
İTÜNOVA TTO
tarafından hazırlanmıştır.

Hidrojen ve Oksijen atomlarının kusursuz birlikteliğinden ilham
aldık, Üniversite ve sanayinin haber kaynağı H2O'yu yarattık.

SAYI

30
HAZİRAN

2019

İTÜNOVA TTO

Fikirden Ürüne Yolculukta En Büyük
Destekçiniz İTÜNOVA TTO

Rekabet Analizinin Öncü
INNOGATE

Firmalarından Datapare Dikkat Çeken Girişimleri

İTÜ ÇEKİRDEK

Avrupa’da 2018 Yılının

İTÜ, TÜBİTAK

2. Sırada!

“2018 Yılı
Girişimci ve Yenilikçi

Üniversite Endeksi”nde



SANAYİ PROJELERİNİZİ GÜÇLENDİRECEK
AKADEMİK DESTEK İÇİN BURADAYIZ

itunovatto.com.tr
/ itunovatto

Bir
yanımız

akademi,
bir

yanımız
sanayi

BİRLİKTE
BAŞARIYORUZ



Dr. Ercan Çitil
İTÜNOVA TTO Genel Müdürü

Yeni Haberler,
Yeni Keşifler,
Yeni Projeler

Ba
şla

rke
n

H2O E-Dergisi’nin 30. Sayısı, 2019 yılı Haziran Ayı’nda gerçekleşen gelişmelerden 
oluşan içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

Bu ay oldukça önemli bir gelişmeyi kapağımıza taşıdık. İTÜ, TÜBİTAK’ın 2018 yılı 
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde 2 sırada yer aldı. 2014 yılında 
endekste 7. sırada yer alan üniversitemiz, değerli akademisyen kadrosu ve 
İTÜNOVA TTO, İTÜ ARI Teknokent‘in katkılarıyla bu başarıya ulaşırken, biz de bu 
başarıya katkı sağlamanın gururunu duyuyor ve emeği geçen herkesi kutluyoruz. 

Bu keyifli haberin ardından İTÜ Bölümü’nde sizleri geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim 
Bakanlığı ile imzalanan protokol ile uygulamaya konulan İTÜ Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi hakkında okul müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros’un merak edilenleri 
paylaştığı metin beklerken, Çin Jiatong Üniversitesi ile imzalanan iş birliği 
anlaşması ve hizmete açılan İTÜ Madencilik Eğitim Galerisi hakkında hazırlanan 
metinlere de ulaşabileceksiniz.

İTÜ ARI Teknokent Bölümü’nde ise Teknokentli firmalardan Doktar, Isra Vision ve 
Maxim Integrated’ı yakından tanıyacağınız metinler sizleri bekliyor olacak. Buna 
ek olarak Teknokent sayfalarında OTAM’da gerçekleşen çalışmalar kapsamında 
personel sayısında yaşanan değişiklikler ve çift vardiya sistemine geçiş 
konularında gerçekleştirilen yeniliklerin OTAM’ın hizmet kapasitesine sağlayacağı 
katkıları öğrenebileceksiniz.

İTÜ Çekirdek Bölümü’nde sizi başarılı bir start-up olan Smart Mimic’in hikayesi 
beklerken, İTÜ Çekirdek’te 1 ay boyunca neler olduğuna da şahit olacaksınız. 
Ayrıca Avrupa’da dikkat çeken girişimleri yakından tanıyabileceğiniz ve 
girişimciliğin temel dinamiklerini öğrenebileceğiniz blog yazıları da İTÜ Çekirdek 
sayfalarında karşınızda olacak. 

İTÜ Magnet’te ilk Datapare’in hikayesini dinlerken, Innogate Bölümü’nde ise 
teknolojilerini Innogate ile birlikte ABD’ye taşımak ve ihracat hamlesi 
gerçekleştirmek isteyen yerli otomotiv firmalarımız ve çalışmaları hakkında 
bilgilere sahip olacaksınız.

Son olarak İTÜNOVA TTO Bölümü bir klasik haline gelen röportajlar serisinde yeni 
bir röportaja ev sahipliği yapıyor. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile Müdürlüğünü üstlendiği MEM-TEK’i ve gerçekleştirdiği 
Ar-Ge çalışmalarına İTÜNOVA TTO’nun 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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Bu durumu ortadan kaldırmak üzere kararlılıkla çalışmalara 
başlayan bilim dünyasının Ar-Ge ürünlerinden birisi olan 
membran teknolojileri, atık suların geri kullanılması ve deniz 
suyunun arıtılması gibi pek çok kritik konuda önemli 
destekler sağlarken, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun gayretli çalışmalarıyla 
temelleri atılan ve günümüzde de müdürlüğünü üstlenerek 
faaliyetlerini sürdürdüğü MEM-TEK, membran teknolojilerine 
yerli ve milli çözümler sunuyor. Dünya ölçeğinde başarılı 

projeler yürüten merkez, patentlediği ürünlerini 
ticarileştirme faaliyetleriyle destekleyerek ülkemizin Ar-Ge 
ekosistemine ciddi bir katma değer oluşturmuş durumda. 
İnsan varlığı için oldukça önemli olan su kaynaklarının verimli 
kullanılması ve her bir damlası yaşamın varlığı için gerekli 
olan su moleküllerinin temizlenerek korunması için çalışma-
lar gerçekleştiren MEM-TEK’i ve gerçekleştirilen çalışmalara 
İTÜNOVA TTO’nun katkılarını merkez müdürü Prof Dr. İsmail 
Koyuncu ile sizler için konuştuk. Keyifli okumalar!

Prof. Dr. İsmail Koyuncu

Bilim insanlarının iklim değişikliğinin uzun vadeli etkilerine dair gerçekleştirdiği projeksiyon 
çalışmaları insanlığın varlığını tehdit edici düzeyde ortaya çıkabilecek bir sorun olarak su 
kıtlığını işaret ediyor. İnsanlığın temel yaşam ihtiyaçlarının başında gelen temiz ve 
kullanılabilir su ihtiyacı, iklim değişikliği, sanayi atıklarının su kaynaklarını kirletmesi, hızlı 
artan nüfus ve artan tüketim miktarları gibi çeşitli sebeplerle karşılanamama durumuna 
gelirken, günümüzde Afrika ve  Orta Doğu gibi birçok kurak iklimlerde su kıtlığı hali hazırda 

ciddi derece de kendisini hissettiriyor. 

Yerli ve Milli Ürünleriyle

MEM-TEK Ülke Ekonomisine 
Ciddi Katkı Sağlıyor!
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Hocam merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
İ.K: Merhabalar. Ben Prof. Dr. İsmail Koyuncu. İTÜ 
Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesiyim. 
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi 
İTÜ’de tamamladım. 2002 yılında doktora eğitimimi 
tamamladıktan sonra 2004 yılında öğretim üyesi 
olarak atandım. On beş yıldır İTÜ bünyesinde öğre-
tim üyesi olarak görev almaya devam ediyorum. 
2010 yılında kurduğumuz ulusal membran teknolo-
jileri araştırma merkezinin de müdürlüğünü yapıyo-
rum. Yaklaşık on yıldır burada membran teknolojile-
ri üzerinde ürün geliştirme üzerine çalışmalar 
yapıyoruz. 2012 – 2018 yılları arasında İTÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsü’nün müdürlüğünü de aynı 
zamanda yürüttüm.
Bize gerçekleştirdiğiniz Ar-Ge projelerinizden 
bahsedebilir misiniz?
İ.K: Biz MEM-TEK’te fiber membranlar geliştiriy-
oruz. Bu çalışmalarımız levha membran şeklinde de 
olabiliyor. Membran teknolojileri özellikle çevre 
mühendisliği bölümünde su geri kazanımı ve deniz 
suyu arıtımında çok kritik bir teknoloji haline geldi. 
Son on yılda özellikle çok büyük önem kazandı. Su 
kıtlığının yaşandığı bölgelerde tercih edilen olmaz-
sa olmaz teknolojilerden birisi. 2010 yılında 
kurduğumuz MEM-TEK’te ilk olarak bu teknolojinin 
burada laboratuvar ortamında daha sonra pilot 
ortamında geliştirilmesini sağlamış bulunuyoruz. 
Şu anda ticari hale gelmiş ürünlerde bulunuyor. 
Burada bu filtrelerin geliştirilmesi üzerinde 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.  Hem ulusal hem de 
uluslararası boyutta birçok başarılı projeler 
gerçekleştirdik. MEM-TEK’in şu on yılına baktığımız-
da dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden birisi 
haline geldiğini çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. 
Atık suların geri kazanımı neden önemlidir?
İ.K: Bilindiği üzere dünyadaki su kaynaklarının 
%3’ü tatlı su kaynaklarını oluştururken bu tatlı 
sularında büyük bir kısmı buzullarda yer alıyor. 
Kullanılabilir durumda olduğumuz nehir ve göl 
suları ise bu %3’ün de 0.5’ini oluşturuyor. İklim 
değişikliği vb. sebeplerle dünyada su kıtlığı önemli 
bir hale geldi. Özellikle Afrika gibi, Ortadoğu gibi 
bölgelerde su kıtlığı tehlikeli boyutlara ulaşmış 
durumda. Buralarda deniz suyunun arıtılması, 
suyun geri kazanımı ve kullanılması, olmazsa olmaz 
teknolojilerden birisi haline geldi. Su geri kazanımı 
ve deniz suyu arıtımında membran teknolojileri en 
önemli rolü üstleniyor. Biz burada MEM-TEK’te hem 
su geri kazanımı hem de deniz suyu arıtımı üzerine 

membran teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmalar 
yapıyoruz. Bunu hem laboratuvar ölçeğinde üret-
tik, pilot ölçekte doğruladık ve ürünlerimizi ticar-
ileştirerek piyasaya sunduk.
Üniversite – sanayi iş birliği projeleri 
kapsamında gerçekleştirdiğiniz çalışmalar-
dan bahsedebilir misiniz?
İ.K:  MEM-TEK olarak KUSİP kısa adıyla bahset-
tiğimiz kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin en 

güzel örneğini burada uygulamaktayız. Özellikle 
üniversite ayağında İTÜ, kamu ayağında çeşitli su 
ve kanalizasyon idareleri ki burada İSKİ’nin 
MEM-TEK’te çok büyük katkılarını ve desteklerini 
görüyoruz. Sanayi boyutunda ise ARI Teknokent’le 
çalışmalar yaparak laboratuvardan ticarileştiril-
erek piyasaya sunulacak ürün sürecine kadar çeşit-
li alanlarda faaliyetlerimiz bulunuyor. Bu faali-
yetlerimiz sonucunda ürünlerimiz ortaya çıktı. Hali 
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hazırda ithal ettiğimiz birçok membran teknolojisi 
ürününü su filtreler, atık su filtrelerini yerli ve milli 
ürün olarak üretme başarısı gösterdik. Yerli ve 
milli üretim ticari  ürünlerin oldukça önemli fay-
daları  var.  Ürünü yurtdışından ithal edilen 
ürünlerin fiyatlarına göre bell i  bir  oranda daha 
uygun maliyetlerle Türkiye’de üretebil iyor-
sunuz, aynı zamanda istihdam oluşturuyor-
sunuz ülke sınırları  içerisinde ve yurt dışına 
daha az döviz çıkışını sağlıyorsunuz. 
MEM-TEK’te şu anda çeşitl i  konularda yapılmış 
çalışmalarla yurt dışına döviz çıkışını büyük bir 
ölçüde engellemiş bulunmaktayız.  İthal edilen 
birçok membran teknolojisi  ürününün fiyat-
larının da 3’te 1’e hatta 4’te 1’e kadar Türki-
ye’de artık düştüğünü görmekteyiz.  Burada 
MEM-TEK’in çok önemli katkıları  oldu. 
MEM-TEK’te dünyada kullanılan membran 
teknolojisi  ürünlerinin muadil inin yapılması 
yanında bu ürünlerin çok daha üstünde perfor-
mansta yeni ürünlerde geliştir i ldi .  Özell ikle 
ters osmoz membranları ,  daha iyi  permabil it-
eye sahip,  daha az kir lenme eğil iminde olan ve 
özell ikle nanofiltrasyon membranları ,  şu anda 

dünyanın üzerinde çalışma yaptığı i leri  osmoz 
membranları  konusunda burada birçok yeni 
teknoloji  geliştir i ldi  ve Dünya’daki muadil leri-
nin çok daha üzerinde performans sergileyebiliy-
or. Bu ürünlerin patentleme süreci İTÜNOVA TTO 
desteğiyle yürütülüyor. Birçok yerli ve yabancı 
patentleme süreci başlatıldı bazıları tamamlandı, 
bazıları ise devam ediyor. 
İTÜNOVA TTO çalışmalarınıza ne şekilde 
katkı sağlıyor?
İ.K:  Ar-Ge çalışmaları çok büyük vakit geliştiren 
çalışmalar.  Tabi bu uzun çalışma süreçlerinin 
sonunda ortaya çıkan ürünlerin patentlenmesi,  
l isanslanması ayrı  bir  vakit al ıyor,  ciddi mesai 
ve uğraş harcanması gerekiyor.  İTÜNOVA TTO 
bize bu konuda çok büyük destek veriyor.  Özel-
l ikle yurt içi  patent ve yurt dışı  başvurularının 
yapılmasında, ürünlerin l isanslanmasında bu 
bizim yükümüzü alıyor ve bu konuda bizi  rahat-
latmış durumda. İTÜNOVA TTO’nun patentleme 
ve l isanslama dışında bir diğer önemli desteği 
ise ticari leştirme konusu. İTÜNOVA bu konuda 
bizlerin önünü açarken, fon mekanizmalarıyla,  
fon sağlayan kurumlarla bizleri  bir  araya 
getir iyor ve ürünlerin ticari leştir i lmesi için 
çeşitl i  destekler bulmamızı sağlıyor.



Tasarımı Washington’daki bir fuar alanında düzenlenen 
proje lansmanıyla tanıtılan araçta BE-7 adı verilen, 4 bin 
535 kg itiş gücünde yeni bir motor yer alacak. Dünyanın 
en zengin kişisi ünvanına da sahip olan Bezos lansman-
da, “Artık Ay’a yeniden gitmenin, hem de kalmak üzere 
gitmenin zamanı geldi” diyerek dikkatleri çekmeyi 
başardı. Blue Moon adlı Ay aracında Dünya’dan Ay’a 
gitmeye yetecek kadar yakıt olması planlanıyor. Projeye 
göre Blue Moon, Ay yüzeyine insanlar ve techizatı indir-
dikten sonra, kendi kendine hareket ederek uydunun 
yüzeyini dolaşacak dört aracı konuşlandırabilecek ve Ay 
yörüngesine uydular yerleştirebilecek özelliklere sahip 
olacak. Araç dünyadan fırlatıldığında yakıtı ve füze 
motoruyla birlikte 15 tona yakın ağırlıkta olacakken 
Ay’a ulaştığında ise bu ağırlığı neredeyse 3 tona inecek. 
Blue Moon Ay’ın, kraterlerinde buz kütleleri olduğu 
keşfedilen güney kutbuna inmesi hedeflendiği belirtildi. 
Bunun sebebi ise ilgi çekici. Blue Moon için buzdan elde 
edilecek suyun ayrıştırılması yoluyla hidrojen üretilerek, 

bu sayede aracın güneş sistemi içindeki yeni görevlerini 
kesintisiz sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu yakıtın Ay’da 
üretilebileceği öngörülüyor. Trump yönetimi Mart 
ayında, Amerikalı astronotların 2024 yılı sonuna kadar 
Ay’a geri dönmesinin hedeflendiğini açıklamıştı. 
Bezos’da buna paralel olarak hazırlıkların Trump’un 
verdiği tarihte Ay seyahatine tamamlanabileceğini 
çünkü aslında uzay aracını tasarlamaya, gizli bir şekilde 
3 yıl önce, yani 2016 yılında başladıklarını da açıkladı. 
Bezos, Ay’a inişin, insanların uzayda yaşayıp çalışabi-
leceği bir gelecek vizyonunun ilk adımı olduğunu 
düşündüğünü belirtirken: “Uzayda ilginç şeyler yapabil-
menin fiyatı şu anda çok yüksek, çünkü alt yapı yok” 
şeklinde görüş belirtti. Jeff Bezos, vizyonunu anlatmak 
için, Princeton Üniversitesinden fizikçi Gerard O’Neal 
tarafından geliştirilenlere benzer, insanları, hayvanları 
ve bitkileriyle kendine yeterli yaşam ortamına sahip 
uzay yerleşimleri tasarımları içeren fotoğrafları da 
katılımcılarla paylaştı. 9

Mavi Ay:
 2024’te Ay’a İnmesi Planlanan Aracı Tanıttı!

Amazon’un Patronu Jeff Bezos

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, geçtiğimiz günlerde maketini sunduğu Blue Moon (Mavi 
Ay) adlı uzay aracının 2024 yılında Ay’ın güney kutbuna astronot indirebileceğini 
belirtti. İnsansız ve yeniden kullanılabilen bir araç olarak tasarlanan Blue Moon ay aracı 
uzayda bilimsel araştırmaları sürdürebilmek için gerekli teçhizat, uydu ve yüzey araçları 

yerleştirme işlemlerinde destek sağlaması öngörülüyor.
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Mümkün mü?

10 Milyar İnsanı Beslemek
2050’de

Dünya genelinde küresel bir nüfus artışı söz konusu. Yapılan son araştırmalara referansla 
yapılan bazı tahminlere göre dünya nüfusunun 2050’de 10 milyara ulaşması oldukça olası 
görünüyor. Günümüzde mevcut nüfus koşullarında bile ciddi bir seviyede açlık problemleri 
yaşanırken artan nüfus ile birlikte insanları beslemek için rekor düzeyde gıda üretimi 
bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi içinse tarımsal üretimden perakende satışa kadar birçok 

alanda değişiklik yapılması olası.

Tarım ürünleri en önemli temel besin kaynaklarını 
oluşturuyor. Ancak bunun yarattığı bazı sorunlar da var. 
Yeryüzünde var olan tatlı su kaynaklarının yüzde 70’i tarım-
da kullanılıyor. Dünyadaki toplam sera gazı üretiminin üçte 
biri de yine tarım faaliyetleri kaynaklı. Ayrıca zirai ilaçlar 
biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilerken, toprağın yapısının 
bozulmasına da yol açıyor. İngiltere merkezli Biyoteknoloji 
ve Biyolojik Bilimler Araştırma Konseyi’ne (BBSRC) göre, 
dünyada her üç kişiden biri beslenme sorunu yaşıyor. 
Bunun bir ucunda açlık veya yetersiz beslenme, diğer 
ucunda ise şişmanlık ve obezite yer alırken, kötü beslenme 
uzmanlar tarafından birçok hastalığın nedeni olarak da 
görülmekte. Kurum tarafından yapılan araştırma sonucun-
da yaşanan sera gazı salımı, zirai ilaçlarla toprağın kalitesi-
nin bozulması ve niteliksiz besin-kalitesiz besleme süreci-
nin ilerleyen yıllarda ciddi sağlık problemlerine, gıda ürün-
lerinin fiyatının artmasına, hatta kamu düzeninin bozul-
masına yol açabileceği öngörüsünde bulunuluyor. Kısacası 

tarımsal üretimde, gıda tedarik zinciri ve tüketim alışkan-
lıklarında önemli dönüşümler gerekiyor. Peki, bu sorunları 
aşmak ve 10 milyar insanı besleyecek üretim düzeyine 
erişmek için ne tür adımlar atılmalı? 

Sorun: Günümüzde pek çok çiftçi tarlada ve traktör 
üzerinde geçirilen zamanı idari işler için kullanmanın verimi 
artıracağı konusunda hem fikir. Dolayısıyla tarlalarda 
tekrara dayalı işler otomasyon sistemlere yani robotlara 
devredilebilir.
Örnek Çözüm: İngiliz bir girişimcilik firması Small Robot 
Company üç tür robot üretmiş. Bu robotlardan biri ekimde 
görev alırken, diğeri bitkilerin büyüme evresinde tarladaki 
yerlerini tek tek fotoğraflayıp kayıt altına alıyor ve analiz 
sistemine gönderiyor. Buradan elde edilen sonuçlara göre 
üçüncü robot ise ihtiyacı olan bitkileri tek tek ilaçlayarak 
gereksiz kirlilik ve kaynak israfı önlenmeye katkı sunuyor.

Robotlu Tarım Üretimi
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Sorun: Tarımın en önemli kaynağı toprak. Traktörler 
ağır olduğu için tarladaki toprağı sıkıştırırken içinde 
bulunan havayı ve suyu tutan gözeneklerin kapan-
masına neden oluyor. Bu durum bitkiler için olumsuz 
bir tablo yaratarak bitkilerin yeterli suyu ve toprak-
taki mineralleri verimli bir şekilde temin edememes-
ine yol açıyor.
Örnek Çözüm: Gelişen teknolojik altyapı desteği ile 
tarım üretiminde kullanılan ağır makinaları yeni 
nesil küçük robotlarla değiştirerek bu sorun çözüle-
bilir. Böylelikle toprakta yeterli hava ve minerallerin 
barınmasını sağlamak daha mümkün olabilir.

Sorun: Meyveler ciddi derecede olgunlaşma sürecine 
ihtiyaç duyabilirler. Özellikle muzlar Ekvador, Dominik 
Cumhuriyeti veya Kosta Rika gibi ülkelerden dünyanın 
dört bir yanına dağıtımı gerçekleştirilirken Türkiye’ye 
sağlam ve yenilebilir şekilde ulaşabilmesi için muzların 
yeşil halde toplanması gerekiyor. Bahsedilen 
coğrafyalar ülkemize oldukça uzak Güney Amerika ve 
Afrika kıtasında yer alırken gemiyle temini yaklaşık 
40-50 günü bulabiliyor. Markete gittiğinizde bu sürecin 
sonunda muzları sarı ve tüketime uygun lezzette 
bulmanız için sürecin yönetimi önemli. Erken olgunlaşan 
muz etilen gazı salarken bu gaz hızla yayılarak aynı kasa 
içerisindeki diğer muzları da etkileyebiliyor. Dolayısıyla 
olgunlaşma sürecinin kontrolü önemli bir hal alıyor.

Toprağı Korumak

Olgunlaşma Sürecini Yavaşlatmak

Gıda İsrafına Son Vermek
Sorun: BM verilerine göre, gıda ürünlerinin yaklaşık 
üçte biri tüketiciler veya marketler tarafından çöpe 
atılıyor ya da verimsiz ulaşım ve toplama işlemleri 
sonucu bozuluyor. ABD’nin ardından en fazla gıda 
ihraç eden ülke Hollanda, gıda israfının da en fazla 
yaşandığı yerlerden biri.

Örnek Çözüm: Hollanda hükümeti 2030’a dek gıda israfını 
yarı yarıya azaltmayı hedefliyor. Bu konuda ilham veren 
girişimlerden biri, akıllı telefonlara yüklenen “Too Good To 
Go” adlı uygulama. Böylece perakendeciler, elde kaldığı için 
atılacak olan ama aslında hala yenebilecek durumdaki 
yiyecekleri daha uygun fiyata tüketiciye sunabiliyor.

Örnek Çözüm: Bazı bilim insanları muzdaki belli gen-
lerin DNA’sını değiştirerek daha az etilen üretmesi 
üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu sayede uzun 
süren kargo sürelerinde daha az etilen ortaya çıkarken 
kargolama sürecinde yaşanan ortalama %15’lik bir 
bozulmuş ürün probleminin de önüne geçilmiş olacak. 
Bu sayede muzlar anavatanlarından uzak coğrafyalara 
sağlam taşınırken raf ömrü de uzatılmış olacak. Ancak 
burada önemli problem genetiği değiştirilmiş gıda-
larında hali hazırda var olduğu ileri sürülen zararları. 
Avrupa Birliği gibi genetiği değiştirilmiş ürünlerle ilgili 
sıkı düzenlemelere sahip bölgelerde bu tarz ürünlerin 
piyasaya sürülmesi için gerekli olan onay süreci uzun 
zaman alabilir.

Gıda sektöründe yer alan sac ayakları, üreticiler, perak-
endeciler, tüketiciler dünya genelinde mevcut gıda 
üretim yöntemlerinin ve satış şeklinin sürdürülebilir bir 
düzene sahip olmadığını belirtiyorlar. Bu sebeptendir ki 
2050’de 10 milyar insanı besleyebilmek için tarım ve 
gıda sanayiinin daha sürdürülebilir bir özellik kazanması 
yasal mevzuatlar ve üretim kültürü anlamında dünya 
genelinde bir alt yapı oluşturulması gerekiyor.
Bunun için temel tarım aşamalarının ekim-dikim, hasat, 
üretim, lojistik, depolama ve satış modellerinde birçok 

Akıllı Tercihler Yapmak
değişikliğe gitmek, yerel hükümetlerin ve işletmelerin 
bu değişikliği yapma konusunda istekli olması, adım 
atması önemli. Buna ek olarak okullardan ve televizyon 
yayınlarından destekle tüketici bilinci kültürü 
kamuoyunda oluşturularak kişilerin üretilmiş gıdaların 
tohumdan sofraya geçen yolculuğu hakkında tüm bilgil-
eri öğrenmek için istekli hale getirilmesi elzem. 
Yaratılmış bir tüketici topluluğu ile daha sağlıklı ürünler 
üretip israfa son verebilir, nesiller boyunca temel yaşam 
ihtiyacımız olan gıda ihtiyacımızı karşılayabiliriz.
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Türkiye’nin öncü teknoloji transfer ofislerinden bir olan İTÜNOVA TTO, kuruluşunu 
gerçekleştirdiği 2014 yılından bu yana 540 bilim insanıyla toplamda 610 üniversite 
sanayi iş birliği projesinde 168 Milyon Türk Lirası toplam bütçeye ulaşırken, aynı 
zamanda, gerçekleştirdiği 186 ulusal, 114 uluslararası proje yazımı ve 141’i ulusal 72’i 
uluslararası olmak üzere toplamda 213 patent başvurusu ile Türkiye Ar-Ge 

ekosistemine önemli katkı sunmuş durumda.

Türkiye’de son yıllarda Ar-Ge projeleri ciddi derecede 
destek görürken, patentlenmiş ve ticarileştirilmiş milli 
teknolojiler ve ürünler de başarı örnekleri olarak değer-
lendirilebilir. Patentleme sürecinin en önemli ve son 
halkalarından biri olan ticarileştirme ve lisanslama, 
fikirden yola çıktığınız projenizin en nihayetinde ürüne 
dönüşmesini sağlamak ve insanlığa, milli ekonomiye 
katkı sağlamasına aracı olmak demek. Tüm bunların yanı 
sıra dünyada tekelleşmeye başlamış ürün geliştirme 
piyasalarının varlığında ekonomik pastadan kendine bir 

dilim elde etmek de önemli bir mesele. Bu noktada 
İTÜOVA TTO rotasını yalnızca yerelde başarıya değil 
uluslararası alana da çevirirken, günümüz itibariyle de 
iki projedeki yol göstericilik misyonunu başarıyla yerine 
getirmektedir. Bu projeler İTÜNOVA TTO’nun ABD’ye ilk 
lisanslama başarısını elde eden “İTÜ Doğal Dil İşleme 
Yazılım Zinciri” ile gıda koruyucu bir madde olan “Yumur-
ta Kabuğundan Doğal Antibakteriyel Eldesi”. Bu iki 
projenin önemli bir diğer noktası ise biri bilim insanı 
diğeri girişimci iki kadın tarafından geliştirilmeleri.

En Büyük Destekçiniz
Fikirden Ürüne Yolculukta

İTÜNOVA  TTO

Dr. Ercan Çitil
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Ö Z E L  Ş İ R K E T  
KAMU KURUMU
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İTÜ Doğal Dil İşleme Yazılım Zinciri ülkemizde ve 
uluslararası ortamda çalışan araştırmacılar için 
oluşturup açılmış bir web servis. Şu anda geliştirilen 
yazılımın çoğunu web ortamında ara yüzlerle hem 
farklı disiplinlerden bilgisayara aşina olanların girip 
deneyimleyerek yapabileceği ara yüzlerle hem de 
kullananların kendi programlarıyla bizlerin sistemlerine 
bağlanıp farklı aşamalarda bilgilerini işleyebilecekleri 
ara yüzler yaratılmış durumda. “toolsnlp.itu.edu.tr” 

adresinden servis verilen bu araç zincirine 150’nin 
üstünde araştırmacı kayıtlı. Aktif olarak %30 oranında 
araştırmacı düzenli olarak her gün sistemi kullanıyor. 
Doç. Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit tarafından geliştirilen 
bu web servis İTÜNOVA TTO’nun ABD’ye ilk lisanslama 
başarısı. İTÜNOVA TTO’nun girişimleri ve destekleri 
sayesinde ABD’ye lisanslanan ve fikirden ürüne 
gerçekleşmesine yardımcı olunan hizmet ABD’de bir 
Türk Ar-Ge başarısı olarak adından söz ettiriyor.

İTÜNOVA TTO’nun ABD’ye İlk Lisanslama Başarısı!

Yumurta Kabuğundan Anti Bakteriyel Madde Eldesi 
projesi ile Elif Güngör Reis’in geliştirdiği bu ürün 3. 
Uluslararası İstanbul Buluş Fuarı’nda; Dünya Fikri 
Mülkiyet Örgütü (WIPO) özel ödüllerinden “WIPO En 
İyi Akademik Patent” ödülüne layık görüldü. Yan 
etkileri oldukça fazla olan koruyucu kimyasallar 
yerine, hiçbir yan etki barındırmadan içine katıldığı 
herhangi bir gıda ürününün mevcut halini uzun süre 
koruyabilen ve yumurta kabuğunun saflaştırılmış 
halinden elde edilen bu ürünle, Türkiye’nin gıda 
kimyasallarında dışa bağımlı olduğu bir dönemde 
yurt içinde geliştirilmiş bir ürünü Uzakdoğu’ya, 
Singapur’a ihraç etme başarısı gösterdik. Ticar-
ileştirme biriminde görevli arkadaşlarımız süreç 
boyunca ürünü geliştiren Elif Hanım ile birlikte 

verimli bir çalışma gerçekleştirirken ihracat 
anlaşması imzalanana kadar gerek Singapur’da 
ürünü talep eden firma ile, gerekse Türkiye’de ürün 
geliştirici Elif Hanım arasında bir köprü görevi göre-
rek, doğru iletişime, maddi ve manevi kazançlı bir 
anlaşmaya ve bir fikrin, bir hayalin ürüne dönüşme-
sine imkân sağladılar. İTÜNOVA TTO kendisine 
görev edindiği yalnızca yerelde değil uluslararası 
Ar-Ge ekosisteminde de önemli bir paydaş olma 
çabasını; bünyesindeki nitelikli kadrolarıyla devam 
ettirecektir. Temennimiz yakın dönemde daha 
birçok hayalin, fikirden ürüne dönüşüm sürecine 
tüm ekosistem üyeleri olarak katkı vererek, ülkem-
izin Dünya genelinde Ar-Ge çalışmaları içerisinde 
ön sıralarda yer almasını sağlamaktır.

Geliştirilen Teknoloji İle Gıdaları Doğal Yolla Korumak Mümkün!



Türkiye’nin lider girişimcilik ve inovasyon üssü olan 
İTÜ ARI Teknokent firmalarından Tazi, Gartner 
tarafından yayınlanan ve pazardaki trendleri 
dönüştürme potansiyeline sahip, yüksek teknoloji 
üreten şirketlerin yer aldığı ‘2019 Cool Vendors in 

Artificial Intelligence Core Technologies’ araştırma 
raporunda yer alan dünya çapında dört şirketten biri 
oldu. Sürekli olarak ve insandan da öğrenen, aynı 
zamanda yaptıklarını insanlara da anlatabilen yapay 
zeka ürünleri sunan Tazi, raporda ‘Cool Vendor’ 

Türkiye’nin lider teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent şirketlerinden Tazi, 
yapay zeka alanında adından söz ettirmeye davam ediyor. Yerli yapay zeka firması Tazi 
son olarak dünya çapında en üst teknolojileri  üreten yapay zekâ şirketlerini seçen 

Gartner’ın raporunda yer alan dört şirketten biri olma başarısını gösterdi.
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Dr. Tanju Çataltepe Prof. Dr. Zehra Çataltep

Dünyada Adından Söz Ettiriyor

İTÜ ARI Teknokent Firması

Tazi.Ai
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olarak adlandırıldı. Kullanıcıların duyduğu güveni 
artırmayı teşvik eden açık makine öğrenimi platfor-
mu sayesinde Tazi, bu alanda çalışan diğer global 
şirketler arasından ayrışarak bu unvanı kazandı. 
Rapora göre; Tazi’nin temel tasarım yaklaşımı, 

kullanıcıların güvenini kazanmak ve verilerden 
öğrenmenin yanı sıra onlardan da bilgi edinmeyi 
kapsıyor. Tazi’nin açıklanabilir yapay zekâ yaklaşımı, 
makine öğrenimi modellerinin, girdilerin, çıktıların ve 
işletme değerlerinin anlaşılmasını da içeriyor. 

Konuyla ilgili konuşan Tazi’nin Kurucu Ortağı ve 
CEO’su Zehra Çataltepe; “Gartner’in Tazi’yi ve 
açıklanabilir yapay zekâ platformumuzu ‘Cool 
Vendor’ olarak takdir etmesinden dolayı çok mutlu 
ve heyecanlıyız. Maliyetli veri bilimi kaynakları 
gerektirmeyen ve doğrudan iş analistleri tarafın-
dan yönetilebilen işletme dostu yaklaşımımızın, 
küresel olarak makine öğrenimi teknolojisinin 
kullanımını ve etkililiğini genişletmek ve yaymak 
için en uygun yol olduğuna inanıyoruz” diye 
konuştu. Caltech ve MIT mezunları olan deneyimli 
çift Zehra ve Tanju Çataltepe tarafından kurulan 
Tazi'nin temel ürünü; sigorta, finans ve perakende 

gibi birçok sektörde kullanılan otomatik bir makine 
öğrenimi platformu. Tazi’nin ürünleri, yapay 
zekanın bu işletmelerde kullanılma şeklini 
değiştiriyor. Sürekli öğrenme ve açıklanabilme 
özelliği olan, heterojen akış verilerinden öğrene-
bilen ürünler, veri uzmanları tarafından değil 
doğrudan iş uzmanları tarafından kullanılabilecek 
bir makine öğrenimi fırsatı sunuyor. İTÜ ARI Tekno-
kent’in uluslararası hızlandırma programı Inno-
gate’e de katılan Tazi, bu tecrübe sonrasında 
globaldeki faaliyetlerine hız verdi. Firma halen 
ABD’de müşteri edinme faaliyetlerine devam eder-
ken, bu yıl içerisinde Hollanda’da yeni bir ofis açtı. 

Çataltepe: “Küresel 

olarak makine öğren-

imi teknolojisinin kul-

lanımını artıracağız”



Türkiye’de, start up girişimcilik sisteminde en çok 
açığın tarım teknolojileri alanında olduğu ortaya çıktı. 
İTÜ ARI Teknokent CEO’su Doç. Dr. Deniz Tunçalp, 
Türkiye’de tarım teknolojisi alanında yatırım açığı 
bulunduğunu belirterek, “Geniş tarım arazileri ve tarım 
geleneği olan bir ülkeyiz. Tarım biyoteknolojisi, hassas 
tarım ve genel olarak tarım teknolojileri üzerine daha 
fazla yatırım yapılması şart” dedi. Giderek artan dünya 
nüfusunu etkin ve sağlıklı bir üretimle besleyebilmenin 
geleceğin en temel sorunlarından biri olduğunu dile 
getiren Tunçalp, “Oysa ki büyük şirketlerimiz veya filiz 
girişimlerimizden görece çok azı bu konuya eğiliyor. Biz 
İTÜ ARI Teknoknet olarak konunun önemine inanıyor 

ve bu alanda ekiplerini kurmuş, uzmanlık taşıyan ve 
nesnel ilerleme kabiliyeti gösteren tüm ekipleri girişim-
cilik programlarımıza ve teknokent ekosistemimize 
davet ediyoruz. Bu alana yatırım yapan büyük ölçekli 
firmalarımızı da çalışmalarını kendi laboratuvarları ve 
ofislerden çıkarıp ARI Teknokent ekosistemine 
taşıyarak girişimcilik ve açık inovasyona dayalı çarpan 
etkisinden faydalanmaya çağırıyoruz” dedi. Tunçalp, 
dünyada artan nüfusun tarım alanları üzerinde 
baskısını artırdığını da aktararak, öte yandan endüstri-
yel tarım üzerinde doğallıktan uzaklaşıldığı, belirsiz 
sağlık riskleri yarattığı yönünde önemli eleştiriler 
olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Deniz Tunçalp
İTÜ ARI Teknokent CEO’su

Milliyet’e Görüş Bildirdi
İTÜ girişimcilik ve Ar-Ge ekosisteminin önemli aktörlerinden biri olan İTÜ ARI Teknokent çok 
çeşitli alanlarda İnovatif ve teknoloji odaklı çözümleri yaygınlaştırmak adına çalışmalarını 

sürdürürken günümüzün en önemli ve temel konularına eğilmeyi ihmal etmiyor.

Tarımda yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlik-
te insanlığın temel problemlerinden biri olan 
beslenme sahasına yönelik ciddi bir pazar ortaya 
çıkarken ülkemizde henüz net olarak 
gerçekleşemeyen tarımda teknolojiye ayak 
uydurma hamlesi için beklenen ilgi yeterli 
düzeyde değil. Hal böyle olunca konu ile ilgili 
çalışmalar gerçekleştiren Milliyet gazetesinden 
Hanife Baş İTÜ ARI Teknokent CEO’su Doç Dr. 
Deniz Tunçalp’le kısa bir röportaj gerçekleştire-
rek görüşlerine başvururken bizde bu keyifli 
röportajı sizler için derledik.

Tarıma Tekno Doping Şart – Hanife Baş Milliyet
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Doç. Dr. Deniz Tunçalp



Deniz Tunçalp, “Hayvanları kesmeden laboratuvarda et 
üretmeye yönelik girişimler, dünyada çok büyük değer-
lemelere ulaşıyor. Dünyada teknoloji üretimi ile 
tanınan İsrail’de devletin doğrudan stratejik öncelik 
olarak belirleyerek inovasyon otoritesi eliyle yatırım 
yaptığı üç yeni teknoloji alanından birisi tarım alanları 
ve ürünlerinin veriminin çok artırma potansiyeli olan 
‘precision faming (hassas tarım)” diye konuştu. Türki-
ye’de son dönemde belli alanlarda uzmanlığı ve bilgisi 
olanların daha fazla start up kurmaya başladığına da 
değinen Deniz Tunçalp, “Bize başvuran girişimcilerin 

yaş ortalaması artarak 30’a geldi. İş hayatında belli 
alanlarda deneyim kazanıp girişime yönlenenlerde 
artış var. Bir uzmanlık mutlaka biriktirmek gerekiyor. 
İşler biraz da sahada belli oluyor. Artık öncesinde de 
fikrinizi ve pazarı test etmeniz gerekiyor. Bir site 
kurup, üç beş kişiyle konuşup ön bir yoklama yapmak 
gerekiyor. Talebi tespit edip ona göre yola çıkmak 
lazım” ifadelerini kullandı. Anadolu’daki şehirlerde part-
nerleri olduğunu da dile getiren Tunçalp, Ankara, 
Bursa, İzmir ve Gaziantep gibi şehirlerden de start 
up’ları yurtdışına açtıklarını dile getirdi.

Yaş Ortalaması Arttı

Küresel ölçekte vites büyüten pek çok girişimleri 
olduğunu da aktaran Deniz Tunçalp, “E-spor’un önemli 
oyuncularından olan Teleporter VR, yapay zeka 
destekli görsel tanıma ve arama yapan Bunsar, 3D 
bioprinting sistemleri geliştiren AxolotlBio, Funimate 
uygulamasına sahip Pixery, hareket tanıma sistemi 
Walk OVR bunlar arasında” bilgisini verdi.
Türkiye’de start up ekosisteminin büyümesi gerektiği-
ni belirten Tunçalp, gerçek anlamda start up diyebi-
leceğimiz girişim sayısının 8-10 bine gelmesi gerektiği-
ni kaydetti. Tunçalp, “Girişimle, start up arasında fark 
var. Her girişim start up değil. Yaptığınız işin büyüme 
potansiyeli bulunması ve yatırımcı için cazip olması 
gerekiyor. Bizim teknokent olarak, Bigg, Çekirdek, 

Magnet ve Innogate Uluslararası Hızlandırma Program-
larımız var. Bunlarla her boyutta start up’a destek 
veriyoruz. İhracata yönelenlerin sayısı arttı” dedi.

Başarı Hikayesi Olanlar
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Tarım için geliştirdiği IoT teknolojileri ile 117 farklı ürün 
ve 800.000 hektardan fazla tarlanın kontrol edilebilme-
sini sağlayan Doktar, tarımsal üretimin dijitalleşmesine 
katkı sağlıyor! Doktar gıda ekosistemini bilginin yoğun 
kullanımı ve veriye dayalı kararlar ile optimize etme 
amaçlı bir tarım teknolojileri şirketidir. Bu sssamaç 
doğrultusunda tüm tarım değer zincirine uzaktan algıla-
ma, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti gibi yeni 
teknolojilere dayalı ürünler geliştirmekte ve bunların 
geniş kitleler tarafından kullanımı için etkin dağıtım 
sistemleri ve iş ortaklıklarını kurmaktadır.

Alanında dünyanın en iyilerinden olan Isra Vision, İTÜ 
ARI Teknokent’te geliştirdiği endüstriyel görüntü 
işleme ürünleriyle pek çok endüstrinin kalite kontrol 
problemlerinden kaynaklı sorunlarını azaltarak, üretim 
aşamalarını iyileştiriyor. ISRA VISION VISTEK yapay 
görme teknolojisinin farklı alanlarında; endüstriyel 
otomasyon, insan merkezli uygulamalar, sağlık 
sektörü, multimedya – kullanıcı etkileşimi ve pazarlama 
gibi, araştırma & geliştirme aktiviteleri gerçekleştirme-
ktedir. Bunlara örnek olan çalışmaları şunlardır;

Tarıma Dijital Dokunuş: Doktar

Kalite Kontrol Sorunları Isra Vision ile Azalıyor

Akıllı tarım vizyonumuzun bir parçası olarak Doktar 
sahadan nesnelerin internetine bağlı sensörlerle, 
uydudan ve diğer kaynaklardan tarımsal verinin topla-
nabilmesi için çözümler geliştirir; bunların verim artırıcı 
zirai aksiyona dönüşebilmesi çiftlik yönetim platform-
ları ve makine öğrenmesi ve büyük veri işlemesi 
destekli uygulamalar üretir.

Dijital Tarım Ürünleri

Doktar tarım sektöründe faaliyet gösteren kuru-
luşların çiftçiye yakınlaşmasını sağlar, memnuniyet 
ve satış artırıcı çözümler sunar. Çiftçi öngörüsüyle iş 
kararlarını destekleyerek rekabet avantajı yaratır.

Kurumsal Servisler

Firmaları Tanıyalım!
İTÜ ARI Teknokentli

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

Vision ve Maxim Integrated” firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.
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Dem@Care projesinin amacı, yaşlılığa bağlı zihinsel 
rahatsızlıkları olan insanlara ve bu insanların bakımın-
dan sorumlu sağlık personeline kişisel sağlık hizmetleri 
sağlayan bir sistem geliştirmektedir.

Silikon vadisi şirketi olarak 35 yıldır 500 kişiyle 3 milyar 
mikroçip satma başarısı gösteren firma, iletişim, otomo-
bil, sağlık gibi pek çok alanda kullanılan çipleri İTÜ ARI 
Teknokent’te geliştiriyor. Çeşitli alanlarda çalışmalarına 
devam eden Maxim Integrated Türkiye’nin tasarladığı 
devreler arasında otonom araçlar ve ileri sürüş emniyet 
destek sistemleri ön plana çıkan ürünler olarak bulunuy-
or. Tüm bunlara ek olarak Maxim otomotiv sektörüne 
emniyet ve uyarı akıllı kamera sistemleri, 360 derece 
surround-view, görüntü algılama ve otonom sürüş, çok 

Dem@Care
ViCoMo Projesi (Visual Context Modeling), birden çok 
kameradan alınan video verilerinin gelişmiş video anal-
izi ve anlamlandırma algoritmaları yardımıyla işlenme-
siyle ilişkilidir.

ViCoMo

VIPSafe Projesi’nin amacı, otomatik görsel izleme 
yoluyla hastaların güvenliğini iyileştirmektir.

VIPSafe
Bu proje ile otomatik olarak mozaik dizgi yapabilen 
kameralı bir robotik sistem geliştirilmesi hedeflenmiştir.

ViSMos

Projede, cam gibi saydam ve metal yüzeylerin ve ayna 
gibi yansımalı cisimlerin üç boyutlu taranması üzerine 
araştırmalar yapılmış, bu tekniği kullanan üç boyutlu 
cisimleri temas etmeden tarayan endüstriyel bir 3D 
tarayıcı yapılması hedeflenmiştir.

3DScan
JADE projesi, çevresel zekâ teknolojilerinin en vaatkâr 
alanları olarak görülen, sağlıklı yaşlanmaya yardım, 
bağımsız yaşam ve uzaktan bakım gibi yeni gelişen 
alanlarda ortak bir araştırma gündemi ve eylem planı 
oluşturmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

Jade

yüksek çözünürlüklü navigasyon / dokunmatik ve çift 
yönlü ekran ön panel bilgi ve görüntü sistemleri gibi 
yeni nesil özellikler getirecek ve var olan özelliklerin 
performansını artıracak yüksek hızlı veri iletişimi ente-
gre devreleri tasarımı ar-ge projeleri üzerinde çalışma-
larına da devam ediyor. Maxim Integrated’in ürünleri 
yüksek hızlı karışık sinyal veri iletişimi alanında ABD’de 
birçok patent almaklar birlikte ürünleri için yeni patent 
başvuruları yapmaya devam ediyor ve patentlenecek 
ürünler geliştirmeyi sürdürüyor.

2005 yılında Maxim’in bir mikroelektronik Ar-Ge merkezi olarak kurulan ve günümüzde dünya otomotiv 
devlerinin gelecek nesil araçlarında kullanılmak üzere otonom ve ileri sürüş emniyet sistemleri için 

mikroçipler geliştiren Maxim Integrated, çalışmalarını İTÜ ARI Teknokent’te yürütüyor! 

Dünya Otomotiv Devlerinin Tercihi Maxim Integrated
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İTÜ ARI Teknokent’te hizmet veren ve son olarak 2,5 
milyon TL’lik bir yatırımla WLTP Emisyon Test Labor-
atuvarı’nı devreye alan İstanbul Teknik Üniversitesi 
Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi 
(İTÜ OTAM), çalışma sisteminde yeniliğe gitme kararı 
aldı. Otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki 
rekabet gücünü geliştirmek amacıyla çalışmalar 
yürüten İTÜ OTAM, artan taleplere yetişebilmek için 

Çift Vardiyaya Geçti!
İTÜ OTAM,

Otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü geliştirmek amacıyla 
çalışmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma 
Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), artan müşteri talebi nedeni ile çift vardiya çalışma 
sistemine geçme kararı aldı. Otomotiv firmalarının Ar-Ge’ler arası eşgüdümlü çalışmasına 
olanak tanıyan hizmetler sunan İTÜ OTAM, bu kararı ile birlikte çalışan sayısını da 
artırmayı hedefliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İTÜ OTAM Genel Müdürü 
Ekrem Özcan, “Bu yıl ve sonrasına ilişkin büyüme hedeflerimiz kapsamında aldığımız çift 
vardiya kararının İTÜ OTAM için çok önemli bir atılım olduğuna inanıyoruz. Çalışan sayımızı 

da vardiya artışı ile birlikte 25 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
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Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren çift vardiyaya 
geçti. İTÜ OTAM, bu uygulamanın ardından istihdam 
sayısını da artırmayı hedefliyor. Konu hakkında 
açıklamalarda bulunan İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem 

Özcan, “Verdiğimiz çift vardiya kararının İTÜ OTAM için 
çok önemli bir atılım olduğuna inanıyoruz. Çalışan 
sayımızı da vardiya artışı ile birlikte 25 kişiye çıkar-
mayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Özcan, hizmet verdikleri şirket temsilcilerinin, 
aynı anda İTÜ OTAM bünyesindeki yetkiliye birebir 
bağlanarak ekran paylaşımından çizime, 
yazışmadan bilgilendirmeye kadar tüm operasyo-
na eşgüdümsel katılımını sağlayan “Artırılmış 
Gerçeklik Platformu” ile hem zaman kaybını hem 
de maliyetleri azaltmak adına sektörde önemli bir 
yeniliğe imza attıklarını anımsattı. İTÜ OTAM’ın bu 
başarılı sürece gelmek için önemli bir aşama 
kaydettiğini vurgulayan Özcan, “İTÜ OTAM olarak, 
geçen yılın Mayıs ayından itibaren faaliyetlerimizi 
hızlandırma kararı aldık. Bu kapsamda 
merkezimizdeki test cihazları daha verimli 
kullanılmaya başlandı. Böylelikle yaptığımız 
yatırımların geri dönüş süresini yarı yarıya azalttık 
diyebiliriz. İTÜ OTAM, kurulduğu 2004 yılından bu 
yana tarihinde ilk kez çift vardiyaya geçiş kararı 
aldı. Bu kararımız; 2019 ve sonrasına ait büyüme 
hedefleri kapsamında atılan bir adım. Tüm bunlara 
baktığımızda önemli bir yol aldığımızı daha açık 

görüyoruz. Çift vardiyaya geçiş kararı elbette ki 
ciro rakamlarımızı da etkileyecek. Bu yıl ciroda, 
2017 ve 2018 cirolarının toplamının bir buçuk 
katına ulaşmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı. 

Bu Yıl, 2017 ve 2018 Cirolarının Toplamının Bir Buçuk Katına Ulaşacak!
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Geliştirdiği taşınabilir alarm cihazıyla adından söz ettirmeyi başaran Smart Mimic, İTÜ 
Çekirdek’in girişimcilik dünyasına katılmalarına katkı sunduğu önemli girişimlerden biri 
olarak dikkat çekiyor.  Herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan çalışan ve 3 ay boyunca 
dayanan şarjıyla uzun süre çalışma performansı sunan ürün kısa sürede teknolojisiyle 

dünya genelinde de ses getirmeyi başarmış durumda. 

Her yerde güvenlik! – Hürriyet Gazetesi Ahmet Can

Girişimin kurucuları Serdar Serttop ve Noyan Berker’in 
Bursa’da lise yıllarına dayanan dostluğunu, girişimcilik 
hikayelerini ve geliştirdikleri başarılı ürünleri Smart 

Mimic’i geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi teknoloji 
editörü Ahmet Can köşesine taşırken bizde H2O ekibi 
olarak bu keyifli röportajı sizler için derledik!

Kullanıcıların güvenliği için harekete geçen yerli 
girişimciler, her yere götürülebilen ve her şeye uyumlu 
bir taşınabilir alarm sistemi geliştirdi. Smart Mimic adın-
daki bu startup, kısa sürede dünyanın ilgisini çekmeye 
başladı. Bir otele gittiniz. Odanızda önemli eşyaları 
bıraktınız. Ne kadar güvenliği yüksek olan bir otelde 
kalsanız da ister istemez aklınız değerli eşyalarınızda 
kalabilir. Ya da çantanızı sahilde bıraktınız ve denize 
girdiniz. Yine akıllar çantada. Kamp çadırı ve pansiyon 
odası gibi pek çok örneği de sayabiliriz. Kısacası sorun 
taşınabilir bir alarm sistemi. Bu sorunu iki mühendis 
arkadaş olan Serdar Serttop ve Noyan Berker çözmek 
için ‘Smart Mimic’ adında bir cihaza imza attı. Avuç içine 
sığıyor. Gittiğiniz yere götürüyorsunuz ve uygun bir 

yere bırakıyorsunuz. Sonrasında ise o alanda bir alarm 
sisteminiz oluyor. Kabloya ihtiyacı yok. Şarjı da 3 ay 
gidiyor. Kısacası güvenlik konusunda iddialı bir çözüm. 
Dünyada da ses getirmeye başladığını da belirtelim. Biz 
de Smart Mimic’in nasıl çalıştığını ve kullanıcıların nasıl 
bir problemini çözdüğünü startup’ın kurucu ortağı 
Serdar Serttop ile konuştuk. Smart Mimic’in dünyanın 
ilk taşınabilir güvenlik sistemi olduğuna dikkat çeken 
Serttop, geliştirdikleri çözümü şu şekilde anlattı: “Ev 
alarm sistemi gibi düşünün; alarmı, sensörleri var. 
Sürekli internete bağlı… ama bir merkez (hub) gerek-
tirmiyor, tek başına 3 ay çalışabiliyor ve seyahatlerin-
izde yanınıza alarak, Airbnb evinizi, otel odanıza hatta 
kamp alanınıza güvenlik sisteminizi götürebiliyor-

 Türk Girişimi Smart Mimic
Taşınabilir Alarmlarıyla Dünya’ya Açılmayı Başaran
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14 Bin Adet Sattı
Kullanıcıların dışarıda güvenlik endişeleri geçirmeden 
gezebilmelerini istediklerini belirten Serttop, “Mimic 
tehlike sezdiğinde sadece alarmını çalmak ve size bildi-
rim göndermek yerine, son kullanıcıya konuma özel 
güvenlik çağırma hizmeti de verebilecek. Sadece 
güvenlik cihazı yapan bir firma değil ‘end to end’ 
güvenlik hizmeti veren bir güvenlik platformu haline 
gelmek istiyoruz” dedi. Şu ana kadar 14 bin adet cihaz 
üretip tüketicilere ulaştırdıklarını ifade eden Serttop, 
“İTÜ Çekirdek Big Bang’ten sonra ilk 100 bin TL 
yatırımımızı aldık. Üç ayda nakit pozitif olduk. Kısa süre 
içerisinde 400 bin TL ciro yaptık sonrasında yeni 
ürünümüz olan ‘Mimic GO’nun ilk hazırlıklarına başladık. 

Bu süreçte Starcamp programı ile San Francisco’da 
ofisimizi açtık. En başından beri olan hayalimiz, Mimic’i 
dünya genelinde duyurabilmekti. İlk adımını atmıştık. 
Amerika’da kısa bir süre içerisinde 500 bin dolar yatırım 
topladık. Apple’dan, Google’dan yatırımcılar ve 
danışmanlar edindik. Onların tecrübeleri büyüme 
hızımızı daha da arttırdı. Amazon Launchpad, Amazon 
BrandVentures programlarına seçildik. Şu anda Indiego-
go’dan yeni ürünümüzü tanıtıyoruz. Kısa bir süre 
içerisinde 70 bin dolarlık bir fon topladık. Şu anda 
toplamda 12 kişiyiz. Türkiye de 3 kişi Amerika’da 8 
Avrupa’da da 1 kişi Mimic’i dünyaya tanıtmak için gece 
gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Liseden Arkadaşlar
Bursa’da liseye başladığının ilk gününde Smart Mimic’in 
diğer kurucu ortağı Noyan Berker ile tanıştığını anlatan 
Serttop, “Daha lise de Noyan’la bir şeyler üretme 
hevesine girmiştik ikimizde. Üniversite yollarımızı 
ayırsa da yine de her gün konuşup planlar yapıyorduk. 
Üniversitenin ilk yılında Ardiuno ile tanıştık ve 
hayatımızı değiştirdi. Artık projeler yaparak para bile 
kazanmaya başlamıştık. Her şeyi Noyan’ın evinde 
yerde, küçük bir masada yapıyorduk. Her geçen sene 
yaptığımız projeler bir öncekine göre daha karışık oluy-
ordu. En son projemiz ise Smart Mimic. Ama bu sefer 
başka bir firma için değil, kendimiz için geliştirmeye 
çalıştığımız bir fikirdi. Bu süreçte bir çok şey tecrübe 

ettik. Üniversitenin son yılında İstanbul’da beraber 
Proje Mühendisi olarak işe başladık. İş saatleri dışında 
bir yandan da Smart Mimic üzerine çalışıyorduk. Daha 
sonra İTÜ Çekirdek seçmelerine katıldık ve Smart Mim-
ic’i hayata geçirdik” diye konuştu. SMART Mimic, geçen 
ay dünyanın en büyük bağış platformu Indiegogo’da 
‘Mimic Go’ için bağış toplamaya başladı. 30 bin dolar 
hedef koyan Smart Mimic, kısa zamanda hedefi tamam-
ladı. Hatta üzerine çıktı. Yaklaşık 80 bin dolar bağış 
toplayan startup, yakında bu ürünü de satışa çıkaracak. 
Mimic Go, eSIM ile çalışan biz cihaz. Bu sayede takip 
özelliğine de kavuşan yeni model, hafifliği ve suya 
dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

sunuz. Mimic’in içerisinde bir çok sensor var. Sıcaklık 
değişimlerini, çevredeki canlı haraketini, pozisyon 
değişimini ve titreşimi algılayabiliyor. Tek yapmanız 
gerek telefon uygulamasından Mimic’i programlamak. 

Bunlara ‘skill’ diyoruz. Mimic’in içerisinde onlarca 
güvenlik yeteceği var. İçerisine gömülü SIM kart olan 
Mimic size her yerden bildirim gönderebiliyor ve GPS ile 
takip imkanı sunuyor.”

“Mimic tehlike sezdiğinde 
sadece alarmını çalmak ve 
size bildirim göndermek 
yerine, son kullanıcıya 
konuma özel güvenlik çağır-
ma hizmeti de verebilecek. 
Sadece güvenlik cihazı 
yapan bir firma değil ‘end to 
end’ güvenlik hizmeti veren 
bir güvenlik platformu 
haline gelmek istiyoruz” 
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Girişimcilere sağladığı çeşitli desteklerle onların iş dünyasında kalıcı birer şirket 
olma yolunda adımlar atmasını sağlayan İTÜ Çekirdek uygulayacağı yeni 
yöntemle sosyal sorunlara odaklanacak ve sosyal inovasyonla eşitsizliklerin 

çözümüne destek sağlayacak.

Eşitsizliği Sosyal İnovasyon Çözecek – Sabah Gazetesi Timur Sırt 

Eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik çalışmalarını 
sürdüren sosyal inovasyon platformu imece 
projesinde İTÜ Çekirdek ve Zorlu Holding gibi önemli 
kurumları bir araya getirmiş durumda. Oldukça heye-

can verici projenin detayları konusunda Sabah 
Gazetesi’nden Timur Sırt paydaşlarla röportaj 
gerçekleştirirken bizde bu önemli haberi sizin için 
sayfalarımıza taşıdık!

Sosyal girişim konusunu ıskalayan ülkeler 
sürdürülebilir kalkınma problemlerini çözme 
konusunda yeteneklerini geliştiremiyor. Daha 
fazla sosyal girişimin ortaya çıkması için Türki-
ye'de etkin programlar oluşmaya başladı. Türk 
Telekom'un İnternetle Hayat Kolay projesi özel-
likle internet kullanımı konusunda kadınlar başta 
olmak üzere eşitsizliği gidermeye odaklanırken 
farklı sosyal inovasyon projeleri İmece platformu 
öncülük ediyor. Toplumsal meselelere sosyal 

inovasyon ile çözüm üretmek isteyenleri bir 
araya getiren sosyal inovasyon platformu İmece, 
Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için 
belirlediği 17 hedef arasında yer alan 'Nitelikli 
Eğitim' ve 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' meseleler-
inin ardından yeni sürecinde, 'Eşitsizliklerin 
Azaltılması' konusuna odaklanıyor. İmece'nin 
3'üncü destek programı, Zorlu Holding'in ana, İTÜ 
Çekirdek'in stratejik ortaklığında gerçekleşecek. 
İlk iki programda, 25 inisiyatif ve sosyal girişimin 

Sosyal Sorunlara Odaklanacak!
İTÜ Çekirdek



Doç. Dr. Deniz Tunçalp
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200 Milyon Göç

Sosyal Soruna Odaklanacak
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp 
"İTÜ Çekirdek'te, bir teknoloji girişiminin ihtiyaç duyacağı 
eğitim, satış, yatırımcı ve iş ağlarına erişim gibi destekleri bir 
arada sunuyoruz. İTÜ Çekirdek kurulduğu günden bu yana, 
toplamda bin 700'den fazla girişime ve 4 binden fazla 
girişimciye destek oldu. Bu iş birliği sayesinde, alanında 
başarılı sosyal girişimcileri İTÜ Çekirdek sürecine dahil 
ederek, onların Big Bang imkânı ile buluşmaları ve sonrasında 
başarıya ulaşmaları için biz de destek olacağız" dedi.

Gerek jeopolitik gerek ekonomik dünya üzerinde çok 
ciddi sorunlarla karşı karşıya olunduğunu söyleyen 
Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı 
Alemdaroğlu, 'Uluslararası sistemde büyük çatlaklar 
var. Hızla artan eşitsizlikler söz konusu. Bir düşünce 
kuruluşunun tek başına çözemeyeceği, iş birliği 
gerektiren, kompleks sorunlar bunlar. Küreselleşme 
akımları, geçtiğimiz 20-25 senede dünya genelinde 
refah seviyelerinde iyileşmelere yol açsa da buna 
rağmen, sağlık, eğitim, güvenlik, barınma, beslenme 
gibi çok çeşitli başlıklarda eşitsizliklerdeki azalma 

bu paralelde gitmiyor. Eşitsizliklerdeki sıkıntılar 
devam ettiği sürece, dünya üzerindeki yoksulluk ve 
benzeri problemlere çözüm bulmanın mümkün 
olmadığını hepimiz görüyoruz" dedi. Aslı Alemdaroğ-
lu, geçtiğimiz bir yıl içerisinde dünya üzerindeki 
mülteci sayısının yüzde 10 oranında arttığına dikkat 
çekerek, 2050 yılına kadar, kaynakların azalması, 
iklim değişikliği, suya erişimde sıkıntılar sebebiyle, 
yaklaşık 200 milyon kişinin evini, ait olduğu toplu-
munu terk etmek zorunda kalacağının beklendiğini 
belirtti.

Eşitsizlikler Azalıyor
İMECE Direktörü Buğra Çelik ise, yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: "Türkiye'de ve tüm dünyada sağlık, 
eğitim, gelir dağılımı gibi birçok alanda eşitsizlikler 
var olmaya devam ediyor. Engelli bireyler, eğitim ve 
iş imkânlarından eşit biçimde yararlanamazken, 
toplumda engelli bireylerin fiziksel ve sosyal 
ihtiyaçları çoğunlukla görmezden geliniyor. Bunun 
yanı sıra, mülteci topluluklar, göç ettikleri ülkelerde 
hayat şartları, sağlık ve eğitim gibi birçok farklı 
alanda ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu eşitsizlikler 
azalmadıkça, yoksullukla mücadele ve herkes için 
sürdürülebilir kalkınmadan bahsetmek mümkün 
değil. Bu nedenle biz de İmece olarak sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerinden biri olan 'Eşitsizliklerin 
Azaltılması'na odaklanıyoruz. Bugüne kadar 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya yöne-
lik çözümler üreten girişimcilerle birlikte 7 aylık iki 
ayrı destek programını tamamladık."

projelerinin hayata geçmesi için destek veren İmece, 
3'üncü destek sürecinde, İTÜ Çekirdek ile 
gerçekleştirdiği stratejik ortaklık ile desteklerinin 
kapsamını genişletiyor. Bu iş birliği kapsamında, 

programa başvuru sonucu seçilecek sosyal girişimler, 
girişimlerini geliştirme fırsatı elde edecek. Ayrıca men-
torluk, çalışma alanı, eğitim, ekosisteme erişim, kurum-
sal iş birliği ve hibe kaynaklarından yararlanabilecek.



GetYourGuide
Get Your Guide, 2009 yılında Berlin’de Johannes Reck, 
Tobias Rein, Martin Sieber ve Tao Tao isimli 4 sınıf 
arkadaşı tarafından hayata geçirildi.  Dünyanın herhan-
gi bir şehrine gidildiğinde, o şehirde yapılabilecek tüm 
aktivitelerin bir arada bulunabileceği bir platform 
oluşturmak amacıyla çıktıkları yolda, sektör lideri olabi-
leceklerini en başında onlar da düşünmüyordu. “Deney-

im” odaklı yaklaşımları ve insanların seyahat ettikleri 
yerlerle kurdukları bağı değiştirme vizyonları; 5 yıl 
içinde global pazarlara açılmalarının önünü açtı. 
GetYourGuide, aldığı milyon dolarlık yatırımlar ve 
dünya çapında birbirinden farklı 34.000’den fazla 
deneyim sunmasıyla 2018’in dikkat çeken girişimlerin-
den olmayı başardı.

Snips
2013 yılında Rand Hindi, Mael Primet ve Michael 
Faster tarafından kurulan Snips, yapay zekâ teknolo-
jisinden yararlanarak insanların teknolojiye olan 
bağlılıklarını azaltmayı amaçlıyor. Kurucularımız hızla 
değişen ve gelişen teknolojileri öğrenmek ve onlara 
adapte olmak adına harcadığımız zamanın ne kadar 

fazla olduğunu gözlemlediler. Bunun üzerine her türlü 
teknolojik cihaza adapte edilebilen ve yapay zekâ alt 
yapısıyla çalışan ses asistanları ve tamamlayıcı plat-
formlar geliştirdiler. 2018 yılında 7 milyon dolara 
yakın yatırım alarak Paris’in parlayan start-up’ları 
arasında gösterildiler.
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Dikkat Çeken Girişimleri

Avrupa’da 2018 Yılının
Geçtiğimiz yıl Avrupa’da sundukları sosyal faydalar ve aldıkları yatırımlarla dikkat 
çeken girişimlere bir göz atalım dedik. Wired Dergisi’nin her yıl yayınladığı “Europe’s 
100 Hottest Startups” listesinden, 2018 yılının dikkat çeken girişimlerini sizin için 

derledik. Üstelik bu listede göğsümüzü kabartan Türk girişimler de var!



App Samurai
Bir mobil pazarlama aracı olan App Samurai, Emre 
Fadıllıoğlu, Şeyhmus Ölker, Mehmet Bilgin, Kadir Soner 
Şensoy, Selin Ezer tarafından 2015 yılında hayat geçirildi. 
Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, mobil reklamlar 
kurgulayabiliyor ve yayınladıkları reklamların kalitesini ve 
sonuçlarını bir elden ölçümleyebiliyor. Uygulama ayrıca 
kişiselleştirilmiş öneriler sunarak kullanıcıların yüksek 

dönüşüm oranları elde etmesine de imkân tanıyor. App 
Samurai 2018 yılı itibarıyla San Francisco, Berlin ve İstan-
bul ofisleriyle, dünya çapında 70’ten fazla ülkede bulunan 
bireysel ve kurumsal müşterilerine hizmet veriyor. Bu 
başarısıyla Techstars ve ACT Venture Partners’tan aldığı 
1.6 milyon dolar yatırımla 2018 yılının parlayan girişimleri 
arasında kendini gösterdi.

Digital Therapeutics
Digital Therapeutics Londra’da geliştirilen ve 
kullanıcıların davranışlarında ufak değişiklikler yap-
malarını sağlayarak kötü alışkanlıklarından uzak-
laşmalarını hedefleyen bir mobil uygulama. 
Kullanıcılara dijital terapi yöntemleri uygulayarak, 
sigara bağımlılığından kurtulmalarını sağlıyor. Uygu-

ladıkları yöntemler ise tamamen bilimsel verilere 
dayalı ve klinik olarak onaylanmış. Şimdiye kadar 
uygulamayı kullanmış olan kullanıcıların %36‘sı 
sigarayı bıraktı, %60’ı ise birkaç sigara daha az 
tüketmeye başladı.  Uygulamanın bir sonraki hedefi 
ise sanal gerçeklik terapileri yapmak var.

Karma
Karma, birlikte olmanın gücüne inanan üç girişim-
cinin İsveç’te kurduğu bir girişim. Bu girişimin 
hedefinde ise gıda sektörünün doğada yol açtığı 
tahribat var. Karma, restoran, kafe ve süpermar-
ketlerin ellerinde kalan ürünlerin uygulama üzerin-

den daha düşük fiyatla satılmasını sağlıyor.  
Böylece tüketiciler ihtiyaçları kadar gıda alırken, 
elde kalan gıda atıklarının da çöpe gitmesi engel-
lenmiş oluyor. Karma şimdiye kadar 295 ton gıda 
atığının kurtarılmasını sağladı. 

Zeplin
2014 yılında İstanbul’da başlayan bir hikâyesi var 
Zeplin’in. Pelin Kenez, Berk Çebi, Merih Akar ve İsmail 
Ceylan, ürün geliştirme aşamasında yazılımcılar ve 
tasarımcılar arasında yaşanan iletişim problemine 
odaklanarak Zeplin’i geliştirdiler. Arayüz 
tasarımcılarının ortaya çıkardığı tasarım dosyasını, 
yazılımcılar için daha kolay ve anlaşılır bir hale getirm-

eye yarayan bu uygulama, kuruluşundan kısa bir süre 
sonra dünyaca ünlü girişim hızlandırıcı programı olan 
YC S15’e kabul edilerek San Francisco’ya taşındı. 
Slack, Pinterest, Airbnb, Dropbox gibi ünlü firmaların 
da bu uygulamayı kullanmalarıyla ününe ün katan 
Zeplin, bugüne kadar 7 milyondan fazla projenin 
geliştirilme sürecine aracılık etti.
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Sulapac
Dünyada her yıl 300 milyon ton plastik üretiliyor ve 
plastikler kullanıldıktan sonra kolay kolay çözülemiyor 
ve doğaya zarar veriyorlar. Suvi Haimi ve Laura 
Kyllönen isimli Finlandiyalı iki kadın girişimci bu 
gerçeğin farkına vararak harekete geçiyor ve plastik 
yerine kullanılabilecek doğal, sürdürülebilir bir matery-
al geliştiriyorlar. Sulapac ismini verdikleri bu materyal,  
doğal ağaç dokusundan elde edildiği için tamamen 
biyoçözünebilir durumda, diğer plastikler gibi sudan ve 
yağdan etkilenmiyor, üstelik havayla teması da bozul-

masına sebep olmuyor. Kozmetikten, kuyumculuğa, 
hediyeden gıdaya kadar birçok sektörde plastik ile 
üretilen her türlü saklama paketinin Sulapac ile 
üretilmesi mümkün ve bu ürünler doğaya 
bırakıldıklarında zararsız biyomaddelere dönüşebiliyor-
lar. Doğaya sunduğu tüm bu katkılarla Sulapac, Dünya 
Paketleme Örgütü (World Packaging Organisation) 
tarafından düzenlenen ve paketleme endüstrisinin bir 
numaralı şampiyonası olarak bilinen The WorldStar 
Competition 2019’da ödüle layık görüldü. 

Healthy.io
iPhone’unuzu medical bir tanı cihazına 
dönüştürmek ister misiniz? Healthy.io ile idrar 
testinizi size iletilen bir kit vasıtasıyla yaptıktan 
sonra telefonunuzun kamerasıyla kitteki veri tara-

narak olası böbrek yetmezliği, hamilelik, idrar yolu 
enfeksiyonları gibi birçok hastalıkla ilgili teşhis 
konulabiliyor. Uygulama Avrupa’da sertifikaland-
ırılarak satışa sunuldu.

Trouva
Kendini Anti-Amazon olarak konumlandıran Trouva, 
kısa zamanda Londra’da sadece fiziksel mağazada 
satış yapan 450’den fazla butiğin kullandığı bir 
çevrim için platforma dönüştü. Platform üzerinden 
satış, müşteri ilişkileri, gönderim yapılabilirken 

yazılımın yetenekleri sayesinde ürün stoğunu ve 
siparişleri takip etme olanağı da bulunuyor. 2015 
yılında hayata geçen girişim 2017 Kasım ayına 
gelindiğinde birçok yatırımcının desteğiyle 7,6 
milyon pound büyüklüğe kadar ulaştı.

The Girls’ Network
Bir ortaokul öğretmeni olan Becca Dean ve ortağı Charly 
Young, bire bir ilişki kurmanın ve sohbet etmenin genç 
kızların ön yargılarını yıkma konusunda oldukça büyük 
bir etkiye sahip olduğunu keşfederek yola çıkıyor. Becca 
ve Charly, Londra’da bulunan ve 16 yaşının altında, 
eğitim almamış, maddi imkânları yeterli olmayan genç 
kızların kendilerini geliştirebilmelerine odaklanıyor. The 
Girls’ Network platformuyla, bu genç kızlara ulaşıyor, 
onları alanında uzman danışmanlar ve eğitmenlerle bir 
araya getiriyor ve içlerindeki gücü keşfetmelerini 
sağlıyorlar. 2018 yılında Barclays ve PwC gibi büyük 
şirketlerden yatırım almayı da başardılar üstelik.
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Bir girişimin ilk adımlarını attıktan sonra yapılacaklar 
listenizdeki en önemli maddelerden biri hedefinize odak-
lanmak olacaktır. Diğer bir yandan ihtiyacınız olmayan 
çok fazla veriye sahip olmak,  dikkatinizin dağılmasına ve 
hedefinize ulaşmanıza engel olabilir. Hedeflerinizi 
gerçekleştirme yolunda işinizi bölümlere ayırmak akıllıca 
olacaktır. Bu bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz; iş modeli, 
ürün ya da hizmet, müşteri, pazarlama, kişisel. İş geliştir-
medeki yapılacaklar listenizde, tüzel kişiliğinizi oluştur-
mak, banka hesaplarınızı oluşturmak, web sitenizi açmak 
gibi tüzel varlığınızı ortaya koyacak maddeler bulunuyor. 
Ürün veya hizmet alanında, çalışma ve denetleme meto-
dunuzu belirlemek, ürün veya hizmet testleri yapmak 

temel görevler arasında bulunuyor. Satışa başladığınız 
aşamada vaktinizin önemli bir bölümü müşteri mem-
nuniyetini geliştirmek için harcamalısınız. Bunun için 
pazar araştırmalarınızı güncel tutmak, güvenilir bir 
müşteri ilişkileri servisi oluşturmak ve belli periyotlarla 
müşteri sayınızı denetlemek diğer yapılacak işleriniz 
arasında olacaktır. Pazarlama ayağında öncelikle strate-
jinizi oluşturmak, sektörü takip ederek birlikte çalışabi-
leceğiniz paydaşlar bulmak, eğer yapabiliyorsanız hedef 
kitlenize erişebileceğiniz e-posta listesi oluşturmak sizi 
bir sonraki aşamaya taşıyabilir. Son olarak kişisel planını-
za liderlik ve yönetici özelliklerinizi ve iş çevrenizi 
geliştirmeyi eklemeniz faydalı olacaktır.
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Kilometre Taşları
Girişimcinin

Arkadaş sohbetinde ortaya atılan bir fikir, işten eve giderken farkına vardığınız bir 
ihtiyaç, finallere hazırlanırken ya da bitirme projenizi hazırladığınız sırada yaptığınız 
araştırmalar esnasında çakan bir şimşek; geleceğinizin size hazırladığı çılgın fikirleri ve 
siz binlerce çalışanı olan global bir firmada çalışmanın hayallerini kurarken, dijitalleşen 
dünyanın kariyeriniz hakkında bambaşka planları olabilir. Belki de “Bir Girişimcinin Hatıra 

Defteri” isimli kitabınızı yazmaya başlamanın zamanı gelmiştir bile.



Yenilik ve inovasyonun frekansının gitgide azaldığı 
günümüzde, girişimcilik belki de yeni hayatta kalma 

yöntemimiz olabilir. Diyelim ki geleceğin girişimcilerin-
den birisi sizsiniz, peki hangi safhalardan geçeceksiniz?

Girişimcinin ilk ama belki de en önemli safhası. Bu 
aşamada gelecekteki girişiminiz hakkında ilk düşünce 
tohumları ekilir ve arkasından kaynak, araştırma aşama-
larında ilerlenerek, başarılı bir iş modeli yaratmanın ilk 

adımları atılır. Bu aşamada atacağınız adımları 
rasyonelleştirmek ve sonraki adımlarınızı planlayarak 
hayata geçirmek, girişiminizin bir hayal olarak kalma-
ması adına hayati önem taşır.

Girişimciliğin Evreleri

1- Daydreamers

Girişiminizin fiziksel olarak ortaya çıkışı için ufak bir 
kutlama yapmaya hazır olun. İnternet sitenizi 
kurduysanız veya ilk iş bağlantınızı gerçekleştirdiysen-
iz artık ikinci aşamaya geçtiniz demektir. Evet, artık 

kendi kazancınızı kendiniz yaratmaya başladınız ama 
unutmayın ki hala ödemekle yükümlü olduğunuz fatu-
ralar var. Bu aşamadan sonra her şeyi daha da ciddiye 
almanın zamanı gelmiş demektir.

2- Side Hustlers

Profesyonel olarak kendinizi bir girişimci olarak 
tanıtabileceğiniz ana kadar ulaştınız. Bu serüvendeki 
ilk adımlarınızı başarıyla attığınız için sizi tebrik 
ederiz. Bu andan itibaren tüm başarılar ve de başarısı-
zlıklar sizinle birlikte olacak. Tabii bir yandan fikrini 
girişime dönüştürmeye hevesli arkadaş çevrenizin de 
işinizin nasıl gittiğiyle ilgili sorularıyla karşılaşa-
caksınız. Geleceğinizi artık tamamen kendi ellerinizde, 
güç sizinle olsun.

3- Entrepreneurs
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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 haziran aylarında çeşitli 

gelişmelere sahne oldu. Biz de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

PetSurfer’da “Host Arayanlar”
Dönemi Başladı

Artık, rezervasyon yapısı ile birlikte kullanıcılar bulunduğu 
lokasyonda ihtiyaçları doğrultusunda hizmet talebi 
oluşturarak, evcil hayvan bakıcılarından en uygun teklifleri 
alıyor ve çok daha hızlı işlem gerçekleştirebiliyor.

Virasoft, Avrupa’nın En İyi
Medikal Teknoloji Girişimcileri

Arasında Gösterildi
Dijital Patoloji Alanındaki Çalışmalarına İTÜ Çekirdek’te 
Başlayan ve Globalleşen İTÜ ARI Teknokent Firması 
Virasoft “The Best Medtech Startups in Europe” 
Listesinde! Kurumsal firmaları ve girişimcileri bir araya 
getiren platform Valuer tarafından yayınlanan listede 
Türkiye’den Virasoft yer aldı.

Swenna Arıkovanı’nda
Hedefine Ulaştı

Akıllı çanta üretimi yapan İTÜ Çekirdek girişimi Swenna, 
Arıkovanı’nda çıktığı kitlesel fonlamada 112.300 TL 
toplayarak 100 bin TL’lik hedefine ulaştı!
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Yeni döneminde otomotiv ve mobilite firmalarını global süreçlere hazırlayan Uluslararası 
Hızlandırma Programı Innogate ile firmalar ABD’ye ayak bastı. İlk giyilebilir teknoloji ürünü 
WIO'yu üreten Thread In Motion’dan, elektrikli araç ve batarya teknolojisi alanında 
çalışmalar yürüten Altınay Enerji Teknolojileri’ne, Türkiye'nin en büyük OE'ye üretim 
yapan rot üreticisi Ditaş’tan, bağlantılı araç ve mobilite platformu Ottoo’ya kadar 

birbirinden iddialı 8 firma Innogate ile ihracat atağına kalkacak.

İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle yürütülen Innogate 
Uluslararası Hızlandırma Programı, yeni döneminde 
otomotiv ve mobilite firmalarına kapılarını açtı. Inno-
gate programının İstanbul ayağında 14 şirket, 6 hafta 
boyunca Silikon Vadisi’nden gelen mentorlar ile birlik-
te; ABD otomotiv pazarına giriş stratejileri, ABD’de 
yayılma kanalları, rakip-pazar analizi, inovatif ürün 
konumlama, ürün fiyatlaması ve dijital pazarlama gibi 
önemli başlıklar üzerinde çalıştı. Programın İstanbul 

ayağına katılan firmalar arasından Alcomet, Altınay 
Enerji Teknolojileri, Çelik Halat, Ditaş, Eteration, 
Ortakçı Cam, Ottoo ve Thread In Motion ABD dönemine 
de dahil oldu. 8 firma, yarısı San Francisco ve yarısı 
Detroit’te olmak üzere 3 hafta boyunca ABD otomotiv 
sektörünü ve dinamiklerini yakından inceleyecek. 
Firmalar ayrıca sektördeki son trendlerle ilgili bilgi 
almak ve kendi firmalarının iş geliştirme faaliyetlerini 
yürütmek için Tesla, Schineder Electric ve Mitsubishi 
gibi lider kuruluşlardan uzmanlarla bir araya gelecek. 

 İhracat Hamlesi
Otomotiv Firmalarından
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Innogate ile ABD’ye giden firmalar arasında yer alan 
Ditaş yıllık dört buçuk milyon adetlik üretim kapasitesi 
ile Türkiye'nin en büyük Orijinal Malzeme Üreticisi’ne 
çalışan rot üreticisidir. Ditaş, 30 yılı aşkın başarılı 
geçmişi ile direksiyon ve süspansiyon sistem parçaları 

üretiminde, yurt içine olduğu kadar yurt dışı araç üreti-
cisi firmalara da yüksek kaliteli ürünler sunuyor. 
Bağlantılı araç ve mobilite platformu Ottoo ise otomo-
tiv ekosistemine dahil sektörlere, yenilikçi iş modelleri 
ile dijital dönüşüm sağlıyor.

Türkiye’nin en büyük rot üreticisi

Dünyanın önde gelen şirketleri IBM, AWS, CA, Google 
ve Docker’a özel çözümler üreten Eteration, Türki-
ye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli 
sektörlerdeki kurumsal firmalara ve büyük kamu 

kuruluşlarına yazılım, proje, danışmanlık ve eğitim 
hizmetleri sunuyor. Programa katılan ve büyük bir 
alüminyum ürünleri üreticisi olan Alcomet ise,  ürün-
lerinin yüzde 96’sını Avrupa pazarına satıyor. 

IBM ve Google’ın iş ortağı

Innogate ile ABD’ye giden firmalar arasında yer alan, 
elektrikli araç ve batarya teknolojisi alanında çalışmalar 
yürüten Altınay Enerji Teknolojileri ise geliştirdiği üstün 
nitelikli mühendislik ürün ve çözümleriyle sektörün 
öncü firmaları arasında yer alıyor. 1962’de ülkemizin 
yüksek karbonlu çelik tel ve halat ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla kurulan Çelik Halat’ın çok geniş 
bir çap aralığında üretilen halatları yıllardır inşaat, 
denizcilik, balıkçılık, petrol, madencilik gibi birçok 
sektörde ve asansörlerde, telesiyejlerde, vinçlerde 
kullanılıyor. Ortakçı Cam ticari araçların tek ve çift yan 
camları ve rezistanslı bagaj camları, toplu taşıma 
araçlarının oygulu yan camları ve rezistanslı şoför cam-
ları, otomatik kapı camları gibi daha onlarca alanda yurt-
dışı ve yurtiçi piyasaya yönelik ürünler üretiyor.

Sektörün Öncü Firmalarından

Aralarında Mercedes Benz, Renault, Hyundai, Unile-
ver, BSH, Türk Havayolları gibi birçok önemli markanın 
da yer aldığı şirketlere yönelik çözümler sunan Thread 
In Motion, endüstri 4.0 süreçlerinde mavi yaka 
personelin ergonomisini artırarak, iş yükünü kolay-
laştıran, giyilebilir teknoloji platformu olarak hizmet 
sunuyor. Innogate ile ABD’ye giden firmalar arasında 
yer alan Thread In Motion, ilk giyilebilir teknoloji ürünü 
WIO'yu üreterek 15 farklı sensörü bir eldiven içerisine 
entegre etti. Şirket bu ürünüyle çalışan performansını 
ve ergonomisini artırırken; işletmelere hız, izlenebilir-
lik ve verimlilik de kazandırıyor.

İlk giyilebilir teknoloji ürünü
WIO'yu üretti



Dünyadaki en yüksek kurumsal vergi oranına sahip 
ülkelerden biri olma unvanına sahip ABD, yeni 
düzenlemeyle birlikte tahtını başka bir ülkeye 
devretmeye hazırlanıyor. Nitekim 1 Ocak 2018 
tarihi itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeyle birlik-

te kurumsal vergi oranı yüzde 35’ten yüzde 21 sevi-
yesine kadar çekildi. Çok sayıda çokuluslu şirketin 
gündeminde bugün önceki kazanımlarının ve trans-
fer ücreti stratejilerinin yeniden değerlendirilmesi-
nin bulunmasının sebebi ise tam da bu.

34

İçin Ne Anlama Geliyor?

ABD Vergi Reformu
Yabancı Pazarlardan Gelen Firmalar

ABD Hükümeti 2017 sonu itibariyle vergilendirme sisteminde kapsamlı bir reforma imza 
attı. Söz konusu reformun en önemli muhataplarından biri ise ABD pazarına açılmış 
yabancı merkezli firmalar. Kurumsal vergi oranlarındaki düşüş, yabancı kaynaklı gelirler ya 
da faiz indirimi sınırlaması gibi birçok önemli başlıkta meydana gelen değişimin dikkatli bir 
şekilde okunmasında fayda var. ABD’de iş yapan ya da açılmaya hazırlanan işletmelerin 
göz önünde bulundurması gereken başlıca değişiklikler ise aşağıdaki gibi toplam 5 başlık 

altında değerlendirilebilir.
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Yabancı pazarlardaki müşterilerine satış yapmakta olan 
ABD’li firmaların yeni düzenlemeyle birlikte elde ettikleri 
en büyük kazançlardan biri nitelikli satışlar için yüzde 
37,5’luk indirim sağlayan vergi teşviki. Yüzde 13,125’lik 

efektif vergi oranıyla sonuçlanan indirimin eyalet vergil-
erini de azaltma potansiyeli bulunuyor. Düzenlemeden 
yararlanmak içinse nitelikli satışların ABD’li firmanın sabit 
varlıklarının yüzde 10’unu aşması şart.

Yabancı Kaynaklı Maddi Olmayan Gelirler

Yeni düzenlemeye göre faiz indirimi sınırlamasının 
muhatabı olunabilmesi adına işletmenin brüt ödemeleri-
nin 25 milyon ABD dolarını aşmış olması gerekiyor. Sınır-
lama, taraflara ödenmiş olsun ya da olmasın; işletme faiz 
geliri, ABD’li firmanın tespiti yapılmış vergiye tabi geliri-

nin yüzde 30’u ve kat planı finansmanının toplamı için 
geçerli kabul ediliyor. Özellikle de kaldıraç kullanan 
şirketlerin, yeni düzenlenmenin etkisini ve 
sermayelendirme stratejisindeki değişim gereksinimleri-
ni değerlendirmesi bu noktada büyük önem arz ediyor.

Faiz İndirimi Sınırlaması

Yıllık ortalama brüt tahsilatı 500 milyon ABD 
dolarının üzerindeki firmalar, şirketler arası öde-
melerde en az yüzde 10’luk bir vergiye tabi tutula-
bilir. 2025 sonrasındaysa bu oran yüzde 12,5 
olacak. BEAT, ilgili taraflara yapılan toplam indirile-
bilir ödemelerin, yüzde 3 ya da üzerinde indirilebil-

ir gider olması durumunda ve asgari verginin olağan 
vergi bağlılığını aşması durumunda uygulanıyor. 
Düzenleme ışığında firmalar, önemli şirketler arası 
ödemelerde tedarik zincirini değerlendirmek ve 
fiyatlandırma stratejilerini yeniden ele almak duru-
munda kalabilir.

Matrah Aşındırma Karşıtı Kötüye Kullanma Vergisi (BEAT)

Vergi reformunun bir parçası olarak ABD hükümeti, 
yabancı bir kişi tarafından ABD ortaklık çıkarının 
satılmasını, efektif olarak bağlı gelir (ECI) şeklinde 
kabul edilmesi ve ABD vergilendirme sistemine tabi 
tutulmasına yönelik görüşünü değiştirdi. Ek olarak, 

ABD ortaklık çıkarının yabancı biri tarafından elden 
çıkarılabilmesi için yüzde 10’luk stopaj vergisi zorun-
lu kılındı. ABD’de yabancı ortaklıklarla varlık 
gösterenlerin çıkış stratejilerini planlarken yeni 
düzenlemeyi göz önünde bulundurması elzem.

ABD Ortaklık Çıkarlarının Satışı
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Merhabalar bize kendinizi tanıtabilir misiniz?
S.U: Merhaba, ben Serkan Uz. Datapare'in kurucu-
suyum. Datapare’den önce neler yapıyordum? Daha 
önce uzun bir süre kurumsal hayatta çalıştım. Önc-
esinde yine yazılım geliştirme alanında çalışıyordum. 
Sonrasında 2013 sonunda kendi şirketimi kurdum, bir 
danışmanlık şirketiydi. Orada ölçeklenebilir ve 
sürdürülebilir bir iş modeli olmadığı için danışmanlık-
tan çıkıp, ürün geliştirmeye doğru kendimi odakladım. 
Datapare’i 2016 yılında kurdum diyebilirim.
Bize Datapare’in çalışmalarından bahsedebilir misiniz?
S.U: “Datapare ne yapıyor dersek?” biz firmalar için bir 
rekabet analizi araştırması yapıyoruz. Yani rakipleri ile 

ilgili hangi içerikleri çıkartmışlar, web siteleri olsun, 
sosyal medyaları olsun. Bu içerikleri blog post mu? 
yoksa ürün mü? yoksa kampanya mı olarak mı 
sunmuşlar yöntem tercihleri ne olmuş, bunları bulup 
firmalara söylüyoruz. Böyle bir hizmetimiz var. Bugün 
online mecralarda bakın neler yaptı rakipleriniz diye. 
Şu an için iş bankası ING Bank ve TEB firmaları ile 
çalışıyoruz. Onlara satış yaptık. Diğer bankalarla da 
demo çalışmalarımız sürüyor. 
Yakın zamanda çok daha fazla müşteriye ulaşa-
cağız. Ürünümüz sadece finansal alanda satılabilir-
di. Her alanda da satılabilir ama Türkiye konjonk-
türünde onların hem parasal anlamda kaynaklarının 

İTÜ Magnet içerisinde çalışmalarına devam eden rekabet analizinin gerçekleştiren öncü 
kurumlardan birisi olan Datapare 2016 yılında hayata geçmiş bir girişim. Kurucu Serkan Uz 
tarafından yıllardır kurumsal hayatta gerçekleştirilen faaliyetler sonrası artık kenime ait bir 
işim olmalı düşüncesi ile vücut bulan Datapare, hali hazırda teknolojisini bir çok önemli 
kurumla işbirliği içerisinde kullanıyor. İş Bankası, ING Bank, TEB gibi sektörünün öncü 
kurumlarıyla bir arada çalışmalarına devam eden Datapare’i kurucusu Serkan Uz ile konuştuk.

Rekabet Analizinin Öncü Firmalarından

Datapare!

Serkan Uz
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daha yüksek olması, hem de dijital anlamda çok 
daha rekabetçi bir ortamda bulunmaları sebebiyle 
finans sektörü özelinde ilerledik ama yavaş yavaş 
diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile de iş 
birliği yapmak gibi düşüncemiz var. Datapare 
sadece finans sektörüne yönelik bir uygulama değil.
Datapare başladığınızda kaç kişilik bir ekiple 
yola çıkmıştınız?
S.U: Benim en büyük hatalarımdan birisi tek başla-
mak oldu.  Çünkü bu tarz işlerde tek, kurucu olarak 
yola çıkmak gerçekten çok zor. Her şeyle tek başınıza 
ilgilenmeniz gerekiyor. Sonradan bir ekip kurabildim. 
Bu süreçte oldukça uzun bir zaman aldı.  O yüzden 
aslında bol bol hata yapan girişimcilerdenim. Ama şu 
anda çok güzel bir ekibimiz var. 7 kişilik bir ekibiz ve 
kendi yetiştirdiğimiz arkadaşlardan yani benim 
yanımda stajyer olarak başlayan bir arkadaşımız 
şirkete ortak. Bütün yazılım geliştirme faaliyetlerini 
de kendisi yürütüyor. Ekibimden çok memnunum. 
Scaleup aşamasındaki firmalara ekip anlamında 
nasıl önerilerde bulunursunuz?
S.U: Bence bizim gibi firmalarda dış kültürlere uyum 
sağlamış yani kurumsaldan gelen bir insanı adapte 
etmek çok zor oluyor. Aslında benim girişimlere 
tavsiyem kendi yetiştireceği insanlardan ekiplerini 
büyütmelerini sağlamak. Onları öğrencilikten ya da 
son sınıflarda alıp bünyelerine oradan ekiplerini 
kendilerinin geliştirmelerini önerebilirim. Bu benim 
yaptığım bir şeydi açıkçası. O insanlar başka kültürü 
almadan sizin şirketinize geliyorlar ve sizin şirke-
tinizin kültürüyle yoğrularak sürece çok daha iyi 
adapte oluyorlar. Çok daha verimli çalışıyorlar. 
Yapamayacağım artık deyip, bırakma noktasına 
geldiğiniz oldu mu?
S.U: Çoğu zaman böyle bir noktaya geldiğim oldu. 
Zaman zaman hala da oluyor bunlar. Maddi olarak 
sıkıntılı dönemler, işte yaptığımız bütün işlerin 
böyle üç aylık beş aylık süreçlerin çöp olduğu 
zamanlar oldu. Böyle zamanlar gerçekten çok zor 
zamanlar ama hiç bırakmayı düşünmedim açıkçası. 
“Ya ne yapacağım acaba?” diye çok düşündüm. Bir 
yol bulmaya çalıştım kendime çünkü kaçacak başka 
bir yerim yoktu. Hani kurumsal hayatta çalışmak 
istemiyorum, başka bir işte yapmak istemiyorum.  
Tek seçeneğim kendi girişimimle ayakta kalmak ve 
girişimimi büyütmekti. Tek seçeneğimde bu olunca 
hiç bırakmayı düşünmedim. Ama evet dediğim gibi 
çok zor zamanlarım oldu. 
Girişimcilik ekosistemindeki gelişimi nasıl değer-

lendiriyorsunuz?
S.U: Bizim ekosistemde insanlar gerçekten gelişiyor. 
Ama tabi ülkenin getirdiği negatiflikler bizim bazen 
önümüze geçebiliyor girişimcilikle ilgili. Ama 
ekosistem bizim başladığımız zaman ki tabi benden 
öncekilerin dönemlerinde hiçbir şey yoktu denilebilir. 
Benim başladığım dönemde 2013-2014-2015’de 
nispeten daha iyi zamanlardı ama her geçen gün işte 
yatırımcı ortamı olsun girişimci ortamı olsun böyle 
kuluçka merkezlerinin daha aktif çalışıyor alması 
olsun, bunların hepsi bir araya gelince aslında şu an 
için çok daha iyi bir ortam var ve her sene de bu 
giderek olumlu anlamda artıyor. 
İTÜ Magnetli olmanın size sağladığı faydalar nelerdir?
S.U: İTÜ Magnet’te olmanın getirdiği en önemli şey 
“community.”  Yani bir ortamın, bir topluluğun 
içerisinde olmak. Çünkü burada benim gibi belki 
40’dan fazla girişim var. Onlarla beraber bazen 
sıkıntıları yaşayabiliyoruz ve bazen de birlikte bu 
sıkıntıları nasıl çözülebileceği ile ilgili yöntemler 
bulabiliyoruz. Çünkü onlar daha evvel bu problemle-
rden geçmiş olabiliyorlar ya da tam tersi biz durumu 
deneyimlemiş ve bilgi paylaşan konumunda olabiliy-
oruz. Bu yüzden bence en önemli şey: “Community”.



Halihazırda bir iş yerinde çalışıp, bir yandan da 
girişimcilik yolunda ilerleyenler için akşam ve hafta 
sonu paketinde; hafta içi akşam 7’den sabah 7’ye, 
hafta sonu ise 24 saat boyunca İTÜ Magnet, yeni 
hayatınızın bir parçası olmaya hazır. Girişimciliğin bir 
ekosistem haline dönüştüğü İTÜ ARI Teknokent’te, 
girişimcileri her aşamada destekleyen farklı çözüm-
ler bulunuyor. Bunlardan ilki İTÜ Çekirdek, girişimi 
başlangıç aşamasında olan takımların, çalışma 
ortamı, mentorluk ve yatırımcı buluşmalarıyla 
finansman bulmaları konusunda aracılık sağlıyor.  
İTÜ Çekirdek, Erken Aşama Kuluçka Merkezi olarak 
bu çözümlerin ilk adımını oluşturuyor. Girişimini bir 
şirkete dönüştürmüş ya da şimdi yeni paketiyle bu 

yolda adımlar atmış girişimlere destek veren İTÜ 
Magnet ise İTÜ ARI Teknokent’teki ikinci seviye 
olarak kabul ediliyor.

Kurumsal bir firmada çalışmanın kariyerinize kattığı değerlerin farkındasınız ancak bir 
yandan elde ettiğiniz deneyim ve bilgi birikimiyle kendi yolunuzda ilerlemenin bir yolunu 
arıyorsanız, bir başka deyişle “bir sonraki işim kendi işim” diyorsanız, girişimcilerin İTÜ 
Magnet’i akşamları ve hafta sonları kullanmasını sağlayan yeni hizmetinden haberdar 

olmanızın vakti gelmiş demektir.
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Kurumsal Çalışanlar İçin İtü Magnet’ten

Bir Sonraki İşim Kendi İşim:
“Akşam&Hafta Sonu” Hizmeti



İTÜ MAGNET’te

ArtTech Talks’un
Üçüncüsü Gerçekleştirildi!

27 Haziran Perşembe günü, McArt. ist  iş birliği ile ArtTech 
Talks etkinliğinin 3.'sü gerçekleştirildi. Etkinlikte sanat, 
teknoloji ve yaratıcı endüstri konularını bir araya getiren 
deneyimlerden bahsedildi.  

İTÜ Magnetli girişim
Algopoly, yurt dışına açılıyor!

Algopoly, online ikinci el araba satıcısı 
Carvana’nın tedarik zincirini özel simülasyon ve 
optimizasyon işleriyle destekleyerek önemli bir 
başarıya imza attı.

Sosyal Dönüşüm
İçin Sosyal Girişimcilik!

İTÜ Magnet’te 4 Haziran Cuma günü Teknoloji 
Sohbetleri etkinliği kapsamında Sosyal Dönüşüm için 
Sosyal Girişimcilik sohbeti gerçekleştirildi! Etkinliğe İTÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, İTÜ ARI 
Teknokent CEO’su Doç. Dr. Deniz Tunçalp ve Zorlu 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu Katıldı!
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında yapılan bir 
protokolle İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruldu. Okul Müdürü Prof. Dr. 
Hüseyin Toros ile 2018-2019 Eğitim Öğretim Döneminin kapanışı öncesinde bir araya 
geldik. Kendisinden, MEB’in 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda dünya ölçeğinde aranan 

nitelikli iş gücünü ülkemize kazandıracak bu mesleki eğitim konusunda bilgiler aldık.

İTÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2019-2020 

Eğitim Öğretim Döneminde öğrenci alımına başlayacak 

olan İTÜ Ortaköy MTAL’ın Üniversitemizin 246 yıllık 

deneyimiyle birlikte bir değişim başlatacağını dile getirdi. 

Prof. Dr. Hüseyin Toros

Meslek Lisesine Taşıyor

İTÜ  Bilim  ve  Mühendislik 
Tecrübesini

Prof. Dr. Hüseyin Toros: “İTÜ, 
250 yıla yakın geçmiş dene-
yimi ile geleceğe yön veriyor.”
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Denizcilik Sektöründe Bilişim Teknolojileri Öne Çıkıyor

İTÜ MTAL’de, Bilişim, Elektrik-Elektronik ve Denizci-
lik alanlarında eğitim verileceğini belirten Prof. Dr. 
Hüseyin Toros, “MEB ile birlikte meslek liseleri 
açısından ilkleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. 
Bu yıl sınavla tercih yapacak ilk öğrencilerimizi kabul 
edeceğiz. Bu öğrenciler hem üniversite imkânların-

dan hem de akademik dünyanın ışığından yararla-
nacaklar. Gelişmiş laboratuvarlar, sınıf ortamı ve 
eğitimci kalitesi ile ilk mezunlarımızın daha son 
sınıfta işe yerleşeceğine inanıyoruz. Bu alanda ilk 
olmanın gururu ile öğrencilerimizi en iyi şekilde 
yetiştireceğiz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, ülkemizin jeopolitik konumu 
sebebiyle denizcilik sektörünün ekonomimizin loko-
motifi olacağını ve bu sektörde dünyadaki gelişmel-
ere paralel olarak ciddi bir değişimin gerçekleşmesi 
gerektiğini vurguladı. Toros, denizcilik sektörünün 
büyük bir imtihanın eşiğinde olduğunu artık büyük 
veri, derin öğrenme, nesnelerin interneti, otonom 

gemiler, drone’lar, sanal gerçeklik, artırılmış gerçek-
lik, robotlaşma gibi gelişmelerin, denizcilik sektörünü 
dönüştürdüğünü kaydetti. Toros, “Yerel denizcilik 
sanayinin küresel rakiplerin arasından sıyrılması, 
toplanan büyük verinin bilişim teknolojileri 
kullanılarak incelenip kullanılmasıyla mümkündür.” 
ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka Lise Müfredatına Giriyor
Millî Eğitim Bakanlığının yapay zeka teknolojisini 
ilgili programların müfredatına dahil etmeye hazır-
lanıldığını hatırlatan Toros, “İTÜ bünyesinde bulunan 
Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi bu sürece destek verecek. Bilişim Teknolojil-
eri Bölümünün eğitmenlerine yapay zeka eğitimleri 
de İTÜ tarafından verilecek. Mesleki teknik eğitimde 
iş piyasasına uyumlu yapay zeka uygulamaları ile 
ilgili mevcut müfredat da bu kapsamda güncelle-
necek. Ayrıca iş birliği kapsamında bu yeni teknoloji 
ve uygulamaların riskleri ve veri kullanım etiği ile 
ilgili bilgilendirme eğitimleri de düzenlenecek. Bu 
çalışmalar bir lisede ilk kez uygulanacak.” dedi. Prof. 
Dr. Toros ayrıca, İTÜ Ortaköy MTAL öğrencilerinin 
nitelikli bir İngilizce hazırlık eğitimi alacaklarını 

belirtti. Bu eğitimin, tecrübeli İTÜ Yabancı Diller 
Yüksek Okulu eğitmenlerinin danışmanlığında 
gerçekleşeceğini aktaran Toros “Öğrencilerin 
İngilizce konuşma, yazma ve okuma becerileri 
kazanabilecekleri alt yapımız hazır. İTÜ MTAL mezun-
larından isteyenlerin başta İTÜ olmak üzere diğer 
önemli üniversiteleri de rahatlıkla kazabilecekleri bir 
eğitim programı planladık. Okulda ayrıca hayata 
erken yaşta atılmak isteyen öğrencilere liseden 
sonra iş hayatına kolayca giriş yapabilecekleri bir alt 
yapı oluşturduk. Sahip olacakları bu donanımla İTÜ 
Ortaköy MTAL öğrencilerinin kendilerine daha çok 
güveneceklerini, üniversiteye giriş veya sektörde 
aranan ana eleman olmanın onlar için oldukça kolay 
olacağını öngörüyorum.” şeklinde konuştu.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve East China Jiaotong Üniversitesi (ECJTU) arasında iş birliği 
anlaşması (MoU) imzalandı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve EJCTU Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Wan Ming arasında imzalanan anlaşma özellikle raylı sistemler konularında 

muhtemel iş birliklerini içeriyor.

İTÜ ve EJCTU arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 
eğitim ve Ar-Ge konularında post-doktora ve doktora 
dahil olmak üzere her seviyede öğrenci ve öğretim 
üyesi değişimi mümkün olacak. Söz konusu değişim 
programları, Çin ve Türkiye yetkili kurumlarının karşılıklı 
denklik kurallarına uygun olarak yürütülecek. Rektörlük 
Senato Odasında gerçekleşen imza törenine Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Uluslararası İlişkiler Genel 
Koordinatörü Prof. Dr. Cafer Özkul, Elektrik ve Elektron-
ik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Gökaşan ile 
İnşaat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ercan 

Nanchang şehrinde bulunan East China Jiatong Üniversite-
si, raylı sistemler, mekanik, mekatronik, otomasyon, 
titreşim karakterizasyonu ve simülasyonu, sinyalizasyonu 
konularında uzmanlaşmış bir kurum olarak öne çıkıyor.  
Üniversite, her yıl 23.500 öğrenciye eğitim veriyor.

Yüksel ve Prof. Dr. Ali Osman Atahan katıldı. Çin 
heyetinde ise EJCTU Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Wan 
Ming, Lisans Üstü Eğitim Dekanı Prof. Yang Hui, Yabancı 
Diller Okulu Müdürü Prof. Tang Bin, Mekatronik ve 
Otomotiv Mühendisliği Dekanı Prof. Xiao Qian ve 
Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Zhao Xiaojing yer 
aldı. Heyete, Çin Demiryolları Grubu Türkiye Temsilcisi Li 
Guangmo da eşlik etti. Heyet ayrıca, demiryolları 
raylarının dayanıklılık testlerinin yapıldığı İnşaat 
Fakültesi Laboratuvarları ile Raylı Sistemler ve Sinyal-
izasyon Laboratuvarını ziyaret etti.

 İş Birliği
İTÜ ve East China  Jiaotong Üniversitesi

East China Jiaotong Üniversitesi
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Eğitim Galerisi Açıldı
İTÜ Madencilik

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) öncülüğünde İTÜ Vakfı ve Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfının 
katkıları ile Ayazağa Kampüsünde konumlandırılan İTÜ Madencilik Eğitim Galerisi, düzenlenen 

törenle açıldı.  

Törene, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, TKİ Genel 
Müdürü Ömer Bayrak, İTÜ Maden Fakültesinden akademi-
syenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. 230 metre 
uzunluğa sahip bir tünele kurulmuş olan galeri biçim ve 
içeriği iç içe geçirme becerisiyle katılımcılarda büyük ilgi 
uyandırdı. İTÜ Madencilik Eğitim Galerisi açılış töreninde 
konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, bu galerinin 
eğitim açısından önemli olduğunu belirtti. Karaca, “İTÜ 
Madencilik Eğitim Galerisi iyi bir çalışma oldu. Bir tünelin 
içinde yer alması da oldukça yerinde. Emeği geçenlere 
teşekkür ederim. En sonunda bu hayalimizi gerçekleştirdik 
ve mükemmel bir tesis yapıldı. Hak ettiği ilgiyi görmesini 
diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Eğitim açısından onur verici 

bir yerdeyiz.” dedi. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 
Başkanı Güven Önal ise açılışta gerçekleştirdiği konuşma-
da çok mutlu olduğunu belirtirken, mekâna tam 14 yıl 
emek verildiğini dile getirdi ve sözlerini şöyle tamamladı; 
“Galerinin tamamlanması için benim hesaplarıma göre 2,5 
milyon liraya ihtiyaç var. Bu kaynağı bir şekilde sağlaya-
cağız. Galeriyi yardımlar alarak tamamlayacağız, burası 
madencilik için bir vaha olacak. Hayallerimiz arasında, 
Madencilik Eğitim Galerisi’ni ilkokul çağından başlayarak 
öğrencilerin ziyaretlerine açmak var. Çocuklarımıza maden-
lerin önemini ve onlar olmadan bir ülkenin kalkınamaya-
cağını, sanayinin kurulamayacağını anlatmak istiyoruz. 
İnşallah bu hedefimize iki yıl içinde ulaşacağız.” 

İTÜ Madencilik Eğitim Galerisinin kurdele töreninin 
katılımcıları; İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, Prof. Dr. 
Lutfihak Alpkan, Prof. Dr. Tayfun Kındap, Maden 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Cengiz Kuzu, Yurt Maden-

ciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal ve Yönetim 
Kurulu, İTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, İTÜ 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, İTÜ Mezunlar Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve İTÜ Kültürel A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyeleri idi.

“Galerinin tamamlan-
ması için benim
hesaplarıma göre 2,5 
milyon liraya ihtiyaç 
var. Bu kaynağı bir 
şekilde sağlayacağız. 
Galeriyi yardımlar 
alarak tamamlayacağız, 
burası madencilik için 
bir vaha olacak.”
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Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkez-
inde düzenlenen törenlerde yüksek lisans, doktora ve 
sanatta yeterlik düzeyindeki öğrenimlerini başarıyla 

İTÜ yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin diplomalarına kavuştuğu törenler 
18 -19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. İTÜ bu yıl 1106’sı yüksek lisans, 194’ü doktora olmak 

üzere toplam 1300 lisansüstü mezununu geleceğe uğurladı.

Geleceğe Uğurladık

1300
Lisansüstü Mezunu

tamamlayan öğrenciler belgelerini aldı. Bu özel günde 
aileleri, tez danışmanları ve arkadaşlarıyla bir araya 
gelen mezunların mutluluğu görülmeye değerdi.

Üniversitemiz, 2018-2019 akademik yılının mezuniyetleri, 
“Doktora ve Sanatta Yeterlik Diploma Töreni” ile başladı. 18 
Haziran 2019 tarihinde düzenlenen törende ilk konuşmayı 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca yaptı. Karaca konuşmasın-
da mezunlarımıza “Aldığınız bu derece, dünyanın neresine 
giderseniz gidin, alanınızda gerçek bir uzman olduğunuzu 
belgeleyecek ve size pek çok kapı açacak. Bundan sonra 
size başka akademik unvanlar verilse de doktora kendi 
seçiminiz ve çalışmanızla aldığınız son akademik titr 
olacak.” dedi. Nobel Ödüllü Macar Biyokimyacı Albert Szent 
Gyorgyi’nin “Araştırmacılık, herkesin daha önce gördükleri-
ni görüp bunlardan kimsenin düşünmediklerini bulup çıkar-
maktır.” sözleriyle doktora sürecini en iyi şekilde özetlediği-

ni belirten Karaca, “Şahsen bu yönüyle doktora çalışmasını 
bir ‘söylenmemiş olanı söyleme çabası’ olarak nitelendiriyo-
rum. Sizler alanınızda daha önce birbirine bağlanmamış 
noktaları buluşturarak, yeni olanı keşfettiniz ve arkanızda 
anlamlı bir iz bıraktınız. Bu sayede, kendinizden sonra 
gelecek araştırmacıların yürüdüğü yolu biraz daha açtınız. 
Toplumlar birikimlerin aktarımıyla ilerlediğine göre, alın 
teriniz hem ülkemizin hem dünyanın aydınlanması için bir 
adım niteliği taşıyor. Sizlere artık ‘doktor’ olarak seslenmek 
istiyor ve hayatın hep yaptığı gibi emek harcadığınız 
alanda yolunuzu sonuna kadar açmasını diliyorum. 
İnandıklarınız uğruna emek vermekten hiçbir zaman 
vazgeçmeyin!” diyerek sözlerini noktaladı.

“İnandıklarınız uğruna emek vermekten hiçbir zaman vazgeçmeyin.” 
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2018-2019 Yılı En
Başarılı Tez Plaketleri
Sahiplerini Buldu

Törenin bu yılki davetli konuşmacısı Altın Arı Ödülü 
sahibi 1988 Makina Mühendisliği mezunu İsmail 
Tacir oldu. Tacir, İTÜ’nün 250. yılını kutlamaya hazır-
lanırken, en iyi mühendisleri, mimarları, tasarımcıları, 
sanatçıları, iş ve bilim insanlarını yetiştirme 
misyonunu başarıyla sürdürdüğünü ifade etti. 
İTÜ’nün, doktora çalışmalarından beslenen bir AR-GE 
ve girişimcilik üniversitesine dönüştüğünü söyleyen 
Tacir, bundan sonraki hedefinin nitelikli araştırma-
larla, ülkemizdeki liderliğini dünya sıralamalarında 
üst seviyelere taşıması olması gerektiğini belirtti. 
“İTÜ gibi asırlardır alanında ekol olmuş, ülkemize ve 
dünyamıza değer katan insanlar yetiştirmiş bir 
camianın ferdi olmaktan, onurlu ve mutluyum.” diyen 
Tacir, “Geleceğimizin teminatı kıymetli mezun-
larımızı, gençliklerinin en güzel dönemlerinde, günün 
cazip dünyevi imkanlarını adeta ellerinin tersiyle 
iterek, azimle ve mantıkla, akıl ve becerilerini en üst 
düzeyde kullanarak, bu uzun ve zorlu yolculuğu 
başarılı bir şekilde tamamladıkları için tebrik ediyo-

rum.” dedi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, mezunu-
muz İsmail Tacir’e konuşmasının ardından teşekkür 
plaketi takdim etti.

Konuşmaların ardından 2018-2019 yılının en başarılı tez 
sahipleri ve danışmanları plaketlerini, İTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Karaca’nın elinden aldı. İki gün süren törenle-
rde tüm mezunlara diplomaları, İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca tarafından verildi. Öğrenciler, İTÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın eşliğinde ettikleri yem-
inin ardından keplerini attı.

“İTÜ, başarılı doktora 
çalışmalarıyla AR-GE ve 
girişimci üniversiteye 

dönüştü.” 
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), üniversiteleri 
girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksi 2018 sonuçları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank tarafından açıklanan sonuçlara göre İstanbul Teknik Üniversitesi 90,16 puanla 

sıralamada ikinci sırada yer aldı.

Endeksin zirvesinde 3 puan farkla bir arada yer alan 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İTÜ diğer üniversitel-
eri geride bıraktı. Bakan Varank basın açıklamasında, 
girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik kültürünün gelişme-
sinde üniversitelerin en önemli basamak olduğunu 
söyledi. Varank, bakanlık olarak bilim ve teknoloji politi-
kalarının oluşturulmasında, sanayi stratejisinin belirlen-
mesinde üniversitelerle birlikte hareket ettiklerini 

belirtti. Bakanımız sözlerine şöyle devam etti: "Bu 
noktada özellikle üniversite-sanayi iş birliği alanında 
son derece önemli destek ve teşvikler sunuyoruz. 
Amacımız; bilim, teknoloji ve sanayiyi bir araya getiren 
üniversitelerimizi üretimin merkezinde konumlandır-
maktır. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nin tüm 
bu amaçlara ulaşmada yardımcı, yönlendirici, hatta 
motive edici olduğunu ifade etmek istiyorum."

 2. Sırada!
İTÜ, TÜBİTAK 

“2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde

2 Teknik Üniversite Zirvede
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Endekste üniversiteler diğer yıllardan farklı olarak, 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği, Fikri 
Mülkiyet Havuzu, İş Birliği ve Etkileşim ile Ekono-
mik Katkı ve Ticarileşme olmak üzere 4 boyutta ele 
alındı. Bu sayede bu yıl üniversite performan-
slarının etki ve ürün odaklı bir yaklaşımla ölçüle-
bilmesini desteklendi. 2014 yılı Girişimci ve Yeni-
likçi Üniversite Endeksi’nde 7. sırada yer alan İTÜ, 
yıllar içindeki olumlu yapısal girişimcilik çalışmaları 
ile 2018 endeksinde, 2. sıraya yükselerek büyük bir 
gelişme kaydetti.

2014’te 7. Sıradan 2018’de 2. Sıraya

Sıralamayla ilgili değerlendirmesinde İTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Karaca şunları söyledi: ”İTÜ’de işin fikir 
aşamasından sektörde başarıyla rekabet etmeye kadar 
her adımda girişimcilik ile ilgili çok farklı ortam ve 
destekler bir arada bulunuyor. Öğrenimleri süresince İTÜ 
GİNOVA ve bu alandaki derslerle desteklenen İTÜ’lü 
girişimci adayları diledikleri takdirde yollarına İTÜ Çekird-
ek, İTÜ MAGNET, INNOGATE, İTÜNOVA TTO, BEETECH ile 

devam ederek İTÜ ARI TEKNOKENT bünyesindeki çok 
çeşitli destek programlarından ve ödüllerden yarar-
lanıyor. Yerli firmalarımız bu sayede yurt dışına açılabiliy-
or, hatta global bir firmayla yoluna devam edebiliyor. 
Bakanlığımız tarafından açıklanan listede sıralamadaki 
yerimizin yükseldiğini görüyoruz. İTÜ olarak bu ekosiste-
min Türkiye hattına yayılmasında katkılarımızın büyük 
olduğuna inanıyoruz.”

“İTÜ’nün Girişimcilik Ekosistemine Katkısı Devam Edecek.”

Toplam 50 üniversitenin yer aldığı listede,
İTÜ ile birlikte ilk 10’da yer alan diğer üniversiteler ve endeks

puanları ise şu şekilde:

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) 

93,16

1

İstanbul Teknik Üniversitesi  
(İTÜ) 

90,16

2

Sabancı Üniversitesi 

85,49

2

Hacettepe Üniversitesi

75,93

8

Ege Üniversitesi 

70,66

10

Bilkent Üniversitesi 

84,42

4

Boğaziçi Üniversitesi 

83,33

5 7
Gebze Teknik Üniversitesi 

77,82

Yıldız Teknik Üniversitesi
(YTÜ) 

81,40

6

75,64

9
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
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Deniz Bilimleri Ödülü
İTÜ PolReC’e

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu’nun (TÜMBİFED) Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri 
kapsamında İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) Deniz Bilimleri 

Ödülü’ne layık görüldü.

TÜMBİFED’in 25 akademisyenden oluşan Aka-
demi Kültür ve Bilim Komisyonu bu yıl ilk kez ver-
ilen ve 32 kategoride gerçekleştirilen Akademi 
Kültür ve Bilim Ödülleri sahiplerini buldu. 18 Haz-
iran’da Dedeman İstanbul’da düzenlenen tören-
de, üniversitemiz akademisyenlerinden Doç. Dr. 

Burcu Özsoy ve ekibi, Türkiye’nin uluslararası 
platformda kutup çalışmalarına sunduğu katkılar 
nedeniyle ödül aldı. Törende, yaşadığı toplum için 
insanlık adına katkı sağlayan projelerin, örnek 
teşkil eden kişi ve kuruluşların başarıları akademi 
ödülleri ile taçlandırıldı.
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Etkinlik, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın 
katılımı ile İTÜ Maden Fakültesi İhsan Ketin Konfer-
ans Salonu’nda 29. yıl dönümünü kutladı. Seminerde 
petrol, doğal gaz ve jeotermal enerji kaynaklarının 
aranması, üretimi, depolanması, iletimi, dağıtımı ve 
pazarlanması ile birlikte, bunlara ilişkin istihdam, 
strateji ve mevzuatlar ele alındı. İki gün süren semin-
er ve sergi boyunca endüstri ve üniversite iş birliği 
çerçevesinde uzman görüşleri alınırken saygın 
araştırmacılar güncel bilimsel ve teknik araştırma ve 
sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte ayrıca 
bölümün yeni mezunları, eski mezunlar ile bir araya 
gelerek sektörün öncü kuruluş temsilcileri ile tanış-
ma fırsatı elde etti. İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri 
ve Sergisi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 

Bölümümüzde bundan tam 29 yıl önce eğitimine 
başlamış mezunlarımıza anı plaketlerinin takdimiyle 
sona erdi.

Gündemi İTÜ’de

Petrol  ve  Doğal Gazın

İTÜ Maden Fakültesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nce 
gerçekleştirilen İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri ve Sergisi 20-21 Haziran 

tarihlerinde yapıldı. 
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