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H2O E-Dergisi’nin 28. Sayısı, 2019 yılı Mart Ayı’nda gerçekleşen 
gelişmelerden oluşan dolu içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

Yetiştirdiği ve çalışmalarını desteklediği bilim insanlarıyla ülkemizin bilim 
dünyasına büyük katkılar sağlayan İTÜ akademisyenlerinden gelen 
uluslararası başarıları sevinçle karşıladı. İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz 
Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nün tasarladığı “SAFEMODE” başlıklı 
proje AB Horizon 2020 kapsamında desteklenmeye hak kazandı. 

ARI Teknokent tarafında da heyecan verici bir gelişme bizleri bekliyor. 
Emisyon testlerinde dışa bağımlılığı sona erdirecek proje OTAM 
laboratuvarları bünyesinde gerçeğe dönüşecek. 2,5 Milyon TL yatırımla 
modernize edilmiş WLTP Emisyon Test Laboratuvarı’nın yılda 750 aracı 
test edecek bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. Emeği geçen 
herkesi kutluyorum.

INNOGATE tarafında bu ay teknolojilerini ve ürünlerini ABD pazarına 
taşıyarak globale açılma yolunda önemli adımları atacak olan firmalarımız 
belli oldu.  9. Dönemi’ni gerçekleştiren INNOGATE ile ABD’ye yol alan 
firmalarımıza global iş birliği bağlantılarında başarılar diliyoruz.

Ayrıca yine INNOGATE Bölümü’müzde yer alan “Core Advice” başlıklı 
haberimizde INNOGATE Pazarlama Koçu Eren Koçyiğit ile gerçekleştirdiğimiz 
ve ABD Pazarı’na girmeyi hedefleyen firmalara önemli ipuçları içeren 
röportajı dikkatle okumanızı tavsiye ederim.

Tüm bunlara ek olarak H2O E-Dergi’de İTÜ ARI Teknokentli Commencis, 
Nevotek ve VeriPark İTÜ Çekirdek’li Intenseye ve İTÜ Magnet’li Kidokit’ı 
tanıyacağınız metinler karşınızda olacak.

Son olarak İTÜNOVA TTO Bölümü bir klasik haline gelen röportajlar serisinde 
yeni bir röportaja ev sahipliği yapıyor. İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. 
Vedat Temiz ile otomotiv sanayisi için geliştirilen “Turbo Charger Projesi’ni” 
ve İTÜNOVA TTO’nun çalışmalarına katkıları hakkında bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Söyleşinin detayları da yine dergimizde karşınızda olacak.

H2O E-Dergisi tüm bunların yanı sıra çeşitli güncel teknolojik gelişmeleri 
içeren metinlerle karşınızda olacak. Gelecek sayılarda görüşmek üzere;

Keyifli okumalar dilerim!
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Türkiye uzun yıllardır birçok teknolojik üründe yaşanan yenilikçi gelişmeyi ithal 
ikamelerle yurt içi pazarına sunan bir sanayi yapısına sahipti. Ancak son yıllarda 
başlatılan atılımlar ile birlikte öncü birçok kuruluş kararlı bir biçimde yerliye dönüş 
hareketi başlatırken, aynı zamanda geliştirilen ürünlerin ve yürütülen projelerin çıktıları 

olarak alınan patentler sayesinde de ürünlerini yurt dışına ihraç etmeye başladılar.

Öncelikle bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
V.T: Merhabalar ben Vedat Temiz. İTÜ Makine Fakültesi 
Öğretim Üyesi’yim. 1982 yılında İTÜ Makine Fakültesi, 
Makine Mühendisliği Bölümü’ne girdim. YÖK ile beraber 
başladım aşağı yukarı. YÖK’te o zamanlardaydı. O yıllarda 
değişik bir müfredatla okuma olanağı bulduk. 4 sene 
sonunda yüksek lisans yapıp yapmama konusunda pek 
çok arkadaşla kararsızdık. Fakat yapmaya niyet ettik. O 

zamanda biz yüksek lisans eğitimimizi yaparken çok 
geniş bir perspektifte asistan-araştırma görevlisi kadro-
su açıldı. Oraya müracaat ettik ve nitekim bende İTÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim 
Dalı’nda yüksek lisans programıma başladım. Başladıktan 
sonra hemen asistan olduk. Nihayetinde asistan 
olduğum süre içerisinde çok elit hocalarla çalışma olanağı 
buldum. İşte doktora danışman Prof. Dr. Mustafa Gedik-

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Borusan Otomo-
tiv ile akademik çalışmalarına İTÜ Makine Fakültesi’nde 
devam eden Dr. Öğretim Üyesi Vedat Temiz İTÜNOVA 
TTO aracılığıyla bir araya gelirken yıllardır yurt dışından 
ithal edilen önemli bir ürünü Türkiye’de üretip 
patentleyerek ihraç edilebilir hale getirdiler. Yürütülen 

Ar-Ge çalışmaları sonuncunda yıllardır ithal edilen ve 
otomotiv sektörü için önemli bir parça olan “turbo 
charger”ı Türkiye’de özgün bir biçimde üretme başarısı 
gösteren İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Vedat 
Temiz akademik çalışmalarını ve gerçekleştirdiği Ar-Ge 
projelerini anlatmak üzere H2O’ya konuk oldu! 

Dr. Vedat Temiz

Artık  Türkiye’de  Üretilecek!
Çin’den İthal Edilen Ürün
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taş gerek Makine Fakültesi gerek İşletme Fakültesi Kurucu 
Dekanı olarak İTÜ’de 15 yıl dekanlık görevini yaptı. Diğer 
yardımcısı olmaktan büyük gurur duyduğum Prof. Lütfullah 
Ulukan TÜBİTAK’ın kurucu müdürü idi. Konstrüksiyon 
sistematiği felsefesini ülkemize getiren bir bilim insanıydı. 
Her ikisinden de çok şey öğrendim minnetle anıyorum. 
Ne gibi akademik çalışmalarda yer aldınız?
V.T: Daha sonra doktora ve yüksek lisans çalışmalarımın 
her ikisini birden deneysel olarak gerçekleştirdim. Yüksek 
lisansta Türkiye’de pek ilgilenilmeyen alan olan sızdırma-
zlık elemanları çalıştım. Hala da mesela o konuda çalışma-
larımız devam etmekte. Doktorada ise polimer yataklar 
üzerinde çalıştık. Sızdırmazlık elemanları benim için iyi bir 
başlangıç oldu. Daha sonra TÜBİTAK projeleri yaptık 
bununla ilgili. Kendimiz yeni sızdırmazlık elemanları ve 
türler geliştirdik. Bu konuda çalışmalarımız epey yol aldı. 
Daha sonra işte 2000 yılında öğretim üyesi statüsünde 
uzun yıllardır değişik fakültelere, beş farklı vakıf üniversite-
sine İTÜ’deki değişik fakültelere özellikle, İTÜ Makine 
Fakültesi’nde makine elemanları, konstrüksiyon siste-
matiği gibi dersler verdim, vermekteyim.
Biraz da sanayi içerisinde yer aldığınız çalışmalarınızdan 
bahsedebilir misiniz?
V.T:  Sanayi ile tanışmam daha yüksek lisans tezi sürecim-
den başlıyor. Yani mühendisliğin teknik yapıttan bağımsız 
olmayacağını, sanayiden bağımsız olamayacağını öğren-
dim. İlgi duyduğumda bir meseleydi. Sanayininde bize 
öğreteceği şeyler var idi. Bizde onlardan çok şey öğrendik. 
Bizde en azından bildiklerimizi aktarma olanağı bulduk. 
Birlikte uzun yıllardır, bir iletişimimiz vardı. Tabii bu Ar-Ge 
teşviklerinden önceydi, Ar-Ge teşviklerinin sistematik hale 
gelmesi bu konuyu daha da ön plana çıkardı. En azından 
daha evvel üniversite ve sanayi birbirinden alakasız şekilde 
faaliyetlerini sürdürürken, aslında her ikisinin de birbirine 
çok faydalı olabileceği ortaya çıkmış oldu. Tabii benim ilgili 
bulunduğum makine elemanları ve konstrüksiyon sistem-
leri ülkemiz sanayisine -benim şansıma herhalde- çok hitap 
ediyor. Ülkemiz sanayisi makineye yönlenmiş durumda. 
Büyük bir kapasiteyle makine sanayii etkin durumda. İşte 
otomotiv, beyaz eşya sektörü, yapı makineleri sektörünü, 
iş makineleri sektörünü vs. söyleyebiliriz. Hitap ettiğimiz 
alan bu açıdan çok geniş. Oldukça da kayda değer firma var 
ülkemizde bu alanda hizmet veren.  Kimisi çok nitelikli 
faaliyetler gerçekleştirmekte, kimisi de bu faaliyetlere irili 
ufaklı katkılarda bulunmakta. 
İTÜNOVA TTO ile birlikte gerçekleştirdiğiniz projeler 
nelerdir?
V.T:  İTÜNOVA TTO kapsamında yaptığımız projelerde 
farklı farklı alanlarda. Bazı akademisyen arkadaşlarımızla 

ortak yaptığımız projeler var. Benim tek başıma 
gerçekleştirdiğim projeler var. Mesela en aklımda kalanı 
Borusan Otomotiv ile gerçekleştirdiğimiz Turbo Charger 
adını verdiğimiz aşırı doldurma sistemi. Tamamen sıfırdan 
Borusan Otomotiv için sıfırdan tasarlanmış bir şeydi. Bu 
firma ellerinde mevcut bir turbo charger varken, Çin’den 
asıl önemli kısmı olan işte pompa ve türbin yataklanmış 
halde bunları alıyor sadece gövdeye monte ediyordu. Ama 
önemli olan husus bunların tabiki kendi tasarımları olarak 
ortaya çıkmasıydı. Arkadaşlar çok güzel verimli bir çalışma 
gerçekleştirdiler. Bende dönen sistemlerin yataklanması 
konusunda çalıştım ve aşağı yukarı iki yüz bin devir dakika-
larda döndürmeyi başardık gayette güzel bir proje oldu. 
Patent başvurusu da yapıldı. Bu açıdan benim tatmin 
olduğum önemli gördüğüm projelerden biriydi. Değişik 
firmalarla değişik teknik yapıtlar çalıştık. Ama yani böyle 
çok atla-deve olmayanlarda var. Ar-Ge niteliği taşıyan çok 
ciddi projelerimizde oldu. Tabii burada Ar-Ge teşviklerinin 
büyük payı var. 
Son olarak İTÜNOVA TTO ile ilgili düşüncelerinizi 
alabilir miyiz?
V.T: İşte İTÜNOVA TTO gibi kuruluşların öğretim üyeleri 
ile diyalog halinde, işi hiç kimseyi sıkmadan çok kolay bir 
şekilde halletmesi beni ziyadesiyle memnun ediyor. 
Öğretim üyesinin zaten en sıkıntılı yanı prosedürü 
halletmektir. Prosedürel süreçler hakkında bilgi sahibi 
olmak, buradaki olayı halledebilmek. Yani tabii ki bizim 
kapasitemizin ve ilgi alanımızın dışına çıkıyor. İTÜNOVA 
TTO burada büyük bir kolaylık getirdi.  Bu bakımdan çok 
uyumlu bir iş birliği içinde. Çalıştık inşallah daha devam 
edeceğiz. Aklımızda olan ve firmalardan gelen değişik 
proje tekliflerimiz var. Elimizden geldiği kadar bu iş 
birliğini sürdürmeye ve Türk Sanayisi ile birlikte daha iyi 
şeyler yapmaya çalışacağız. Benim eskiden bu yana 
savunduğum görüş, İTÜ özelinde konuşacağım; İTÜ bir 
fabrika. Girdisi liseden öğrencilerimiz,  çıktısı ise mezun-
larımız. Bu fabrikanın işçileri bizleriz: öğretim üyeleri. 
Hitap ettiğimiz pazar, yani ürünü nereye yönlendire-
ceğiz Türk Sanayisi’ne. Dolayısıyla İTÜ’nün sanayimizle 
bir koordinasyon içerisinde olması, ders programları vs. 
yetişen elemanların buna göre yönlendirilmesinin çok 
faydalı olacağı görüşündeyim. Özellikle de mühendislik 
eğitiminin sanayiden bağımsız olmaması gerektiğini, 
Ar-Ge sistematiğinin sadece lafta değil, özellikle son 
sınıfta çok daha ulaşılabilir olmasını diliyorum diyeyim 
en azından. Bu şekilde bir süreçle üst seviyeye 
geçtiklerinde, iş hayatına atıldıklarında ya da yüksek 
lisansa geçtiklerinde çok hızlıca süreçlere dahil olup yer 
alarak katma değer yaratabilirler. 



Facebook Grubu, sahibi olduğu Whatsapp, Messenger ve Instagram uygulamaları 
arasında kurulu hesapları birbirine bağlayarak tek bir noktadan mesajlaşma hizmeti 

verebilecek bir aplikasyon birleştirme planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Birbirlerinden bağımsız olarak da çalışmalara devam 
etmesi planlanan aplikasyonların, birbirine entegre 
edilmesi ile üç uygulama arasında mesajlaşma ve 
iletileri taşımak mümkün hale gelecek. Şimdilik 
altyapı sebebiyle uygulamalar arası mesajlaşmak 
mümkün değil. Facebook kanadından yapılan 
açıklamalar ise uzun sürecek bu birleştirme çalışma-
larının daha başlangıç aşamasında olduğu yönünde. 

Mark Zuckerberg’in çeşitli yenilikler ile Instagram ve 
Facebook ağını canlı tutmak istediği biliniyor. 
Burada uygulamaları birbirine entegre ederek 
işlevselliği ve işlerliğini arttırmak ve uygulamalarla 
çok daha büyük bir kitlenin iletişim halinde olmasına 
imkân vererek kazanç elde etmek öngörülüyor. 
Çalışmanın 2019 yıl sonu ya da 2020’nin ilk 
çeyreğinde sonuçlanması bekleniyor.

8

Arasında Ortak Bir Yapı Oluşturmaya Çalışıyor

Facebook Mesajlaşma Servisleri
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Avustralya’nın Sydney Üniversitesi’nde 1968’de 
başlatılan proje çerçevesinde merino cinsi koçlar diğer 
koç cinslerine göre derilerinde daha fazla yün sahibi 
olmaları sebebiyle araştırmaya dahil edilmişti. Proje 
kapsamında seçilen ve spermleri dondurulan Sir Freddie 
ise beş yaşındayken 1970’li yıllar içerisinde öldü. O 
dönemlerde çok gözde olan merino cinsi koyun ve koçlar 
ise daha sonra kırpılma zorluğu ve sinek barındırma riski 
sebebiyle gözden düştüler. Ancak 1968’de başlayan 
projede 2019 yılında önemli bir sonuç elde edildi. Araştır-
maların gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sydney 
Üniversitesi’nden Jessica Rickard Sir Freddie’nin sperm-
lerinin oldukça iyi şekilde korunmuş olduğunu belirterek, 
geçen yıl dondurulan spermlerle 50 yıl önce dondurul-

muş olan sperm arasında hiçbir kalite farkı görülmediğini 
tespit ettiklerini vurguladı. Proje kapsamında Sir Freddie 
ve diğer üç koçun spermleri 56 koyun yumurtasını dölle-
mek için kullanılırken bunların 34 tanesi hamile kaldı. 
Yeni dondurulan spermlerle kıyaslanan projede yeni 
dondurulan spermlerle ise 1048 koyundan 618’inin 
hamile kaldığı görüldü. Buna göre 50 yıllık spermlerle 
hamilelik oranı %61 iken, yeni dondurulmuş spermlerle 
hamilelik oranı %59’da kaldı. Soğuk Savaş yıllarında 
Sovyet toplama kampından kaçarak Avustralya’ya 
sığınan ve bu teknolojinin öncüsü kabul edilen Macar 
Doktor Steven Salomon’un sıvı nitrojenle spermlerini 
dondurduğu Sir Freddie ise proje sayesinde spermi bozu-
lmadan en uzun süre dondurulan canlı olarak tarihe geçti.

Sir Freddie
50 Yıl Sonra Baba Oldu ve Tarihe Geçti!

Bilim dünyası her geçen gün yeni ilklere sahne olmayı başarıyor. Bunlardan birisi ise 
geçtiğimiz günlerde Avustralya’da yaşandı. 50 yıl önce spermleri dondurulan koç Sir 
Freddie’nin spermleriyle bilim insanları koyunlarda sağlıklı hamilelik gerçekleştirmeyi 
başardı. Süreçte Sir Freddie ve üç farklı koçun spermleriyle hamile kalan koyunlar tam 

34 adet yavru dünyaya getirdiler.



Türkiye’nin öncü teknoloji transfer ofislerinden biri olan İTÜNOVA TTO, 
yalnızca İTÜ bünyesinde yer alan akademisyenleri sanayi ile 
buluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda endüstrinin en temel devamlılık 
unsuru nitelikli iş gücünü oluşturan öğrencileri, sektörün ihtiyaç duyduğu 
alanlar doğrultusunda atölye çalışmalarına dahil ederek mezuniyet 
sonrası iş dünyasına daha hazır bir şekilde katılmalarına imkân sağlıyor.
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Devam Ediyor!

İTÜNOVA  TTO  Öğrencileri
Öncü Kurumlarla Bir Araya Getirmeye



Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren 
İTÜNOVA TTO son olarak Türkiye’de 
sektörünün öncü ve saygın kuru-
luşlarından biri olan BSH Türkiye ile 
İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümünü 2018-2019 Bahar yarıyılı 
lisans ve lisansüstü projeleri 
kapsamında bir araya getirdi. İTÜNO-
VA TTO, Proje süresinde BSH Türki-
ye Ar-Ge Tasarım ekibinden uzman-
ları, Endüstriyel Tasarım Stüdyo 
dersinde ağırladılar. BSH Türkiye 
Ar-Ge Ekibinden Sinem Aslan, 
Volkan Çakırca ve Caner Kara’nın 
katıldığı stüdyo dersinde, öğrencil-
ere ürünlerin mekanik tasarım 
süreçlerini farklı perspektifler suna-
rak aktardılar. 

İşbirliği süresince yürütülen projelere BSH 
Türkiye organizasyonundan Hasan Emrah 
Torun, Melis Yalçın, İlkbahar Topkaya, 
İstem Özkan, Esra Gökçe ve Uğur Keleş 
teknik destek verirken, projelerin kavram-
sal çerçevesi İTÜ Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü’nden Prof. Dr. Şebnem 
Timur Öğüt, Dr. Öğretim Üyesi Deniz 
Leblebici Başar, Doç. Dr. Çiğdem KAYA 
PAZARBAŞI, Öğr. Gör. Dr. L.N. Ece ARIBU-
RUN KIRCA, Arş. Gör. Ersegün ERCİŞ, Arş. 
Gör. Güzide GÜZELBEY ESENGÜN, Dr. Öğre-
tim Üyesi E. Cem ALPPAY ve Arş. Gör. 
Ahmet HAMURCU tarafından oluşturul-
muştur, İTÜNOVA TTO ve BSH Türkiye 
arasında geliştirilen işbirliği çerçevesinde 
öğrencilere yönelik stüdyo dersi çalışma-
larının devam edeceği belirtilmektedir.
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Pek çok pazarda verdikleri hizmetle sektörünün bilinen 
aktörlerinden olmayı başarn NEVOTEK günümüzde amiral 
gemisi olarak kendisine otelcilik dünyasını seçmekle birlikte 
dünya çapında çalışan otel zincirlerine ve diğer müşterilerine, 
Kaliforniya, Dubai ve Amsterdam’daki merkezlerinden de 
destek sağlıyor. H2O ekibi olarak son dönemde çalışmalarıyla 
ses getiren firmalardan biri olan NEVOTEK’in hikayesini 
şirketin genel müdürü Tankut Turhan’dan dinledik ve bu 
keyifli röportajı sizler için derledik! 
T.T: NEVOTEK’in kuruluşuna geri dönerek başlayalım. İlk 
kuruluşumuz 2001 yılında.  2003 yılında İşbankası bize 
yatırımcı olarak katıldı. Ondan öncede ilk kuruluş zamanında 
CISCO bize bir melek yatırımcılık yapmıştı. İlk ivmemizi oradan 

aldık. İlk kuruluş noktamız Anadolu Yakası’nda idi. 2003 
yılında İTÜ ARI Teknokent’e dahil olduk. Ardından kısa zaman 
içerisinde ofis sayımız arttı. Dubai de bir ofisimizi açtık, 
Kaliforniya’da bir ofisimiz var ve yine Avrupa’da Amsterdam 
bazlı bir alanımız var. Bu şekilde müşterilerimizi kapsıyoruz. 
Üretim anlamında yaptığımız şey belirli dikey marketler ürün 
geliştiriyoruz. Dikey marketler dediğim zamanda ilk olarak 
otelcilik marketi, bunu hastanecilik, denizcilik marketleri takip 
ediyor. Ağırlıklı olarak en büyük marketlerimiz tabii otelcilik 
marketi. Otelcilik marketinde oda içi teknolojileri dediğimiz, 
yani bir otel misafirinin otele geldiğinde odasına çıktığında 
veya odasına çıkarkenki yol üzerinde karşılaştığı kullandığı 
teknolojileri geliştirip ona farklı bir tecrübe yaşattırmaya 
çalışıyoruz. NEVOTEK’in en büyük başarısı, büyük ihtimalle 
güncel teknolojiyi takip ediyor olmasıdır. Son zamanlarda 
WI-FI servisleri çok önem kazandı. Nereye giderseniz gidin 
çok sağlam bir WI-FI alt yapısına ihtiyacınız var. Sağlam 
bağlantınız olsun ki siz işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştire-
bilesiniz. Dünya çapından büyük bir otel zincirinin 3000 
otellik dünyanın her yerine dağılmış otellerinde WI-FI 
altyapısı ve servislerini CISCO Systems ile birlikte NEVOTEK 
olarak  yapmaktayız. Bu çok büyük ve önemli bir proje. Bu 
hepimizin övündüğü projelerden birisi ve biz projede son 
derece efektif olarak Kaliforniya Ofisi’mizden çok küçük bir 
ekiple dünya çapında yönlendirip çalıştırıyoruz. 

NEVOTEK kuruluşundan çok kısa bir süre sonra 2003 yılında İTÜ ARI Teknokent’e gelerek 
hikayesini ARI Teknokent’te yazmaya başlayanlardan. İlk başlarda önemli kuruluşlardan 
aldığı yatırım desteği ile operasyonlarını güçlendirebilen firma son dönemde özellikle 

WI-FI Servisleri ve altyapı teknolojisi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. 
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NEVOTEK!
Dünya’ya Teknolojik Altyapı Desteği Sağlayan

Teknokentli Firma:

Tangut Turhan
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Microsoft ve 
VeriPark iş birliğiyle hayata geçirilen belgem.io 
projesi sayesinde kurumlar blockchain teknolojisini 
daha yakından tanıma fırsatı yakalarken, son 
kullanıcılar da aldıkları eğitim sertifikalarını güven-
liss bir şekilde blockchain altyapısında saklayıp 
diledikleri kurum veya kişilerle paylaşabiliyorlar. 
Dijital bir belge platformu olan belgem.io, kurumlar-
dan eğitim alan bireylerin eğitim sonunda edind-
ikleri eğitim sertifikalarının özel bir Ethereum 
blockchain platformunda saklanması, görüntülen-
mesi ve paylaşılmasını sağlıyor. Projenin başlangıç 
aşamasında BKM – BBN Akademi, Blockchain Türki-
ye Platformu, FinTech Istanbul ve çok yakında 
Microsoft CloudSociety eğitimlerine katılan kişiler 
sertifikalarını belgem.io uygulaması üzerinden 
dijital ortamda alacak, ileride ise yeni kurumların 
projeye eklenmesiyle birlikte çok daha fazla sayıda 
kişi bu uygulamadan faydalanabilecek.

Konuyla ilgili görüşlerini merak ettiğimiz VeriPark Genel 
Müdürü Aslı Derbent Özkan, belgem.io projesiyle ilgili şöyle 
konuştu: “Bu proje özelinde de olduğu gibi, Blockchain artık 
finans, enerji, sağlık, telekomünikasyon, eğitim ve lojistik 
gibi birçok alanda insanların hayatlarını kolaylaştıracak, 
bireylerin birbirine olan güven problemini ortadan kaldıra-
cak. Biz de VeriPark olarak Blockchain’i geleceği değiştire-
cek teknolojilerden biri olarak görerek bu konuda Ar-Ge ve 
kavram doğrulama çalışmaları gerçekleştiriyoruz, alt 
yapımızı geleceğe hazır hale getiriyoruz.”

Blockchain Tabanlı Dijital Dünyaya Taşınıyor!

VeriPark’ın  Geliştirdiği  belgem.io
Projesiyle Eğitim Sertifikaları

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Microsoft ve VeriPark ortaklığında geliştirilen belgem.io 
projesiyle eğitim sertifikaları blockchain tabanlı dijital dünyaya taşınıyor. Tüm dünyayı derinden 
etkileyecek ve günümüz iş dünyasını dönüştürecek blockchain teknolojisini hayatın içine dâhil 

eden belgem.io ile eğitim sertifikaları güvenilir bir şekilde dijital ortamda saklanıyor.

Blockchain geleceği değiştirecek

Aslı Derbent Özkan



İTÜ ARI Teknokent yerleşkesinde hizmet veren ve otomotiv 
sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak 
amacıyla çalışmalar yürüten OTAM, 2,5 Milyon TL’lik bir 
yatırımla modernize edilmiş WLTP Emisyon Test Laboratu-
varı’nı hizmete açtı. 20 Mart’ta İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde 
düzenlenen özel bir törenle hizmete giren OTAM WLTP 
Emisyon Test Laboratuvarı ile Avrupa’nın zorunlu kıldığı 
WLTP emisyon testlerinin aynı standartlarda OTAM bünye-
sinde yapılması sağlanacak. Avrupa Birliği’nin NDEC test 

standartları yerine 2017 yılında yeniden düzenleyerek kabul 
ettiği Dünya Çapında Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araçlar 
Test Prosedürü (WLTP)’ne göre modernizasyonu yapılmış 
WLTP Emisyon Test Laboratuvarı’nda araçların yakıt tüketimi 
ve emisyon testleri yapılacak. WLTP testlerini de bünyesine 
alarak modernize edilen test merkezinin, Türkiye’deki otomo-
tiv sektörünün önde gelen üreticilerini dışa bağımlılıktan 
kurtarırken WLTP test merkezi sınırlı olan ve talebi karşılaya-
mayan Avrupa’ya da bir alternatif olması hedefleniyor.

Avrupa'da yeni otomobiller için istenen WLTP emisyon testleri kapsamında, Türkiye’deki 
üreticilerin taleplerinin tamamı artık Türkiye’de yapılabilecek. Bu konuda önemli bir adım 
atan Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi OTAM, 2,5 Milyon TL’lik bir 
yatırımla yeni prosedüre göre modernize edilmiş WLTP Emisyon Test Laboratuvarı’nı 
devreye aldı. OTAM bünyesinde hizmet verecek olan WLTP Emisyon Test 
Laboratuvarı’nın test merkezi sınırlı olan Avrupa’ya da bir alternatif olması hedefleniyor.

Dışa Bağımlılık Sona Eriyor
Emisyon Testlerinde
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OTAM tarafından düzenlenen törene İTÜ Vakfı Yönetim 
Kurulu, OTAM Yönetim Kurulu üyeleri ile Renault, 
Mercedes-Benz Türk, Tofaş, Hyundai, Isuzu gibi sektörün 
önde gelen sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının yöneti-
cileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan ve hizmete giren 
WLTP Emisyon Test Laboratuvarı hakkında bilgiler 
paylaşan OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, devreye 
giren yeni sistemin Türkiye’deki otomotiv üreticilerinin 
dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran bir çözüm 
sunacağını belirterek yılda 750 aracın WLTP testlerinin 
yapılmasının hedeflendiğini belirtti. Özcan şöyle 
konuştu: “Avrupa’da tüm yeni araçlarda istenen WLTP 
testini artık kendi bünyemizde yapabilmenin ve sektöre 
böyle bir merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Devreye aldığımız WLTP ile gerçekleştirdiğimiz emisyon 
test laboratuvarı modernizasyonu projemiz, 15. yılında 
olan OTAM’ın 2,5 Milyon TL’lik bir yatırımla ve 11 ay 
süren çalışmaların sonucunda hayata geçen bir proje 
oldu. Avrupa standartlarında test hizmeti sunacak olan 
merkezimizde bir yıl içinde 750 aracın WLTP testlerini 
kendi bünyemizde yapabiliyor olacağız. Test merkezimiz, 
şu an WLTP merkezi sınırlı sayıda olan ve otomotiv test 
darboğazında bulunan Avrupa’ya da alternatif bir çözüm 
sunacak.” OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan sözlerine 
şöyle devam etti: “Türkiye’deki üreticilerimizi ve emisyon 
test taleplerini gözönüne aldığımızda rahatlıkla söyleye-
biliriz ki, OTAM’ın bu yatırımıyla, Türkiye’deki emisyon 
testlerinde dışa bağımlılık son bulmuş oluyor. Bu vesiley-
le her açıdan çok kıymetli bir yatırımı hayata geçirmem-

izde büyük katkıları olan, bizi cesaretlendiren ve kurulum 
sürecinin her adımında yanımızda olan başta Renault 
olmak üzere, Ford Otosan’a, Hyundai’ye ve Honda’ya 
özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. Ve tabi yine başta bu 
firmalarımız olmak üzere, diğer laboratuarlarımızı yüksek 
oranda dolulukla çalışmamıza imkan sağlayan Ford 
Otosan’a, BMC Power’a, FEV’e, AVL’ye, Mercedes-Benz’e, 
Otokar’a, Temsa’ya, Tofaş’a, FNSS’e, TOSB bünyesindeki 
değerli firmalarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza 
ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”

Avrupa’da tüm yeni araçlar-

da istenen WLTP testini artık 

kendi bünyemizde yapabil-

menin ve sektöre böyle bir 

merkezi kazandırmanın mut-

luluğunu yaşıyoruz. 

Yılda 750 aracın test
edilmesi hedefleniyor
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Ekrem Özcan



İTÜ ARI Teknokent firmalarından Commencis İş Bankası’nın stratejik dijital dönüşüm 
ortağı oldu! Bu kapsamda hızla çalışmalara başlayan Commencis İş Bankası için diyalog 
bankacılığı hizmeti Maxi’yi hayata geçirdi ve temel bankacılık uygulaması olan İşcep’e 
entegre etti. Doğal dil işleme yeteneğine sahip yapay zekâ destekli kişisel asistan hizmeti 
“Maxi” ile müşteriler hem konuşarak hem de mesajlaşarak etkileşime geçebiliyorlar. 
Maxi’nin son tasarımıyla İşcep, kullanıcılarına paralarını yönetmeleri için kullanıcılarına 

daha basit, daha hızlı ve daha kişisel bir yol sunuyor.

İş Bankası’nın Stratejik
Teknokentli Commencis,
Dijital Dönüşüm Ortağı Oldu!

“Tasarımımızı doğal bir sohbet akışı etrafında inşa 
etmek istediğimiz için yaklaşımımız her zaman 
“human-first” olmuştur. Müşterilerin, yakın bir 
arkadaşa olduğu gibi, Maxi ile konuşmasını veya 
yazmasını istedik. Bunu başarmak için ilk önce chat-
bot ekosistemi üzerine kapsamlı bir araştırma yaptık 
ve İş Bankası’na 12 farklı işlevsellik ve etkileşim 
önerisi sunduk.  İnsanların Maxi ile konuşmayı sevm-
elerini sağlamak için, ara yüz tasarımında beyaz alan-

ların ve bileşen canlandırmalarının kullanımına odak-
landık. Tasarımımıza minimalist bir yaklaşım kullan-
mayı tercih ettik: tipografi, renkler, arka plan.”

Uygulama hakkında bilgi aldığımız 

Commencis ise yaklaşımlarını şöyle 

ifade ediyor: 
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İsviçre menşeili bir “özel bankacılık” firması tarafından 
1000 kişilik bir grupla yapılan araştırmaya göre genel 
tabiriyle Milenyum kuşağı için başarının yolu çok çalış-
maktan geçiyor. Başarıya giden yolun çok çalışmaktan 
geçtiğini düşünen Milenyum kuşağının girişim ve 
yatırım yaklaşımları nasıl şekilleniyor? Toplumun bir 
parçası olmayı önemseyen Milenyum kuşağı, çevresel 
duyarlılığı olan ve sürdürülebilir projelere daha yatkın-
lar. Yapılan bir başka araştırmaya göre 1 milyon Ameri-
kan dolarının üzerinde varlığı bulunan milenyum 

80’li yılların başı ile 90’lı yılların sonu arasında dünyaya gelen Y, Milenyum ya da bir diğer 
adıyla da Echo Boomers (Baby Boomers kuşağının çocukları) olarak anılan, günümüzün ve 
önümüzdeki on yılın ana tüketici jenerasyonunu oluşturan kuşağın hayata, finansal açıdan 
bakışı günümüzde oldukça sorgulanıyor. Savruklar mı? Dijitale fazla mı bağımlılar? Fazla mı 

tembeller? Araştırmalar bunun tersini söylüyor gibi duruyor.

kuşağındakilerin %49’u bir yatırım yapma kararı 
verirken projenin ya da kurumun sosyal faydasının 
olmasını göz önünde bulunduruyor. Günümüzde dünya 
kaynaklarının kullanımı başlığı altında “sürdürülebilir-
lik” söyleminin artan önemini göz önüne aldığımızda 
“sürüdürülebilir yatırım” hem sosyal fayda hem de 
finansal kazanç anlamında fayda sağladığı öngörüle-
bilir. Eldeki verilere göre sürdürülebilir yatırım kavramı 
hayatımızdakini değerini artırarak var olmaya devam 
edecek gibi görünüyor.
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Ne Tür Yatırımlara Yöneliyor?
Milenyum Jenerasyonu
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İTÜ Çekirdek ön kuluçka girişimlerinden biri olan Intenseye iki genç mühendis 
tarafından kurulmuş bir girişim. Görüntü tanıma ve işleme teknolojileri alanında 
çalışmalarına devam eden Intenseye geliştirdiği ürünlerle insanların cinsiyet ve 
yaşlarını tespit edebilirken bunlara ek vücut pot analizi ve uzuv takibi yaparak 

kişilerin duygu durumlarını da analiz edebiliyor. 

İki genç mühendisin bir araya gelerek çalışma-
larını devam ettirdiği Intenseye alanında yeni-
likçi bakış açısıyla basından önemli yazarların da 
dikkatini çekmiş durumda. Türkiye’nin önemli 
girişimcilik yazarlarından biri olan Hürriyet 
Gazetesi yazarı Ahmet Can’da Instenseye’ı 
köşesine konuk ederken H2O ekibi olarak bizle-
rde bu keyifli haberi sizler için derledik. 

 Duyguları Anlayabilen Yapay Zeka!

İTÜ Çekirdek Girişimi 

Intenseye’dan

Sercan EsenSerhat Cillidağ
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En büyük farklarının videoları analiz ederken insanların 
yaşlarını, cinsiyetlerini ve duygu durum değişimleri analiz 
etmek olduğunu belirten Esen, şunları anlattı: “Bununla 
beraber vücut poz analizi ve uzuv takibi yapabiliyoruz. 
Geliştirmiş olduğumuz sistem, yüz tanıma yapmadan 
insanları takip etmenin yanı sıra video kaydetmeden 
anonim analiz sonuçları üretmekte. Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu (KVKK) ve Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi 
(GDPR) uygunluğunda geliştirdiğimiz mimari ile rakiplerim-
izden farklılaşıyoruz. Bunun yanında kurulum gerektir-
meden internete bağlı kameralarda anında bağlanıp analiz 
sunabilen platformumuz nesnelerin interneti (IoT) ve 
kurulum gerektiren proje bazlı yaklaşımlardan farklılaşarak 

video analiz uygulamalarını servis haline getiriyoruz.” Kısa 
vadedeki hedeflerinden bahseden Esen, “Odaklanmış 
olduğumuz dikeylerde hizmet veren müşterilerimiz ile 
global başarı hikâyeleri oluşturmak. Intenseye ile iş sağlığı 
güvenliği alanına inovasyonu dahil ederek, işletmelerin 
dijitalleşmesine katkı sunmayı ve çalışanların güvenliğini 
artırmayı hedefliyoruz. 5G teknolojisinin hayatımıza girişi 
ve bulutta yapay zekâ donanım hizmetlerinin yaygın-
laşması ile video analizin günlük hayatımıza entegrasyonu 
daha da kolaylaşacak. Uzun vadede sunduğumuz web 
servislerimiz ile geliştiricilerin video analiz özelliğini kendi 
uygulamalarına entegre ederek farklı sektörlerde uygu-
lamalar geliştirmelerini hedefliyoruz” dedi.

Genç Türk mühendislerin kurduğu ‘Intenseye’ adındaki 
startup, geliştirdiği yapay zekâ teknolojisiyle insanların 
duygularını bile anlıyor. Intenseye Kurucu Ortağı 
Sercan Esen, “İnsanların yaşlarını, cinsiyetlerini, analiz 
edebiliyoruz, vücut poz analizi ve uzuv takibi yapabiliy-
oruz” dedi. Yapay zekânın en çok kullanıldığı alanların 
başında görüntü tanıma ve işleme teknolojileri geliyor. 
Kameraların arka planında çalışan yazılımlarda 
kullanılan bu teknolojiler sayesinde insanların, otomo-
billerin veya herhangi bir cismin analizi yapılıyor. Hatta 
ne yapacaklarına dair öngörüde bulunuluyor. Artık 
bunların ötesine geçilmiş durumda. ‘Intenseye’ adındaki 
genç Türk mühendislerin kurduğu startup, geliştirdiği 
yapay zekâ teknolojisiyle insanların duygularını bile 
anlıyor. Bu veriler ise akıllı şehirlerde ve reklam 
platformlarında kullanılıyor. Fikrin, 2017 yılında 
katıldıkları bir kod yazma yarışmasıyla ortaya çıktığını 

anlatan Intenseye Kurucu Ortağı Sercan Esen, “Ekip 
olarak 24 saatte görme engelliler için geliştirdiğimiz 
gözlük ile kullanıcının görmüş olduğu alanda nesneleri 
tanımlayan ve anlamlı cümle oluşturabilen bir sistem ile 
Türkiye’de birinci olduk. Araştırma ve geliştirme sürec-
imizin ardından ağustos ayında İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Çekirdek Ön Kuluçka programına dahil olduk ve 
projemizi hayata geçirdik. Ekibimiz 4 kişiden oluşuyor” 
dedi. Intenseye’ın yapay zekâ tabanlı video analiz servis-
leriyle bağlandığı kameralardan güvenli ve detaylı bilgi 
üreterek kullanıcılarına gerçek zamanlı analizler sunan bir 
platform olduğunu ifade eden Esen, “Web uygulamaları, iş 
sağlığı ve güvenliği alanında kapsamlı analizler sunarken 
kolay entegre olunabilen web servisleri ile perakende 
müşteri analizi, kullanıcı memnuniyet analizleri, akıllı 
şehirler ve iç/dış mekan reklamcılık uygulamaları geliştir-
icilerine da temel teknoloji sağlıyor” diye konuştu.

Vücut Poz Analizi

Duygularımızı Bile Anlıyorlar

“İnsanların yaşlarını, cinsiyetlerini, analiz edebiliyoruz, 
vücut poz analizi ve uzuv takibi yapabiliyoruz” 
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Resmen Duyuruldu
USB 4 Standardı

USB 4’ün getirdiği diğer bir yenilik ise 100 WATT’a 
kadar güç desteği sağlaması. Bu yenilik ile USB 4, iki 
adet 4K ekran ya da bir adet 5K ekran için güç sağlay-
abilecek genişliği sunacak. Aslında 2015 yılında çıkan 
Thunderbolt 3 teknolojisi de 40 Gbps transfer hızı 
sağlayabiliyordu ancak çok geniş kitlelere ulaşamadı ve 
şu ana kadar yalnızca 463 cihazda kullanıldığı belirtildi. 
USB 4 ile daha sade ve kullanımı kolay bir tasarıma 
giden Intel, yeni teknolojisi ile daha büyük kitlelere 
ulaşmayı hedefliyor. Sevindirici haber ise USB 4’ün eski 
versiyonları da destekliyor olması. Yani bu portta USB 2 
ve USB 3.2 cihazları da aktif olarak kullanılabilecek. 
Intel ise kendi yol haritasını belirlemiş durumda. 10 nm 
sürecindeki Ice Lake tabanlı işlemciler USB 4 uyumlu ilk 
ürünler olacak. İlk anakartlarla birlikte kullanıcılar 
işlemci aramak zorunda kalmayacak. USB 4 hakkında 

verilen detaylar şimdilik bu kadar. Yeni nesil USB portu 
hakkındaki bütün yenilikleri ancak yılın ikinci yarısında 
öğrenebileceğiz. Donanım üreticileri tarafından benim-
senmesi ise 2020 yılına kadar sürecek gibi gözüküyor.

USB Implementers Forum (USB-IF), geçtiğimiz günlerde USB 4 standardını 
duyurdu. Intel tarafından paylaşılan bilgilere göre bilgisayar dünyasının en çok 
kullanılan bağlantı portu USB, yeni teknolojisiyle transfer hızını 40 Gbps’e 
çıkararak, USB 3.2’yi tam ikiye katlayacak. Bu gelişme oldukça heyecan verici 

gözükürken, veri transfer sürelerini epey kısaltacak. 
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Ses Teknolojisi Girişimini Satın Aldı

Apple
Apple, hızla büyüyen ses teknolojisi alanında ses getirecek bir atılım yaptı. 
Axios’un paylaştığı bilgilere göre, şirket, geliştirdiği ses teknolojileri Google Home 

ve Amazon Echo gibi cihazlarda da kullanılan PullString isimli girişimi satın aldı.

2011 yılında eski Pixar yöneticileri tarafından kuru-
lan PullString, başlangıçta ToyTalk olarak biliniyor-
du ve ileri teknoloji çocuk eğlence alanında uzman-
laşmıştı. Şirket, Mattel’in 2015 yılında yeni Hello 
Barbie’lerinin gelişiminde de önemli pay sahibiydi. 
ToyTalk’un geliştirdiği ses teknolojisi sayesinde, 
çocuklar ikonik Barbie karakteriyle sohbet edebiliy-
ordu. Şirket, 2016 yılında ismini PullString olarak 
değiştirdi ve HBO, Amazon ve Activision gibi 
müşterilerle çalışarak diğer ses odaklı uygulama 
alanlarına genişlemeye başladı. Şirket Apple satın 
almasıyla birlikte rekabetin daha yoğun yaşandığı 
bir alana daha adım atmış oldu. Nitekim artık o 
şirketlerin işbirlikçisi değil doğrudan rakibi konumu-

na geldi. O rakiplerin en başında ise Amazon geliyor. 
Amazon’un Echo ve Echo Dot dahil olmak üzere 
Alexa destekli 100 milyondan fazla cihaz sattığı 
bildiriliyor. Diğer tarafta ise Home cihazlarıyla akıllı 
ev cihazları alanında popülarite kazanan Google var. 
Apple tarafına baktığımızda ise şirketin ses teknolo-
jisi yarışında biraz koptuğunu görüyoruz. Aslında Siri 
ile birlikte, ses teknolojisinin tüketici ürünlerine 
entegrasyonunu çok önceleri sağlamış ve başarısını 
kanıtlamış olsa da geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü 
HomePod cihazı, tüketicilerden geçer not alamadı. 
30 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen Pull-
String anlaşması, Apple’ın satışlarını arttırmak iste-
diğini açıkça gösteriyor.
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Elektrikli Otomobil Yarışı
Devlerin

Elektrikli otomobillere her geçen gün milyarlarca dolarlık yatırım yapılmaya devam 
ediyor. Satışlar her geçen yıl rekor kırarak artmaya devam etse de, asıl patlama 
model sayısının artmasıyla gerçekleşecek gibi gözüküyor. LMC Automotive 
verilerine göre bugün dünyada yaklaşık 100 farklı model elektrikli otomobil var. 

Beş yıl içinde bu sayının 500’e çıkması bekleniyor.

Yatırım miktarlarına bakacak olursak, yine LMC Automotive’in araştırmalarına göre 
10 yıl içinde firmaların elektrikli otomobillere yaptığı harcamalar 500 milyar doları 
bulacak gibi duruyor. En büyük yatırımı ise 91 milyar dolar ile Volkswagen yapacak. 
Onu da 42 milyar dolar ile Daimler takip ediyor.

Elektrikli hiper otomobiller yavaş yavaş yerlerini 
alırken, süper lüks otomotiv üreticisi Pagani, pazara 
erkenden giriş yapacağını açıkladı. Şirketin kurucusu 
Horacia Pagani, üretecekleri hiper elektrikli otomobili 
2024 yılında satışa çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu. 
Süper lüks otomobil üreticilerinin de elektrikli otomo-
billere yatırım yapması, uzun vadede elektrikli otomo-
billerin geleceğinin oldukça parlak olduğunu gösteriy-
or. Pagani, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yaptığı açıklam-
ada “şu anda müşterilerimizden tamamen elektrikli 
araç için bir talep yok. Hiçbir bayimiz böyle bir şey 
istemiyor ancak biz buna inanıyoruz. Bizim için zorlayıcı 
olacak; daha kreatif, daha proaktif olarak hayal etmem-
izi sağlayacak. Çok pahalı bir proje olacak ancak doğru 
adımın bu olduğuna inanıyoruz.” ifadelerinde bulundu. 
Horacia Pagani, verdiği diğer bir demeçte hiper otomo-

biller için en kritik noktanın ağırlık olduğuna değindi. Bu 
demeç doğrultusunda şirket, ar-ge harcamalarının büyük 
bir kısmını ağırlık odaklı yapacak. Pagani’nin elektrikli 
otomobilini görebilmek için önümüzde daha 5 yıl var. 
Lamborghini, Ferrari, Bugatti gibi diğer güçlü rakiplerin 
de üreteceği hiper elektrikli otomobiller 
düşünüldüğünde, rekabet oldukça sert olacak gibi 
görünüyor.

Sıra Pagani’de!
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İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi Teknoloji tabanlı yenilikçi iş 
fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir 

olduğuna inanan tüm girişimciler ve girişimler için doğru adrestir.
İyi fikirlerin geliştirildiği İTÜ Çekirdek mart ayında çeşitli 

gelişmelere sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Ravinspect, CyberNorth
Programına Davet Edildi

Endüstriyel çalışmalar için İHA’lara kapalı alanlarda 
otonom uçuş özelliği kazandıran Ravinspect Teknoloji, 
Revo Capital’in desteğiyle düzenlenen ve Avrupa’nın en 
tecrübeli B2B startup hızlandırıcısı olan Startup Wise 
Guys’ın İstanbul seçmelerinde, savunma alanında yapay 
zeka girişimlerinin yer alacağı CyberNorth programına 
davet edildi.

Givin, Akmerkez’de
Mağaza Açılışını Gerçekleştirdi.

Şahısların ve şirketlerin, ürün/eşya ve hizmet gibi 
kaynaklarını, maddi bağış karşılığında verebilecekleri 
bir platform yaratarak STK’ların eğitim projelerine 
fon sağlayan “online” bir sosyal girişim olan Givin, 
Akmerkez’de mağaza açılışını gerçekleştirdi.

Ravinspect, CyberNorth
Programına Davet Edildi

Quant Co, global endüstriyel teknoloji lideri ABB’nin 
finalistlerinden biri oldu. Quant Co, Dragons’ Den etkinliğinde 
seçkin ABB jürisine ürününü tanıtmak üzere davet edildi. En 
parlak ürün seçilerek ortak bir proje hazırlanacak. ABB bu 
projeyi 30 bin dolara kadar destekleyecek.
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İTÜ ARI Teknokent liderliğinde ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle 
gerçekleşen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nın 9. döneminde ABD’ye 
gidecek firmalar belli oldu. Programa katılan firmalar; potansiyel partner, yatırımcı ve 

müşteriler ile buluşarak ABD pazarına giriş yapacak.

Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nın 9. döne-
minde ABD’ye gidecek teknoloji firmaları belli oldu. 
Firmalar programın Türkiye sürecinde 8 haftalık 
program boyunca mentorlar ile birlikte; iş modeli 
kanvası, pazar analizi, değer önerisi, müşteri bölüm-
leme, pazarlama stratejileri, büyüme ve ölçeklenme 
konuları üzerine çalıştı. Programın ABD sürecinde ise iki 
haftası San Francisco, iki haftası New York olmak üzere 

Globalleşecek Firmalar
Innogate Programı İle

Belli Oldu 

1 ay boyunca potansiyel müşteri ve iş ortakları ile bir 
araya gelerek, Türkiye’deki başarılarını globale de 
taşıyacak. İhracatın gücüyle ölçeklerini büyütmeye 
hazırlanan firmalar, program kapsamında sektörlerine 
özel atanan uzmanlardan birebir satış koçluğu hizmeti 
alarak, pazara giriş sürelerini kısaltacaklar. Programa 
katılan firmalar ayrıca Innogate’in ABD’deki ofis ve 
bağlantılarından program sonrasında da yararlanabilecek.
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İşte Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nın 
yeni döneminde ABD’ye gidecek o firmalar:

AKTEK: AKTEK, Smart Hospitality Management platfor-
muyla; otellere kolaylık, ziyaretçilerine de evde 
yaşadıkları konforu sunuyor.
ArkSigner: ArkSigner, bankalar ve finansal kuruluşlar 
için hatalı kimlik doğrulamadan kaynaklı sahtekarlık 
risklerini en aza indirilmesi ve müşteri-banka arasındaki 
işlemleri dijital imza ile imzalanabilmesini sağlayan 
çözümler sunuyor.
BIS Çözüm: BIS Çözüm’ün HRlytics ürünü yapay zekâ 
sistemiyle insan kaynakları yapılarındaki dataları işleyer-
ek, yıldız çalışanların ayrılma potansiyelini öngörüyor; 
yeni personel alımları ve içeriden yükseltmelerde 
yüzlerce başvuruyu otomatik eliyor ve böylece verimli, 
mutlu bir iş ortamına katkı sağlıyor.
XPoda: Xpoda “No code” yazılım geliştirme platformu 
sayesinde kurumların dijital dönüşümünü hızlandırır. 
Basit ve hızlı öğrenilen görsel ara yüzü sayesinde yazılım 
geliştiriciler hızla adapte olur, daha yüksek kalite ve 
verimlikte çalışarak, firmalara katma değer yaratır.
Shopi: Shopi, geleneksel mağazacılığın dijital dönüşümü 
için online ve offline kanalları birleştirebilmesi sayesinde 

mağaza içi verimliliği artıran çözümler sunuyor.
Reminis: Reminis, yapay zekâ destekli yüz tanıma tekno-
lojisi sayesinde, mezuniyet, maraton, açılış gibi etkinlikle-
rde kişilerin profesyonel fotoğraflarını online platform 
üzerinden alabilmesini sağlıyor ve fotoğrafçı ile anı 
sahipleri arasındaki bağ oluyor.
Select Optimus: Lojistik sektörü için tüm süreçleri 
kapsayan yazılımlar üreten Select Optimus, bulut 
tabanlı yazılımları ile lojistik firmalarının e-lojistik 
dönüşümünü sağlıyor. 
Simula ICT: Simula ICT, ortaya koyduğu esnek ve 
gelişmiş simülasyon altyapısı ile hangi alanda olursa 
olsun, kullanıcıların hızlı ve kolay model ile simülasyon 
geliştirmesine imkân tanıması yanında; senaryo tanımla-
ma, simülasyon koşumu, analiz ve raporlamanın da 
yapılabildiği entegre geliştirme ortamı sunuyor.

Innogate’in 10. Dönem başvuruları ise devam ediyor. 
Otomotiv ve mobilite firmalarının ihracat geliri kazan-
ması, var olanı artırması ve trendleri yakalaması amacıy-
la düzenlenecek programa başvurular 1 Nisan 2019’a 
kadar web sitesi üzerinden alınıyor.  
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Sunduğu çağrı merkezi altyapı sistemleriyle 300’den fazla müşteri ve 12 binden fazla 
kullanıcıya hizmet veren Innogate firması AloTech, Yemeksepeti CEO’su Nevzat 
Aydın’dan yatırım alarak 8 milyon dolar değerlemeye ulaştı. AloTech, Nevzat Aydın’dan 
aldığı yeni yatırımla, yurt dışı faaliyetlerini artırmayı ve ABD’de başlattığı SaaS satıcı 

kanalını dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyor.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, AloTech’in 
geliştirdiği teknoloji ve kendi pazarında sağladığı 
başarı ile yurt dışında ciddi büyüme potansiyeline 
sahip az sayıdaki Türk girişimlerinden biri olduğunu 
vurguladı. Türkiye’de kurulan ve Innogate Uluslar-
arası Hızlandırma Programı ile birlikte ABD pazarına 
açılıp SaaS satıcı kanalını oluşturan AloTech; 
şirketlerin doğru hamlelerle güçlü yatırımları çeke-
bileceğini kanıtladı. AloTech CEO’su Cenk Soyak 
yeni yatırımla ilgili AloTech’in sahip olduğu ileri 
teknoloji altyapısının yurt dışında birçok büyüme 
fırsatını barındırdığını, yapılan yatırımların en 
önemli sebebinin de bu olduğunun altını çizdi. Bu 
noktada Nevzat Aydın gibi girişimcilik dünyasının en 
önemli isimlerinden birinin, yatırımların durgun 
olduğu bir dönemde AloTech’e destek sunmasının 
büyük bir ayrıcalık olduğunu da belirtti. Innogate ile 
hızlıca globalleşen AloTech, ABD’den sonra Avrupa 
pazarına da açılacak. Yerli teknoloji firmalarına, 
uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş 
modeli ve strateji geliştirme fırsatlarını, eğitim, 
mentorluk, danışmanlık ve doğru kişi/kurumlara 
erişim desteklerini 360 derece bir programla sunan 
Innogate programına ABD’de müşteri, distribütör, iş 
ortağı veya partner bulmak isteyen teknoloji 
şirketleri katılabiliyor.

Innogate ile hızlıca globalleşen 
AloTech, ABD’den sonra Avrupa 
pazarına da açılacak.

Innogate Firması

Alotech  Nevzat  Aydın’dan
Yatırım Aldı
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INNOGATE
CORE  ADVICE

Şirketler kurulduğu lokasyonda belirli bir süre geçirip başarıya ulaştığında yönlerini 
bilinmeyen topraklara çevirir. Ürünleriyle yeni bir piyasayı ve pazarı keşfetmek ve 
fethetmek üzere yola çıktığında ise açıldığı yeni coğrafyayı oldukça iyi tanımak ve güçlü 
stratejiler ile adımları gerçekleştirmek gerekir. Tam da bu noktada devreye giren Innogate 
Uluslararası Girişimcilik Hızlandırma Programı Türkiye’de kurulup belirli bir ölçeğe ulaşmış 
olan güçlü firmaları ABD Pazarı’na taşıyor.  Bu kapsamda 9. Cohort’ta yer alan firmalar San 
Francisco biletini hazırlarken girişimcileri ABD piyasasına doğru strateji ile gitmeleri için 
hazırlayan Innogate Programı Pazarlama Koçu olarak görev yapan Eren Koçyiğit ile 

“Innogate Core Advice” köşemizde firmaları ABD Pazarı’nda bekleyenleri konuştuk!

E.K:“Merhabalar Eren Koçyiğit ismim. Innogate 
Programı’nda firma pazarlama koçu olarak görev yapıyo-
rum. Aynı zamanda Next Big Thing’in kurucusuyum. 
Bugün biraz Amerika’ya girerken Pazar seçimlerinin nasıl 
yapılması gerektiği ile ilgili konuşmak istiyorum. Sonuçta 
globalleşmenin önemli bir parçası ABD Pazarı’na gşrmek. 
Ama ABD’ye girmekte eyaletler arasında çok ciddi 
farklılıklar gösteriyor. Bu sebeple aslında birkaç kriterden 
bahsetmek istiyorum. Hedef kitle belirleme önemli. 
Persona diyoruz biz buna Innogate firmaları ile kendi 
aramızda konuşurken. Persona şu aslında: sizin ideal 
müşteriniz. İdeal müşteri tanımını yaptıktan sonra 
pazarlara bakarken ideal müşterinin hangi pazarda ve 
popülasyonda olduğu, ideal müşterinin yine iş modeline 
göre online tüketim alışkanlıkları gibi kriterlere bakmak 
işin bir mülteri tarafına bakmakla alakalı. Bir diğer tarafta 
rekabet. Bazı pazarlar ideal müşteri anlamında yeterli 
sayıda olabilir ama, o pazarlara zaten penetre olmuş 
firmalar varsa bir anda o eyalet bizim için cazibesini 
yitirebilir. Tabii tüm bunlara bakarken iş modeli en kritik 
husus. Çünkü siz bir B2C e-ticaret firması iseniz, sizin 
gireceğiniz pazarda, eyalette, işte online tüketim 
davranışları gibi, insanların online alışverişlerde en çok 
neyi aldığı gibi konular ön plana çıkıyor. Siz ama yine bir 
B2C Marketplaceseniz yani pazaryeriyseniz ve lokalden 
bir tedarikçi bulmanı gerekiyorsa gireceğiniz pazarda 

tamamen o lokal tedarikçinin durumu ön plana çıkıyor. 
B2B tarafa baktığımızda ise, B2B’siniz. SaaS ve enter-
prise satıyorsunuz, sattığınız endüstrilerin aslında eyak-
etkerdeki dağılımları ön plana çıkıyor. Ve ya mobil oyun 
firmasısınız, siz smartphone penetrasyonu gibi, insan-
ların toplam internetin ne kadarını mobilden tüketiyor 
gibi bilgilerini ölçmemiz ve değerlendirmemiz gerekiyor. 
Hatta bazı Innogate firmalarımızda yapılan satışın 
normalde nihai kullanıcıya, veya nihai işletmeye olması-
na rağmen, ABD’ye gittiğinde daha hızlı yol alabilmesi 
için, ben distribütör bulabilir miyim diye baktığı bir 
dünyada pazara dönüp distribütörlerin yoğunluğuna 
bakmaya gerekiyor.”



Ebeveynler İçin Çocuk Gelişimi Destek Platformu KİDOKİT!
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Gözde Nur Ömerli

KİDOKİT’i Tanıyalım!
İTÜ MAGNET’li

Türkiye’nin belirli bir ölçeğe gelmiş firmaları için “İleri Aşama Girişimcilik Merkezi” olarak 
çalışmalarına devam eden İTÜ Magnet, bünyesinde yer alan çeşitli firmalarla Türkiye’nin 
Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu firmalardan biri olan 

KİDOKİT ise ebeveynler için çocuk gelişimi destek platformu olarak hizmet veriyor.

İTÜ Magnetli firmalardan biri olan KİDOKİT Türkiye’de alanın-
da öncü firmalardan birisi. Geleceğimizin en önemli unsuru 
olan çocuklarımız üzerine eğilmiş olan KİDOKİT geliştirdiği 
platformla birlikte ebeveynlere çocuk gelişimi konusunda 
önemli destekler veriyor. KİDOKİT Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn 
Destek Platform’u olarak çalışmalarını adlandırdıklarını belirten 

KİDOKİT Genel Müdürü Gözde Nur Ömerli ise uzun vadede 
hedeflerini KİDOKİT’i yurt dışında kullanılır bir hale getirmek ve 
ismen tanınır kılmak olduğunu söylüyor. Bizde H2O ekibi olarak 
çalışmalarıyla dikkat çeken İTÜ Magnet’in dinamik firması 
KİDOKİT’i Genel Müdürü Gözde Nur Ömerli ile konuştuk. 
Gerçekleşen samimi ve kısa sohbeti ise sizler için derledik!

Merhabalar. Kendinizi kısaca tanıtmanız mümkün mü?
G.N.Ö: Merhabalar. Ben Gözde Nur Ömerli. KİDOKİT Çocuk 
Gelişimi ve Ebeveyn Destek Platformu’nun Genel 
Müdürü’yüm. KİDOKİT tablet ve cep telefonu uygulaması. 
Aynı zamanda web sitesi ile çocuk büyüten herkese 
çocuk gelişimi ile ilgili eğitmeyi hedefleyen dijital bir 
platform. 
Bize KİDOKİT’i anlatır mısınız? 
G.N.Ö: KİDOKİT Uygulaması temelde çocuğunuzun bilgil-
erini uygulamaya girdikten sonra bir gelişim testi sunar 
size ve gelişim testi sayesinde sanki bir terapi merkezine 
gitmişsiniz gibi çocuğunuzun durumunu belirler ve size 
uygun oyun ve aktivite programını kişiselleştirilmiş bir 
şekilde sunar. Uygulamamız günümüzde yaygın olarak 
görülen gelişimsel bozukluklar ve gelişim geriliklerini 
önceden tespit etmeyi amaçlar. 
Gelecek hedefleriniz nelerdir? Bu hedeflere ilerlerken 
İTÜ Magnet’ten ne türlü destekler görüyorsunuz?
G.N.Ö:Biz İTÜ Magnet’te 8 aydır yer almaktayız. 
Amacımız İTÜ Magnet içerisinde geliştirdiğimiz Ar-Ge 
çalışmalarımızı hem eğitim dünyamız hem de ebev-
eynlerimiz için geliştirmeye devam etmek. Ayrıca 
KİDOKİT’i yurt dışında kullanılır hale getirmek ve 
tanıtmak. İTÜ Magnet’te olmak hem networking 
açısından hem de sosyalleşmemiz açısından bizlere 

fırsat yaratıyor. Çeşitli etkinlikler sayesinde farklı 
firmalar ve kişilerle tanışma imkânımız oluyor. Birkaç 
tane de iş birliği yapmış durumdayız şimdiye kadar. 
Bunun dışında stajyer bulma ve öğrenci çalışanlardan 
faydalanma açısından da güzel imkanlara sahibiz. İTÜ 
Magnet’e destekleri için çok teşekkür ediyoruz.
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Masraft Kurucu Ortağı Begül Eray Sezgin, Nanomik 
Kurucusu Buse Berber Örçen ve SMG Kurucu Ortağı 
Gül Gürer Alimgil, İTÜ Magnet Fireside Chat Programı 
Teknolojiye Yön Veren Kadınlar söyleşisinde Şule 
Güner’in Sorularını yanıtladılar!

İTÜ Magnet 14 Mart gününde Design Thinking 
Viability etkinliğine ev sahipliği yaptı. Burcu 
Karakaya’nın gerçekleştirdiği seminere katılım 
oldukça yüksekti!

İTÜ MAGNET’te

Fireside Chat – Teknolojiye
Yön Veren Kadınlar Söyleşisi
Gerçekleştirildi!

İTÜ Magnet’te gerçekleştirilen Çevik Takımları 
Oluşturmak ve Yönetmek/Ekipleri Yetkilendirmek 
semineriyle Magnetliler sinerji dolu bir deneyim 
yaşadılar. Zülfikar Karakaya tarafından gerçekleştir-
ilen seminere katılım oldukça yüksekti!

Çevik Takımlar Oluşturmak ve 
Yönetmek / Ekipleri Yetkilendirmek
Semineri Düzenlendi!

İTÜ Magnet’te Desig
Thinking Viability!
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3. Ulusal 
Antarktika Bilim Seferi'nden dönen Türk ekibini 
görüntülü arayıp görüştü. Ekibi kutlayan Varank, "Biz 
de hem gururla hem de heyecanla izledik. Sanırım 
tüm Türkiye de izledi. Bu sene yabancı basın da 
sizlerle ilgilendi. Başarılı bir seyahat oldu. Geçici 
üssümüzü de orada yakında kalıcı hale getirebiliriz. 
Bizim de kutuplarda, Antarktika'da mutlaka söz 
sahibi olmamız lazım. Bilim insanlarımızın da orada 
araştırma yapabilmesi lazım. Sizler buna öncülük 
ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ekibimiz Yurda Döndü
Antarktika Bilim Seferi

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi koordinesinde 
gerçekleştirilen ve sefer liderliğini İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy’un 
üstlendiği 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan Türk ekibi yurda döndü. Ekibi 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap karşıladı.
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Bilim Adına Bayrağımız Orada Dalgalandı

Gerçekten Büyük Bir Misyondu

Yurda dönen ekibi karşılayan İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya ise büyük bir sevinç ve mutluluk 
yaşadıklarını dile getirerek, "Atatürk Havali-
manı'ndan 29 Ocak tarihinde 3. Ulusal Antarktika 
Bilim Heyeti'mizi yolculuğa uğurladık. Az önce 
sizlerle beraber ekibimizi karşıladık. Burcu Hocamız 
ekibimizi salimen buraya getirdi. Aileleriyle beraber 
İstanbul ve bütün Türkiye, bu sevinci yaşıyor." dedi. 
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Antarktika 
Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy'un 
4. gidişi olduğunu aktaran Yerlikaya, konuşmasına 

şu sözlerle devam etti: "Bilim heyetinin 3. ulusal 
seferini yüz akıyla, başarıyla ve büyük bir onurla 
yaptılar. Arkadaşlarıyla beraber yurduna kavuştu. 
Bu geziyi diğer gezilerden ayıran en önemli özelliği 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hazırlığı, 
arkadaşlarımızın çalışmasıyla Antarktika'da geçici 
bir üs kuruldu. Bilim adına bayrağımız orada 
dalgalandı. İstiklal Marşı'mız söylendi. Hepimiz o 
manzarayı gördüğümüz an sevinç ve onur yaşadık. 
Kalıcı üs kurmayla da alakalı arkadaşlarımız keşif ve 
fizibilite çalışmalarını yaptılar."

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. 
Burcu Özsoy da projeye destek veren Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Varank'a teşekkür etti. Özsoy, zorlu bir 
süreçten geçtiklerini söyledikten sonra, "Ellerim 
titriyor. Gerçekten büyük bir misyondu. Herkes çok 
yoğun çalıştı ve başardı. Çok duyguluyum. Herkesin 
sağlıkla döndüğüne bu gururu ülkemize yaşat-
tığımız için sizlerin de destekleriyle... 
Arkadaşlarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum. 
Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bilim heyetinin 3. ulusal seferini yüz akıyla, başarıyla ve
büyük bir onurla yaptılar. 
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Kanserli  Hücreleri 3 Boyutlu
Bilim İnsanlarımızdan

Görüntüleyen Cihaz
İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Yıldırım öncülüğünde başlatılan meme kanserini üç 
boyutlu görüntüleme çalışmalarından hareketle, kanserli hücrelerin üç boyutlu 
görüntülenmesini sağlayan bir cihaz geliştirildi. Cihazın önümüzdeki yıllarda 
geliştirilerek yalnızca birkaç yüz dolarlık maliyetiyle yüz binlerce dolar değerindeki 

cihazlara (konfokal mikroskop) rakip olması bekleniyor. 

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Yıldırım’ın tez danışman-
lığını yaptığı proje, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi, mezunumuz Dr. 
Adem Polat’ın İTÜ’de yaptığı doktora tezi sırasında 
bulunduğu Harvard Medical School ve Harvard-MIT 

Health Science and Technology’deki bilimsel çalışma-
lara dayanıyor. Mikroskop gibi mevcut iki boyutlu 
biyo-görüntüleme yöntemlerine alternatif olan cihaz, 
biyolojik numuneleri açısal tarama ile alınan projeksi-
yonlardan üç boyutlu görüntüleyebiliyor. Geliştirilen 
cihazla ilgili ön patent başvurusu yapıldı.

Cihazın maliyetinin önemli bir avantaj olduğunu ifade 
eden Doç. Dr. İsa Yıldırım, basit bir kameradan 
sökülen CMOS görüntü sensörü ile 200 dolardan az 
bir maliyetle cihazı ürettiklerinin bilgisini verdi. Dr. 
Yıldırım cihazla ilgili şunları kaydetti: “Minyatürize 
optik-tomografi cihazımızın geliştirilerek daha küçük 

boyuta düşürülmesi mümkün olacak. Maliyeti bir 
miktar artsa bile yüz binlerce dolarlık cihazların 
karşısında; fiyatı, boyutu, taşınabilir yapısı ve kolay 
kullanılabilirliği önemli bir tercih sebebi olacak. Biz bir 
yol açtık, bu yolun geliştirilerek topluma ve insan 
hayatına faydalı hâle gelmesini istiyoruz.”

Maliyeti Yalnızca 200 Dolar

Dr. Adem Polat Doç. Dr. İsa Yıldırım
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Dr. Adem Polat ise; geliştirilen cihaz 
sayesinde kanserli bir dokunun gelişimini, 
büyüme evresini izlediklerini ve cihazın hâli-
hazırda biyomedikal alanda kullanılabilir 
durumda olduğunu aktardı. Dr. Polat şöyle 
devam etti: 

Söz konusu çalışma, İngiliz Kraliyet Kimya 
Topluluğunun Lab on a Chip dergisine kabul 
edildi. Bilimsel makale, derginin editörleri 
tarafından, Şubat sayısı ön kapak konusu seçil-
di. Projenin dünya çapında ses getireceğine 
inandıklarını söyleyen Dr. Yıldırım ve Dr. Polat 
özetle şu bilgileri verdi: “Öngördüğümüzden 
daha büyük etkileri olabileceğini gösteren bu 
çalışma, önümüzdeki yıllarda kanser araştırma-
larına ışık tutacak ve kanserin gelişim neden-
lerinin izlenmesine katkı sağlayacak. Aynı 
zamanda düşük maliyetli, kolay kullanıma 
sahip ve taşınabilir olması sebebiyle de 
yaygınlaşmasının önü açılacak.”

Dünya Çapında Ses
Getirecek

“Vücuttaki dokuların, hücrelerin vücut ortamın-
daki gelişimini, hatta dokularla ilaçların 
etkileşimini ve kanserli dokuların ilaçlara 
verdiği cevap gibi noktaların aydınlatılmasına 
vesile olacak. Böylece kişiye özel tedavi uygu-
lanması mümkün olabilecek.” 
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İTÜ Tekstil Teknolojisi ve Tasarımı Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Özgür 
Atalay’ın araştırma proje önerisi, Avrupa Birliği Horizon 2020 Marie Skłodowska 

Curie Bireysel Araştırma Bursları kapsamında desteklenecek.

Dr. Özgür Atalay’ın “Textile based soft sensing 
actuators for soft robotic applications – TexRobots” 
isimli araştırma proje önerisi Avrupa Birliği Horizon 
2020 Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma 
Bursları (Individual Fellowships-IF) 2018 çağrısı 
kapsamında desteklenmeye değer görüldü. Proje, 
tekstil ve robotik teknolojisini bir araya getirerek 
giyilebilir rehabilitasyon cihazları geliştirmeye 
odaklanacak. 157,355 avro bütçe ile 2 yıl sürecek 
projenin ulusal ve uluslararası iş birlikleri oluştur-
ması ve küresel ölçekte yumuşak yapılı rehabilita-
syon cihazlarının geliştirilmesine katkı sağlaması 
bekleniyor. Araştırmacılar, proje kapsamında tekstil 
teknolojisi ile robotik bilimini bir araya getirerek 
tekstil temelli robotik yapılar üretecek. Üretilecek 
olan bu yapıların, kas güçsüzlüğü yaşayan bireylerin 

tedavisinde kullanılması hedefleniyor. Ayrıca üreti-
lecek olan tekstil temelli robotik yapılar sahip 
oldukları esneklik, yumuşaklık özellikleri sayesinde 
vücuda tam uyum sağlayarak güvenli bir kullanım 
sunacaklar. Bu yeni çalışmanın robotik teknolo-
jisinde çığır açıcı bir çalışma olması bekleniyor. İTÜ 
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’nden Dr. Gökhan İnce, 
projede danışman olarak yer alacak. 

Dr. Atalay yüksek lisans ve doktorasını İngil-
tere’de Manchester Üniversitesinde tamam-
lamıştır. ABD’de Harvard Üniversitesinde doktora 
sonrası araştırmalar yapan Atalay, akademik 
çalışmalarına İTÜ Tekstil Teknolojisi ve Tasarımı 
Fakültesi’nde devam etmektedir.

TexRobots Projesi
İTÜ’lü Akademisyen

ile Horizon 2020’de

Dr. Özgür Atalay Kimdir?

Dr. Özgür Atalay
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İTÜ’den Elektrik Arızalarına 

Yapay Zekâ  ile  Önlem
İTÜ’de geliştirilen öngörülü bakım teknolojisi projesi ile büyük veri ve yapay zekâ 
kullanılarak elektrik arızaları önceden tespit edilip önlenebilecek. Proje ile kesintisiz 

ve verimli enerji akışı sağlanması hedefleniyor.

Enerji verimliliği hedefi ile yeni proje geliştirmeye 
başladıklarını dile getiren İTÜ Elektrik Elektronik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, konuyla ilgili 
olarak şunları söyledi: "Bu, öngörülü varlık yönetimi 
projesi. Büyük veri ve yapay zekâyı kullanarak 
öngörülü bir bakım teknolojisi geliştirerek elektrik 
dağıtım şebekesinde arıza oluşmadan tespit edilip 

önlem alınabilecek. Böylece, enerjinin kesintisizliği ve 
verimliliği de sağlanabilecek." İTÜ Rektörlüğü ve 
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) arasında bir 
protokol imzalandığını ifade eden Şeker, projenin ilk 
etapta TREDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti sunduğu 
Trakya bölgesinde başlayacağını daha sonra Türkiye 
genelinde de uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Serhat Şeker, enerji verimliliğinin toplumun her 
alanına yayılması ve bu konuda çeşitli yöntemlerle 
farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi. Enerji 
şirketlerinin de farklı sistemlerle önemli derecede verim-
lilik sağlayabileceğine değinen Şeker, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planı ile 30,2 milyar dolar tasarruf 
sağlanacağını ve bu kapsamdaki hedeflere varıldığını 
anlattı. Şeker, enerji verimliliğinin ekonomiye çok büyük 
bir katkısının olduğuna dikkat çekerek, "Enerji verimliliği 

bir farkındalık işi. Bu farkındalığı oluşturmak hem devlet 
hem sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimizin 
görevi. Milli değerlerimizi tasarruflu kullanmamız gereki-
yor. Bu yüzden halk çok iyi bir şekilde bilgilendirilmeli. 
Üniversitelerin de bu konuda rol alması gerekiyor. Özel-
likle mühendislik fakültelerinde enerji verimliliği üzerine 
halka açık dersler konulmalı." şeklinde konuştu. Enerji 
verimliliğinin bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiği-
nin altını çizen Şeker, İTÜ olarak enerji verimliliğinin 
teknik boyutunda da çalışmaları olduğunu dile getirdi.

“Enerji verimliliği bir farkındalık işi”

Prof. Dr. Serhat Şeker
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İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde çalışmalarını sürdüren Apis Ar-Ge Uydu 
Takımı uzay teknolojileri alanında dünya genelinde üniversitelerin katıldığı 
Uluslararası CanSat Competition 2019’un 13 Mart’ta açıklanan Preliminary Design 

Review (PDR) sonuçlarında 1. oldu. 

CanSat Competition Başarısı
İTÜ  Apis  Ar-Ge’den

Amerikan Uzay Topluluğu (AAS) tarafından düzen-
lenen yarışma bu yıl 14-16 Haziran’da Teksas 
Stephenville’de gerçekleşecek. Yarışmaya destek 
verenler arasında; ABD Askeri Deniz Araştırmaları 
Laboratuvarı (U.S. NRL) ABD Ulusal Havacılık ve Uzay 

Ajansı (NASA), Siemens, Teksas Tarleton Eyalet 
Üniversitesi ile Praxis, Kratos, Lockheed Martin gibi 
şirketler yer alıyor. Apis Ar-Ge Uydu Takımı, 100 
üzerinden 99,61 puan alarak yarışmaya 1. sıradan 
katılmaya hak kazandı.

İTÜ Apis Ar-Ge, 93 takımın raporlarının incelendiği 
yarışmada ilk sırayı aldı. Cansat Competition’ı 2016’da 
genel klasmanda 9. sırada, 2017’de 4. sırada ve 
2018’de 3. sırada tamamlayan ekip her yıl daha iyi 
sonuçlarla en iyi minyatür uyduyu tasarlama yolunda 
ilerliyor. Bu yıl dünya çapında 40 takımın davet 
edildiği yarışmada takımların görevi autogyro sistemi-
nin faydalı yükte kullanılması olacak. Apis Ar-Ge’nin 
tasarladığı iki parça içerecek minyatür uydu, roketle 
fırlatılmasının ardından yaklaşık 700 metre yükseklik-
ten yere bırakılıp autogyro kontrolünde iniş yapana 
dek uydunun bilimsel faydalı yükünden; sıcaklık, 
basınç, pil voltajı, yükseklik, hız gibi telemetri verilerini 
kesintisiz olarak aktarabilecek şekilde tasarlandı. 

Her Yıl Daha İyisi
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İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Özcan Arslan tarafından yürütülecek projenin, 36 
ay sürmesi planlanıyor. Denizcilik ve Havacılık 
sektörlerinin ortaklaşa çalışacağı proje, 34 partneri 
bir araya getirirken yenilikçi oluşuyla öne çıkıyor. 
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Özcan Arslan, proje hakkında 
şunları ifade etti: “İnsan faktörü denizcilik ve 
havacılık sektöründe yaşanan kazaların en önemli 
kök sebeplerindendir. Otomasyonun artması, uzak-
tan yönetilen gemiler ve uçaklar, insan-makine 

etkileşimi tüm ulaştırma sektöründe yeni ve henüz 
tam oturmayan muhtemel riskleri de beraberinde 
getiriyor. Bu sebeple insan faktörünün emniyetteki 
etkileri gelecekte daha da belirginleşecek. 
Karşılaşılan zorluklar deniz ve hava taşımacılığı için 
ortaktır ve bu sebeple iki sektör disiplinler arası bir 
yaklaşımla iş birliği yaparak SAFEMODE projesinde 
insan faktörünün yönetimini ve risk modellemesini 
yapacak. Bu proje aynı zamanda, denizcilik ve 
havacılık sektöründe emniyet çalışmalarının uygu-
lanmasına katkı sağlayacak.”

Horizon 2020’ye Yelken Açtı
İTÜ  Denizcilik  Fakültesi

İTÜ Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nün tasarladığı 
“Strengthening synergies between Aviation and Maritime in the area of Human 
Factors towards achieving more efficient and resilient MODES of transportation” 

(SAFEMODE) başlıklı proje, AB Horizon 2020 kapsamında kabul edildi. 

Prof. Dr. Özcan Arslan
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