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H2O E-Dergisi’nin 29. Sayısı, 2019 yılı Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşen 
gelişmelerden oluşan içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda. 

Dergimizin İTÜ bölümü bu sayıda oldukça zengin bir içeriğe sahip. Geçtiğimiz 
günlerde İTÜ ve Vodafone işbirliğinde altyapısı oluşturulan İTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Karaca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer 
Fatih Sayan’ın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen VODAFONE Future Lab 
hizmete başladı. Gençlerimize geleceğin teknolojilerini test etmelerine ve 
geliştirmelerine imkân sağlayacak yapının hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Yine İTÜ Bölümü’nde Güneş Enerjisi Laboratuvarı kurulumundan, İTÜ ve 
Boeing arasında imzalanan eğitim iş birliği anlaşmasına, genç mucitlerimizin 
katıldığı İTÜ Robot Yarışları’ndan, dijital geleceğin tartışıldığı “Dijital 
Ekosistemler” paneline kadar birçok konuda bilgi sahibi olacağınız haber 
metinleri sizi bekliyor.

ARI Teknokent Bölümü’nde Yapı Kredi Teknoloji’nin EFMA Accenture 
Bankacılık Ayın İnovasyonu Ödülü’ne ilişkin başarısını okurken, diğer yandan 
başarılı ARI Teknokent firmaları olan GullsEye ve VeriPark’ı tanıyacağınız 
metinler sizleri bekliyor olacak. 

İTÜ Çekirdek Bölümü’nde genç ve dinamik girişimcilerimizle karşılaşacaksınız. 
Başlangıç olarak 200 tasarımcıyı dünyaya açma hedefiyle yola çıkan Hippist 
ve restoranlarda sipariş verme problemini çözmeyi amaçlayan Pardon 
girişimlerinin hikayelerine ortak olacakken, aynı zamanda “Çekirdek’te Neler 
Oluyor?” bölümüyle İTÜ Çekirdek’e ait en son ve güncel bilgilere 
erişebileceksiniz.

İTÜ Magnet’te ise önemli bir gelişme bizleri bekliyor. “Türkiye’nin Çekim 
Merkezi” mottosuyla çalışma hayatına devam eden İTÜ Magnet uygulamaya 
aldığı akşam ve hafta sonu paketleriyle özel sektör çalışanlarını “Bir sonraki 
işim, kendi işim!” sloganıyla girişim ekosistemine davet ediyor. Bu önemli 
gelişmeye ek olarak Pragma Craft ve H3M gibi İTÜ Magnet’te teknolojilerini 
geliştirmeye devam eden girişimcileri tanıyacağınız metinler de yine sizleri 
bekliyor olacak.

INNOGATE Bölümü’nde ABD’ye giden 9. Dönem Firmalarına ve ABD sürecine 
ilişkin genel bir değerlendirme metni sizi beklerken, INNOGATE ile 
teknolojisini yurt dışına taşıyan Select Bilişim ve Xpoda’yı tanıyacaksınız.

Son olarak İTÜNOVA TTO Bölümü bir klasik haline gelen röportajlar serisinde 
yeni bir röportaja ev sahipliği yapıyor. İTÜ Kimya Metalürji Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ile İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İklim 
Değişikliği Eylem Planı Projesini ve İTÜNOVA TTO’nun çalışmalarına sağladığı 
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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İklim değişikliği günümüzün en önemli problemlerinden biri olarak dünya genelinde genel 
bir kamuoyu görüşüne sahip. Endüstrinin ve sanayi kuruluşları sayısının artışı, tarım ve 
orman arazilerindeki azalış ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi çok çeşitli etmenlerle 
şekillenen iklimsel değişikliklerin yakın gelecekte insan yaşamını, çeşitli hayvan, bitki ve 

habitatın varlığını tehlikeye düşürebileceğine dair karamsar senaryolar da mevcut.

Bu noktada dünya genelinde genel ve yerel yöne-
timler çeşitli eylem planları ortaya koyarak iklim 
değişikliğini ve getirdiği etkileri azaltmayı hatta 
mevcut iklimsel niteliği daha da iyileştirmeyi 
amaçlayan çözüm önerileri sunmaya gayret 
gösteriyor. İTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi Öğre-
tim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim Tüketim 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu’da 
İSTAÇ A.Ş ve İTÜNOVA TTO ile birlikte 

gerçekleştirdikleri İklim Değişikliği Eylem Planı 
Paydaş Analizi Projesi ile İstanbul üzerinde iklim 
değişikliği ve olası problemler üzerine çözüm 
önerileri geliştirmeye ve sunmaya çalıştılar. 
Bizde H2O ekibi olarak Prof. Dr. Karaosmanoğlu 
ile bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları, 
İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Paydaş 
Analizi Projesi ve İTÜNOVA TTO’nun sürece 
katkıları üzerine bir röportaj gerçekleştirdik!

Prof. Dr. Karaosmanoğlu

Eylem Planı Paydaş Analizi Projesini 

İstanbul  İklim  Değişikliği 

Prof. Dr. Karaosmanoğlu: “İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı 
Paydaş Analizi Projesini Gerçekleştirmek Bir İTÜ ve İstanbul Mensubu 
Olarak Bana Gurur Verdi!”
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Bize kendinizden ve akademik çalışmalarınızdan 
bahsedebilir misiniz?
F.K: İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim Tüke-
tim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu.  
Sizlere tam kırk bir yıl önce birinci tercih olarak girdiğim 
İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’ndeki odamdan sesleni-
yorum. Tam kırk bir yıldır okuluma koşa koşa geliyorum. 
1982 yılında akademik kariyerime başladım. Enerji 
teknolojisi altında önce motor bio-yakıtları konusuna 
yöneldikten sonra, giderek yenilenebilir kaynaklı enerji 
teknolojisi, yağlama yağları, atıktan enerji üretimi 
sürdürülebilir üretim tüketim hizmet başlıklarında 
çalıştım. Hayattaki akademik hedefim ve sivil aktivist 
olarak hedefim her şey daha temiz teknoloji ile üretile-
bilir ve böylelikle insanoğlunun eliyle yer kürenin iklim 
değişimine yaptığı olumsuz etkiler azaltılabilir. Doktora 
konum son üç yıldır zorunlu olarak akaryakıt sektöründe 
kullanılan yakıt alkolü üzerineydi. İlk görev aldığım 
proje zamanındaki adıyla Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
bu konuda doktora tezime verdiği destekti. Bunu yıllar 
sonra ülkemde uygulanır olmasından da gurur duyuyo-
rum. Daha sonra küresele açıldığımda AB’ye aday ülkel-
erde bio-yakıt potansiyelinin belirlenmesi konusunda 
bir AB projesinin Türkiye raporunu yazdım.
İTÜNOVA TTO ile birlikte çalıştığınız projenin detay-
larından bahsedebilir misiniz?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İklim Değişikliği 
Eylem Planı Projesi’nin Paydaş Analizi kısmını tamam-
ladım. Bu konuda İTÜNOVA TTO’nun projesinde görev 
aldım. Bu paydaş İstanbul yurttaşlardan oluşuyor. Bele-
diyemiz çeşitli hizmetleri sunuyor. Bu arada paydaşlar 

arasında Kamu kurumları, iş dünyası, sivili toplum 
örgütleri ve yurttaşlarda var. Projedeki görevimle 
paydaş analizi kısmındaki görev tanımlarımla birlikte 
İstanbul için İstanbul’un paydaşlarının iklim değişikliği 
ile mücadele için yapılabilir, uygulanabilir eylemlerin 
belirlenmesi ve bu eylemlerin uygulamaya alınması 
konusundaki çalışmaları yaptık. Bu konuda iki tane 
büyük toplantı yaptıktan sonra anket çalışmaları yapıldı. 
Bu kısıma paydaşların ilgisi, ciddi bir şekilde yüksek 
oldu. Bütün paydaş çeşitliliğini bu toplantılarla yanyana 
getirmek gerekli yazışmaları yapmak ve bu eylem ve 
uyumlaştırma çalışmalarını planlamak hem İstanbullu 
olarak hem de İTÜ akademisyeni olarak bana onur ve 
gurur verdi. Bu projedeki sağ kolum, son doktorantım 
bölümümüzden birincilikle mezun olan Dr. Güner Ekşi idi. 
Güner ile birlikte ürettik ve İstanbul için bizde katkımızı 
sunduk.
Projede İTÜNOVA TTO’nun rolünden ve katkılarından 
bahsedebilir misiniz?
İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Projesi’ndeki göre-
vim İTÜNOVA TTO’nun yürütücülüğünü gerçekleştirdiği 
süreç ile oldu. Bu sırada kıymetli müdürümüz Dr. Ercan 
Çitil ve onun genç ekibiyle bir arada çalıştım. Bu projede 
görevlendirilme sürecim çok hızlı ve sürekli genç ekip 
tarafından bilgi akışı sağlanarak yürütüldü. Proje görevi, 
projenin lider-lokomotif belediye iştirak firması İstaç 
tarafından yönetildi. Benim sol yanımda İstaç’ın teknik 
ekibi, sağ yanımda İTÜNOVA TTO’nun ekibi yer aldı. 
Bunun sonucunda da bana ve sağ kolum dediğim Dr. 
Güner Ekşi’ye sadece çalışmak kaldı. Bizde çalıştık, üret-
tik ve paydaşların İstanbul’a olan katkısını belirledik biz 
de bir İstanbullu olarak bu katkıyı sunmuş olduk.



Araştırmada yer alan Geoff Hinchliffe yayımlanan 
basın bülteninde önümüzdeki otuz yıllık süre 
içerisinde günümüz koşullarında bilinen kış mevsimi-
nin yaşanamayacağını belirtirken bu görüş dünya 
genelinde gerçekleşmesi beklenen olası iklim 
değişikliğinin de çarpıcı sonuçlarını gözler önüne 
seriyor. Avustralya Ulusal Üniversitesi’nin (ANU) 
Sanat ve Tasarım Fakültesi ile ANU İklim Değişimi 
Enstitüsü’nde çalışan tasarımcıların oluşturduğu ekip, 
proje için faydalanılan bilgileri Avustralya’da bulunan 
Arazi Sahiplerine Yönelik Meteoroloji ve Bilimsel Bilgi 
Dairesi’nden verileri temin ettiklerini belirtmişler. 
Toplanan verileri çarpıcı bir şekilde kitlelere aktarmak 
istediklerini belirten ekip üyeleri sonucu bir kadran 
düzeni etrafında renk, şekil ve boyut kullanarak, 
bütün bir yılın sıcaklık değerlerini tek karede gösterir 
biçimde yapmaya karar verdiğini belirtiyor. Oluşturu-

lan simülasyon aracında dört mevsimim mevcut koşul-
lardan farklılık gösterdiğini fark eden araştırmacılar 
adına konuşan Hinchliffe basın bildirisinde “Her mev-
simin tarihsel olarak ortalama sıcaklıklarına baktık ve 
bunları, yansıtılan veriler ile karşılaştırdık. Ardından 
ise, her yerde, sürekli veya devam eden hiçbir kış 
mevsimi döneminin mevcut olmadığını bulduk.” 
Sözleriyle gelecekte beklenen çarpıcı gelişmeyi 
kamuoyu ile paylaştı. Araştırma açısından önemli bir 
sonuçta gelecekte Avustralyalıları, kış mevsimi yerine 
ilkbahar, sonbahar ve “yeni yaz” şeklinde adlandırılan 
daha uzun bir mevsim beklediğine inanılması. Tahmin-
lere göre, yeni mevsimde sıcaklık ortalaması, sürekli 
ve aralıksız biçimde 40 derece Celsius’un üzerinde 
olacak. Tüm bu süreçlerin sonunda ise önümüzdeki 
otuz yıllık süreçten sonra Avustralyalıları kış mevsimi-
ni yaşamanın pek olası olmadığı günler bekliyor.

8

Yılından İtibaren Hiç Kış Yaşanmayacak

Avustralya’da 2050
Bir grup bilim insanı ve tasarımcılardan oluşturulan bir ekip bir araya gelerek Avustralya 
halkını bilgilendirmek için bir simülasyon aracı geliştirdiler. Geliştirilen araçla kendi 
şehirlerindeki iklim durumunun nasıl olacağını ortaya koymaya çalışan ekip çalışmalar 

sonunda Avustralya halkını bekleyen ürkütücü keşifler ortaya koydular.



Bilim insanları bu buluşun farklı bir yönüne daha 
dikkat çekiyor. Yapılan bildiride bu buluş ile birlikte ilk 
insanların Afrika topraklarından Güneydoğu Asya’ya 
doğru uzanan bir yolculuğa çıktıklarını kabul etmenin 
mümkün olduğu belirtildi. Araştırma ilerledikçe bulu-
nan dişler ve iskelet parçaları bölgedeki evrim süreci-
nin sanılandan çok daha karmaşık bir yapıya sahip 
olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmada ilk insanların 
buraya geldiği dönemde burada 3-4 adet farklı türün 
daha olduğu belirlendi. Bu türlerden biri Hobbit 
denilen ve 50 bin yıl önce Endonezya’da Flores 
Adası’nda yaşayan Homo Floresiensis. Ancak açıkla-
nan raporlara göre en dikkat çekici bulgu ise Callao 
Mağarası’nda bulunan iskelet ve diş parçalarının 
tarihi. Bulunan kalıntılar 50 ila 67 bin yıl öncesindeki 
bir dönemde yaşamış üç yetişkin ve bir çocuğa ait. Bu 
kalıntıları ise diş, el ve ayak tarak kemikleriyle kırık 
bir kalça kemiği oluşturuyor. Uzmanlara göre Humo 

Luzonensis yakın zamanda yaşamış insanlara benzer 
fiziksel özellikler taşırken aynı zamanda Afrika’da 2 
ila 4 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen ve iki ayağı 
üzerinde yürüyebilen maymun benzeri bir tür olan 
Australopithecus’ların da ilk üyeleri ile benzeşiyor. 
Ayrıca Humo Luzonensis’e ait el ve ayak parmak-
larının kavisli olması bu türün tırmanmayı önemli bir 
aktivite olarak gördüklerinin işareti olabilir. Tırman-
ma Australopithecus içinde oldukça önemli bir aktivi-
te. Bilim insanları arasında bu gelişmelerden evvel 
Afrika topraklarını ilk terk eden türün Homo Erectus 
olduğu yaygın bir şekilde düşünülüyordu ancak Gün-
eydoğu Asya’da yaşanan bu bulgular ve gelişmeler 
insan ailesi ağacının seyahatlerine ilişkin birçok tezin 
varlığını değiştirebilecek nitelikte. Son olarak Luzon 
Adası’na sadece deniz vasıtası ile ulaşılabilmesi de 
ilk insanların buraya nasıl geldiği konusunda bir çok 
soru işaretini beraberinde getiriyor.
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Filipinler’de
Yeni Bir İnsan Türü Bulundu

Araştırmacılar çalışmalara devam ettiği Filipinler’in Luzon Adası’nda nesli tükenmiş yeni bir 
insan türü keşfetti. Callao Mağarası’nda devam eden araştırmalar kapsamında 13 fosil 
kemik ve diş kalıntısı bulunmuştu. Bulunan kalıntılar “Humo Luzonensis” adı verilen yeni tür 
ilk insanlarla günümüze görece daha yakın dönemde yaşamış insanların benzer fiziksel 

özelliklere sahip olduğuna işaret ediyor.



Paleontologlar, deniz memelisinin bedeninin dört 
metre uzunluğunda olduğunu belirtirken, bacaklarıy-
la hem yüzüp hem de karada yürüyebildiğine 
inanıyorlar. Vücut ağırlığını taşıyan dört bacakları ve 
kuvvetli kuyruğunun varlığıyla bu yarı-su balinası, su 
samuruna ve kunduza benzetiliyor. Araştırmacılar 
bulunan fosilin balinaların gelişimi ve nasıl 
yayıldıklarına ışık tutabileceğine inanıyor. Araştır-
maya katılan Belçika Doğa Bilimleri Kraliyet 

Enstitüsü’nde görevli bilim insanı Dr. Oliver Lambert, 
Hindistan ve Pakistan dışında keşfedilmiş dört 
ayaklı balinalar içinde bulunan en sağlıklı örnek 
olduğunu belirtirken, balina fosili, Peru’nun Pasifik 
kıyısına 1 km mesafede Media Luna plajındaki deniz 
sedimanında bulunduğunu açıkladı. Bilim insanları 
fosilin Peru’da bulunmasının ilginç olduğunu 
düşünüyor, çünkü ilk balinaların yaklaşık 50 bin yıl 
önce Güney Asya’da evrimleştiğine inanılıyordu.

Balinalar, vücutları suya daha dayanıklı hale gelince Kuzey 
Afrika ve birçok fosilin bulunduğu Kuzey Amerika’ya göç 
etmişlerdi. Bilim insanlarının bu son keşfi, ilk balinaların 
Güney Amerika’ya göç ettiklerine işaret etmesi bilim tarihi 
açısından önemli bir bulgu. Londra Doğal Tarih Müzesi’nde 
eski balina araştırmacısı Travis Park konuyla ilişkili verdiği 
demeçte “Balinalar, evrimin ikonik örnekleri. Küçük 

toynaklı memeliden, bugün gördüğümüz mavi balinalara 
evirildiler. Okyanusları nasıl fethettiklerini görmek çok 
ilginç” dedi. Fosil için kazı çalışmalarını Peru, Fransa, İtalya, 
Hollanda ve Belçika’dan paleontolojistlerden oluşan 
uluslararası bir ekip yürütürken ekipte yer alan bilim 
insanları bulunan fosile ‘Pasifik’e ulaşmayı başaran gezgin 
balina’ anlamına gelen ‘Pregosetus pasifikus’ adını verdi.
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Bulundu!

Peru’da 

Dört Bacaklı Balina Fosili 
Peru’da yaklaşık olarak 43 milyon yıl öncesine ait dört bacağı bulunan, ayakları perdeli 

biçimde ve toynakları var olan bir balina fosili bulundu.

Gezgin Balina



Türkiye’nin sanayide ihtiyaç duyduğu nitelikli 
insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla 
TÜBİTAK tarafından başlatılmaya karar 
verilen 2244 Sanayi Doktora Programı, 
üniversite sanayi iş birliğinin vücut bulacağı 
çalışmalardan biri olacak. İTÜ, güçlü network 
ağı ile birlikte 10 farklı sektörden bir araya 
geldiği öncü firmalarla belirlenen farklı 
başlıklarda öğrencileri istihdam ederken, 
üniversitede üretilen akademik bilginin 
sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda çözüm 
geliştirmesi için kullanımı sağlanacak. Tekstil 
teknolojileri ve mühendisliği, inşaat 
mühendisliği, mimarlık, kimya, bilgisayar 
mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilgi sistem-
leri, haberleşme ve kontrol mühendisliği, 
elektronik ve haberleşme mühendisliği, 
elektrik – elektronik mühendisliği gibi farklı 
disiplin kategorilerinde istihdam edilecek olan 
öğrencilerin alımlarına ise yeni eğitim öğretim 
yılının güz döneminde başlanacak. Programa 
kabul edilen doktora öğrencileri 4 yıl boyunca 
4.500 TL burs almaya hak kazanırken, aynı 
zamanda gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla 
sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda doktora 
tezini hazırlayacak ve mezuniyet sonrası özel 
sektörün çalışma koşullarına hazırlanmış 
olacak. Programa başvuracak öğrencilerin 
tezli yüksek lisans derecesine sahip olması, 
doktora öğrencisi ise doktora yeterlilik 
aşamasını geçmemesi gerekiyor.
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40 Doktora Öğrencisi İstihdam Edecek!

İTÜ, TÜBİTAK 2244
Sanayi Doktora Projeleri Kapsamında

İTÜ, TÜBİTAK’ın 2244 Sanayi-Doktora Programı kapsamında 2019-2020 güz 
eğitim döneminde iş birliği anlaşması imzaladığı 10 farklı sektörde hizmet veren 

firmalarla birlikte 40 adet doktora öğrencisi istihdam edecek.



Kısa sürede sektöründe ilk üç arasında gösterilebi-
lecek seviyeye yükselen GullsEye, terminal işletim 
sistemini üreten ve aynı zamanda pazarlayan 
şirketler arasında en hızlı yayılan, en çok müşteriye 
en kısa sürede sahip olan bir şirket olarak elde 
ettiği başarısıyla da ulusal ve uluslararası piyasal-
arda adından söz ettirmeyi başarıyor! Önemli 
başarılarıyla Terminal Operating System sektörüne 
yeni bir soluk getiren GullsEye’yı GullsEye Lojistik 
Teknolojileri Genel Müdürü Mehmet Ali Kayaoğlu 
ile konuştuk!

İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren GullsEye, Terminal Operating System 
sektöründe hizmet veren bir firma. Yaklaşık olarak bir yıllık bir geçmişe sahip olsa da 
yıllardır bu açılımın altyapısını hazırlayan Ar-Ge çalışmalarıyla haşır neşir olan ekip 
ürününü pazara sunmaya hazır hale gelmesinden bu yana oldukça ciddi bir biçimde 

mesafe kat etmiş durumda.

GullsEye! 

Kısa Sürede Sektöründe İlk Üçte
Kendine Yer Bulmayı Başaran Teknokentli:

Bize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz?
İsmim Mehmet Ali Kayaoğlu. GullsEye Lojistik Teknolo-
jileri’nin Genel Müdürü olarak görev yapıyorum. GullsEye, 

12

Mehmet Ali Kayaoğlu
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bir kapı girişinden kapı çıkışına, konteynırların yerleştir-
ilmesine ve  bu yerleştirme sırasında kullanılan optimi-
zasyona varana kadar limanlardaki bütün iş süreçlerini, 
otomotize eden kontrol altında tutan ve yönetmenizi 
sağlayan bu sayede doğal olarak liman verimliliğini 
arttıran yazılım aslında.
Firmanızın bir doğuş hikayesi var mı?
Biz bu şirketi 1 yıl önce kurduk çok yeni çok taze bir şirket. 
Birinci yaşımızı henüz kutladık. Bu bir kurumsal girşimcilik 
hikayesi özünde. Daha önce yine ARI Teknokent’te faali-
yet gösteren Softtech bünyesinde bir departmanken biz 
bu ürünü geliştirmeye başladık. Bir teknokent projesi idi 
zaten ürün. Yaklaşık 10 yıl süren bir geliştirme safhasın-
dan sonrada iki yıl önce artık pazara hazır hale geldiğimize 
karar verip müşterilere sunduk. Farklılık yaratmayı, 
“Disruptive Technology” sloganıyla götürüyoruz ve 
müşterilerimize sunduğumuz yeni teknolojilerle, daha 
hızlı müşteri bulma onları daha hızlı tempoya alıştırma gibi 
bir yöntemle çalışıyoruz. Sektörde var olan ürünlerde 
birkaç farklı kategori var. Bunlardan bir tanesi gerçekten 
uluslararası standartları sağlayan, limancılığın ve termi-
nalciliğin bütün ihtiyaçlarını yerine getiren sürdürülebilir 
yazılımlar varki bunların toplam sahip olma maliyetleri çok 
yüksek. Sadece fiyat anlamında söylemiyorum barındır-
manız gereken insan kaynağı ve işletmek için harcamanız 
gereken efor anlamında da çok yüksek bir sahip olma mali-
yeti var. Bir de arada kalmış yazılımlar varki bunlar nispe-
ten daha bütçesi karşılanabilir ürünler ama bunlarda belirli 
standartları yakalama konusunda sorunlar yaşıyorlar. 
Uluslararası ölçekte problem yaşayabiliyorlar. Sürdürüle-
bilirlik destek gibi konularda yeterli güveni sağlamıyorlar. 
Bu analiz aslında bu pazarda ciddi bir olasılık olduğunu 
gösterdi. Ve biz bu ürünü yazmaya geliştirmeye karar 
verdik, iyi ki de yapmışız. Çok kısa bir süre içerisinde dünya 
ölçeğinde bilinen artık hadi bana TOS’ların listesini ver 
dediğiniz de ilk üçte muhakkak sıralanan bir ürün haline 
geldi. Dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Biz iki yıl 
içerisinde 11 terminale ulaştık ki bunlardan iki tanesi yurt-
dışında. Bu bizim ne kadar hızlı büyüdüğümüzü ve gelece-
kte de hızla büyüyeceğimizi gösteriyor. Önümüzdeki yıl 
için çok ümitliyiz çünkü sektörde önemli aktörlerle artık 
stratejik işbirliği anlaşmaları imzalamak ve bu sayede 
sektöre girmek gibi bir avantaj sağlıyoruz. 
İTÜ ARI Teknokent’in şirket olarak size katkısı nedir?
ARI Teknokent doğası gereği bütün şirketlere sağladığı bir 
kısım maddi faydalar varki bunlardan bahsetmeye hiç 
gerek yok. KDV muafiyeti, vs gibi konularda. Ama bunun 
ötesinde biz teknokentte ve İTÜ kampüsü içerisinde yer 
almanın farklı avantajlarını yaşıyoruz. Bunlardan en önem-

lisi Ar-Ge konusunda üniversite ile işbirliği yapıyoruz. 
Örneğin çok gurur duyduğumuz optimizasyon motorunu 
geliştirirken İTÜ ve Chicago Loyola Üniversitesi ortak bir 
akademik çalışmayla yeni bir algoritma ortaya koyduk ki 
gururla her katıldığımız fuarda sektörün en iyi pazarın en 
iyi optimizasyon motoru olduğunu söyleyebiliyoruz. Staj 
döneminde tanıştığımız arkadaşlarımızda önce öğrencilik 
hayatlarında part-time ardından full time çalışmaya 
devam ediyoruz ki bu sayede hem yeni hem de enerji 
katacak ve mutluluklarını bizimle paylaşacak bir ekiple 
çalışma fırsatımız oluyor hem de başarılı arkadaşlarla 
birlikte daha da hızlı büyüme şansı elde ediyoruz. 
Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’na da 
katıldınız. Süreç nasıldı? Size getirisi ne oldu?
Innogate herşeyden evvel keyifliydi onu bir defa belirtey-
im. Çünkü ticari getirisinin ötesinde orada bir ekiple ve 
ekosistemle tanışma şansı oluyor ki bunun çok ciddi 
katkısı oluyor. Farklı sektörlerde iş yapan, farklı sektörle-
rde dikeylerde çalışan insanlarla birlikte bir vizyon 
genişlemesi yakalayabiliyorsunuz bu çok önemli bir şey. 
Bir diğeri Innogate’in kendisi kadar hazırlık sürecinde özel-
likle mentorların yönlendirmeleri benim açımdan kişisel 
olarak önemli bir katkıydı. Hem satış pazarlama dünyasına 
genel bakış, hem müşteriye ürünü sunma konusunda yeni 
bir yöntem önermesi benim gibi mühendis kökenli insanlar 
için aslında oldukça büyük bir açılım. 
Sizin ya da şirketiniz için başarının tanımı nedir?
Başarı aslında hedeflerine mutlu olarak ulaşmaktır. İnsan 
hedeflerine ulaşabilir bu ona mutluluk getirmeyebilir. Ama 
hedeflerinize öngördüğünüz zamanda ve mutlu bir şekil-
de ulaşabiliyorsanız bence başarılısınız. 



Artırılmış gerçeklik teknolojisini Türkiye ve Avrupa’da 
bir test kurumu olarak ilk kez devreye almanın gururunu 
yaşadıklarını belirten OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, 
“Otomotiv firmaları testlerini bizlere yaptırırken süreci 
yerinde izlemek ve test sürecine müdahale etmek 
isteyebiliyorlar. Bu da lokasyonumuzdan uzak firma 

temsilcilerinin tesisimize gelmesi ve zaman-maliyet 
kaybı oluşması anlamına geliyor. Bundan böyle bir ilke 
imza atarak, dünyanın neresinde olursa olsun 
mühendislik ve test hizmetlerimizden yararlanmak 
isteyenler, ilgili parçaların test, kontrol ve denetim gibi 
tüm süreçlerine uzaktan birebir katılabilecekler” dedi. 

İTÜ ARI Teknokent yerleşkesinde hizmet veren ve son 
olarak 2,5 milyon TL’lik bir yatırımla yeni prosedüre göre 
modernize edilmiş WLTP Emisyon Test Laboratuvarı’nı 
devreye alan Otomotiv Teknolojileri Araştırma 
Geliştirme Merkezi (OTAM), bir ilki gerçekleştirerek 
artırılmış gerçeklik teknolojisi ile test devrini başlattı. 

Hizmet verdiği şirket temsilcilerinin, aynı anda OTAM 
bünyesindeki yetkiliye birebir bağlanarak ekran 
paylaşımından çizime, yazışmadan bilgilendirmeye kadar 
tüm operasyona eşgüdümsel katılımını sağlayan 
“Artırılmış Gerçeklik Platformu”, hem zaman kaybını hem 
de maliyetleri azaltarak müşteri memnuniyetini artırıyor. 

 Test Devrini Başlatıyor!
OTAM, Artırılmış Gerçeklik ile

Otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalar 
yürüten Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), bir ilki hayata 
geçirerek Artırılmış Gerçeklik Platformu’nu sektöre ve müşterilerine sundu. Hizmet 
verdiği otomotiv firmalarının Ar-Ge’ler arası eşgüdümlü çalışmasına olanak tanıyan 
teknoloji ile birden fazla yetkilendirilmiş şirket kullanıcısı, aynı anda OTAM’ın test 
yetkilisine bağlanarak süreçleri birebir takip ederek zaman kaybı ve maliyetleri azaltıyor.
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Kullanıcılar internet aracılığıyla, testi gerçekleştiren 
teknisyenin akıllı gözlüğüne veya akıllı telefonuna bağla-
narak parçaların test, kontrol ve denetim gibi tüm aşama-
larını uzaktan etkileşimle takip edebiliyorlar. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan OTAM Genel Müdürü Ekrem 
Özcan, yenilikçi bakış açısıyla devreye aldıkları artırılmış 
gerçeklik teknolojisi sayesinde, OTAM ile işbirliği 
gerçekleştirenlerin daha hızlı ve efektif yönetim kabili-
yeti edindiklerini belirterek, “Otomotiv firmaları testlerini 
bizlere yaptırırken süreci yerinde izlemek ve süreçlere 
müdahale etmek isteyebiliyorlar. Bu da Türkiye’nin farklı 
lokasyonlarında yer alan müşterilerimizin veya Roman-

Artırılmış Gerçeklik Platformu 
sayesinde görsel ve işitsel haberleşme 
sağlanarak üretici ile birlikte çalışma 
ayrıcalığı sunduklarını belirten Özcan, 
“İnternet aracılığıyla merkezimize 
uzaktan erişen firma yetkilisi, teknisy-
enimiz akıllı gözlük veya akıllı 
telefonundan ne görüyorsa birebir 
görüyor. Örneğin uzmanımız eğer bir 
motor üzerinde çalışıyorsa, kullanıcı da 
motoru birebir görmek suretiyle süreci 
takip ederek gerekli yönlendirmeleri 
yapıyor” ifadelerini kullandı.

ya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde bulunan 
müşterilerimizin tesisimize gelerek zaman-maliyet kaybı 
yaşamaları anlamına geliyor. Biz de bu kayıpların önüne 
geçmek adına İTÜ Arı Teknokent girişimlerinden Hangaa-
rlab ile işbirliğine giderek Artırılmış Gerçeklik Platfor-
mu’nu hayata geçirdik. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin 
günden güne değişik sektörlerde kullanım örnekleri 
artmaya başladı. Test sektöründe ise bu uygulamayı 
müşterilerinin kullanımına açan ilk biz olduk. Artık ister 
Fransa’dan, ister Bursa’dan olsun müşterilerimiz, tesisi-
mize gelmeden istedikleri an bağlantı kurarak test 
ortamına adapte olabiliyorlar” diye konuştu. 

OTAM merkezine bağlanacak kişilerin tanımlanması 
suretiyle sürecin işlediğini belirten Özcan, “Müşterim-
izin ekibinden tanımlanan kullanıcıların, gireceği 
odalar ve sınırları belirleniyor. Kullanıcının izin verdiği 
ölçüde teknisyenler de ağa bağlanabiliyor. 

Bağlandığında dünyanın neresinde olursa olsun sanki 
o odadaymış gibi hareket edebilen ve sabitlikle sınır-
lanmayan kullanıcılar, aynı zamanda teknisyenimizle 
birlikte belge ve dokümanlar üzerinde de gerçek 
zamanlı çalışabiliyorlar” dedi. 

Akıllı uygulamalarla
yerinden takip!

Gerçek zamanlı çalışma imkanı

İTÜ ARI Teknokent’te yerleşik girişimlerden Hangaar-
lab tarafından geliştirilen V-Sight Endüstriyel 
Artırılmış Gerçeklik Platformu’nun kurumsal iş gücünü 
giyilebilir ve mobil yazılım entegrasyonuyla akıllı iş 
gücüne çevirdiğini vurgulayan Ekrem Özcan, “Uzman 
kullanıcı, video yayını üzerinde 3D nesneler 
yerleştirme, çizim yapma ve işaretleme yapabiliyor, 
video yayınından ekran alıntısı yapabiliyor. Yazışma 
özelliği ise müşterinin uzmana hızlı ve kolayca yazıy-
la bilgi aktarmasına olanak sağlıyor. Netice itibarıyla 
bu platformun kurumsal verimliliği çok daha 
artırdığını görüyoruz” diye konuştu. 

Kurumsal verimlilik artıyor
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Yapı Kredi, böylece teknoloji dünyasının önde gelen 
organizasyonlarından EFMA Accenture Dağıtım ve 
Pazarlama İnovasyonu Ödülleri’nde de finale 
kalmaya hak kazanmış oldu. Yapı Kredi Genel Müdür 
Yardımcısı Cahit Erdoğan, bankacılık sektöründeki 
en yenilikçi projeleri küresel düzeyde belirlemeyi 
amaçlayan EFMA’dan alınan ödülle ilgili şu değer-
lendirmede bulundu: “Temelinde doğal dil işleme ve 
makine öğrenmesi gibi farklı yapay zeka teknolojil-
eri bulunan FOCA projemizle kurumsal, ticari ve 
KOBİ bankacılığı kapsamında şirketlerin finansal 
belgelerini işleyerek finansal analizin 
otomasyonunu gerçekleştirdik. Öncesinde bir 

finansal analist tarafından bir firmanın analizinin 
yapılması günler sürerken, bu proje sonucunda 
sadece birkaç saniyede firmanın finansal analiz 
aşaması tamamlanıyor. Haziran ayından günümüze, 
toplam 177.000 kurumsal, ticari ve KOBİ şirketinin 
finansal analizi bu proje kapsamında tamamlandı. 
EFMA ve Accenture’ın dünya çapında en iyi uygu-
lamaları yaygınlaştırmak ve paylaşmak amacıyla 
gerçekleştirdiği aylık değerlendirmede küresel 
düzeyde birçok inovasyonun arasından seçildiğimiz 
için mutluyuz. Yapı Kredi olarak yapay zeka tekno-
lojilerine yatırım yapmaya, müşterilerimize farklı 
bir deneyim yaşatmaya devam edeceğiz.’’

Yapı Kredi Teknoloji’ye 
Ödül

Yapı Kredi Teknoloji, İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği satış ve finansal analiz amaçlı 
yapay öğrenme projesi FOCA ile ‘EFMA Accenture Bankacılık Ayın İnovasyonu Ödülü’nün 

sahibi oldu!
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VeriPark Genel Müdürü Aslı Derbent Özkan, belgem.io 
projesiyle ilgili şöyle konuştu: “Bu proje özelinde de 
olduğu gibi, Blockchain artık finans, enerji, sağlık, tele-
komünikasyon, eğitim ve lojistik gibi birçok alanda 
insanların hayatlarını kolaylaştıracak, bireylerin birbir-
ine olan güven problemini ortadan kaldıracak. Biz de 
VeriPark olarak Blockchain’i geleceği değiştirecek 
teknolojilerden biri olarak görerek bu konuda Ar-Ge ve 
kavram doğrulama çalışmaları gerçekleştiriyoruz, alt 
yapımızı geleceğe hazır hale getiriyoruz.”

Eğitim Sertifikaları Blockchain
Veripark  belgem.io  Projesiyle

Tabanlı Dijital Dünyaya Taşınıyor
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.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 
Microsoft ve VeriPark iş birliğiyle 
hayata geçirilen belgem.io projesi 
sayesinde kurumlar blockchain tekno-
lojisini daha yakından tanıma fırsatı 
yakalarken, son kullanıcılar da aldıkları 
eğitim sertifikalarını güvenli bir şekilde 
blockchain altyapısında saklayıp 
diledikleri kurum veya kişilerle 
paylaşabiliyorlar. Dijital bir belge plat-
formu olan belgem.io, kurumlardan 
eğitim alan bireylerin eğitim sonunda 
edindikleri eğitim sertifikalarının özel 

bir Ethereum blockchain platformunda 
saklanması, görüntülenmesi ve 
paylaşılmasını sağlıyor. Projenin 
başlangıç aşamasında BKM – BBN 
Akademi, Blockchain Türkiye Platfor-
mu, FinTech Istanbul ve çok yakında 
Microsoft CloudSociety eğitimlerine 
katılan kişiler sertifikalarını belgem.io 
uygulaması üzerinden dijital ortamda 
alacak, ileride ise yeni kurumların proj-
eye eklenmesiyle birlikte çok daha 
fazla sayıda kişi bu uygulamadan 
faydalanabilecek.

Aslı Derbent Özkan: “Blockchain
geleceği değiştirecek”
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Çok büyük yıldızların –Güneş’ten daha büyük- 
patlayıp içlerine çökmesi sonucu oluşan kara 
delikler büyük kütleleri ve güçlü çekim kuvvetleri 
olan kozmik yapılardır. Çekim kuvvetleri ile yeterli 
yakınlıkta bulunan her şeyi içine çekebilir. Kara 
delikler birkaç farklı şekilde oluşabilir. Bunlardan 
biri yıldızların çökmesi sonucu oluşan kara delikle-
rdir. Bir gök cisminin iç basıncının kendi kütlesinin 
çekimini yenemediği durumda yıldız çökmeye 
başlar. Eğer yıldızın kütlesi belirli bir değerin üze-
rindeyse çökmeyi durdurabilecek bir mekanizma 
olmadığından yıldız çöker ve kara delik oluşur. 
Yaşadığımız çağda kara deliklerin oluşmasına sebep 

olabilecek yüksek yoğunluklar sadece yıldızlarda 
bulunuyor. Fakat Büyük Patlama’dan (Big Bang) 
kısa bir süre sonra evrenin çeşitli bölgelerindeki 
yüksek madde yoğunluklarının da kara deliklerin 
oluşmasına sebep olduğunu savunan görüşler de 
var. Evrenin ilk zamanlarındaki koşulları kullanarak 
yapılan tahminler bu şekilde oluşabilecek kara 
deliklerin kütlelerinin, Planck kütlesi ile Güneş’in 
kütlesinin binlerce katı arasında değişebileceğini 
gösteriyor. Bunlara ek olarak kütlesi Planck 
kütlesinden daha küçük kara deliklerin, 
parçacıkların yüksek enerjili çarpışmaları sırasında 
oluşabileceğini belirten görüşler de bulunuyor.

Görüntülenmesinin ardından tüm dünyada büyük yankı uyandıran hatta pek çok 
platformda haftanın en çok arama yapılan konu başlığı olan kara delikleri daha yakından 
tanımak ister misiniz? Kara delik nedir, neden oluşur vb. akla gelen birçok soruların 

cevaplarını sizler için toparladık. 

 Bilinmeyenler

İlk Kez Görüntülenen

Kara  Delik  Konusunda
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Uzak bir galaksinin merkezinde yer alan süper kütleli bir 
kara delik gök bilimciler tarafından ilk kez görüntülendi. 
40 milyar km çapıyla Dünya’dan üç milyon kat daha 
büyük olan dev kara deliğin fotoğrafı büyük yankı 
uyandırdı. Bilim insanları tarafından  ‘canavar’ olarak 
tanımlanan ve Dünya’dan 500 milyon trilyon km (yaklaşık 
53 milyon ışık yılı) uzaktaki kara deliğin fotoğrafını 
çekmek için dünyanın farklı bölgelerinde yer alan 13 
teleskop kullanıldı. Fotoğrafta, yoğun bir parlaklığa sahip 
‘ateş çemberi’nin çevrelediği tam yuvarlak bir kara delik 
görülüyor. Bu parlaklığa, kızgın gazların deliğe düşmesi 
neden oluyor. Ortaya çıkan ışık, galaksideki milyarlarca 

Kara deliğin görüntülenmesini sağlayan ekipte 
bir Türk bilim insanı da yer aldı. Bilimsel çalışma-
larını ABD’de sürdüren ve ‘dünyanın en akıllı 
kadınlarından biri’ olarak nitelendirilen, EHT 
Bilim Konseyi Üyesi ve Arizona Üniversitesi’nde 
astronomi ve astrofizik profesörü olan Feryal 
Özel (43), kara deliğin gölgesinin büyüklüğünü 
ölçmek ve Albert Einstein’in görelilik teorisinin 
öngörülerini EHT gözlemleriyle karşılaştırmakla 
görevlendirilen Modelleme ve Analiz Çalışma 
Grubu’nu yönetti. 20 yıldır bu projede çalıştığını 
belirten Özel, “Bu tatlı anı yaşamak çok uzun 
zaman aldı” dedi.

Ekipte Türk Bilim İnsanı:
Feryal Özel

Aslı Derbent Özkan: “Blockchain
geleceği değiştirecek” yıldızın yaydığı toplam ışıktan daha fazla olduğu için 

Dünya’dan da görülebiliyor. Uzay bilimi alanında son 
yılların en önemli gelişmelerden biri olarak kayda geçen 
kara delik fotoğrafının ortaya çıkmasında 29 yaşındaki 
bir bilgisayar mühendisi önemli rol oynadı. Katie Bouman, 
yakın bir zamana kadar imkansız olarak düşünülen 
fotoğraflama sürecinde yazdığı algoritma ile başroldeki 
isimlerden biri oldu. Bouman, söz konusu algoritmayı 3 
yıl önce Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) 
yüksek lisans öğrencisi iken hazırlamaya başladı. Başın-
da olduğu projede, MIT ve Harvard’dan mühendisler, 
astrofizikçiler ve gök bilimciler yer aldı.

Dev Kara Delik İlk Kez Görüntülendi!
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Türkiye’deki tasarımcı ve üreticiler yurt dışı pazarlara açılma noktasında sorun 
yaşıyor. KOBİ’nin sadece satış değil, pazarlama konusunda da onları 
destekleyecek bir platforma çok ihtiyacı olduğunu belirten girişimci Deniz 

Kahraman, kurduğu marka ile tasarımcılar için e-ticaret kanalı açtı.

Vücut Poz Analizi

Pazarlama Kanalı Lazım

Satış Değil

Deniz Kahraman, Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinde pazarlama ve dijital pazarlama konu-
larında 15 yılın üzerinde çalışmış. Bir gün Londra’nın 
en çok alışveriş yapılan marketlerinden birini 
gezerken markette Türkiye’de üretilen ne kadar az 
ürün olduğunu düşündüğünü ifade eden Kahraman, 
o sırada kuru kayısı paketleri olan bir raf gördüğünü 

belirtiyor. 'Ah bunlar kesin Türkiye’dendir' diye ince-
lerken paketin üstündeki yazıyı okuduğunu aktaran 
Kahraman, “Türkiye ürünüdür, Fransa’da paketlen-
miştir yazıyordu. İşte o an ülkemizdeki üreticilerin 
dünyaya açılabilecekleri bir platform kurmaya karar 
verdim ve hippist doğdu” şeklinde özetliyor oluştur-
duğu markanın hikayesini.

Ortağıyla birlikte ajanslarını Londra’ya taşıyan Kahra-
man, 2 yıl süre ile Türkiye’den gelip İngiltere’de faali-
yet göstermek isteyen büyük küçük birçok şirketin 
e-ticaret operasyonlarını sıfırdan kurup yöneterek, 
onlara danışmanlık yapıyor. Kahraman, girişimcilerin 
durumunu şu şekilde aktarıyor: “Öncelikle pazara 
girmek zor ama doğru yerden başlandığında bir 

İngilize ince belli çay bardağı satabiliyorsunuz. İkinci-
si, ülkemizde sayısı her geçen gün artan, çok sayıda 
yetenekli tasarımcımız var. Ancak bu tasarımcılar 
üretim ve yaratım süreçlerine odaklandıkları için 
online satış ve ihracata zaman ve de dikkat 
ayıramıyorlar. Bu nedenle kendilerini yeni pazarlara 
açacak bir platforma çok ihtiyaçları var.” 
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6 Ayda %1500 Büyüme

Tasarımcıların hippist’te sadece ürünlerini satmadığına 
işaret eden Kahraman, girişimcinin fikir liderleri, satın 
almacılara ulaşıp ürünlerini risk almadan dünyanın dört bir 
yanına satabildiğini belirtiyor. Ege’nin ballarıyla yapılan 
mumların bir İngiliz tarafından yerel ödeme sistemleri ve 
müşteri hizmetleri ile satın alındığına vurgu yapan Kahra-

man, “Tasarımcılar Amazon kanallarımızı da kullanarak 
50’den fazla ülkede ek satış kanallarına sahip oluyorlar” 
değerlendirmesinde bulunuyor. Kahraman, 10 tasarımcı 
100 ürünle başladıkları yolculukta, 6 ay gibi kısa bir 
sürede 85 marka ve 2 bin 500 ürünü satışa sunar hale 
geldiklerini ifade ediyor.

Singapur’dan Kanada’ya dünyanın dört bir yanına satış 
yapmaya başladıkları bilgisini veren Kahraman, 
“Satışlarımız geçtiğimiz 6 ayda yüzde bin 500’ün üzerinde 
büyüdü. Ekibimiz 4 kişi oldu” diyor. “Üretim ve ihracat 
hacminin artması Türkiye ekonomisi için çok büyük 
öneme sahip” diyen girişimci Deniz Kahraman, Türkiye’de 
yüzlerce yetenekli tasarımcının bulunduğuna dikkati 
çekiyor. Deniz Kahraman konuyla ilgili “"10 tasarımcı ve 
100 ürünle yolculuğa başlayan Deniz Kahraman, 6 ayda 
85 marka ile 2 bin 500 ürünü satışa sunar hale geldi. Yıl 
sonuna kadar 200 tasarımcıya ulaşmayı planlayan Kahra-
man, Türkiye’deki firmaları dünyaya açan en önemli 
platformlardan biri olmayı hedefliyor." diyor.  2019 yılı 
sonuna kadar 200 tasarımcıyı dünyaya açmayı hedefle-
diklerini bildiren Kahraman, “İlk yılımızda öncelikli olarak 
İngiltere ve Avrupa pazarına odaklandık. Önümüzdeki 
dönem Amerika pazarına özel çalışmalar yapacağız. Lokal 
partnerler ve fikir liderleri ile çalışmak için ilk adımları 
attık. İletişim kanalları için çalışmalarımız bulunuyor. Ülke-
mizdeki tasarımcıları ve markalarını dünyaya açan en 
önemli platformlardan biri olmayı hedefliyoruz” diyor.

 “Üretim ve ihracat hacminin art-
ması Türkiye ekonomisi için çok 
büyük öneme sahip”

Serhat Cillidağ
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Gittiğimiz birçok restoran ve kafede hepimizin aşina olduğu, duyduğu ya da 
kullandığı bir cümlenin en önemli yapı taşıdır “pardon.” Bu sayede sipariş 
vereceğimiz garsona kendimizi gösterebilir, taleplerimizi iletebiliriz. Ancak 
özellikle havaların ısınması ve yaz aylarının gelişiyle birlikte dış mekanlara akın 
eden insanların kalabalığında işler pekte bir pardon kelimesiyle çözülemeyebilir.

Bir gün restoran da 15 dakika boyunca çay sipariş 
edemediğinde yanındaki arkadaşlarıyla birlikte birçok 
kişinin bu konudan muzdarip olduğunu gören Gökhan 
Çam ise sıkıntıyı fırsata çevirenlerden. O günden 
itibaren kurduğu Pardon girişimi ve girişime ait uygu-
lamasıyı geliştirerek restoran ve kafelerde yaşanan 

sıkıntılara çözüm arayan Çam yakın bir zamanda girişi-
mini 100 işletmeyle işbirliği yapar hale getirmeyi 
hedefliyor. Pardon size pardon demeyi unutturacak 
sloganıyla çalışmalarına devam eden İTÜ Çekirdek’in 
bu genç ve heyecanlı girişimini sizler için girişimin 
kurucusu Gökhan Çam ile konuştuk. Keyifli okumalar!

Pardon bakar mısınız?

Kendinizden ve girişiminizden kısaca bahsedebilir misiniz?
Merhabalar Ben Gökhan Çam. Pardon’un kurucusuyum. 
Lisans eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliği bölümünde 2017 Ocak ayında tamam-
ladım. Üniversite yıllarında çeşitli işler yanında çok 
uluslu bir istatistik şirketinde 3 yıl boyunca ülke süper-
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Gökhan Çam

vizörüyle ortak çalıştım. Edindiğim birikim ve tecrübeler-
le 2016 Ekim ayında Çam Yatırım'ı kurdum. Dünya çapın-
da katma değerli işler yaratma vizyonuyla bugüne kadar 
özellikle inşaat ve bilişim alanında çeşitli çalışmalar 
yaptım. Pardon mobil uygulaması ise bu vizyon doğrul-
tusunda bilişim sektöründe yaptığım ilk ciddi girişim 
projesidir. Bizzat duyduğum ihtiyaç sonucu ortaya 
çıkmış organik bir girişim projesidir. Haftasonu 
arkadaşlarımla bir restoranda otururken 15 dakika boyu-
nca çay siparişini veremediğim bir gündü. Aynı problemi 
etrafımızda da birçok kişinin yaşadığını gördük ve işin 
ilginç yanı garsonlar arı gibi çalışıyordu ve onlar da 
şikayetçi gözüküyordu. Böyle bir hizmet sunan mobil 
uygulamanın varlığını kontrol edip bir arkadaşımla bu 
proje üstünde çalışmaya karar verdik. Çeşitli süreçler 
sonunda yayınladığımız 1. Versiyondan sonra pazarda 
ve müşterilerden edindiğimiz tecrübelerle 2. Versiyon 
için birlikte çalışmalara başladık. Şu anda 12 kişilik bir 
ekiple çalışıyoruz. Çıkış noktası her ne kadar yoğun saat-
lerde sipariş vermek için yaşanan zorluk ve çalışanların 
yetişememesi olsa da bugün geldiğimiz noktada Pardon 
çok daha büyük bir verimsizliği ortadan kaldırmayı 
amaçlıyor. Hedeflerimiz kullanıcılarımıza sunduğumuz 
kişiselleştirilmiş dijital menü ile işletme müşterilerinin 
yaşadığı problemleri tamamen ortadan kaldırmak ve 
işletmelerin karlılığını da bu sayede artırmak.  

Pardon, restoranlarda, kafelerde, otellerde ve beachlerde 
kullanılan, garson bekleme ve sonuçsuz göz göze gelme 
çabalarını ortadan kaldırmayı ve bize yetişmekte zorlanan 
garsonların zaman kayıplarını en aza indirmeyi amaçlayan 
zaman kazanmanın en basit ve kullanışlı yoludur. Pardon 
kullanıcılara sunduğu kişiselleştirilmiş menü özelliği ile 
herkesin kişisel bir menüye sahip olmasını sağlıyor. Bu sayede 
kullanıcılar çok tükettikleri ürünleri anlaşmalı tüm işletmele-
rde indirimli tüketiyor ve gitmeyi en çok sevdikleri mekanlar-
da daima indirimleri bulunuyor. Tüm bunlar olurken 
kişiselleştirilmiş dijital menünün işletme müşterilerinin cep 
telefonlarında bulunması ve kendi kendilerine sipariş vere-
bilmeleri işletmelere daha verimli çalışabilme imkanı sunuyor. 
Menü getirip-götürme, sipariş alma, siparişi iletme, ürünler 
hakkında bilgiler verme gibi bir çok adımı çalışanlardan alarak 
masa başına harcanan süreyi fazlasıyla azaltıyor. Dışarıda 
yeme içme sektöründeki yapbozun eksik parçası Pardon ile 
tamamlandığında hem müşteriler hem işletmeler hem de 
çalışanlar kazanıyor. Mobil uygulamamız aktifleştikten sonra 
ilk 5 işletme ile anlaşmalar Pardon üzerinden verilen siparişle-
rden alınan belirli bir komisyon oranı ile yapılmıştı. 6. 

Garsonların zaman kayıplarını en aza
indirmeyi amaçlayor!

işletmeden itibaren 20 işletmeye kadar sürdüreceğimiz aylık 
sabit ücret modeliyle anlaşmalarımıza devam ediyoruz. 20 
işletmeden sonra gelir modelimiz yurt içinde sabit ücret + 
komisyon olarak devam edecek. Hem sabit ücret hem komi-
syon oranlarının hesabı tüm işletmelerin verileri(günlük 
adisyon sayısı, masa sayısı, çalışan sayısı, lokasyon vs.) incele-
nerek o işletmeye sağlamayı hedeflediğimiz katkıya paralel 
olarak belirlenir. Gelir modelimiz tüm evrelerde kazan-kazan 
politikasına göre planlanmaktadır. 100 işletme hedefine 
ulaştığımızda ortalama aylık gelirimizin 150 Bin TL civarında 
olmasını öngörmekte ve planlamalarımızı bu doğrultuda 
sürdürmekteyiz. 
Kısa ve uzun vadeli hedefleriniz neler?
2016 yılı verilerine göre dışarıda yeme içme sektörünün 
büyüklüğü Türkiye'de 44 Milyar TL olarak belirlenmişti. Bu 
miktarın yüzde 40'ını (18 Milyar TL) ise İstanbul oluşturuyor. 
Yurt içindeki pazara yayılma stratejimizde başlangıç noktamız 
İstanbul olup sosyo-ekonomik, kültürel, nüfus yaş ortalaması 
vb. gibi demografik etkenler sonucunda Beşiktaş ve Kadıköy 
bölgesi yoğunlaştığımız ilk 2 ilçe olmuştur. Pazar ihtiyaçları ve 
Pardon'un sunduğu ayrıcalıkların tam olarak değerini 
bulabilmesi adına bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler sonu-
cunda hedeflediğimiz birden fazla işletme profili bulunmasına 
karşın anlaşmalı işletmelerimizin %60'ının 30+ Masa, 8+ 
garson bulunan mekanlar olmasını öngörüyoruz. İşletmelere 
kazandırdığımız zaman ve maliyetlerindeki düşüşün yanında 
işletmenin ve ürünlerinin doğru kullanıcılarla özel kampany-
alar ile buluşturulması sağlanarak bir çok işletmenin eksik 
olduğu bir başka boşluk iki tarafa da yarar sağlayacak şekilde 
Pardon'un yazılımı sayesinde ortadan kaldırılıyor. 2019 Mayıs 
ayı ile birlikte feedbacklerle geliştirdiğimiz uygulamamızın 
Google Play Store ve App Store’da 2. versiyonunu yayınla-
mayı heyecanla bekliyoruz. Bu sayede daha da fazla kitleye 
erişme imkanı sağlayacağız ve son olarak 100 üye işletme 
sayısına 2019 yılı içerisinde bu ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun 
yanında ABD pazarında Eylül ayında Türkiye’deki uygulama-
mızdan biraz farklı bir versiyonla yerimizi almayı hedefliyoruz. 
Yine 2019 yazında beachlerde de Pardon’u göreceğiz.



1.Bazen Her Şey Tam Olur Ama Olduramazsın!
Tazedirekt 2015’te Hasan Aslanoba tarafından 
oluşturulan bir girişimdi. ‘’Di’’ diyoruz çünkü 2 yıl 
sonra yüzde 30’luk büyümeye ve 2 milyon TL 
ciroya rağmen kapatma kararı aldı. Kapatma 

Fikirleriniz çok orijinal olabilir, bugüne kadar kimse yapmamış hatta kimse düşünmemiş bile olabilir. Bu 
başarılı bir startup olmak için ilk şart değildir. Ama fikrinizi uygulamaya geçirmeden önce detaylı araştırma ve 
analiz yapmak başarı için en gerekli şartlardan biridir. Fakat bunlarında dışında şeyler vardır. Ama unutulma-
ması gereken bir şey daha var. Sizin hesaplamalarınız ve analizleriniz dışında gelişen faktörler planlarınızı 
çok daha farklı noktalara getirebilir. Şaşırmayın ve de vazgeçmeyin.

kararını ‘’Hesapladığımız zarar tablosundan daha 
çok zarar ettim, operasyonel süreci yoğunluktan 
dolayı iyi organize edemedim.’’ diye ifade etti. Son-
rasında girişimi Migros’a sattığını açıkladı.

 Girişimcilere Notlar

Başarısız 5 Start-Up’tan 

Girişimcilere NOT

2.Bana Start-Up’ını Söyle Sana Ortağının Kim Olduğunu Söyleyeyim! 
Türkiye’nin ilk online ayakkabı satış mağazası olan 
papuc.com, bu avantajıyla başarının zirvelerine tırmanmak 
için kullanamadı. Kurucu ortakları Burak Yaman’ın kapanış-
ta yaptığı öz eleştiri; sitenin satışlarının iyi, ayda 10 binden 

İlk olmak, çok satmak ya da verimli bir süreç geçirmek birlikte de olsa bir starup’ı başarılı kılmaz. Önemli olan tüm değişkenlere 
rağmen sürdürülebilir bir startup elde etmektir. Bunun için de en önemli ortak vizyon ve anlayışa sahip olduğunuz ortaklarla 
başlamaktır. Bu size enerjinizi sadece girişiminize harcamanıza yardımcı olur ve başarılı olabilmek için büyük bir avantaj sağlatır.

fazla çift ayakkabı satıyoruz ve hatta kapanmadan önceki 
son dört günde bile 2 bin 500 çift ayakkabı satışı yaptık. 
Fakat ortaklarımızla düştüğümüz anlaşmazlık ve vizyon 
farklılıkları kapanmayı kaçınılmaz kıldı, şeklinde oldu.

Girişimcilere NOT
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3.‘’Biz Yapalım Da Patlar’’ Mantığı Patladı Gitti! 
Kullanıcı dostu sinamaseveri yormayacak bir proje 
olarak ortaya çıkan sinemaseans.com’da kullanıcılar, 
seans bilgilerinin yanı sıra filmlerin kısa özetleriyle, 
yönetmen, teknik ekip ve oyuncu kadrosu bilgilerine 
ulaşabiliyor, site üyeleri izledikleri filmler hakkında 

Neymiş? Bir girişime ‘biz yapalım da patlar gider.’ mantığıyla yapılmamalıymış. İyi düşünülmemiş modeli 
oluşturulmamış bir girişim portfolyonuzda çok güzel durmanın dışında sizi bir yere ulaştırmaz. Hayat kurtarsa 
dahi iyi planlanmış fikirler ölmeye mahkumdur.

yorum yazabiliyor, filmlere puan verebiliyor, filmleri 
etiketleyerek diğer kullanıcıların filmlere kolayca 
ulaşmasına olanak sağlayabiliyordu. Site sinemaseverl-
er tarafından sevilse de hayatına devam etmek için 
sponsor ihtiyacını karşılayamadığı için kapandı.

Girişimcilere NOT

4.Devlerin Start-Up’ı Büyük Olamadı! 
Goboti.com özel tasarım tişört satmak için startup 
devlerinin kurduğu girişimdi. O dönem tişörtlerinden 
çok kurucuları konuşulmuştu. Markafoni’nin kurucu-
larından Sina Afra, Tolga Tatari, Ahmet Emre Sarı, 
Yemeksepeti.com’dan Nevzat Aydın ve Mynet’in 
kurucusu Emre Kurttepeli tarafından kurulan girişim 

Çok iyiler de hata yapabilir. Ne oldum dememeli, hedef kitle ürün eşleşmesini iyi yapmalısın. Yani iyi analizler 
startup kurtarır. 

tüm startup’ların çıkarması gereken bir ders olarak 
tarihe geçti. Kapanma sebebi olarak ürün hedef kitle 
ve fiyat endeksinin gerçeklerle uyuşmaması diyebili-
riz. Startup devi de olsan piyasada özel tasarım 
tişört alacak ve o tişörte bir dünya para verecek kişi 
sayısını hesaplayamayabilirsin.

Girişimcilere NOT

5.Bazen Başarı Ayrıntıda Gizlidir! 
1 sene içerisinde kapanan supercekilis.com üyelerine 
hediye kazandıran bir çekiliş siteydi. Onun sonu gereğin-

E– ticaret ve internet sektörünün kilit anahtarı sadelik. Kullanıcı zamanın ne kadar değerli olduğunu farkına varalı çok 
oldu. Karmaşık, şüphe uyandıran ve zaman çalan her şeyden uzak duruyor. Bu bilgi çok basit gelebilir ama mecranızın 
dinamikleri ve kullanıcınızın alışkanlıklarını göz önünde bulundurmazsanız sonunuz pekte mutlu bitmez.

den fazla uzun kayıt formu oldu. Kullanıcısını başlangıçta 
kaybeden site sonunu kendi formuyla hazırlamış oldu.

Girişimcilere NOT
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Başak Taşpınar Değim - Armut.com

2.Bana Start-Up’ını Söyle Sana Ortağının Kim Olduğunu Söyleyeyim! 

Armut.com’un kurucusu Başak Taşpınar Değim, 2000 
yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden inşaat mühendisi 
olarak mezun oldu. Koç Üniversitesi’nde burslu olarak 
MBA yaptıktan sonra Amerika’da yüksek lisansını tama-
mladı. Coca-Cola, Nielsen gibi global ve güçlü şirketlerde 
uzun yıllar çalıştı. 2010 yılında doğum yaptıktan sonra 
Türkiye’ye dönme kararı aldı. Değim, bu kararı “Oğlumun 
kültürümüzden uzakta büyümesini istemedim” diye 
anlatıyor. Yeni bir ev kurma aşamasında yaşadığı bir 
takım problemler ve oğlu hastalandığında hastanedeki 

yaşadığı sıkıntılar onu Armut.com’u kurmaya teşvik etti. 
Fikrin arka planında Amerika’daki yaşam tarzı da etkili 
elbette. Armut.com şu an Türkiye’nin lider hizmet 
bulma platformlarından biri haline geldi.

 Kadın Girişimciler
İlham Kaynağınız Olabilecek

“Girişimcilik” dediğimizde hepimizin aklına mucizeler yaratacak büyük işler yapmak 
gelir. Kafamızın içinde birden bir ampul yanacak ve tüm dünyayı aydınlatacağız 
sanırız! İşin aslı böyle değil tabii… Girişim, çok sabır isteyen ve kendine güvenmeyi 
gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle aslında küçük fikirlerle başlamak ve bu fikirleri 
yaratıcılığımızla geliştirmek, girişimlerimizin daha başarılı olmasını sağlar. Bu 
arada, sabır ve yaratıcılık yalnızca erkeklere özgü sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Bu 
yazımızda küçük fikirlerle başlayan ve hayatı kolaylaştırma arzusunda olan 
kadınların kurduğu girişimlerden bahsedeceğiz. Kadın girişimcilerimizin 

hikâyelerinden öğreneceğimiz çok şey olduğuna eminiz.
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Gamze Cizreli - BigChefs
1968 doğumlu Gamze Cizreli, ODTÜ İşletme Fakültesi 
mezunu. Mezuniyetinin ardından önce Ankara’nın ilk 
kafesi olan “Cafemiz”i kurdu. Sonra Kuki ve Quick China 
markalarının yaratıcısı oldu. Cizreli’nin asıl hikayesi, 
2007 yılında tek başına BigChefs Cafe Brasserie’yi 
kurmasıyla başlıyor. Cizreli, bu girişimini yalnızca banka 
kredisi ve geleceğe dönük ödeme planlarıyla hayata 
geçirdi. 2009 yılında Saruhan Tan’ın ortak olmasıyla, 
BigChefs’in İstanbul’daki ilk şubesi açılmış oldu. Şimdi 
ise yalnızca Türkiye’de değil; Dubai, Suudi Arabistan ve 

Bahreyn de dâhil dünyanın dört bir yanında 31 şubesi 
olan bir zincir haline geldi. Gamze Cizreli ayrıca ODTÜ’de 
girişimcilik üzerine dersler de veriyor.

Demet Mutlu Üçok - Trendyol
Trendyol.com’un kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, 48 
yaşında. 1971 yılında New York’ta doğan Mutlu, lise 
eğitimini İtalya’da, lisans eğitimini ise New York’ta 
tamamladı. Ardından pek çok global şirkette üst düzey 
yöneticilik yaptı. İsviçre, Hong Kong ve Japonya gibi 
birçok ülkede çalıştı. Harvard Üniversitesi’nde MBA 
programına kabul edildi ancak kendi işini yapma fikri ağır 
basınca eğitimini yarım bıraktı. Tıpkı Facebook’un kuru-
cusu Mark Zuckerberg ve Apple’ın kurucusu Steve Jobs 
gibi…  Moda ve teknolojiye olan merakı, modayı 
ulaşılabilir kılma arzusu onun Trendyol’u hayata 

geçirmesine vesile oldu. Mutlu’nun İstanbul’daki evinin 
salonunda kurduğu Trendyol, ilk 16 ayında değeri 150 
milyon dolar olan bir şirket haline geldi. Türkiye’nin en 
başarılı girişimlerinden olan Trendyol’un bir diğer 
mimarı da Mutlu’nun ortağı Begüm Tekin’dir. 

Aslı Gökdere - Evmanya.com
Aslı Gökdere, Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi-
ni tamamlamasının ardından California’da dijital pazarla-
ma üzerine eğitim aldı.  Profesyonel iş hayatına 2005 
yılında Genpa’da başladı. Genpa’daki işinden ayrıldıktan 
sonra kariyer.net’te yöneticilik yaptı. Kariyer.net’te inter-
net üzerinden hizmet satma fikrine ısınmaya başladı. 
Önce ev dekorasyonu üzerine bir blog yazmaya başladı. 
Ev dekorasyonu üzerine yurt içi ve yurt dışındaki fuarları 
ve özellikle Amerika’daki online satış sitelerini yakından 
takip eden Gökdere, daha sonra aldığı dekorasyon ürün-
lerini blog’u üzerinden satmaya başladı. İnsanların deko-
rasyon ürünlerini internet üzerinden satın alma arzusunu 
keşfetmesinin ardından, kendi e-ticaret sitesini kurmaya 
karar verdi. “Evinizin her şeyi” sloganıyla internet sitesini 

açmaya hazırlanırken Ikea’nın bu sloganı kullanması onu 
farklı arayışlara yöneltti. 2010 yılında evmanya.com’u 
kurduktan sonra ilk yatırımını YKM’den, ikinci yatırımını 
ise Doğan Online’dan aldı. Böylece şirketin satışları 8 
kart arttı ve ilk 3 yılında 5 milyon Amerikan dolarından 
fazla yatırım aldı. Son olarak web sitesini tamamen 
kapatan Gökdere, hepsiburada.com bünyesinde 
satışlarına devam ediyor.
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İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi Teknoloji tabanlı yenilikçi iş 
fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir 

olduğuna inanan tüm girişimciler ve girişimler için doğru adrestir.
İyi fikirlerin geliştirildiği İTÜ Çekirdek nisan ve mayıs aylarında 

çeşitli gelişmelere sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Respo Gadgets Uykuda Diş Sıkma
Problemine Çözüm Geliştirdi

Respo Gadgets, Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’na ve 
horlama problemine karşı konforlu bir alternatif tedavi 
fırsatı sunmakta olan Dormio ürününden sonra uykuda diş 
sıkma ve gıcırdatma sorunu yaşayanlar için geliştirdiği yeni 
ürünü Bruxo’yu satışa sundu!

BenzinLitre, Almanya
Pazarına Açılıyor

2018 Big Bang finalistlerinden BenzinLitre, Almanya pazarına açılıyor! 
Kullanıcılarına 15 binden fazla akaryakıt istasyonu ve fiyatlarının 
verisini sağlayan girişim, otomotiv sektörünün önemli bölgelerinden biri 
olan Almanya’yı ilk yurt dışı pazarı olarak hedef alıyor

Kredya ve Kobaküs,
StartUp Academy 2019’a Kabul Edildi

Fintech ve bankacılık topluluklarından biri olan 
Money20/20’nin, Amsterdam’da düzenlenecek StartUp 
Academy 2019 programına girişimlerimizden Kredya ve 
Kobaküs kabul edildi.
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Vivoo, Dubai Techstars
Demo Day’de

Kişisel Wllness asistanı olan Vivoo, Dubai Techstars Demo 
Day’de sahneye çıkan 10 girişimden biri oldu.

Sports&Merits
Büyümeye Devam Ediyor

Kurum çalışanlarına, istedikleri zaman, istedikleri yerde, 
istedikleri sporu, çok ucuza yapmalarını sağlayan, tümüyle 
akıllı telefon üzerinden kullanılabilen, Türkiye’nin en esnek 
spor merkezi üyeliği sistemi olan Sports & Merits’in spor 
merkezi sayısı; Bağcılar, Fulya, Yenibosna ve Ataşehir’de 
ağlarına eklenen 10 yeni merkez ile daha da arttı.

PetSurfer’da “Yeşil Tik”
dönemi başladı!

PetSurfer‘ın sevgi dolu ve güvenilir bakıcıları artık 
sabıka ve ikametgâh kaydı doğrulaması yaparak 
profillerine yeşil tik alıyor, etrafına karşı daha da 
güvenilir olduğunun altını çiziyor. Kullanıcılar önce 
SMS, ardından da kimlik doğrulamasını yaptıktan 
sonra petsurfer.com/hesap/guvenlik adımlarını 
izleyerek “”yeşil tik”” başvurusunda 
bulunabiliyorlar. Onay sürecini geçen kullanıcılar 
ise profillerine “yeşil tik”i almaya hak kazanıyor.

2019’da İTÜ Çekirdek Girişimlerinden
Enlil ve Evana’ya Ödül

Avrupa’nın enerji girişimleri arasındaki büyük 
yarışmalarından biri olan PowerUp! Innoenergy 
2019’da İTÜ Çekirdek girişimlerinden Enlil 
birincilik, Evana ikincilik ödülünün sahibi oldu!

1. Enlil

2. Evana
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Türkiye’deki teknoloji şirketlerinin başarılarını globale taşımaları için İTÜ ARI Teknokent 
liderliğinde ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle gerçekleşen Innogate 
Uluslararası Hızlandırma Programı’nın geçtiğimiz günlerde 9. Dönemi tamamlandı.  
Birbirinden başarı 7 firmanın dahil olduğu programın Türkiye sürecinde firmalar, 8 hafta 
boyunca mentorlar ile birlikte; iş modeli kanvası, pazar analizi, değer önerisi, müşteri 

bölümleme, pazarlama stratejileri, büyüme ve ölçeklenme konuları üzerinde yoğunlaştı. 

Programın ABD sürecinde ise iki haftası San Francisco, iki 
haftası New York olmak üzere 1 ay boyunca potansiyel 
müşteri ve iş ortakları ile bir araya gelerek, globalleşmek 
adına derin ve sonuç odaklı çalışmalarda bulundular. 
Firmaların bağlantılarını güçlendirmeleri için Innogate’in 

düzenlediği Roundtable Toplantıları’nda onlarca kişiyle 
tanıştılar ve seminerlere katıldılar. Bu görüşmelere ek 
olarak, firmalar, program kapsamında sektörlerine özel 
atanan uzmanlardan birebir satış koçluğu hizmeti alarak, 
pazara giriş sürecini hızlandırdılar. 

Programın başladığı 2014 yılından bu yana birçok 
global başarı hikayesine imza atan Innogate firmalarına 
bir yenisi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. 9. Dönem 
firmalarından lojistik sektörüne hizmet veren Select 
Optimus, programın ABD sürecindeyken, henüz 1 ayı 
tamamlamadan ABD’deki ilk satışını gerçekleştirdi. 
Satış ile ilgili firmanın CEO’su Gökhan Girgin: “Innogate 
eğitimleri sırasında öğrendiğimiz mail ve sosyal ağlar 
üzerinden müşteriye erişim taktikleri ile kontakt listesi 
oluşturup, potansiyel müşterilere ulaşmaya başladık. 
ABD’de yüz yüze yapılan müşteri görüşmesinde demo 
gerçekleştirildi. Müşteri firma indirim isteyince, yine 

Innogate mentorlarından aldığımız taktikler ile indirim 
karşılığında sözleşme süresini uzatma ve referans 
müşteri yönlendirilmesi şartları konusunda mutabık 
kaldık ve sözleşme imzalayarak ABD’deki ilk satışımızı 
gerçekleştirdik.” dedi. 

9. Dönemi  Tamamlandı 
Globale Açılan Kapı Innogate’in

Program Sayesinde 3 Haftada ABD Satışına Başladı!
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2014 yılından bu yana gerçekleştirilen Innogate; yerli 
teknoloji firmalarına, uluslararası bağlantılara erişim, 
pazarlara açılma, iş modeli ve strateji geliştirme fırsat-
larını, eğitim, mentorluk, danışmanlık ve doğru kişi/ku-
rumlara erişim desteklerini 360 derece bir programla 
sunuyor. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde, İstanbul 
Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle yürütülen 
programa ABD’de müşteri, distribütör, iş ortağı veya 

AKTEK: AKTEK, Smart Hospitality Management plat-
formuyla; otellere kolaylık, ziyaretçilerine de evde 
yaşadıkları konforu sunuyor.

BIS Çözüm: BIS Çözüm’ün HRlytics ürünü yapay zekâ 
sistemiyle insan kaynakları yapılarındaki dataları işley-
erek, yıldız çalışanların ayrılma potansiyelini 
öngörüyor; yeni personel alımları ve içeriden yükselt-
melerde yüzlerce başvuruyu otomatik eliyor ve 
böylece verimli, mutlu bir iş ortamına katkı sağlıyor.

partner bulmak isteyen teknoloji şirketleri katılabiliyor. 
Innogate programının Türkiye sürecinden toplamda 
131 firma faydalandı ve bu firmalar arasından 60 firma 
ABD sürecine katıldı. 41 firma ise aktif olarak uluslar-
arası faaliyetlerine devam ediyor. Programın bünye-
sinde yerli ve yabancı alanında uzman 190 mentor 
bulunuyor. Bugüne kadar Innogate firmaları 17 milyon 
dolarlık yatırıma ve 10 milyon dolarlık satışa imza attı. 

Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı Hakkında
Detay Bilgi ve Başarı Hikayeleri

Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nın 9. döneminde ABD’ye giden firmalar:
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 birleştirebilme-
si sayesinde mağaza içi verimliliği artıran çözümler 
sunuyor.
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ABD’de 3 Haftada Satış Yapmak: 9. Dönem Innogate Firması Select Bilişim 

Select  Bilişim  ve  Xpoda
Innogateliler  Anlatıyor

9. Dönem Innogate ile birlikte ABD’ye giden firmalardan Select Bilişim’den Gökhan 
Girgin ve Xpoda’dan Burç Pekmezoğlu San Francisco ve New York gerçekleştirdiği 
çeşitli etkileşimlerle firmalarını ABD piyasasına dahil etmekte önemli adımlar 

atarken deneyimlerini bizlerle paylaştılar. 

Satış süreci nasıl gerçekleşti?
G.G: “Müşterilerle ilk temasa Innogate Türkiye eğitimleri 
sırasında geçmeye başladık. Eğitimler sırasında 
öğrendiğimiz mail ve sosyal ağlar üzerinden müşteriye 
erişim taktikleri ile kontakt listesi oluşturup Innogate 
mentorlarının öğrettiği yöntemlere dayanarak yarat-
tığımız mail şablonları ile potansiyel müşterilere ulaşmaya 
başladık. Atılan maillere 1 ay içerisinde geri dönüşler 
almaya başladık. Sözleşme imzaladığımız firmayla Türki-
ye’de telefon görüşmesi ile başlayan satış kapama sürec-
imiz, firmanın hali hazırda kullandığı Select rakibi ürünle 
ilgili problemlerini anlamaya odaklı olarak devam etti ve 

firmanın aktardığı problemlere ilişkin Select’in getirdiği 
çözümler ortaya kondu. ABD’de yüz yüze yapılan müşteri 
görüşmesinde demo gerçekleştirildi ve toplantıda fiyat ve 
genel şartlar üzerine el sıkıştık. Müşteri firma indirim istey-
ince, yine Innogate mentorlarından aldığımız taktikler ile 
indirim karşılığında sözleşme süresini uzatma ve referans 
müşteri yönlendirilmesi şartları konusunda mutabık kaldık 
ve sözleşme imzalayarak ABD’deki ilk satışımızı 
gerçekleştirdik. Aynı yöntemle 2 firmaya daha eriştik ve 
deneme ürünün kullanılması üzerinde anlaşma sağladık. 
Yakın zamanda bu iki müşterinin de satışa dönüşmesini 
umut ediyoruz.”

Gökhan Girgin
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XPoda Yönetim Kurulu Üyesi Burç Pekmezoğlu: "Mentorumuz Haithem,
pazarlamadan başlayarak, bir satış sürecinin nasıl kurulması gerektiğiyle
ilgili çok faydalı bilgiler verdi."

Innogate ile ABD’de Yaşadığınız Deneyimlerinizi 
Değerlendirebilir misiniz?
B.P: Ben Burç Pekmezoğlu, Xpoda ekibindeyim. Satış ve 
pazarlamanın başındayım. ABD’ye geldik. New York süper 
gidiyor. Geçen hafta en azından 3-4 adet partner 
görüşmesi yaptık. Bir tanesi rakibimizin ve en önemli 
görüşme oydu bizim için muhtemelen, rakibimizin en 
büyük partneri ile şu anda isim paylaşamıyorum ama 
büyük ihtimalle onunla çalışmaya başlayacağız. New 
York’taki satış koçumuz geçen hafta, Haithem’di. Haithem  
oldukça fayda sağladı bize ünkü bir satış sürecinin hatta 
pazarlamadan başlamak gerekirse pazarlama ve sonrasın-
da bir satış sürecinin ne şekilde ve nasıl kurulması gerek-
tiğiyle ilgili çok faydalı bilgileri, doğru anlaşılır ve örnekleri-
yle birlikte verdi.  Evet biz bunu daha önceki koçlardan da 
öğrendik, Türkiye’deki koçlarda Innogate süreci ile ilgili 
olarak aktardılar ama Haithem’in çok farklı bir yaklaşımı 
var. Hem birebir bunu örnek “use case”lerle anlatıyor ve 
farklı, farklı “use case”ler anlatıyor. Dolayısıyla doğru bir 
planlamayı hangi açıdan kendi kendi firmanıza göre 
yapmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Hem de bunları size bir 

şekilde provide sağlıyor. Yani açık bir şekilde bir kütüphane 
oluşturarak size bunları veriyor. Ben hiçbir şekilde, hiçbir 
zaman geçmişte görmedim yani consultancy yapan birisiy-
im yıllarca yaptım. Genelde consultancy yaptığında bunları 
karşı tarafa vermezsin. Bir bir iş üzerinde karşılıklı çalışarak 
öğretirsin. Karşı tarafın yapmasını beklersin. Bu anlamda 
böyle bir mekanizmayı Çalıştırmanın altyapısını size vermiş 
oluyor ve siz oradan elde ettiğiniz kazanımlarınızı kendi 
bilgilerinizle eşleştirebiliyorsunuz. 1 haftamız var. Bu hafta 
daha da güzel olacak.  Ekibe teşekkürler!

Burç Pekmezoğlu
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Rumeysa Erol ve Okan Erol tarafından kurulan Wordego ilk yatırım turunda 400 bin dolar 
yatırım almayı başardı! İnternet ve web yayıncılarına kapsamlı şekilde programatik reklam 
platformu olarak hizmet veren Wordego’da dijital reklamları otomatik olarak almak ya da 

satmak mümkün.

Innogate’in 3. Dönem finalistlerinden biri olarak 
seçilip ABD pazarına teknolojisini taşıma imkanı 
bulan Wordego 2016 yılında ABD’de şirketleşirken, 
hali hazırda Türkiye Bilişim Vadisi’nde geliştirdiği 
teknolojisiyle birlikte ABD, Avrupa ve Ortadoğu 
pazarına hizmet veriyor. Toplamda 2 binin üzerinde 
reklam veren ile çalışmalarını sürdüren Worde-
go’nun gelir kaleminin %80’ninden fazlasını ABD 

pazarının oluşturması oldukça dikkat çekici. Tohum 
yatırım turuna Sinan Güler, Hande Enes, Ümit 
Karaaslan, Aziz Unan, Sinan İkiz, Erdem Yurdanur, 
Sevdil Yıldırım, Özlem Tümer, Gökçe Kırımlı, Nuray 
Koçer ve Eray Türker’in katıldığı Wordego aldığı 
yatırım desteği ile birlikte blockchain tabanlı dijital 
teknolojisini geliştirme çalışmalarına yoğunlaşmayı 
planlıyor.

Wordego’ya
400 Bin Dolar!

Utku Erol Okan Erol 
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ABD’de satış faaliyetleri ve pazarlama faaliyetleri artık 
bütünleşik bir şekilde ilerliyor. Bu nedenle her firmanın 
pazarlama ve satış makinesini kurması ve otomatize edile-
bilir bir yapıya dönüştürmesi gerekir. Firmalar eskiden 
farkındalık yaratma ve müşterinin ilgisini çekme aşama-
larını pazarlama olarak görürken, değerlendirme, satın 
alma niyetine girme aşamasını satış faaliyeti olarak 
yürütüyordu. Ancak mevcut durumda satış ve pazarlama 
birbirinden ayrışabilen alanlar değildir. Yeni bir pazara 

açılmak isteyen firmalar için bu süreçler otomatize edilerek 
hızlandırılabilir ve müşteri edinme yolculuğunu sistematik 
bir yöntemle yürütülebilir. Arama motoru pazarlaması ve 
hedefleme yöntemleri ile üretilen içerikler ABD piyasası için 
önemli bir müşteri edinme yoludur. Müşteri edinme süre-
cinde firmalar hedef segment müşteri personalarını yarat-
malıdır.  Personaya yönelik dikkat çekici ve fikir lideri olarak 
konumlanmayı hedefleyen içerikler ile ABD’de önemli bir 
inbound pazarlama faaliyeti gerçekleştirilebilir.

Geoffrey Moore metodolojisi olarak bilinen “Chasm Metodolo-
jisi”ni her firmanın mutlaka uygulaması gerekiyor. Firma 
içerisinde, farklı rollerdeki ekiplere sorularak, verilen farklı 
cevapların ortaklaştırılması için şirket içerisinde grup çalışması 
yapılmalıdır. Çözüm üretilen problemin ve bu probleme çözüm 
arayan personanın belirlenmesi ve çalışmasına önem vermesi 
gerekiyor. Chasm Metodolojisi kapsamında “Neye ihtiyacı var, 
kim için çözüm üretiliyor, diğerlerine kıyasla hangi değer öner-
isi ile ne öneriyor?” gibi sorulara cevap üretilmesi, her iş 
modeli için belirlenmiş ve test edilmiş olmalıdır.
Foster, personadan bahsetmek için belirli bir satış hacmine 
erişilmiş olması gerektiğini aktarıyor. Satış hacmi olmayan 
firmalar için alıcıların problemine birebir eğilen ve ihtiyaç 
analizi yapılan bir pazarlama yönteminin benimsenmesi 
gerektiği önerisinde bulunuyor.

Globalde Nasıl Satış Yapılır? 
Innogate Satış Mentorlarından:

Innogate 9. Dönem firmaları San Francisco’da devam eden süreçte, ABD Satış 
Koçlarıyla gerçekleştirdikleri toplantılar ve görüşmeler sonucunda satış faaliyetlerine 
katkı sağlayacak tavsiyeler aldı. Tavsiyelerden sizler için derlediğimiz yazı dizimizin 

ikinci bölümü, pazarlama alanında uzman Mike Foster ile devam ediyor.

“ Geoffrey Moore metodolojisi 
olarak bilinen “Chasm Metodolo-
jisi”ni her firma için çok önemli! ”

Mike Foster: “Ürününüzü Personanıza Değil, Problem Sahiplerine Satın”

Mike Foster
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Halihazırda bir iş yerinde çalışan kişiler, artık “Akşam & 
Hafta Sonu” üyeliği ile girişimlerini hayata geçirmek için 
tek başlarına veya ekip olarak İTÜ MAGNET’i kullanabi-
lecekler. İkinci iş olarak girişimciliği deneyen çalışanlar, 
hem İTÜ ARI Teknokent’in girişimlere yönelik mentorluk 
programından yararlanırken mevcut iş yerleri ile sorun 
yaşamamak için temel konularda hukuki destek alacak, 
hem de İTÜ MAGNET’i kullanmaları sayesinde kurumsal 
müşteriler ve yatırımcıların radarına kolayca girebilece-
kler. İTÜ MAGNET, halihazırda bir işyerinde çalışıp, bir 
sonraki işleri için kendi start-up şirketini kurmayı hede-

fleyenler için yeni bir programa başlıyor. İTÜ MAGNET 
“Akşam & Hafta Sonu” paketi ile çalışanlar, mesai saat-
leri dışında İTÜ MAGNET’in paylaşımlı koltuklarını özel 
bir üyelik programı kapsamında kullanabilecek. Bu 
kapsamda üye olan kişiler; start-up fikirleri İTÜ MAG-
NET’e uyuyorsa, hafta içi akşam 7’den sabah 7’ye ve 
hafta sonu 24 saat, İTÜ MAGNET’i kullanabilecekler. 
Böylece, ikinci işini kurmak isteyen girişimci takımların 
yer ihtiyaçlarını giderilirken, mentorluk programından 
destek alabilecek, mevcut iş yerleriyle sorun yaşama-
mak için temel konularda yönlendirme alabilecek, hem 

Kurumsal Çalışanlar İçin İTÜ Magnet’ten
Bir Sonraki İşim, Kendi İşim: 

 “Akşam & Hafta Sonu” Hizmeti
Kurumsal çalışanlar, iş saatleri dışında kendi girişimlerini geliştirmek için İTÜ ARI 

Teknokent’in ileri aşama girişimcilik merkezi İTÜ MAGNET’e geliyor! 
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de hazır olduklarında kurumsal müşteri ve yatırımcıların 
radarına kolaylıkla girebilecekler. Konuyla ilgili olarak 
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz 
Tunçalp, “İTÜ MAGNET, bugüne kadar başlangıç 
aşamasını geride bırakmış, artık ekip çalıştırmaya 
başlamış, müşteriler edinmiş ve risk sermayesi yatırımı 
alarak büyüme aşamasına geçmek isteyen, ölçeklenme 
odaklı girişimlere hizmet vermek amacını taşıyordu. Bu 

programla beraber, İTÜ MAGNET’in hizmet alanını 
gelecekteki işini kurmak için uygun ortam arayan 
girişimlerle geliştiriyoruz. İTÜ MAGNET FAB ile donanım 
girişimcileri için Türkiye’nin ilk dijital fabrikalarından 
birini prototip üretimi amacıyla birkaç ay önce kullanıma 
sunmuştuk. Şimdi de “Akşam & Hafta Sonu” paketi ile 
merkezin etki alanını daha da geliştirmenin mutlu-
luğunu yaşıyoruz” diye konuştu. 

Doç. Dr. Tunçalp, “‘İTÜ Çekirdek Erken Aşama Girişimcilik 
Merkezi ve Big Bang Startup Challenge ile başvuran 
girişimci yaşı ortalamasının yıldan yıla arttığını bir 
süredir gözlemliyoruz. Artık daha deneyimli kişiler 
girişimcilik yolculuğuna başlıyor. Ancak yaptığımız ön 
araştırmaya göre herkesin bu sürece bir girişimcilik 
yarışması kurgusu ile başlamak istemediğini fark ettik. 
Gündüz farklı şirketlerde çalışan girişimci ekiplerin, her 
şeyden önce birlikte oturup sorunsuz çalışabilecekleri 
bir yere ihtiyaçları var. Mevcut işyerleri ile olan sözleşm-
eler kapsamında neyi yapıp neyi yapamayacaklarını, 
nerede mevcut şirketlerinin hak sahibi olduğunu öğren-
mek için hukuk desteğine ve bu da dahil olmak üzere 
tüm ilişkili alanlarda mentorluk ihtiyaçları var. Hazır 
olduklarında ise, doğru yatırımcı ile hızlı şekilde 
görüşmek için bu kişilerin ilgisini çekmeye ihtiyaçları 

var. İTÜ MAGNET “Akşam & Hafta Sonu” paketi ile tüm 
bu ihtiyaçlara yanıt veriyoruz. İTÜ ARI Teknokent’in 
gücünü, “bir sonraki işim, kendi işim” diyen girişimcileri 
desteklemek için kullanıyoruz. Böylece akşamları, 
zorlukla çalışma koşulları bulmaya çalışan girişimcileri, 
işlerine odaklanabilecekleri, destek alabilecekleri ve 
yalnız kalmayacakları İTÜ ARI Teknokent ekosistemine 
davet ediyoruz” diye konuştu. “Akşam & Hafta Sonu” 
paketine dahil olan girişimciler İTÜ kampüsünün içinde, 
teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin kalbi İTÜ’de, İTÜ 
ARI Teknokent firmalarına ve girişimcilerinin merkez-
inde çalışma imkânı bulacaklar. Buna göre başvuran 
girişimci ekipler bir jüri değerlendirmesinden geçtikten 
sonra, eğer uygun bulunurlarsa, kişi başına aylık 290 TL 
+ KDV ile merkezden akşam 7’den sabah 7’ye ve hafta 
sonu boyunca faydalanabilecekler.

Dünyaya açılan yenilikçi girişimlerin çekim merkezi 
İTÜ MAGNET’te; halen 60’dan fazla firma, 190’dan 
fazla girişimci ve çalışan yer alıyor. Firmaların; 2018 
cirosu 45 milyon lirayı, aldıkları yatırım miktarı ise 15 
milyon lirayı aştı.

Teknolojik girişiminizle İTÜ MAGNET içerisinde yer alarak, 
daha fazla müşteriye ulaşmak, yatırımla buluşmak istiyor-
sanız www.itumagnet.com adresinden detaylara 
ulaşabilir, “Sabit”, “Paylaşımlı” ve “Akşam & Hafta sonu” 
paketleri için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 

“Girişimcilerin yaş ortalaması
yükseliyor, İTÜ MAGNET ile mevcut 
çalışanlar ilk girişimlerini deneyimleme 
imkanına kavuşuyor.”

İTÜ MAGNET girişimlerinin ciroları
45 milyon lirayı aştı!

Girişimciler İçin En Doğru Adres 

Doç. Dr. Deniz Tunçalp
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Fatih Mehmet Güler

Doğal dil işleme ve derin öğrenme alanında yenilikçi 
teknolojilerle çözümler üreten PragmaCraft soru 
cevaplama, makine tercümesi, özetleme, akıllı e-mail 
cevaplama gibi çeşitli çözümleri hali hazırda piyasaya 
sunmuş durumda. Kendisiyle kısa bir görüşme 
yaptığımız şirketin kurucusu Fatih Mehmet Güler 
2018 yılından bu yana seals intelligence alanında 
odaklandıklandıkları Pragma Predict adlı ürünü 
hakkında oldukça heyecanlı. “2018 yılından bu yana 
da tüm enerjimizi “seals intelligence” alanında 
geliştirdiğimiz “Pragma Predict” adlı ürünümüze 
harcıyoruz. Bu ürünlerimizde B2B satış yapan 
şirketlerimizin müşterilerine benzer yeni müşteriler 
bulmasına yardımcı oluyoruz. Yaklaşık iki bin farklı 
kaynaktan topladığımız verileri derin öğrenme algo-

ritmalarıyla anlamlandırıyoruz. Kullanıcımız olan 
müşterilerin hedef kitlesine uygun en fazla ve en 
hızlı satış yapabileceği müşterilerine benzer 
şirketleri ve bu şirketlerdeki “lead”lerine ulaşmaları-
na yardımcı oluyoruz. Kullanıcılardan gelen geri bildi-
rimlere göre de verdiğimiz tavsiyeleri iyileştirebiliy-
oruz.” diyen Güler geliştirilen ürün sayesinde satış 
gerçekleştirecek firmalara önemli bir katkı yapmayı 
hedefliyor.İTÜ Magnet’te bulunmaktan çok keyif 
aldıklarını da belirten Güler “İTÜ Magnet’i tercih 
etmemizin sebebine gelince, diğer startuplarla bir 
sinerji oluşturması, Teknokent’in içerisinde bulun-
ması ve akademisyenler ile iş merkezlerine yakın 
olması diyebilirim.” diyerek İTÜ Magnet’in sağladığı 
avantajlardan da bahsetti.

PragmaCraft & Pragma Predict ile Doğal Dil İşleme ve
Derin Öğrenmeye Yeni Bir Soluk!

Firmalar Anlatıyor

İTÜ Magnetli
İTÜ Magnet bünyesinde bulunan çok çeşitli alanlarda hizmet veren girişimci ve start-up 
firmalarıyla çalışmalarına devam ediyor. Her geçen gün geliştirilen yenilikçi teknolojilerle 
gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlarda önemli ihtiyaçları gideren ve ülke ekonomisine 
katkı sunan ekosistemin bu önemli dişlisini oluşturan firmalardan PragmaCraft ve H3M bu 

ay H2O’ya konuk oldular!
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Para: günümüzün en önemli ticari metası. Birçok 
insanın varlığı ya da yokluğuyla hayat akışını 
değiştirebilen bir güce sahip. Bunun farkında olan 
bir takım karanlık güçlerse illegal yolardan elde 
ettiği paraları aklayarak haksız kazanç elde etmeye 
çalışıyorlar. Kara para aklama günümüzün en 
önemli sorunlarından biri. Özellikle gelişen dijital 
çağ teknolojilerinde ise yasadışı gerçekleşen bu 
trafiği yakalamak ve farketmek ise neredeyse 
imkansıza yakın bir durumda. Bu noktada devreye 
giren İTÜ Magnet’li H3M dünyada gerçekleşen kara 
para aktivitleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. 
Kendisiyle kısa bir sohbet gerçekleştirdiğimiz H3M 
kurusucu Tolga Kurt her yıl dünyada finansal 
sistemler içerisinde yaklaşık iki trilyon dolar para 
aklandığını belirtirken bunun sadece %2’sinin 
mevcut sistemler tarafından tespit edilebildiğini 
belirtiyor. Bu durumun yeterli olmadığını aktaran 
Kurt, kara para aklamanın toplumlar özelinde çok 
büyük bir risk oluşturduğu görüşünde. H3M olarak 
geliştirdikleri yazılım platformundan bahseden 
Kurt: H3M geliştirdiği yapay zeka çözümüyle, şu 
anda kural tabanlı sistemler tarafından yakalana-

mayan bu kara para aktivitelerini bulmaya odaklı. 
Bu alanda önemli bir yazılım platformu geliştiriy-
oruz. Bu çalışmaları da İTÜ içerisinde hem akademi-
syenlerin desteğiyle hem de İTÜ Magnet’in 
sağladığı bu keyifli çalışma ortamında yapabilmek-
ten memnuniyet duyuyoruz.” diyerek İTÜ Magnet 
içerisinde geliştirmeye devam ettiği projesiyle 
kara para transferini açığa çıkarma hedefiyle 
çalışmalarına devam ediyor.

Kara Para Aklamanın Önünde Güçlü Bir Engel: H3M!

Tolga Kurt
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İTÜ MAGNET’te

Tech Talks’sa Alexandre
Bussutil Konuk Oldu!

Alexandre Bussutil ile Blockchain’in start-up'lar için 
inovasyon dalgasını hızlandırmada nasıl kullanılabileceğini 
ve yeni bir fon toplama biçimi olan “İlk Dijital Para Arzı”na 
beklenmedik talebin tartışıldığı etkinlik İTÜ Magnet’te 
gerçekleştirildi!

Pitcher’dan Başarı!

İTÜ Magnetli Pitcher, geçtiğimiz günlerde “Sales 
Force” Türkiye’nin düzenlediği etkinlikte Top ISV 
Partner seçilerek oldukça önemli bir başarıya imza attı!

Oracle Developer
Meet-up Gerçekleştirildi!

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Oracle Developer 
Meetup, Start-up ve Developer’ları İTÜ Magnet ev 
sahipliğinde buluştular!
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Ali Karabey İTÜ Magnet Sosyal
Medya Hesaplarında Merak
Edilenleri Yanıtladı!

İTÜ Magnetli mentor ve yatırımcılarından, 212'nin kurucu 
ortağı Ali Karabey yatırımcıya sor kapsamında girişimcilik ve 
sektörle ilgili merak edilenlere ilişkin soruları anlık olarak 
İTÜ Magnet sosyal medya hesaplarından yanıtladı!

Term Sheet Okuma
Etkinliği Yapıldı!

Collective Spark'tan Atıl Erken'in konuk olduğu Term 
Sheet Okuma etkinliği İTÜ Magnet'te gerçekleşti! Atıl 
Etken katılımcılara girişim sermayesi yatırımı alma 
sürecinde olan bir girişimin karşılaştığı ilk 
belgelerden olan Term Sheet maddelerinden 
bahsederek ipuçlarını paylaştı.

Mindfulness iBilinçlendirme
Nefes ve Beden Farkındalığı
Etkinliği Düzenlendi!

Nefes ve bedene odaklanarak katılımcıları rahatlatan, 
Uzman Yasemin Karslıoğlu Ünver’in konuk olduğu 
“Mindfulness Bilinçlendirme Nefes ve Beden 
Farkındalığı” etkinliği 11 Nisan’da İTÜ Magnet’te 
düzenlendi!

İTÜ Magnet'ten Akşam ve
Hafta Sonu Paketi!

Kurumsal çalışanlar, iş saatleri dışında kendi 
girişimlerini geliştirmek için İTÜ Magnet’e geliyor! Bir 
sonraki işinizin kendi işiniz olmasını istiyorsanız 
detaylı bilgiye İTÜ Magnet web sitesinden 
ulaşabilirsiniz!
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İTÜ Akademik Birikimini Cibuti’ye Taşıdı

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ), Cibuti’ye verdiği eğitim desteği mezuniyetle 
taçlandı. İTÜ’lü akademisyenlerin eğitim verdiği Cibuti Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 

ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden 44 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşıyor. 

Cibuti Üniversitesi’nde İTÜ’lü akademisyenlerin verdiği 
eğitimlerle lisans programlarını tamamlayan öğrencilerin 
mezuniyete hazırlandığını belirten Prof. Dr. Mehmet 
Karaca şöyle konuştu, “Bu yıl ilk kez Cibuti Üniversitesi 
mezunlarını verecek. İTÜ’nün verdiği 3-4 yıllık eğitim, 
meyvelerini veriyor. İTÜ olarak bunun gururunu 
yaşıyoruz. Elektrik ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğren-
cileri mezun olacak. İki bölümden toplam 44 öğrenci İTÜ 
ve Türkiye damgasıyla mezun olacak. Bu bir Türkiye 
vizyonu projesidir. Bu proje Türkiye’nin büyük bir devlet 

olduğunu ve vizyonunu gözler önüne seriyor.” Türki-
ye’nin sadece kendi bölgesi içerisinde değil, Afrika 
kıtasında da akademik birikimini toplumlara yansıtacağını 
dile getiren Prof. Dr. Karaca önümüzdeki süreçte arzu-
larının Cibuti’deki mühendislere eğitim verecek üniversi-
te kadrolarını da yetiştirmek olduğunu ifade etti. Prof. Dr. 
Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: “İTÜ öncülüğünde 
doktora programı da açılabilir. Böyle bir düşüncemiz var. 
Elektrik ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri Cibuti’nin alt 
yapısını geliştirmek adına esastı. Önümüzdeki süreçte ise 
lisans programlarına farklı dallar da eklenebilir.”

 Meyvesini Veriyor
İTÜ’nün  Cibuti’ye  Desteği

İTÜ ile Djibouti (Cibuti) Üniversitesi arasında 
imzalanan “Eğitimde İkili İş Birliği Anlaşması” mey-
vesini verdi. İnşaat Mühendisliği ve Elektrik 
Mühendisliği Bölümlerinin kuruluşunu üstlenen 
İTÜ’nün başarılı akademisyenlerinin yetiştirdiği 
toplam 44 öğrenci mezun olarak ülkelerine hizmet 
etmeye hazırlanıyor. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Karaca, Cibuti’yi düzenli olarak ziyaret ettiklerini ve 
oradaki eğitim faaliyetlerini yerinde incelediklerini 
belirterek, “3 yıldır öğretim üyelerimizi Cibuti’ye 
göndererek dersler veriyoruz. Diğer yandan Cibu-
ti’deki Türk kuruluşlarıyla etkileşime geçerek, 
oradaki topluma katkı sunacak şekilde mevcut 
imkânları geliştirmeye gayret ediyoruz.” dedi. 
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İTÜ’de Güneş Enerjisi Laboratuvarı Kuruluyor
Avrupa'nın en büyük güneş tarlasını kuran Alman 
enerji devi Sybac Solar ve İstanbul Teknik Üniver-
sitesi (İTÜ) iş birliğine gidiyor. Sybac-İTÜ iş birliği, 
tecrübeli akademisyenleri, mühendisleri ve uzman-
larıyla, güneş enerjisi sektörüne ihtiyaç duyulan 
çözümleri sunacak ve Türkiye’nin bu alandaki 
gelişimine katkı sağlayacak. Sybac Solar ve yeni 
markası Majoris Solar, İTÜ ile iş birliği protokolü 
imzalayarak, yeni yatırım ve bakım onarım çalışma-
larında ortak hareket edecek. Bu iş birliği 

kapsamında, İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde yer alan 
Elektrik-Elektronik Fakültesine kapsamlı güneş 
enerjisi laboratuvarı kurulacak. 2004 yılında 
Almanya’da kurulan Sybac Solar, Japonya, Şili, ABD, 
Macaristan, Polonya, İngiltere, Fransa ve Türkiye’ 
de 600 MW'ın üzerinde projeyi hayata geçirdi. 
Bugüne kadar 1000’in üzerinde farklı çatı uygula-
ması yapan Sybac Solar, yatırımcı yüzünün yanı 
sıra, Almanya’da 300 MW’ın üzerinde güneş enerjisi 
sahasının bakım ve onarım hizmetlerini de üstlendi.

Laboratuvarı Kuruluyor
İTÜ’de Güneş Enerjisi 

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Alman enerji devi Sybac Solar, güneş enerjisi 
sistemlerinin yaygınlaştırılması konusunda iş birliğine gidiyor.

Prof. Dr. Serhat Çeker Recep Gülenç
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İTÜ ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Boeing’in katkılarıyla yürütülecek Hava Aracı 
Yapıları ve Malzemeleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı hayata geçirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından, Boeing'in 
katkılarıyla “Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri 
Tezsiz Yüksek Lisans Programı” yürütülecek. 
Programın açılışı dolayısıyla Ankara’da 25 Mart 2019 
tarihinde TUSAŞ ev sahipliğinde tören düzenlendi. 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, TUSAŞ 
Genel Müdürü mezunumuz Prof. Dr. Temel Kotil, 
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı mezunumuz Prof. Dr. 
Oğuz Borat, Boeing Global Learning Institute Başkan 
Yardımcısı Fariba Alamdari ve program 
yürütücülerinden Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Hülya 
Cebeci programda konuşmacı isimler arasındaydı. İTÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, törende 
yaptığı konuşmada “Hava Aracı Yapıları ve Malzemel-
eri” Yüksek Lisans Programının ülkemizin havacılık 

alanında son yıllarda kaydettiği başarılara ivme 
kazandırarak yenilerini ekleyeceğini söyledi. Üniver-
site ve sanayi iş birliğinin önemine değinen Aydın, 
“Havacılıkta büyük başarılara imza atan TUSAŞ ve 
ülkemizin ilerlemesine; birçok ilki gerçekleştiren 
köklü geçmişi ile destek veren İTÜ’nün bir araya 
gelmesi, havacılık alanında gittikçe daha çok ihtiyaç 
duyulan nitelikli insan kaynağını sağlayacaktır. 
Üniversite ve sanayi iş birliği, içinde bulunduğumuz 
4. Endüstri Devriminde gittikçe artan bir öneme 
sahip. Üniversitemiz de bu alandaki çalışmaları ile 
öne çıkıyor. Bu vizyon ile yakın zamanda bir Havacılık 
Enstitüsü de kuran İTÜ, teknik eğitimdeki akademik 
birikimiyle milli sanayi hamlesine vazgeçilmez unsur 
olan insan değerini yetiştirmeye devam edecek.” 
dedi. İTÜ olarak, bu programda da; Applied Engineer-

İTÜ,  Türk  Havacılık  ve  Uzay
Sanayii ve Boeing‘den Eğitim İş Birliği
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TUSAŞ Akademi Hakkında 

ing Mathematics, Structural Analysis, ve Testing of 
Aeronautical Structures derslerini üstlendiklerini 

ifade eden Aydın, şunları kaydetti: “Hava aracı yapı ve 
malzemeleri için öncü teknolojiler ve modern uygu-

Programın koordinatörlüğünü üstlenen İTÜ 
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyemiz Doç. Dr. Hülya Cebeci ve programın 
kurucularından Öğretim Üyemiz Prof. Dr. İbra-
him Özkol ise program içerikleriyle ilgili şu bilg-
ileri paylaştı: “TUSAŞ Akademide verilecek 
yüksek lisans eğitimlerinde, hava aracı yapıları 
ve malzeme teknolojileri alanlarındaki öncü 

teknolojiler ve modern uygulamaları için kabili-
yetler geliştirilmesi ve bu alanda insan kaynağı 
oluşturulması amaçlanıyor. İTÜ, MIT, Cranfield, 
Washington ve Michigan Üniversitelerinden 
gelecek öğretim üyelerinin bilgi birikimleriyle 
TUSAŞ ve dünyanın güçlü markası Boeing'de 
görev yapan üst düzey uzmanların tecrübeleri 
buluşturulacak.”

lamalar geliştirmek en önemli 
amacımız. Bunun için de potansiyel 
yeteneklerin geliştirilmesi ve etkili 
şekilde kullanılması gerekiyor. İTÜ, 
uluslararası saygınlık ve kabule 
sahip teknik eğitim kalitesi ile bu 
noktada sizlerle birlikte değer 
yaratacak. Uçak mühendisliği ile 
malzeme bilimlerini bir araya 
getiren bu programın ülkemizin milli 
havacılık hedeflerine ulaşmasında 
etkin bir örnek olmasını temenni 
ediyor ve gökyüzünde daha 
yükseğe ulaşma arzusu ile bir araya 
gelen sizlere ve ev sahipliği için 
TUSAŞ’a teşekkür ediyorum.”



46

İTÜRO 2019 kapsamında 3 gün boyunca yerli ve 
yabancı akademisyenler, sanayi katılımcıları ve 
deneyimli öğrenciler tarafından, robotik ve kontrol 
bilimi gibi alanlarda seminerler, söyleşiler, paneller 
ve sergiler düzenlendi. Drone, Çizgi Futbol, Labirent, 
Merdiven Çıkan, Renk Seçen, Senaryo: Lojistik, 
Mikro Sumo, Çizgi İzleyen Minikler, İnşaat, Trafik ve 
Serbest olan toplamda 11 farklı kategoride yarışma-
lar yapıldı. Katılımcıların ilgisinin yoğun olduğu 
yarışmalarda heyecan hiç eksilmedi. Olimpiyat 

tarihinde son 12 yılda, toplam 6 bin 500 katılımcı 
sayısına ulaşılmış oldu. Etkinlik boyunca heyecanlı 
yarışların yanı sıra söyleşi ve atölye çalışmaları da 
yapıldı. Bilgisayar, robotik ve yazılım konularında 
çalışan akademisyenler ve uzmanlar bu alandaki 
gelişmeleri robotik meraklılarıyla paylaştı. Doç. Dr. 
Aykut Erdem’in katılımıyla “Yapay zeka yemek 
tariflerini anlayabilir mi?”, Doç. Dr. Erkut Erdem’in 
katılımıyla “Görme ile Dili Bütünleştirme” ve Prof. Dr. 
Zehra Çataltepe’nin katılımıyla düzenlenen “Makine 

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından bu 
yıl on üçüncüsü düzenlenen İTÜ Robot Olimpiyat-
larında keyifli anlar yaşandı. Her yıl Türkiye'nin 

dört bir yanından robotik meraklılarını bir araya 
getiren olimpiyatlarda genç mucit Eray Aktokluk 
aldığı derecelerle öne çıkan isim oldu.

İTÜ  Robot  Olimpiyatlarında 
Genç Mucitler

İTÜ Robot Olimpiyatları (İTÜRO) bu yıl 11-12-13 Nisan 2019 tarihlerinde İTÜ 
Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Türkiye’de 
robotiğe olan ilgiyi artırma, robotik çalışmalara dikkat çekme ve robotik severleri bir 
araya getirerek daha büyük kitleler oluşturma amacıyla yapılan etkinlikte yarışma 

heyecanı görülmeye değerdi.

12 Yılda 6 Bin 500 Katılımcı 
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Bilgi Punnet Takımı, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Olasılıksal Robotik Takımı, OZU Rover Takımı, 
Lagari İHA Takımı ve İTÜ ROV Takımı Türkiye’nin en 
başarılı öğrenci robotik takımı kategorisinde 
yarıştı. Ayrıca sosyal medyada robotiği en güzel 
şekilde tanıtan kanal kategorisinde Robotistan, 
Arduino Haber ve Lezzetli Robot Tarifleri arasından 
Lezzetli Robot Tarifleri bu kategoride anket 
sonuçları ile birinci oldu. Türkiye’nin dört bir yanın-
dan İTÜRO’ya gelen katılımcılar arasında Eray 
Aktokluk’un robotlarının performansı ise görülm-
eye değerdi. 2014 yılından bu yana İTÜ Robot 
Olimpiyatlarına katılan ve birçok kategoride birinci-

likler elde eden Eray Aktokluk, bu yıl da 4 farklı 
kategoride sahneye çıkan ve ödül alan isim oldu. 
Merdiven Çıkan, Senaryo: Lojistik, Renk Seçen kate-
gorilerinde birinci olurken İnşaat kategorisinde ikin-
cilik elde etti. 2014 yılında İTÜRO'da aldığı birin-
ciliği, 2015'te de kimselere bırakmayan Eray, 2017 
İTÜ Robot Olimpiyatları'nda da tekrar sahneye çıktı 
ve tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. 
Birçok üniversitenin robot yarışmalarına da katılan 
Eray, her birinde başarısını aynı şekilde devam ettir-
di. Yaptığı icatlarla ve ortaya attığı fikirlerle dikkat-
leri üzerine çekmeye devam eden Eray, katıldığı her 
yarışmadan dereceyle ayrıldı.

Öğrenmesi” konulu seminerlerde akademisyenler 
bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. “Otonom 
araçlarda güvenlik ve etik” başlıklı panelde Doç. Dr. 
Volkan Sezer, Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin ve Ford 
Otosan’dan Güvenç Barutçu’nun katılımıyla konu tüm 
yönleriyle ele alındı. Lezzetli Robot Tarifleri Youtube 
kanalının sahibi Ömer Faruk Uçar ile yapılan 
söyleşide elektronik ve yazılım öğrenilmesinin 
eğlenceli bir halde nasıl yapılabileceği anlatıldı. 

Genç Mucit Eray Aktokluk Ödüle Doymuyor
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İTÜ’nün de paydaşı olduğu İGA tarafından hayata geçirilen Atıktan Sanata ArtWist 
Projesinin ilk ürünleri İstanbul Havalimanı Terminal Binası’ndaki sergide izleyicilerle 
buluştu. Sergi, 7-30 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Sıfır Atık Projesi hedeflerinden yola çıkarak, ArtWist 
Atıktan Sanata Projesi’nin tüm paydaşlarının sanat ve 
tasarım işlerini içeren sergi ve haziran ayına kadar 

yapılacak farklı temalardaki 4 farklı atölye çalışması ile 
elde edilecek tüm gelir Ağaçlı ve Kemerburgaz ÇODEM'e 
(Çocuk Destek Merkezi) bağışlanacak. 2017 yılından 

İstanbul  Havalimanı’nda
Atıktan Sanata Dönüşen Çalışmalarımız



Yunus Karma

49

itibaren İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ndeki 
atölye ve mücevher tasarımı derslerinde İstanbul 
Havalimanı'nda inşaat sürecinin ardından ortaya çıkan 
demir, plastik, ahşap ve iş makinelerinin çeşitli 
parçalarından oluşan atık malzemelerin farklı kullanım 
senaryoları üzerine çalışıldı. Öğrenciler proje ve 
sürüdürlebilirlikle ilgili derslerinde geri dönüşüm, tekrar 
kullanım, ileri dönüşüm konularında edindikleri kuramsal 
bilgiye dayanarak deneysel çalışmalar yaptılar. Bu 
kapsamda İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğre-
tim görevlisi Mehmet Erkök “Advanced Modelmaking” 
dersinde öğrencilerle havalimanı atıklarından model 
çalışmaları, Prof. Dr. Gülname Turan da “Introduction to 
Jewelry Design” dersinde öğrencilerin “ifade parçaları 
(statment piece)” çalışmaları yürüttü. Öğrencilerin farklı 
malzemelerle birebir tasarımlar ortaya koymalarına 
imkan sağlayan bu çalışmalar önümüzdeki dönemde de 
devam diyor. IGA ile yürütülen ArtWist projesi kapsamın-
daki iş birliği öğrenci çalışmalarıyla da sınırlı kalmıyor. 7 
Nisan’da açılan sergide Ayazağa Kampüsündeki güneş 
saati ve 250. Yıl Heykelinin de tasarımcısı Mehmet 
Erkök’ün “Göğe Çıkan Merdiven” adlı heykel çalışması, 
öğretim üyemiz Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu’nun da 

botanik sanatçısı Yunus Karma ile birlikte yaptığı ve atık 
malzemeleri içeren bitki yerleştirmesi bulunuyor. Dış 
hatlar terminali giden yolcu katında Güven İslamoğlu, 
Seçkin Prim, Yunus Karma gibi isimlerin özgün çalışmaları 
yolcuların yoğun ilgisini çekiyor. Biz de ArtWist Atıktan 
Sanata projeleri kapsamında projenin yürütücülerinden 
Mehmet Erkök ile konuştuk: 

Heykeli bir ifade aracısı olarak nasıl tanımlarsınız?
Heykelin 3 boyutlu doğası, onu gerçek hayatın içine 
yerleştirir ve insanlarla bir bağ kurma potansiyeli 
yaratır; özellikle galerilerden çıkıp da kamusal alana 
tasarlanıp üretilen yapıtların, kent dokusu ve özgünlüğü 
için oluşturduğu katma değer ile insanların heykel ile 
değil de heykelin insanla buluştuğu ayrıcalıklı ve 
dolaysız bir iletişim aracıdır; heykel insanlara mesaj 
ilettiği gibi estetik öğeleri de dert edinmelidir, duygu-
lara hitap etmelidir.
Atıkların sanata dönüşümü konusundaki görüşlerin-
izi alabilir miyiz?
Atıkların çoğu bana göre atık değildir; birçoğu hala 
sağlamdır ve temizdir de. Önemli olan onlara tekrar 
yaşama şansı vermektir. Söktüğüm birçok makine veya 
objenin içindeki parçaların neredeyse tamamı esasen 
sağlam ve kullanılabilir durumdadır. Birçok parçanın 
biçimleri de kendi içlerinde benzersiz güzelliklere sahip-
tir; mühendisliğin işlev ve estetiği, onlara yeni tanım-
lamalar yüklememde bana yol göstericidir.
Bu projede yer almanın sizin için anlamı nedir?
Bu sosyal sorumluluk projesi, çok yönlü fırsatlar sunuyor 
bana; hem yerel bölgedeki ortaokul öğrencileriyle 
çalıştayda beraber olma fırsatı sundu, hem üniversite 
öğrencilerim için bir saha ve atölye çalışma ortamında 

yer almalarını sağladı, hem de benim kendi ajandamın 
köşesine not etmiş olduğum bazı proje tema-
larımın/taslaklarımın hayata geçmeye başlaması için 
fırsat yarattı.
Bu projede öğrencilerin ve çocukların kazanımı sizce 
nedir?
Her şeyden önce sadece çocukların değil, biz yetişkinler-
in de atıkların aslında hiçbir yere gitmediği, yok olmadığı 
duygusunu yaşamamız; onları çöpe atmakla aslında onlar 
yok olmuyorlar. Bu farkındalığın oluşması kritik bir eşik-
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“Atıktan Sanata Projesi” Hakkında 
Ülke çapında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık 
Projesi’nin, İstanbul Havalimanı Projesi kapsamında 
”Sıfır Atık’a Giden Yol” ve ”İGA Atıktan Sanata Proje-
si’’nin tanıtımını gerçekleştirmek, “İleri Dönüşüm”, 
“Yeniden Kullanım”, “Geri Dönüşüm” kavramları hakkın-
da bilinç ve farkındalığı artırmak ve İGA’nın Çevre ve 
Sürdürülebilirlik Projeleri hakkında bilgi vermek 
amacıyla birtakım etkinlikler düzenlenmeye devam 
ediyor. İstanbul Havalimanı Projesi inşaatı sürecinde 
ortaya çıkan atıkların yeniden kullanılarak değerlendir-
ilmesi, atık azaltımı ve atık bilincinin artırılmasına yöne-
lik bir sanat atölyesi kurularak sanat eserleri oluşturul-
ması ve tasarım ürünleri ortaya çıkarılması hedeflenen 
projede bölge halkı için sosyal ve ekonomik getirilerin 
sağlanması amaçlandı. Projede İstanbul Havalimanı 
çevresinde yaşayan yetişkin ve çocuklarla yürütülen 
atölye çalışmalarıyla, ortaya çıkan ürünlerin farklı satış 
kanallarında satılarak maddi kaynak oluşturuluyor, bu 
kaynakla da sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleşti-
riliyor. ArtWist Atıktan Sanata Projesi kapsamında 
bugüne kadar 10 ton atık geri dönüştürülmüş, 140 
paydaşın katıldığı 10 atölye çalışması gerçekleştirilm-
iştir. Üniversite seviyesinde 3 dersin dönem planların-
da yer almış, 110 öğrenci ile ortak çalışmalar 
yürütülmüştür. İlk kez bir inşaat projesinde inşaat 
sahasında bu kapsamda bir sanat atölyesi kurulmuştur. 
ArtWist Atıktan Sanata Projesi’yle birçok farklı kate-
goride farklı dallarda sanatçılar ve akademisyenlerle 
çalışılarak, ‘Botanik/Bitki’, ‘Moda’, ‘Heykel’ ve 
‘Kullanılabilir Ürün’ olarak 4 farklı kategoride eserler 
üretilmiştir. İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde 
projeye paralel olarak derslerde çalışmalar yapılıyor. 

Öğrencilerin tasarlayıp uygulayacağı ürünlerin yine 
ilgili satış kanallarından meraklılarına ulaştırılarak elde 
edilecek gelirle burs imkânları yaratılması hedeflenme-
kte. Bu açıdan değerlendirildiğinde, proje bir yandan 
ihtiyaç sahipleri için katma değer oluştururken, diğer 
yandan da üniversite öğrencilerinin birebir sosyal 
sorumluluk projesi içinde yer almalarını teşvik ediyor. 
Projenin en önemli ayağı, gerçekleştirilen ve geliştir-
ilmeye devam edecek olan iç ve dış iletişim çalıştay-
larıdır. Bu çalıştaylarla hem çevre ve atık bilinci 
oluşturulması hem de “sıfır atık”a giden yolda katkı 
sağlanması hedeflenmektedir. Atölye çalışmalarının 
sonuçlarının, İstanbul Havalimanı’nda sergilenmesi 
süreci başladı. Bu sergide yer alan ürünlerin satışa 
sunulmasından sağlanacak gelirle sosyal sorumluluk 
projeleri gerçekleştirilebilecektir.

tir. Diğer yanda, 1 yıldır süregelen çalışmaların çoğunda, 
öğrenciler kolektif çalışmayı da deneyimlediler.
‘Upcycling’ ile işlerinizin arasındaki ilişkiyi nasıl değer-
lendirirsiniz?
Ben tek bir malzemeye bağlı çalışmıyorum; sadece 
ahşap, sadece metal veya sadece plastikle çalışmıyorum; 
tüm bu malzemelerden seçerek bir estetik yapı ortaya 
çıkartmaya çalışıyorum. Endüstriyel Tasarımcı kimliğimle 
malzemeleri birbirlerine temiz yöntemlerle bağlamaya 
çalışıyorum. Konstrüktif bir yapıyı her zaman önde 
tutmaya gayret ediyorum; çalışmalarım bazen, hatta 
genellikle 'ürün' ile 'sanat objesi' arasında bir yerde 
kalabiliyor. Önüme koyduğum onca çeşit malzemeye 
biçim vermek, onları birbiri ile ilişkilendirmek, birbirine 
bağlamak benim için hem bir mücadele biçimi hem de 

sürekli bir beyin jimnastiği demektir. Benim veya başka 
sanatçıların işlerimizde kullandığımız atık parçaların, 
gerçekten 'upcycle' edilip edilmediği konusu oldukça 
büyük bir sorudur bence; bir kamyonun motorunda 
300.000 kilometre boyunca iş görmüş bir volan dişlisini 
biz, heykelimizde formun tamamlayıcısı olarak statik bir 
yere yerleştiriyorsak onu gerçekten 'upcycle' etmiş 
oluyor muyuz? Bu kavramların içlerini boşaltmadan 
kullanmak ve bu noktalara da parmak basmak gerekiyor.
İşlerinizi ortaya çıkartma süreciniz nasıl?
Benim tasarlama sürecim genellikle hem çizim hem de 3. 
boyutta çalışarak ilerler; en başta birkaç fikir eskizinden 
hemen sonra üretmeye, parçaları biçimlendirmeye 
başlarım. Bu noktadan itibaren de çoğunlukla yaparak 
tasarlamaya devam ederim.
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TÜBİTAK Projesi Sultanbeyli Belediyesi’nde Tanıtıldı

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Cordan’ın

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Özge Cordan’ın yürütücülüğünü üstlendiği, ”Geçici Koruma Kapsamındaki 
Suriyelilerin Uyumu İçin Modern Yaşam ve Kültürel Koşullara Uygun İç Mekana Yönelik 
Konut Tasarlama İlkelerinin Belirlenmesi ve Tasarım Önerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı 

TÜBİTAK Projesi tanıtım toplantısı Sultanbeyli Belediyesi’nde yapıldı.

İTÜ İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge 
Cordan’ın 15 Aralık 2018 tarihinde başlayan ve 15 Mart 
2020 tarihinde sonlandırılması planlanan, “Geçici 
Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Uyumu İçin Modern 
Yaşam ve Kültürel Koşullara Uygun İç Mekana Yönelik 
Konut Tasarlama İlkelerinin Belirlenmesi ve Tasarım 
Önerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK Projesi’nin 
tanıtım toplantısı 30 Nisan 2019 tarihinde Sultanbeyli 
Belediyesi ve Sultanbeyli Mülteciler ve Sığınmacılar 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin katkıları ve 
iştirakiyle başarıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, Sultan-
beyli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü AB ve Dış 
İlişkiler Şefi Mehmet Aktaş’ın yanı sıra Sultanbeyli Bele-
diyesi’nden yetkililer, proje ekibi, Sivil Toplum Kuru-
luşları, Suriyeli aileler, akademisyenler, yerel katılımcılar, 

iç mimar ve mimarlar katıldı. Doç. Dr. Özge Cordan ve 
proje bursiyeri Talia Özcan Aktan tarafından proje 
hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Katılımcıların projeye 
gösterdiği yoğun ilgi ile yaratılan sinerji ve diyalog 
ortamı, karşılıklı bilgi paylaşımı ve fikir alışverişinin en üst 
düzeyde yapılmasını sağlamış ve proje ekibini ve tüm 
katılımcıları birlikte neler yapılabileceği ve gelecek pers-
pektifinde yeni projeler için fırsatlar ve olanaklar 
bağlamında motive etmiştir. Proje ekibinde yer alan 
isimler: Doç. Dr. Özge Cordan (Proje Yürütücüsü, İstanbul 
Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Şebnem Ertaş (Araştırmacı, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Elif Sönmez 
(Altınbaş Üniversitesi), Dr. Çiğdem Kudiaki (Çiğdem 
Kudiaki Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık) ve Talia 
Özcan Aktan (Bursiyer, İstanbul Teknik Üniversitesi).

Doç. Dr. Özge Cordan
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Dijital Gelecek

İTÜ’de Konuşuldu

Türkiye’nin öncü şirketlerinin üst düzey yöneticilerini 
bir araya getiren Vizyon 100 Platformu, 2019 yılı 
toplantılarının ikincisini İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ayazağa Kampüsünde bulunan Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde düzenledi. Vizyon 100 toplantısın-
da sivil toplum kurluşlarından ve Türkiye’nin önemli 
şirketlerinden temsilcilerin yanı sıra akademisyenler 
de hazır bulundu.  “Dijital Ekosistemler” ana temasının 
ele alındığı etkinliğin açılış konuşmasını Rektörümüz 
Prof. Dr. Mehmet Karaca gerçekleştirdi. Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, günümüzde dijitalleşmenin form 
değiştirdiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Karaca, “Stanley 
Kubrick’in 2001: A Space Odyssey filmindeki çoğu 
şeyin günümüze daha gelmeden gerçekleştiğini 
gördük. İnsanlar zamanlar değişse de daima ileriye 
dönük hayaller kuruyor. Ama görüyoruz ki değişen 
insan değil, teknoloji. Bizler teknolojiye göre çok 
yavaş dönüşüyoruz.” diye konuştu. 2100 yılına 

gelindiğinde çevremizdeki mevcut pek çok şeyin 
değişip dönüşeceğini dile getiren Prof. Dr. Karaca 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknolojide elbette köklü 
bir değişim yaşanacak. Yapay zekâ bundan 50 yıl 
önce de konuşuluyordu o zaman “makine öğrenimi” 
olarak adlandırılıyordu. 3-4 bin yıl önce dahi insan-
lar benzer şeyleri düşünmüşler.”

Vizyon 100 toplantısı İTÜ’de gerçekleştirildi. Toplantıda Vizyon 2100 
Defteri, 80 yıl saklanmak üzere mühürlenerek Rektörümüz Prof. Dr. 

Mehmet Karaca’ya teslim edildi.
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“Dijital
Ekosistemler”
Paneli 

Toplantı kapsamında, 
SAS Orta Doğu, Türkiye, 
Doğu Avrupa Pazarlama 
Bölge Direktörü Nurcan 
Bıçakçı Arcan moder-
atörlüğünde “Dijital 
Ekosistemler” konulu 
panel gerçekleştirildi. 
Panelde, Multinet UP 
CEO'su Demirhan Şener, 
Garanti Ödeme Sistem-
leri Genel Müdürü Işıl 
Akdemir Evlioğlu, Koç 
Holding Dijital Dönüşüm 

Lideri Dr. Murad Ardaç ve İTÜ Elektrik – Elektronik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker konuşmacı 
olarak yer aldı. Endüstri ve üniversite arasında iş 
birliğinin ilerletilmesi gerektiğini kaydeden Prof. 
Dr. Serhat Şeker, “Üniversitelerin endüstriyi 
beslemesi gerekiyor. Bu açığı teknolojiyle kapat-
abiliriz.” diye konuştu. Koç Holding Dijital 
Dönüşüm Lideri Dr. Murad Ardaç, grup vizyonu 
olarak dijital dönüşüm ile kültürel dönüşümü 
birbirine eşit algıladıklarına vurgu yaptı.  Garanti 
Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir 
Evlioğlu, ödeme sistemlerinde farklı bir iletişim 

stratejisine sahip olduklarını belirterek, tanıtım 
bütçelerinin yarısını dijital mecraya aktarıldığını 
dile getirdi. Multinet CEO’su Demirhan Şener, 
“Start-upları destekliyoruz, onları bir arada tutma-
ya ve yeşertmeye çalışıyoruz. Girişimcilerle en çok 
iş birliği yapan şirket ödülü aldık.” diye konuştu. 
Toplantıda, Vizyon 2100 Defteri, Vizyon 100 Plat-
formunun kurucusu Berkay Güner tarafından, Rek-
törümüze törenle teslim edildi. Özel bir kutuda 
mühürlenerek teslim edilen defter, 80 yıl açılma-
mak kaydıyla özel bir yerde saklanacak ve ancak 
2100 yılına gelindiğinde açılabilecek.

Dr. Serhat ŞekerProf. Dr. Mehmet Karaca
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İTÜ Vodafone Future Lab
Geleceğin Teknolojilerini  Türkiye’de Geliştirecek

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla 
faaliyetlerini sürdüren Vodafone ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi, güçlerini birleştirerek Türkiye’nin 
dijital geleceği için el ele verdi. Alanında bir ilk olan 
akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab’de, 
Vodafone’un IoT ve 5G’de geliştirdiği en yeni akti-
vasyonlar sergilenecek ve işletmelere geleceğin 
teknolojilerini bizzat deneyimleme fırsatı sunularak 
ihtiyaçlarına uygun yeni nesil teknoloji çözümleri 
geliştirilecek. Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında 
Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini 
aktaracağı merkezde, işletmelerin dijitalleşmeye 
paralel olarak iş yapış şekillerini dönüştürebilmeler-
ine ve yakalayacakları rekabet avantajıyla işlerini 

büyütebilmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. 
Merkezde ayrıca, İTÜ öğrencilerinden oluşan proje 
gruplarının geliştireceği yeni teknoloji çözümleri de 
Vodafone’un desteğiyle ürüne dönüştürülecek ve bu 
ürünler dünyaya ihraç edilebilecek. Vodafone’un 
İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere’den sonra 
Türkiye’de kurduğu merkez, bir üniversite iş birliği ile 
hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi olma özelliği 
taşıyor. İTÜ Bilgi Teknolojileri Merkezi’nde bulunan 
‘İTÜ Vodafone Future Lab’ın resmi açılışı; Ulaştırma 
ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstan-
bul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Dee-
gan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Vodafone geleceğin teknolojilerinin Türkiye’de 
geliştirilmesi ve üretilmesi için güçlerini birleştirdi. Yapılan iş birliğiyle İTÜ Ayazağa 
Kampüsünde açılan teknoloji merkezi ‘İTÜ Vodafone Future Lab’de, İTÜ 
öğrencilerinden oluşan proje grupları, yeni teknoloji çözümleri geliştirebilecek ve bu 
çözümler, Vodafone’un desteğiyle ürüne dönüştürülerek dünyaya ihraç edilebilecek. 
İTÜ Vodafone Future Lab’de, işletmelere geleceğin teknolojilerini bizzat 
deneyimleme fırsatı sunulacak ve tamamı yerli iş ortakları ile ihtiyaçlarına uygun yeni 

nesil teknoloji çözümleri geliştirilecek. 

Ömer Fatih Sayan Colman Deegan Prof. Dr. Mehmet Karaca
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Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: “Teknolojiyi 
mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlar-
la üreten ülkelerden biri olmak için çalışmaya devam 
ediyoruz.”
Açılış konuşması yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan 
Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Yerli ve milli imkanlarla 
üreten ülkelerden bir olmak için her daim çalışmaya 
devam ediyoruz. Bu alanda en önemli gördüğümüz 
çalışmalardan bir tanesi; tüm dünya ile eş zamanlı olarak 
5G teknolojisini kazandırmak. 5G ve ötesi teknolojilerde 
tüm verilerin merkezde toplanıp işlenmesi yerine, verinin 
son kullanıcıya en yakın noktadaki sunucularda işlenerek 
daha hızlı ve daha etkin geri dönüş sağlanması yönünde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli ve milli ürün hizmetleri-
ni, tüketicilerimize en iyi, en doğru ve en kısa zamanda 
sunmak, iletişim teknolojilerinin yanı sıra ticaretin her 

boyutunda teknolojiyi yakından takip eden firmalar için 
aslında bunu büyük fırsat olarak görüyoruz. ULAK milli baz 
istasyonumuz, halihazırda Bakanlığımızca yürütülen evren-
sel hizmet projesi kapsamında 500’den fazla sahada aktif 
olarak kullanılmakta. 5G teknolojisiyle birlikte dikey ve 
yatay sektörlerin ihtiyaç duyacağı yazılım ve donanım 
ürünlerinin Ar-Ge’sinin ve üretiminin ülkemizde yapılması, 
ülkemizin teknolojiye ve inovasyona dayalı kalkınmasında 
önemli bir rol alacağını düşünüyoruz. Bugün burada Voda-
fone Türkiye, 30’dan fazla geleceğin teknolojisini bugün-
den sergiliyor. Sadece bu teknolojileri sergilemekle 
kalmıyor; hem Ar-Ge yükümlülükleri hem de yerli malı 
yükümlülükleri çerçevesinde 5G Vadisi ile ilgili burs 
programı dahil olmak üzere Future Lab bünyesinde doktora 
öğrencilerimizi destekliyor. Doktora öğrencilerimizin yerli 
mühendislerce geliştirmiş olduğu çözümleri de burada 
sergiliyor.’’ şeklinde konuştu.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca: “İTÜ Vodafone Future Lab, 
yeni nesil teknolojiler konusunda öğrenci ve öğretim 
üyelerine çalışma fırsatı oluşturacak.”
Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Future Lab açılışında 
yaptığı konuşmada 3. nesil üniversite hedeflerinin yerine 
getirilmesinde önemli bir adımı daha gerçekleştirdiklerini 
ifade etti. Prof. Dr. Karaca, İTÜ Vodafone Future Lab’da; IoT, 
VR ve yapay zeka alanındaki yeni nesil teknolojilerle 
araştırmacıların buluşacaklarının altını çizerek şunları söyle-
di: “Akıllı teknoloji üssümüz hem Vodafone’un mevcut 
teknolojilerinin tecrübe edilebildiği bir laboratuvar, hem de 
burslu lisansüstü ve lisans öğrencilerimizin neredeyse 
tamamı yerli paydaşlarla proje geliştirdikleri bir inovasyon 
merkezi olacak. İTÜ Vodafone Future Lab aslında eğitim 
alanında da yeni bir dönemin ve dönüşümün de habercisi.” 
İTÜ Vodafone Future Lab’ı ‘bir keşif gemisi’ne benzeten 

Ömer Fatih Sayan
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Prof. Dr. Karaca, “Belki günümüz keşifleri ahşap gemilerle 
yapılmıyor ama karşımızda bir kez daha “yeni bir Dünya” 
var. Future Lab’deki araştırmacılarımız buraya henüz ayak 
basmış öncüler olarak yeni bir dünyanın sunduğu olasılıkları 
keşfetmek için var.” diye konuştu. 

Colman Deegan: “İTÜ Vodafone Future Lab’i, Türki-
ye’nin ‘Teknoloji Üssü’ Olarak Konumlandırıyoruz.”
Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Bağladığı nesne sayısı itibari-
yle dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı olan Voda-
fone Grubu’nun deneyimini aktardığımız ve Türkiye’nin 
‘teknoloji üssü’ olarak konumlandırdığımız akıllı teknoloji 
merkezimiz İTÜ Vodafone Future Lab’i hizmete açmaktan 
gurur duyuyoruz. Türkiye’yi geleceğin teknolojileriyle 

buluşturduğumuz çok özel bir yer olan bu merkez ile, 5G 
yolunda Türkiye'de IoT ve yapay zeka odağında hayata 
geçirdiğimiz yatırımları bir adım ileriye taşıyoruz. Vodafone 
olarak uzaktan yönetim, etkin çalışma ve operasyonel 
mükemmellik alanlarında geliştirdiğimiz 34 akıllı teknoloji 
çözümünü sergilediğimiz ve neredeyse tamamı yerli 30 
partner ile çalıştığımız bu merkezde, işletmelerin geleceğin 
teknolojilerini bizzat deneyimlemelerini ve ihtiyaçlarına 
uygun çözümler geliştirilebilmesini sağlıyoruz. Buna göre 
artık İTÜ Vodafone Future Lab ile ister kamu, ister özel 
sektör olsun, geleceğin dünyasında rekabete hazırlanmak 
isteyen, işini büyütmeyi hedefleyen her işletmeye, her 
kuruma; bu çalışma gruplarıyla bir araya gelme ve kendi 
işletmesine özel akıllı çözümlere ulaşma imkanı sunuyoruz. 
İTÜ Vodafone Future Lab, hızla dijitalleşip akıllanan dünya-
da, Türkiye’yi yeni rekabet koşullarına hazırlayan bir tekno-
loji üssü olarak hizmet verecek.”Merkezde Vodafone Ar-Ge 
ekibi ve İTÜ doktora öğrencilerinden oluşturdukları çalışma 
gruplarıyla ürettikleri yeni projelere verdikleri önemi de 
vurgulayan Deegan, şöyle devam etti: “İTÜ Vodafone 
Future Lab’de halen 7 lisansüstü ve 1 lisans projesinde 
burslu toplam 25 öğrencimiz çalışıyor. Nihai hedefimiz; her 
sene burs verdiğimiz 25 lisans, lisansüstü ve doktora 
öğrencisi de dahil olmak üzere, yerli girişimci iş ortaklarımı-
zla birlikte Türkiye’de teknoloji üreterek, bu teknolojileri 
dünyaya ihraç edebilmek. Akademi ve iş dünyası arasında 
bir köprü olacak ve alanında da bir ilk olan bu merkezi 
açmaktan büyük gurur duyuyoruz. Vodafone olarak, Türki-
ye’nin yerli teknoloji üretiminin artırılması yolunda, 

Prof. Dr. Mehmet Karaca



57

desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” Kurum ve 
şirketlere Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bulut tekno-
lojisinin getireceği yeni dünyayı daha yakından ince-
leme imkânı sunan İTÜ Vodafone Future Lab; Uçtan 
Uca Çözümler Alanı, Vodafone İnovasyon Çalıştay 
Odası, 5G Odası, İTÜ Ar-Ge Alanı olmak üzere, 4 farklı 

sahadan oluşuyor. Deneyimlenebilecek inovatif ürün 
ve servisler arasında 5G uygulamaları, akıllı şehir 
teknolojileri, akıllı enerji sistemleri, akıllı tarım 
sistemleri, akıllı araç sistemleri, dijital perakende 
servisleri, hibrit bulut, bulut santral ve Red kontrol 
gibi çözümler yer alıyor.

Merkezde Vodafone müşterisi olsun olmasın tüm 
işletmeler; Vodafone’un hayata geçirdiği inovatif 
ürün ve servislerini deneyimleyebilecek. 5G 
odasında yeni nesil teknolojinin farklı sektörlere 
getireceği örnek vakalar sergilenecek. Vodafone 

Türkiye, dijital iş ortakları için İTÜ Vodafone 
Future Lab’de düzenlediği İnovasyon Çalıştay Gün-
leri ile de ihtiyaca özel tasarladığı inovatif çözüm-
ler ile işletmelerin işlerini güçlendirmeye katkıda 
bulunmaya devam edecek.

İTÜ bünyesinde faaliyetine başlayan Vodafone 
Future Lab ile lisans, lisans üstü öğrencilerimiz ve 
akademisyenlerimiz doğrudan endüstriye yönelik, 
inovasyon yaratma potansiyeline sahip çalışmalar 
yürütebilecekler. Future Lab bünyesinde temelde 

•  Enerji Hasatlama ile Nesnelerin İnterneti Tabanlı Sistemler
•  Çevreci Haberleşme Ağı Optimizasyonu
•  5G Akıllı Anten Tasarımı
•  5G Cihazların Elektromanyetik Alan Dağılımları
•  Makine Öğrenme Tabanlı Sosyal Etkileşimler
•  Makine Öğrenme Tabanlı Aboneyi Operatör Değişikliğine Götüren Süreç gibi başlıkları içeriyor.

bilgi teknolojileri ve haberleşme alanında 
yürütülen proje konuları belirlenirken, öğrenciler 
danışman İTÜ öğretim üyeleri ve Vodafone Ar-Ge 
ekipleriyle toplantılar yapılıyor, ortak kararlar 
veriliyor. Şu anda yürütülmekte olan tez konuları: 

5G Odasında Örnek Vakalar Sergileniyor

İTÜ Vodafone Future Lab Hakkında
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