 
detaylı olarak firmaların iş modellerini anlayıp ABD 

pazarına giriş stratejileri ile ilgili önerilerde bulundular. 
Roundtable ardından firmalarımız neler yapacakları 
hakkında mentorlarımıza bilgi verdi. Firmalarımızdan 
SmartClass, Glenford Patterson ile partnerlik için 
anlaştığını belirtirken önümüzdeki günlerde onların 
ürünleriyle kendi ürünlerinin nasıl birleştirilebileceği 
üzerinde çalışacaklarını belirtti. Smartclass aynı şekil-
de, Simmone Taitt ile New England’da özel okullarla iş 
birliği yapabileceği kontaktlarıyla tanıştırdığını ekledi. 
Securezi, Chris Brown’un kendileriyle çok önemli 
kontakları bir araya getireceğini; bu kişilerin otel zinciri 
sahibi kişiler, Airbnb eski yöneticisi, Kickstarter kampa-
nyası yapan ve sigortacı teknolojilerine odaklanan 
kişiler olduğunu ekleyerek güzel birliktelikler ortaya 
çıkacağına inandıklarını ekledi.

New York’taki ilk haftanın son iş gününe firma-
larımız birbirleriyle ve sabah toplantıları koçu 
Haithem Elembaby ile şehirdeki deneyimlerini pay-
laşarak başladı. Hemen ardından mentorumuz 
Haithem satış ve pazarlama özelinde ayrı ayrı 

Firmalarımızın ilk hafta değerlendirmesi ise şu şekilde:

kullanılabilecek e-mail alt yapılarından bahseder-
ek, firmaların kendilerine en uygun alt yapıyı seçip, 
amaca uygun hazırlanılan maillerle satış 
toplantılarını kolaylıkla organize edebileceklerin-
den bahsetti.

Roundtable

5.Gün

gerçek örnekler üzerine yoğunlaşarak deneyim 
paylaşımında bulundu. Firmaların mailing yaparken 
pazarlama ve satış konularında uygulayacağı yöntem-

lerin tamamen farklı olduğunu belirten Haithem, 
firmaların kullanacakları uygulamaları bu şekilde 
seçmeleri gerektiğini belirtti.

SmartClass
“Müşteriye gitmek yerine partnerliklere bakacağız. NYC’de bunu öğrendik.”

Lumos
“Ne kadar yetenekli olduğunuzu fark edin ve kendinize güvenin!”

Virasoft
“Sen kendine çok inanır ve güvenirsen bunu yapabilirsin.”
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Teknoloji geliştikçe kendimizi 10 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz senaryoların içinde 
buluyoruz. Telefonlarımızla dertleşiyor, bilgisayarımıza kızıyor, televizyonumuza laf 

anlatıyoruz. Kısaca teknolojiyle olan iletişimimiz insanlarla olandan pek de farklı değil.

Araştırmacıların “robotun fişini çekebilirsiniz” uyarısın-
dan sonra katılımcıların yarısı Nao’nun itirazıyla 
karşılaştı. Karanlıktan çok korktuğu söyleyen Nao 
hayatta kalmak için yalvarmaya başladı. Çığlıkları duyan 
43 katılımcıdan 13’ü Nao’yu reddetti. 30’u ise robotu 
kapatmada, yakarışları duymayan katılımcılardan çok 
daha uzun süre kararsız kaldı. Robotu kapatmayı 
reddeden katılımcılara bunu neden yaptıkları sorulunca 
birkaç farklı cevap ortaya çıktı. Kimisi çığlıkları 
duyduğunda çok şaşırdığını kimisi de yanlış bir şey 
yapmaktan korktuğunu belirtti. En yaygın cevap ise 
“robotun iradesine karşı gelmekten çekinmek” şeklinde 
oldu. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Robotlar 
tarafından manipüle edilmeye yatkın mıyız? Sonuçta 
yakın gelecekte bu tip senaryolarla çok daha içli dışlı 
olacağız. Belki de binlerce yıldır evrendeki tek “sosyal 
varlık” bizler olduğumuz için iletişim kurabildiğimiz bu 
farklı “canlılara” aşırı hevesle yaklaşıyoruz. Neyse ki 
adapte olma konusunda fena değiliz. Dolayısıyla robot-

 Fişini Çekebilir Misiniz?
Hayatı İçin Yalvaran Bir Robotun

Psikolog Byron Reeves ve Clifford Nass bu ilişkiyi “media 
equation” şeklinde tanımlıyor. İkilinin geliştirdiği teoriye 
göre “insan olmayan” medya araçlarına (TV, sinema, 
bilgisayar, robot vb.) insan gibi davranma eğilimi 
taşıyoruz. Örneğin bir akıllı asistanla konuşurken, sesinin 
kadın veya erkek olması bile davranışımızlarımızı değiştiri-
yor. Geçtiğimiz hafta Alman araştırmacıların ortaya 
koyduğu çalışma da bu teoriyi kanıtlar nitelikte. Araştır-
macılar, robotlarla duygusal bağ kuran insanların onların 
hayatına son verip veremeyeceğini sorguluyor. Çalışma-
da, 89 katılımcının küçük bir insansı robot olan Nao’nun 
yardımıyla bir çift görevi tamamlaması istendi. 
Katılımcılara, “Makarna veya pizza mı tercih edersiniz?” 
gibi bir dizi soru cevap içeren adımları gerçekleştirerek 

Nao’nun öğrenme algoritmalarını geliştirecekleri belirtildi. 
Ancak işin aslı bu değildi. Katılımcılar görevleri tamamladık-
tan sonra araştırmacılar onlara isterlerse robotu kapatabi-
leceklerini söyledi. Ve asıl test bundan sonra başladı.

larla haşır neşir oldukça şimdi farkında olmadan 
yaptığımız davranışları nispeten mantık çerçevesine 
dayandırabilecek durumdayız.

Robotlar Duygularımızla Mı Oynuyor?
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Orta ölçekli girişimler ve firmalar için girişimcilik 

hızlandırma merkezi olarak çalışmalarına devam eden 

İTÜ MAGNET'te 8 Ağustos Çarşamba günü Fireside Chat 

etkinliği gerçekleştirildi. Bir çok firmanın dinleyici olarak 

katıldığı etkinliğe LOGİWA Kurucu Ortağı Çağdaş Yıldız ve 

REVO CAPITAL Yöneticisi Bora Yılmaz konuk olarak 

katılırken etkinliğin moderatörlüğünü İTÜ ARI Teknokent 

İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Arzu Eryılmaz üstle-

ndi. Programda LOGİWA Kurucu Ortağı Çağdaş Yıldız 

“Globale açılacağınız zaman Türkiye’de bırakacağınız 

çekirdek ekibin inanılmaz güçlü olması gerekiyor. Biz 

Innogate ile açılırken o konuda şanslıydık, burada 

gözümüz kalmadan tamamen globale odaklanabildik.” 

şeklinde görüş belirtirken, REVO CAPITAL Yöneticisi Bora 

İTÜ MAGNET’te

Fireside Chat Etkinliği
Gerçekleştirildi! 

Yılmaz ise “Pazar dinamiklerini iyi analiz etmelisiniz. Hangi 

yönünüz eksik kalıyorsa, o kasınızı geliştirmelisiniz. Mesela 

ABD’de her şey çok hızlı, insanların zamanı az. Kendinizi 

anlatabileceğiniz en kısa sürede anlatabilmelisiniz.” Diyerek 

katılımcılara tavsiyelerde bulundu. Etkinlik katılımcıların 

sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

INNOGATE Firma Koçu Doç. Dr. 

Mehmet Erçek’in konuşmacı olarak 

katıldığı Global Pazarda Büyüme 

Stratejileri Semineri 15 Ağustos 

Çarşamba günü İTÜ MAGNET’te 

gerçekleşti! Erçek’in verdiği 

ipuçlarıyla firmalar kendilerine 

globalde değer katmanın ve global 

pazarda satış yapmanın püf nokta-

larının öğrenme fırsatı yakaladı.

Global Pazarda Büyüme Stratejileri İsimli Seminer Düzenlendi!



35

İTÜ MAGNET’te ekosisteme katkı-

da bulunabilecek tüm uzmanları 

bulabilir, networking yaparak 

aradığınız bilgi ve tecrübeye daha 

hızlı ulaşabilirsiniz.

Girişimciliğin Çekim
Merkezi İTÜ MAGNET!

Türkiye ayağı İTÜ MAGNET’te 3.kez 

gerçekleşen Climate Launch Pad'in, 

ulusal finalinde yarışan 12 ekip arasın-

dan B-Preg, Enlil ve Quant Co. ilk üçte 

yer alarak, Kasım ayında Edinburg’da 

gerçekleşecek, 50 ülkenin yarışacağı 

finalde Türkiye’yi temsil etme hakkı 

kazandılar. 

Climate Launch Pad
Yarışması Türkiye
Etabı Gerçekleştirildi!

İTÜ Magnet'te 29 Ağustos 2018 günü 

Growth Marketing Stratejisti Felipe Millan 

ile "E-mail Marketing Workshop'unda 

buluştuk ve çok keyifli bir sohbet 

gerçekleştirildi!

E-Mail Marketing
Workshop'u
Gerçekleştirildi!

İTÜ Magnet, yerel ve uluslararası
birçok değerli ismin katıldığı
etkinliklerle global girişimcilik
ekosisteminin nabzını tutar.
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Marie Curie Mezunlar Derneği'nin (MCAA) Türkiye ayağındaki ilk toplantısı çok 
sayıdaki bilim insanının katılımı ile Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz, bilim dünyası açısından önemli bir 

toplantıya ev sahipliği yaptı. Marie Curie Mezunlar 

Derneği'nin Türkiye ayağı ilk toplantısını Ayazağa 

Yerleşkemiz’de gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye’de 

Marie Curie Türkiye Şubesi'nin kurulmasına öncülük 

eden Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyemiz Prof. Dr. 

Gözde Ünal, Avusturya'dan MCAA Genel Başkanı Dr. 

Matthew DiFranco, Fransa'dan MCAA Genel Sekreteri 

Dr. Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu çok sayıda 

bilim insanı dünyanın dört bir yanından katılım sağladı. 

Beyin fırtınasının damga vurduğu toplantı, bilimsel fikir 

ve düşüncelerin paylaşıldığı bir platform olmasıyla 

dikkat çekti. Toplantıda konuşan MCAA Genel Başkanı 

Dr. Matthew DiFranco, Marie Curie Mezunlar Derneği'nin 

genel yapısı hakkında bilgi verdi. Dr. DiFranco, MCAA 

tarafından verilen mikro fonlar, bütçeler ve bunların 

nasıl kullanıldığına ek olarak genel veya şube bazında 

yapılan aktiviteler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Dr. 

DiFranco, MCAA bilim insanlarının Avrupa'da bilim politi-

Bilim İnsanlarının İlk Buluşması İTÜ’de
Marie Curie Mezunu 
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Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Gözde Ünal, toplantının 

İTÜ’de yapılmasını şu sözlerle dile getirdi:

“Marie Curie Mezunlar Derneği (MCAA) Avrupa 

Komisyonu Marie S. Curie Programı fonlarından 

yararlanan veya geçmişte yararlanmış araştır-

macıların üye olduğu bir dernek. Avrupa Komi-

syonu MCAA üyelerine değer veriyor, onların 

kariyer gelişimini, güçlü bir bilim topluluğu 

oluşturmasını, işbirliği yapmasını ve birlikte bilim 

konuşmaya devam etmesini destekliyor. Bu 

amaçla tüm dünyada bölgesel veya ülke seviye-

sinde MCAA Şube'leri kurulmuş. Türkiye'den çok 

fazla Marie Curie mezunu bilim insanı olmasına 

rağmen bu seneye kadar bir Türkiye Şubesi 

yoktu. İTÜ'den Marie Curie üyesi bir grup, özel-

likle Dr. Antonino Puglisi ve Dr. Emel Topuz ve 

benim başkanlığımda Marie Curie Türkiye 

Şubesi'nin kurulmasına öncülük ettik. MCAA'nın 

bir önceki Başkanı Dr. Brian Cahill, şu andaki 

Başkanı Dr. Matthew DiFranco ve MCAA Sekreteri 

Dr. Murat Güneş de destek verdiler. Dolayısıyla 

İTÜ'lü bilim insanları olarak bir nevi MCAA 

Derneği’ne sahip çıktık ve bu sebeple ilk toplantı 

da İTÜ'de yapıldı.”

Prof. Dr. Ünal, toplantının sonunda çıkan önemli 

başlıkları ise şöyle sıraladı: 

“AB ve Marie Curie fon olanaklarının Türkiye'de daha 

geniş genç araştırmacı kitlesi tarafından duyulması, 

MCAA Türkiye Şubesi'nin görünürlüğünden faydala-

narak Türkiye'ye dünyadan araştırmacıların çekilmesi, 

toplumumuza bilim, teknoloji ve araştırma konularında 

ulaşılması ve bunların önemi hakkında farkındalık 

artırıcı faaliyetler düzenlenmesi, sosyal bilimler ve 

mühendislik-doğa bilimleri arasında çok disiplinli çalış-

ma grupları oluşturulması, toplum ve ülke için önemli 

olan sürdürülebilir gelişme, yapay zeka, global ekono-

mik problemler gibi konularda iş birliği ağları oluşturul-

ması; bu amaçlara yönelik faaliyetler yapılması.”
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kaları konusunda aktif rol almaya çalıştıklarını, bilim 

insanlarının uluslararası hareketliliğinin önemini, 

mülteci bilim insanlarının durumu, bilim insanları 

oranlarında kadın-erkek eşitliği gibi konularla birlik-

te güçlü bir bilim insanı ağı oluşturmaya 

çalıştıklarını anlattı. Yerel seviyede MCAA şubel-

erinde de benzer faaliyetlerin ve çabaların yapıl-

masını teşvik ettiklerini söyledi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük 

eylem programında yer alan, yeniliğe ve teknolojiye 

meraklı gençleri yetiştirmek için hazırlanan Zemin 

İstanbul Projesi için imza töreni düzenledi. Bu kapsam-

da Üniversitemiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi 

arasında iş birliği protokolü imzalandı. İBB’nin 

Saraçhane’de bulunan belediye binasında gerçekleşen 

törene; Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl 

Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İBB Genel 

Sekreteri Hayri Baraçlı, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Boğaziçi Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Yıldız Teknopark 

Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner ve çok sayıda 

yetkili katıldı. İmza töreni öncesi Zemin İstanbul Proje-

si’nin tanıtım filmi izlendi. Törende konuşan 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ’nün yenilikçi 

fikirleri her zaman desteklediğine vurgu yaptı. Teknik 

Üniversite’nin AR-GE ve girişimcilik üniversitesi 

olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karaca, “Hem İTÜ Rektörü 

olarak hem İTÜ Arı Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı 

olarak böyle bir projenin partneri olmaktan gerçekten 

gurur ve onur duyuyoruz. Hepimizin geleceği olan 

Üniversitemiz, yeniliğe ve teknolojiye meraklı gençleri yetiştirmek için hazırlanan 
Zemin İstanbul Projesi’ne destek veriyor. 

Destek

Üniversitemizden

Zemin İstanbul Projesi’ne
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Zemin İstanbul Projesi nedir?
Türkiye’de inovasyon ve girişimciliğin yeni adresi 

olmayı planlayan Zemin İstanbul, vatandaşla 

etkileşimin, yönetişimin zemini haline gelecek. 

Yaratıcı fikir sahibi bireylere veya küçük işletmelere 

iş geliştirme imkanı sağlayacak gerekli her türlü 

donanım, yazılım, ekipmanın yer aldığı ofis ve atölye 

ortamını sunacak olan Zemin İstanbul Projesi, İstan-

bullulara yeni ürün ve hizmetlerin gerçek katma 

değerlerini görmesini sağlayan bir deneyim, araştır-

ma ve inovasyon ortamı sunacak. Özellikle fikri olan 

gençlere yönelik altyapı hizmeti sunacak olan 

Zemin İstanbul, kuluçka, deneyim, etkinlik ve 

animasyon birimlerinden oluşuyor. Kuluçka 

Merkezi’nde girişimciler, çeşitli eğitimler almanın 

yanı sıra, sektörel ve akademik tecrübeye sahip 

kişilerin oluşturduğu mentor havuzundan kendi 

ihtiyaçları doğrultusunda faydalanabilecekler. 

Deneyim Merkezi‘nde ise gelişen yaşam şartlarında 

karmaşık halde olan çok katmanlı çözümleri algıla-

mak için bir metodoloji sunulacak. Çocuklara hizmet 

verecek olan Eğitim ve Etkinlik Merkezi ise geleceği 

inşa edecek çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik 

‘7-10 Yaş Maker’ ile ‘10-16 Yaş İleri Maker’ program-

larını içeriyor. Çocukların yeni fikirlerini ve hayal 

dünyalarını gerçeğe dönüştürme şansı bulacakları 

tasarım ve programlamanın temel öğelerini 

barındıracak olan Animasyon Stüdyosu, yeni neslin 

senarist, animasyoncu, tasarımcı, programcı ve 

yönetmenlerini yetiştirmeyi ve potansiyeli olan her 

çocuğu cesaretlendirmeyi hedefliyor.

çocuklarımız ve gençlerimiz için bu tür projelerin mutla-

ka çoğalması gerekiyor.” diye konuştu.  Törende 

konuşan Başkan Mevlüt Uysal, akıllı belediyecilik adına 

teknolojik gelişimi ve yeniliği yakalamanın önemini 

anlatarak, gençleri geleceğe hazırlamak adına yerel 

yönetimlere önemli görevler düştüğünü söyledi. 

Projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkın-

ma Ajansı ve İBB iş birliğiyle hayata geçirildiğini 

aktaran Uysal, çalışmada en önemli destekçilerinin 

üniversiteler olduğunu belirtti. 
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Üniversitemiz Doktor Öğretim Üyesi İpek Yalçın Eniş, kalp ve damar hastalıkları için 
kullanılması hedeflenen ‘katmanlı biyobozunur yapay damar’ geliştirmeyi başardı. 

Türk bilim insanları, gerçek damar yapısına benzeyen 

katmanlı biyobozunur yapay damar tasarlamayı 

başardı. Üniversitemiz Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı 

Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu’nun danışmanlığında 

yürütülen doktora tezi kapsamında, Dr. Öğretim Üyesi 

İpek Yalçın Eniş gerçek damar yapısını taklit eden 

katmanlı biyobozunur damar üretmeyi başardı. Üretilen 

yapay damar sayesinde by-pass ile damar değişimine 

ihtiyaç duyan hastalar için çare olabilecek bir çalışmaya 

imza atılmış oldu. Günümüz teknolojisi yapay damar 

üretimine imkan verse de küçük çaplı yapay damarların 

değişimi noktasında çeşitli güçlükler yaşandığına 

dikkat çeken Öğretim Üyemiz Dr. İpek Yalçın Eniş, 8 

yıllık çalışmanın sonucunda katmanlı biyobozunur 

yapay damar tasarımında önemli adımlar attı. Türki-

ye’de bu konuda ilk kez araştırma yaparak bilim 

dünyasına adını yazdıran Dr. Eniş, gerçek damar histo-

İTÜ’de Geliştirilen 

Yapay Damar

Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu

Katmanlı Biyobozunur
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lojisinin kompleks yapısının ancak her katmanında 

farklı tasarım ölçütlerine sahip, katmanlı yapay damar-

lar ile sağlanabileceği sonucuna ulaştı. Üretilen yapay 

damar, klinik öncesi testlerden başarıyla geçti. Deney-

sel çalışmaların bir kısmı Liberec Teknik Üniversite-

si’nde Prof. RNDr. David Lukas, CSc. eş danışmanlığında 

gerçekleştirildi. Üretilen damarlar küçük hayvan mod-

elleri üzerinde denendi ve ilk bulgulardan başarılı 

sonuçlar elde edildi. Büyük hayvan modelleri üzerinde 

ise çalışmalar devam ediyor. Dr. İpek Yalçın Eniş hede-

fin, hücrelerin tutunması, çoğalması ve yapısal protein-

leri sentezleyebilmesi için biyobozunur bir iskelet 

sistemi oluşturmak olduğunu belirtti. Uzun vadede bu 

iskeletin yerini biyolojik damara bırakması öngörülüyor. 

Eniş, “Yapay damar konusu üzerinde çalışmaya 

başladığımızda uluslararası literatürde kısıtlı sayıda 

çalışma vardı, ulusal deneysel çalışma ise yoktu. Proje 

konusunda tekstil mühendisleri olarak yapay damar 

numunelerinin konstrüksiyon özelliklerinin tasarımı 

üzerine yoğunlaştık. Son yıllarda, araştırma konusu, 

ulusal ve uluslararası araştırmacıların ilgi odağı haline 

geldi.” diye konuştu. 

Ülke açısından çok önemli olan çalışmaya, İTÜ ev 

sahipliğinde Uludağ Üniversitesi, Mühendislik ve 

Tıp Fakülteleri’nden akademisyenler de katkı 

sağladı. Doktora tezinin devamında yapay damar 

konusunda çalışmalarını sürdüren Dr. Eniş’in de 

araştırmacı olarak yer aldığı, yürütücülüğünü 

İTÜ’den Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu’nun üstle-

ndiği 214M089 numaralı “Küçük Çaplı Yapay Damar 

Tasarımı, Geliştirilmesi, Üretimi ve Klinik Öncesi 

Analizlerinin Gerçekleştirilmesi” adlı TÜBİTAK 

1001 projesi kapsamında kan akışını taklit edecek 

biyoreaktör tasarımı ile dinamik hücre ekimine dair 

ön çalışmalar gerçekleştirildi. Proje ekibinde, 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşah 

Çeçener ve Prof. Dr. Berrin Tunca ve Mühendislik 

Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden Prof. 

Dr. Aslı Hockenberger de araştırmacı olarak yer 

aldılar. Dr. Eniş, “Dinamik hücre ekimine olanak 

tanıyan bir biyoreaktör, proje ekibi tarafından özel 

olarak tasarlandı. Özel tasarım biyoreaktör ile iç ve 

dış katmana eş zamanlı olarak dinamik ortamda 

endotel hücre ve düz kas hücre ekiminin 

gerçekleştirilmesi öngörüldü. 2018 yılı itibariyle 

başarıyla tamamlanan TÜBİTAK Projesi akabinde, 

ekibin dinamik hücre ekimi konusundaki çalışmaları 

devam ediyor.” şeklinde konuştu. Proje neticesinde 

uluslararası indeksli dergilerdeki altı adet yayının 

yanı sıra ulusal ve uluslararası konferanslarda 

sayısı 10’un üzerindeki tebliğlerle araştırma 

konusunun özgün ve yenilikçi sonuçları literatüre 

kazandırıldı.

Projenin içeriği hakkında bilgi veren Dr. Eniş, 

sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzde, hastaların yaklaşık yüzde 
10'u küçük çaplı damar nakline ihtiyaç 
duyuyor ancak tedavi edilemiyor. 
Çalışmalarımız kapsamında, mevcut 
kısıtlamaları nedeniyle implantasyon-
larında verimli sonuç alınamayan küçük 
çaplı yapay damar uygulamalarına alter-
natif olacak yapay damar tasarımları 
gerçekleştirilmesini hedefledik. Gerçek 
damar histolojisini en iyi şekilde taklit 

edecek, biyobozunur yapıda; iç ve dış 
katmanında gözenek geometrisi ve lif 
oryantasyonunda değişikliğe gidilerek 
katmanlı yapay damar iskeletleri tasar-
ladık. Üretilen yapay damar iskeletlerinin 
klinik öncesi sürecini destekleyen, 
boyutsal, yapısal, morfolojik, mekanik, biy-
obozunurluk ve hücre analizlerini 
gerçekleştirdik. Çalışma konusu, üretim 
teknolojisinden, test teknolojisine; 
cihaz/aparat geliştirilmesi ve modifi-
kasyonu süreçlerine de yenilikler sunuyor.”
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Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, hazırlamış oldukları projelerle 2018 Peyzaj 
Mimarlığı Ödülleri kapsamında 8 ödül alarak üstün bir başarıya imza attı. 
Uygulanmış proje ödülünün yanı sıra 1 teşvik ödülü ve 6 bitirme projesi ödülü 
kazanan üniversitemiz, akademik alanda peyzaj mimarlığındaki iddiasını da 

sürdürdüğünü gösterdi.

Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, 
özendirilmesi, ödüllendirilmesi, güzel sanatların teşvik 
edilmesi, mesleğin gelişiminin desteklenmesi ve 
kamuoyunun gündeminde bulundurulması amacıyla, 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından her yıl 13 
Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü’nde farklı bir tema ile 
düzenlenen “Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri’’ sahipleri 
belli oldu. Bu sene “eğitim kampüsleri’’ teması ile 10.su 
gerçekleştirilen etkinliğin uygulanmış proje dalında “İTÜ 
Yeşil Kampüs Projesi’’ ödüle layık görüldü. Proje ekibinde, 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. Tayfun Kındap ve Prof. Dr. Telem 
Gök Sadıkoğlu, Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Mustafa Sait 
Yazgan, Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tuncay, Prof. Dr. Yasin 
Çağatay Seçkin, Prof. Dr. Gülname Turan ve Sis Karaman 
Alkan yer almaktadır. Ayrıca, İTÜ Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Hayriye Eşbah 

Tunçay’ın öncülüğünde Doç. Dr. Fatih Terzi, Gökçen 
Özalp, Büşra Yılmaz Şirin, Dilara Kuş, Utku Ali Güler, Dilara 
Aküle, Cansu Güreser ve Ayşen Tabak Oflaz’ın oluştur-
duğu proje ekibi, analiz ve planlama dalında “Riva Deresi 
Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi’’ başlıklı çalışmaları ile 
teşvik ödülü aldı.  Dünyanın seçkin üniversitelerinin 
kampüslerinin yeşil alan ve sürdürülebilirlik açısından 
değerlendirildiği GreenMetric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında 
619 üniversite içerisinde 77. sırada yer alan İstanbul 
Teknik Üniversitesi, 2013 yılında hayata geçirilen yeşil 
kampüs çalışmalarını her geçen gün zenginleştirilmeye 
devam ediyor. Üniversitemiz, d sürdürülebilir peyzaj 
anlayışı, doğal yaşamın korunması, engelsiz kampüs, spor 
olanaklarına elverişlilik, yaşam döngüsünün sağlanması 
gibi unsurlar dikkate alınarak hayata geçirilen “Yeşil 
Kampüs Projesi’’ ile uluslararası alanda tescillenen 
başarısını Peyzaj Mimarlığı Ödülü ile ulusal alanda da 
pekiştirmiş oldu. Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerimiz, 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile Peyzaj Mimarlığı 
Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) iş birliğinde bu yıl 
7.si düzenlenen “Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri 
Bitirme Projesi Ödülleri’’ni kucakladı. Organizasyon 
kapsamında yer alan 26 bitirme projesi arasında verilen 5 
eşdeğer ödülünden 4’ünün ve 3 teşvik ödülünden 2’sinin 
sahibi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
öğrencileri oldu. Eşdeğer ödülüne Esra Melis Yüksel, 
Begüm Aydoğdu, Müberra Yüksel, Cansu Güreser, teşvik 
ödülüne ise Fatma Sultan Yaman ve Şükriye Gizem 
Kozanoğlu yaptıkları çalışmalarıyla değer görüldü.

Alanındaki Başarıları Tescillendi

Peyzaj  Mimarlığı
İTÜ’lülerin
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University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma 
Laboratuvarı’nca açıklanan alan sıralamalarında İTÜ, Türkiye üniversiteleri 
arasında 1. oldu. İTÜ, mühendislikte en iyi dereceyi 1000 üniversite arasında 

264. sıradan listeye girerek aldı. 

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan 
University Ranking by Academic Performance (URAP) 
Araştırma Laboratuvarı’nın, üniversitelerin güçlü ve 
geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazır-
ladığı 2017-2018 alan sıralamasında, dünyadaki en iyi 
üniversiteler 61 farklı çalışma alanına göre listelendi. 
Alanlara göre açıklanan üniversite sayısı, o alanda 
yayınlanan makale yoğunluklarına göre 50 ila 1000 
arasında değişiyor. ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP 
Laboratuvarı’nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye 
açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 
2017-2018 alan sıralamasında, üniversitemiz 
264’üncü sıradan listeye girdi ve mühendislik alanında 
da en iyi dereceyi elde etti. Aynı sıralamada ODTÜ 340; 
Yıldız Teknik ise 461’inci oldu. Üniversitemiz, URAP 
sıralamasında Havacılık ve Uzay Mühendisliği (112), 
İnşaat Mühendisliği (228), Jeoloji (233), Malzeme 
Mühendisliği (253), Yer Bilimleri (278), Makina 
Mühendisliği (395), Kimya (398) ve Kimya Mühendisliği 

(416) alanlarında Türk üniversiteleri arasında toplamda 
8 alanla birinci olurken Mimarlık alanında da 90'ıncı 
sırada yer alarak, dünya üniversiteleri arasında ilk 
100’e giren Türkiye’deki tek üniversite oldu. URAP'ın 
61 bilim alanını kapsayan sıralamasında bu yıl, 61 
alanın 24'ünde ABD üniversiteleri dünya birincisi oldu. 
Çin 13, Hollanda 8, İngiltere 7, Singapur 4, Brezilya 2 
alanda birinci olurken, Kanada, Malezya ve Hong Kong 
ise birer alanda birinci oldu. Listede, tüm alanların 
15'inde birinci olan Harvard Üniversitesi dünya lider-
liğini sürdürdü. Harvard'ı 6 alanda birinciliği elde eden 
Çin'den Tsinghua Üniversitesi izledi. İngiltere'den 
Oxford Üniversitesi 5 alanda dünyanın en iyisi iken, 
Hollanda'dan Amsterdam Üniversitesi ve Singapur'dan 
Nanyang Teknoloji Üniversitesi 4'er alanda ilk sıraya 
yerleşti. Sıralanan 61 alanda, birincilik 9 ülkeden 27 
farklı üniversite tarafından paylaşıldı. ABD, İngiltere, 
Hollanda ve Avustralya'dan en az birer üniversite 61 
alanın 61’inde de yer alma başarısını gösterdi.

4743

İTÜ 
URAP 2018’de
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