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H2O E-Dergisi’nin 33. Sayısı, 2019 yılı Eylül Ayı’nda gerçekleşen gelişmelerden 
oluşan içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

Bu ay da yine dergimiz birbirinden keyifli haberlerle dolu bir içerik sunuyor sizlere. 
İTÜ Bölümü’nde akademik açılış töreninden Teknofest 2019’da yaşananlara, İTÜ 
Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın 
verdiği ilk dersten İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle faaliyete geçen İTÜ 
Abdülhakim Sancak Camii hakkında pek çok detay karşınızda olacak.

ARI Teknokent Bölümü’nde Teknokent CEO’su Doç. Dr. Deniz Tunçalp’in Sabah 
Gazetesi’nden Metin Can ile ARI 7 Otomotiv ve Hareketlilik Tematik Binası İnşaatı 
ile ilgili gerçekleştirdiği çarpıcı söyleşiye erişebilirsiniz. Buna ek olarak Teknokent 
sayfalarında Commencis Firması’nın yeni şirketi Finbyte hakkında bilgilere 
erişebilme imkanına da sahip olacaksınız.

İTÜ Çekirdek Bölümü’nde Nefesle Zayıflatan Teknoloji Avokadio, Drone ile uçak 
muayenesi yapabilen Ravinspect, Innogate Bölümü’de Cinema8 isimli teknolojisi 
ile interaktif video alanında çalışmalarını sürdüren Gobito ve İTÜ Magnet 
Bölümü’nde ileri düzeyde görüntü anlamlandırma ve yüz tanıma sistemleri 
üzerine çalışmalar gerçekleştiren Eyedius karşınızda olacak.

Son olarak İTÜNOVA TTO Bölümü’nde çeşitli konularda destekler sunduğumuz 
Arkim ve Reengen firmalarının başarılarına ortak olacakken, İTÜNOVA TTO olarak 
katılım gösterdiğimiz 4. Uluslararası ISIF Patent Fuarı’nda 1 altın 4 bronz ile 
toplamda 5 madalya almaya hak kazandığımız buluşlarımızı tanıma imkanına 
sahip olacaksınız.

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

Keyifli okumalar dilerim!



İÇİNDEKİLER

H2O

Haberler

İTÜ ÇEKİRDEK26

İTÜNOVA TTO 6

İNNOGATE28

İTÜ ARI TEKNOKENT18

İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ39İTÜ MAGNET30

İTÜNOVA TTO Genel Müdürü 
Dr. Ercan Çitil Bloomberg HT 

Ana Haber Bülteni’nde Ali 
Çağatay’ın Konuğu Oldu!

İTÜ ARI Teknokent 
ve OİB İş Birliğiyle 
Oto Start-Up’ların 

Frankfurt Çıkarması

İnteraktif Video Platfor-
mu Cinema8, Raporlama 
Özelliği Gerçek Zamanlı 

Ölçümleme Yapıyor

Dr. Reyhan Şengür 
Taşdemir ve Prof. Dr. 

İsmail Koyuncu’ya YÖK 
Üstün Başarı Ödülü

İTÜ ÇEKİRDEK’te 
Neler Oluyor?

İTÜ Magnetliler 
Anlatıyor



Künye

Sahibi İstanbul Teknik Üniversitesi adına 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca

Yayın Kurulu 
Doç. Dr. Deniz Tunçalp
Dr. Ercan Çitil
Kazım Yalçınoğlu

Genel Yayın Yönetmeni 
Özlem Yüce

Editörler
Özlem Yüce
Mert Türkmen

Katkıda Bulunanlar
Melike Kuş
Merve Bahar
İTÜ ARI Teknokent Pazarlama Ofisi

Adres
İTÜNOVA Teknoloji A.Ş
İTÜ Ayazağa Kampüsü, Ulusal Yüksek Başarımlı
Hesaplama Merkezi Binası, 34469,
Sarıyer / İSTANBUL Tel: +90 (212) 285 03 20 / 21  
www.itunovatto.com.tr

Tasarım
Hakan Topçu

İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil Bloomberg HT Ana Haber Bülteni’nde Ali Çağatay’ın Konuğu Oldu!

Elon Musk’ın Mars Roketi İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi!10

İTÜNOVA TTO Yatırım Alanında da Adından Söz Ettiriyor11

İTÜNOVA TTO Destekli ARKİM Dünyaya Açıldı12

6

İTÜNOVA TTO 4. ISIF Uluslararası Buluş Fuarı’na Katıldı!14

Otomotiv Sektörüne Büyük Katkı Sağlayacak ARI 7 İnşaatı Yükseliyor!16

İTÜ ARI Teknokent ve OİB İş Birliğiyle Oto Start-Up’ların Frankfurt Çıkarması18

Commencis’ten Yeni Teknoloji Şirketi: Finbyte20

Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Heyeti İTÜ ARI Teknokent’te21

İTÜ ÇEKİRDEK’te Neler Oluyor?26

Nefesle Zayıflatan Teknoloji: Avokadio22

İnteraktif Video Platformu Cinema8, Raporlama Özelliği Gerçek Zamanlı Ölçümleme Yapıyor28

30

15 Saatlik Uçak Muayenesi Drone ile 30 Dakikada Tamamlanacak24

İTÜ Magnetliler Anlatıyor

İTÜ’nün 246. Akademik Yılı Akademik Açılış Töreni Gerçekleştirildi!32

İTÜ’lüler TEKNOFEST’e Damga Vurdu34

İTÜ Ortaköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin İlk Dersi Rektörden36

TBMM Başkanı ve Tarım Bakanı İTÜ’deki Yerli Elektrikli Araçları İnceledi38

Dr. Reyhan Şengür Taşdemir ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya YÖK Üstün Başarı Ödülü39

İTÜ Abdülhakim Sancak Camisi İbadete Açıldı40

Su Yönetimi Ödülü İTÜ’nün42

Hidrojen ve oksijen atomlarının kusursuz birlikteliğinden
ilham aldık üniversite ve sanayinin haber kaynağı

H2O’yu yarattık



6

Kuruluşundan bu yana Türkiye Ar-Ge ekosisteminin önemli yapılarından birisi olarak çok 
sayıda projenin gerçekleşmesine imkan tanıyan İTÜNOVA TTO başarısıyla ön plana 
çıkıyor. Bugüne kadar 175 Milyon Türk Lirası’nı aşan proje bütçesiyle 643 adet üniversite 
sanayi işbirliği projesini 555 akademisyenle hayata geçiren İTÜNOVA TTO aynı zamanda, 
235 patent başvurusuyla da önemli bir yere sahip. Gerçekleştirdiği bu başarılı çalışmalar 
sayesinde kamuoyunun dikkatini de çeken kurumumuzun Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil 
Bloomberg HT Ana Haber Bülteni’nde Ali Çağatay’a konuk olurken, biz de H2O Ekibi olarak 

bu keyifli söyleşiyi sizler için derledik!

A.Ç: Önce isterseniz “İTÜNOVA TTO nedir?” bunu 
tarifleyelim. Ardından neler yaptıklarınızı tek tek 
konuşalım.
E.Ç: Öncelikle teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz 
için çünkü, sadece İTÜNOVA TTO için değil, ülkemizdeki 
tüm teknoloji transfer ofisleri için iyi bir fırsat bu. Çünkü 
bu yapıların ülke için önemi nedir bundan çok kısa 
bahsedip sonra bizler ne yapıyoruz, neler geliştirmeye 

çalışıyoruz onu anlatmak isterim. Kısaca teknoloji 
transfer ofisleri, üniversitelerdeki bilginin teknolojiye 
ve ticarileştirmeye dönmesini sağlayan, organizmalar 
aslında.
A.Ç: Bir köprü aslında.
E.Ç: Evet. Biz bir ara yüz yapıyız. Aslında sanayinin 
ihtiyaçlarına ya da toplumun ihtiyaçlarına üniversit-
ede üretilen bilginin transferini sağlıyoruz kısaca. 

Ali Çağatay’ın Konuğu Oldu!

İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil
Bloomberg HT Ana Haber Bülteni’nde 

Dr. Ercan Çitil

Ali Çağatay
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Çünkü üniversitelerde işin İngilizce tabiri ile “know 
how” geliştirmesi var, ama aslında teknolojide de 
“know what?” neyi yapıyorsunuz? nasıl aktarıyor-
sunuz? şeklinde kısaca tanımlanabilir. Bu anlamda 
eskiden üniversitelerin sadece eğitim araştırma gibi 
fonksiyonları varken, şu anda artık ekonomik büyüm-
eye doğrudan katkı, inovasyon, toplumun ihtiyaçları-
na ve sanayinin ihtiyaçlarına çözüm getirme gibi bir 
misyonları oluştu artık dördüncü nesil üniversite 
kavramı ile birlikte.  Bu anlamda biz 2013 yılında 
şirket olarak kurulmuş bir teknoloji transfer ofisiyiz. 
Altı yıl içerisinde de aslında çok sayıda proje yaptık. 
Bu projelerden de kastımız şu; bir fikrin ya da buluşun 
en başından ticarileştirilmesine kadar olan süreçte 
akademisyen ya da girişimcileri destek oluyoruz. 
A.Ç: Bu sürecin tamamına destek oluyor ve 
yürütüyorsunuz?
E.Ç: Evet, bu süreç boyunca gerekli destekleri 
sağlıyor ve süreç yürütücülüğü görevini üstleniyoruz.
A.Ç: Peki, bir ara soracağım ondan sonra projelerin-
izden bahsetmenizi rica edeceğim. Şirket kendi 
imkanlarıyla, kendi yağıyla kavrulan bir şirket 
midir? Yoksa bütçeden bir payı da alan ve 
desteklenen bir şirket konumunda mı?
E.Ç: Şöyle ki Ali Bey, dünya genelindeki örnekleri de 
normalde teknoloji transfer ofislerinin başlangıç 
aşamasında desteklenen yapılar olması gerekiyor 
doğal olarak. Biz de zaten TÜBİTAK desteği ile bu işe 
başladık ki çok teşekkür ediyoruz kendilerine.  Yalnız 
geçen yıl sonu itibariyle ben artık, kendi ayakları 
üstünde durmayı başarabilen bir yapı olarak görüyo-
rum İTÜNOVA TTO’yu.
A.Ç: Kaç yıldır kendi ayaklarınız üstünde duruyor-
sunuz?
E.Ç: Belki son iki yıldır diyebilirim.
A.Ç: Gayet güzel.
E.Ç: Artık tamamen kendi başımıza bu işi yürütebi-
lecek hale geldik. Çok sayıda proje yürütüyoruz. 
Patent alıyoruz. 200’ün üzerinde bir patent başvuru-
su yapmış durumdayız. Bunların bir kısmı tescillendi. 
Ama dünyadaki örneklerinde çok başarılı olanlara da 
rastlamak mümkün. Bizim hedefimizde o seviyelere 
çıkabilmek. Yani çok büyük rakamlara ulaşıp hem 
üniversitemizi hem de teknolojiyi fonlayabilen 
yapılara dönebilmek aslında. Çünkü sanayi ile çalış-
mak içinde gerçekten bu boyutlara gelmenizde gere-
kiyor ihtiyaçları doğru tanımlamak anlamında. Benim 
hem proje olarak hem de patent olarak baktığımda 
bahsedeceğim bir – iki konu var gerçi çok sayıda 
projemiz ve patentimiz var.

A.Ç: Evet, 200’ün üzerinde bir patentiniz var. Bun-
ların içerisinde en kayda değer bulduklarınızı ya da 
en fazla anlatmak istediklerinizi seçerek ilerleye-
lim isterseniz.
E.Ç: Tabii ki.  Şimdi bizim en büyük projemiz aslında 
Savunma Sanayii Başkanlığı’yla yürüttüğümüz Kavi-
tasyon Tüneli projemiz. Bu proje de Türkiye’nin hem 
savaş gemilerinin hem de diğer grup gemilerimizin 
pervanelerinin kavitasyon testlerini yapacağımız bir 
tünel. Büyüklük olarak Dünya’da yedinci olacak. 
İnşaatı İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde devam 
ediyor. İnşallah 2019 yılı sonu itibariyle bitireceğiz. 
2020’de de aktif olacak.
A.Ç: Ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz? 
Gözümüzde canlanması için bir bilgi paylaşabilir 
misiniz?
E.Ç: 1000 metrekarelik bir alan üzerine kuruyoruz. 
Aslında bu içerisinde 600 ton suyun dolaşabileceği 
büyük bir tünel. Burada biz gemilerin pervanelerinin 
türbülans nedeniyle nasıl etkilendiğini, gürültü sevil-
erinin ne derece değiştiğini, hesapladığımız bir tünel 
olacak.
A.Ç: Yani hidro akustik ölçümleri de gerçekleştirecek-
siniz.
E.Ç: Hidro akustik sevilerini ve bunların iyileştirilip, 
iyileştirilmediklerine dair ölçümler gerçekleştire-
ceğiz diyelim.
A.Ç: Son derece önemli savunma sanayii açısından.
E.Ç: Çok önemli çünkü bütün bu testler hep yurt dışın-
da yapılıyordu şu ana kadar. Biz de eğer bunu aktive 
ettiğimiz andan itibaren tüm testleri Türkiye’de 
yapıyor olacağız.
A.Ç: Yani bu bilgiler sır olmaktan çıkıyor. Başkaları 
tarafından paylaşılamıyor. 
E.Ç: Aynen öyle çünkü bunlar oldukça önemli konular. 
Özellikle savunma sanayisinde bu konuları ülke 
içerisinde yerli ve milli çözümlere gitmemiz gerekiy-
or.  Aksi takdirde yani siz bütün geminizle ilgili bilgile-
ri de yurt dışına aktarmış gibi bir duruma geliyor-
sunuz ve bunun önlenmesi gerekiyor.
A.Ç: Bir gıda koruyucusu geliştirdiniz. Doğal bir 
gıda koruyucusu. Nedir bu madde?
E.Ç: Bu doğal bir kalsiyum kaynağı. Yumurta kabuğun-
dan bir girişimcimizin yaptığı bir buluş.  Biz bunun 
patent sürecini devam ettiriyoruz. Aynı zamanda 
ticarileştirmesinde de destek oluyoruz. Oldukça da 
başarılı bir seviyeye geldi. Şu anda geçen yıldan 
itibaren Asya’daki on iki ülkeye ihracatına başlanmış 
durumdayız. Bu yumurta kabuğundan elde ettiğimiz 
madde sayesinde özellikle bakteri, küf vs. gibi gıdayı 
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bozan organizmaların azaltılması ve raf ömrünün iki 
ila üç kat arttırılması gibi bir durum söz konusu. Özel-
likle de dünyada artık yapay gıda koruyucularının 
kullanılması ile ilgili hassasiyetler oluştuğu için doğal 
koruyuculara doğru bir yönelim başlamıştı. Biz de bu 
anlamda girişimcimizi destekledik.  Şu anda geçen 
yıldan itibaren de ciddi bir ivme yakaladı.
A.Ç: Üstelik bu sağlık açısından da sıfır risk çünkü 
gıda koruyucu olarak nitrat ve nitrit bileşikleri 
kullanılıyor. Bunlarda kanserojen nitelikte. Ama bu 
madde bu tür etkilerden tamamen uzakta. Peki bir 
de uzayabilir iletken iplik projeniz var patenti alın-
mış ve hayata geçirilmiş. Bu nedir?
E.Ç:  Bu projemizde gümüş nanotellerden ürettiğiniz 
iletken uzayabilir iplikler oluşturuyor akademisyeni-
miz. Bu sayede özellikle giyilebilir tekstil, anti 
bakteriyel özellikli kıyafetler, konusunda üreticilere 
bir şans tanıyoruz. Neden? Normalde bu telleri giyisi-
nin dokumasına yedirmezseniz kullanacağınız 
sensörler veya diğer cihazlar ile ilgili sıkıntılar doğuy-
or. Aslında buluşumuz bunu gideren bir buluş. Şu 
anda ön örnekleri yurt dışına gönderdik. Eğer olumlu 
bir geri dönüş gelirse onunla ilgili de gelişmeler 
yaşayacağız. Bunun bir benzeri isterseniz ona geçey-
im Boeing ile gerçekleştirdiğimiz projemiz.  2013’ten 
beri devam ediyor bu proje. 
A.Ç: Boeing’in sponsorluğunda devam ediyor aynı 
zamanda?

E.Ç:  Doğrudur. Boeing’in sponsorluğunda ve bu proje 
Boeing’in Türkiye’de bu boyutta yaptığı ilk Ar-Ge 
projesi aslında üniversiteyle geliştirdiği diyelim. 
Projede uçaklarda biliyorsunuz normalde uzun seya-
hatlerde özellikle uçak içi havasının uçucu organikler-
le alakalı olarak ciddi sıkıntıları olabiliyor.  Projenin 
çıktısı bunları gideren bir sistem aslında. Çalışmaları 
da tamamlandı artık ürün aşamasına gelmek üzereyiz. 
A.Ç: Yani filtrasyon problemini çözüyorsunuz bu 
çalışmalarla.
E.Ç: Evet çözüyoruz. Bu sayede de yolcular için daha 
rahat bir rahat ve konforlu bir uçuş sağlamayı istiyoruz. 
A.Ç: Şimdi örneğin 12 saat uçuyorsunuz mesela. O 
hava aslında çok fazla temizlenmeden dolaşımda 
kalıyor o da insanlarda nefes alma ve benzeri prob-
lemlere yol açabiliyor. Göğüs kanserini erken 
teşhis eden bir cihaz. Bence bu çok önemli. Bunun 
üzerinde biraz durmanızı istiyorum.
E.Ç: Bu yine bir akademisyenimizin çok önemli bir 
çalışması. Bilindiği üzere özellikle kanser de erken 
teşhis tedavi başarısı açısından çok önemli bir konu. 
Bu anlamda klasik yöntemlerle mamografi ve diğer 
yöntemlerle teşhisi yapılırken burada bir mikrodalga 
meme kanseri teşhis cihazı geliştirdi akademisyeni-
miz. Şu anda bunun çalışmalarına ve klinik testlerine 
devam ediyoruz. Bunun özelliği hem ucuzluğu hem 
radyasyon etkisinin olmaması ve çok kısa sürede 
teşhise imkân vermesi. Aynı zamanda da mamografi-

Dr. Ercan ÇitilAli Çağatay
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nin örneğin belli bir büyüklükteki tümörlerin altında 
kalan tümörleri keşfetme sonucu çok yüksek olmazken 
bizim bu yöntemimizle bir mm’ye kadar inebilme özelliği 
var. Dünyada da çok önemli gruplar çalışıyor aslında bu 
konu üzerinde yine aynı akademisyenimizin geliştirdiği 
bir başka cihaz var. Bu da örneğin kazalar sonrası 
hastaneye nakil esnasında beyin kanaması geçirip geçir-
mediğinin tespit edilmesi çok önemli. Hastaya ya da 
yaralıya bir kask takıyorsunuz ve örneğin ambulansın 
içerisinde hastaneye götürülürken kişide bir beyin kana-
ması var mı ya da ne tip bir kanama var? Büyüklüğü 
nedir? Hasta için çok kritik bir süre. Eğer kısa sürede 
tespit edebilirseniz ve doktorunuza bunu iletebilirseniz 
hastaneye ulaşmadan pıhtı atma durumunun 
gerçekleşmesini önleyici bir tedavinin uygulanması söz 
konusu olabilir. Ya da gereksiz ilaç kullanımının önüne 
geçilmiş olabilir. Bu anlamda oldukça önemli.
A.Ç: Hayat kurtaran bir çözüm bu.
E.Ç: Gerçekten çok kritik. Şu an mevcut durumda çok ciddi 
rakamlara ulaşan vakalarda can kaybı durumu söz konusu. 
Buna da çözüm olarak akademisyenimiz böyle bir çözüm 
gerçekleştirmiş durumda. 
A.Ç: Son olarak bu projelerin paraya tahvil edilme 
süreci ile ilgili neler söyleyebilirsiniz. Artık İTÜNOVA 
TTO bunlardan para kazanmaya başladı mı ya da 
başlayacak mı? Başladığınız da nasıl bir hacim ortaya 
çıkacak?
E.Ç Bizim gibi yapıların öncelikli amacı para kazanmak 
değil onu öncelikle belirteyim. Ama tabiki biz artık yavaş 
yavaş ayakta kalmaya başlama noktasındayız demekte bu 

demek. Bu projelerden gelir elde etmeye de yavaş yavaş 
başlamış durumdayız. Biz bunlarının hacminin ve sayısının 
arttırılmasına uğraşıyoruz. Benim burada saydıklarım belirli 
örnekler. Burada bunların dışında da çok sayıda ticar-
ileştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Eğer başarılı olabil-
irse önümüzdeki yıl bu projelerin yanında hem sayı hem 
gelir olarak artmasını beklediğimiz projelerimiz de var. 
Yönetimimize de teşekkür etmek istiyorum çünkü ilk kuru-
luş sırasında bir şirket olarak konumlandığımız için sanayi 
ile üniversite arasındaki bu ilişkiyi sağlayacak düzeyde bir 
çalışma imkânımız var. Bu çizgiyi yakalamaya çalışıyoruz.  O 
anlamda bir şirket standardında çalıştığımız için bu para 
kazanma konusunda da daha esnek ve daha hızlı olabiliy-
oruz. Bu sebeple seneye bu projelerin sayısının ve kazan-
dırdığı gelirlerin artmasını umuyoruz.
A.Ç: Son demiştim ama size başvurular nasıl oluyor? Yani 
herkes gelebilir mi örneğin benim bir patent başvurum 
var ya da çalışmam var. Hangi kanalları kullanarak gele-
biliyorum ve şirketler sizi nasıl buluyorlar. Bir de 
şirketlere olan desteğinizi merak ediyorum.
E.Ç: Kapımız herkese açık. Herkes başvuruda bulunabilir. 
Biz aynı zamanda Türk Marka ve Paten Kurumu Bilgi 
Doküman Birimi’yizde. Patent nasıldır. Gelseler hangi yolu 
izleyerek bunu gerçekleştirebilirler, bu konular hakkında 
bilgi de paylaşabiliriz. Bu anlamda firmalarla çok çeşitli 
kanallarla ilişkimiz oluyor. Yani birebir görüşmelerden tutun 
fuarlara katılım, ya da çeşitli toplantılar da yapılan network 
faaliyetleriyle bir araya gelebiliyoruz. Bu sayede ilişkileri 
arttırmaya gayret ediyoruz ama bu fırsat sayesinde de 
umarım daha sık görüşme şansımız olur sanayicilerimizle. 



Tek bir motorla monte edilmiş, gerçeğinden daha kısa 
olan Starhopper test aracının Teksas lansman alanın-
da havalanma testi yapılırken motorun çalışmaya 
başlamasından birkaç saniye sonra prototip roket 
başarıyla havalandığı ve birkaç saniye sonra geri 
indiği görüldü. SpaceX mühendisi Kate Tice, 
“Starship, müşterilerimize düşük maliyetli ve güvenil-
ir lansman hizmetleri sunmak ve gezegenler arası bir 
uçuş sistemi olarak hizmet etmek için tasarlanmış, 
yeniden kullanılabilir bir sistemdir.” ifadelerini kulla-
narak projenin önemli noktasına temas etti. 30 metre 
uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve paslanmaz 
çelikten üretilen roket hakkında geçtiğimiz aylarda 
açıklamalarda bulunan Elon Musk, “Birkaç ay 
içerisinde test uçuşuna hazır olacak.” demişti. SpaceX 
firmasının kısa sürede test işlemlerini tamamlaması 
ve testi başarıyla sonuçlandırması ilgili çevrelerce 
süreci hızlandırma açısından olumlu gelişmeler olarak 
belirtiliyor. Başarılı testin ardından sosyal medyada 
twitter hesabından ekibini kutlayan Musk, “Tebrikler 
SpaceX ekibi! Bir gün Starship de Mars’ın kızıl kum-
larına böyle iniş yapacak” diye paylaşımda bulunarak 
SpaceX ekibine sağladığı maddi desteğin yanı sıra 
manevi desteğini sunmaya devam etti.

Starship Elon Musk’ın SpaceX bünyesinde gerçekleştirdiği 
önemli projelerden birisi olarak dikkatleri çekiyor. Gelecek için 
büyük önem arz eden Starship roketinin, 2020 yılından sonra 
Falcon 9 ile Falcon Heavy roketlerine ek olarak Dragon 
kapsülünün yerini alması ve uzay seyahatine çıkması 
amaçlanıyor. Bu roketle birlikte 2022 yılında kızıl gezegen 
Mars‘a ilk kargo görevini yapmak isteyen SpaceX Şirketi, 

Elon Musk’ın Mars Roketi
Elon Musk’ın SpaceX projesi kapsamında Mars’a göndermeyi planladığı yeni uzay aracı 
Starship’in prototipi olan Starhopper, ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Elon Musk’ın 
sahibi olduğu Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in 2023’te Ay’ın etrafına ve daha 
sonra prosesleri geliştirerek Mars’a göndermeyi planladığı insanlı uzay aracı Starship’in 
prototipi olan Starhopper’ın havalanma testi yapıldı. Roket, söz konusu testte yaklaşık 
150 metre havalanarak geri iniş gerçekleştirdi. Roket’in bir önceki testlerde 18 metre 

kadar havalanabildiği biliniyor.

İlk Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi!

dünyanın en güçlü roketi ile birlikte hayallerini daha ciddi 
boyutlara ulaştırmış durumda. Kalkışta tamı tamına 11.8 
milyon pound itme kuvveti üretecek ve bunu “Raptor” motor-
larıyla sağlayacak olan roket, açıklandığı kadarıyla Falcon 
Heavy’den daha büyük ve daha fazla yük taşıyabilecek. Henüz 
dış görünüşü ile ilgili son rötuşların tamamlanmadığı belirtilen 
roketin son halinde pencerelerinde yer alacağı belirtiliyor.

SpaceX Starship Projesi
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İTÜ’de geliştirilen akademik çalışmaları ve yeni teknolo-
jileri, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkemizin 
ulusal kalkınmasına katma değer sağlamak amacıyla 
sanayiye sunan İTÜNOVA TTO, teknoloji şirketlerine 
yaptığı yatırımlarla da adından sıkça söz ettiriyor. 
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel 
Müdürümüz Dr. Ercan Çitil, “2015 yılında enerji 
sektörünü IoT ve yapay zeka teknolojileri ile 

İTÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet veren İTÜNOVA TTO, yatırımcıları arasında 
yer aldığı Reengen firmasından 15 çarpanla başarılı çıkış yaptı. İTÜNOVA TTO Genel Müdürü 
Dr. Ercan Çitil, teknolojisine inandıkları girişimlere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Girişimcilere tam destek sunuyor!

Enerji Tasarrufu ve Maliyet Düşüşü Sağlıyor

11

dijitalleştiren Reengen’in melek yatırımcıları arasında 
yer aldık. Reengen’in sahip olduğu teknolojiye inanarak 
yatırım yapma kararı almıştık. Bugün geldiğimiz noktada 
ikinci tur yatırımını alan girişimden, 15 çarpanla başarılı 
bir çıkış yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar 
6 girişime hissedar olarak yatırım yaptık. Reengen’le 
birlikte ikinci çıkışımızı gerçekleştirmiş olduk. Bundan 
sonra da yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Çitil, “Bir fikrin doğmasından bunun hayata geçmesine 
kadar olan tüm süreçlerde girişimcilere destek veriy-
oruz. Girişimcinin fikrinin patentlenebilir ve ticar-
ileştirilebilir mi olduğunun tespitinden, patentlerinin 
alınmasına ve bu patentlerin yurt içi-yurt dışında 

ticarileştirilme çalışmalarına kadar çok geniş bir 
alanda destek sunuyoruz. Savunma sanayi, yazılım, 
donanım, otomotiv, Ar-Ge, gıda, teknoloji, çevre gibi 
çok çeşitli sektörlerdeki girişimcilerle çalışıyoruz” diye 
konuştu.

Geliştirdiği yeni nesil enerji IoT platformu ile tesislerin 
mevcut enerji yönetimi paradigmasını değiştirmeyi 
hedefleyen Reengen, yapay zeka destekli iş zekası 
platformu ile fiziksel enerji sistemleri ile dijital dünya 
arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Yüksek analitik ve veri 
entegrasyon kabiliyeti ile enerji ve bakım maliyetlerini 
aşağı çekiyor. Ticari binalar ve sanayi tesisleri için 360 

derece enerji yönetim ve enerji satın alım danışmanlığı 
veren Reengen, tahminleme, anormallik teşhisi, IoT 
tabanlı kritik güç sistemleri takibi, enerji kullanım ve 
tarife optimizasyonu ile yüzde 15’e varan enerji tasarru-
fu, özellikle çok şubeli işletmeler için ise binlerce 
adam-saat operasyonel verimlilik ve enerji satın alımında 
yüzde 4’e varan maliyet düşüşü sağlıyor.

İTÜNOVA TTO 
Yatırım Alanında da Adından Söz Ettiriyor



Doğal kalsiyum kaynağı kullanarak doğal gıda koruyucu-
su üreten Arkim Firması, İTÜNOVA TTO’nun patent ve 
ticarileştirme desteğiyle Asya Pasifik Bölgesi’nde 
aralarında Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, 
Myanmar ve Vietnam’ında yer aldığı ülkelere ihracata 
başladı. Arkim Kurucu Ortağı Elif Güngör Reis “2020 için 
hedefimiz ABD ve Pasifik’teki satış ofislerimiz ile birlikte 
250 bin doların üzerinde ciro yapmak” diyor. Bebeklik 
döneminden itibaren tüketilen paketli gıdalar başta 
olmak üzere; ilaç ve kozmetik gibi pek çok endüstri de 
kullanılan koruyucu kimyasallar, zamanla vücutta birik-
erek çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Günden güne 

Gıda insanlığın yaşamını sürdürebilmesi için en önemli kaynaklardan birisi olarak ön plana 
çıkıyor. Özellikle, paketli gıdalarla bebeklik döneminden itibaren haşır neşir olan 
insanoğlu bu paketlenmiş gıdaların korunmasında destek olan birçok kimyasalı da 

yiyecekler ile birlikte tüketiyor.

artan sağlıklı yaşam bilinci ile aldıkları ürünlerin 
etiketlerini okumayı alışkanlık edinen tüketiciler 
sayesinde, kimyasal koruyucuların kullanılmadığı ürün-
lerin pazardaki yeri ise her geçen gün artıyor. Prof. Dr. 
Muzaffer Yaşar ve Kimya Yüksek Mühendisi Elif Güngör 
Reis tarafından 2011 yılında kurulan Arkim Firması 
pazardaki bu boşluğu görerek harekete geçti ve doğal 
kalsiyum kaynağı kullanarak doğal gıda koruyucusu 
üretti. Yeni dönem planlarını KOBİ Girişim’e anlatan 
Arkim Kurucu Ortağı Elif Güngör Reis, İTÜNOVA Teknolo-
ji Transfer Ofisi’nin desteğiyle Asya Pasifik Pazarına 
çıkarak bu alanda bir ilki başardıklarını vurguluyor.

Dünya genelinde artan gessnel kültür seviyesi sayesinde 
gittikçe bilinçlenen tüketiciler sayesinde kendisini bir 
anda gıda pazarında başat öğe olarak bulan doğal 
kaynaklarla elde edilmiş gıda koruyucularının kullanımı 
ise oldukça revaçta. Bu konuda İTÜNOVA TTO desteği ile 

birlikte çalışmalarını sürdüren ve doğal kalsiyum 
kaynağından elde ettiği doğal gıda koruyucusu ile dünya 
pazarına açılarak ürününü ticarileştirme imkânı da bulan 
ARKİM başarısını ve merak edilenleri KOBİ Girişim Dergi-
si’nden Aram Ekin Duran ile paylaştı. Keyifli okumalar!

Doğal Gıda Koruyucusu ile Dünyaya Açıldı! - KOBİ Girişim – Aram Ekin Duran

İTÜNOVA TTO Destekli 
ARKİM Dünyaya Açıldı 

Elif Güngör Reis
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Elif Hanım sizi tanıyabilir miyiz? Eğitiminiz ve iş deneyiminiz?
E.G.R: 2007 yılı İTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü 
Mezunuyum. Mezun olduğum tarihten itibaren sektörümde 
çalışma şansım olmadı. Çeşitli iş arayışlarım oldu ancak sonuç-
suz kaldı. 2008 yılından itibaren gıda katkı maddeleri satışı işini 
yürütüyorum. Bu süreçte İstanbul Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım, 
aynı bölümde doktora eğitimim devam ediyor.
Arkim markasının doğuşu nasıl oldu?
E.G.R: Yüksek lisans tez aşamasında iken mevcut katkı maddel-
erinden yola çıkarak “Yumurta Kabuğundan Doğal Antibakteri-
yel” adlı bir tez çalışması gerçekleştirdim. Bu projeyi de  2010 
yılında Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çağrısı ile Tekno-
girişim Sermaye desteğine başvuruda bulunarak ticarileşme 
yolunda ilk adımı attım. Sonrasında Arkim Kimyevi Maddeler 
firması kuruldu ve sürece Tübitak Teydeb proje desteği alarak 
devam ettim. 2014 yılında ise İTÜ Çekirdek yarışmasında 
derece alarak, İTUNOVA TTO’nun ticarileşme ve patent 
desteğini alarak faaliyetlerimizi devam ettirdim. Firma olarak 
2015 yılından itibaren aktif satış gerçekleştiriyoruz.
İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi ile yollarınız nasıl kesişti?
E.G.R: İTÜ Çekirdek süreci ile birlikte tüm İTÜ Çekirdek, İTÜ ARI 
Teknokent yetkilileri projemizin hayata geçmesi için bizlerle 
çok ilgilendi. Özellikle Sayın İTUNOVA TTO müdürü Ercan ÇİTİL 
ve İTÜ Arı Teknokent’in o dönemdeki Müdür Yardımcısı şimdiki 
Genel Müdür Deniz Tunçalp ve ekipleri süreç bitse dahi proje ile 
ilgili desteklerini sürdürdüler. İTÜNOVA TTO ile süreci 
ticarileşme ve triadic patent desteği olarak sürdürdük. Hali 
hazırda patentimiz 2018 yılında WIPO tarafından “En İyi Akade-
mik Patent Ödülü” ne layık görülmüştür. İTUNOVA TTO desteği 
ile Singapur Sanayi Bakanlığı’na bağlı İnovasyon Birimi ile 
ticarileşme çalışmalarımıza başladık ve yaklaşık 1 yıldır Asya 
Pasific bölgesine ihracat yapıyoruz. Bölgede toplam 7 adet 
satış ofisimiz bulunuyor. Geçtiğimiz ay ise A.B.D Delaware 
eyaletinde firmamızın bir satış ofisinin daha açılışını yaptık.
Gıda koruyucusu üretimini nerede gerçekleştiriyorsunuz? 
Toplam istihdamınız?
E.G.R: Mevcut üretimimizi İstanbul Üniversitesi Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nde yürütüyoruz. Üretmiş olduğumuz ürün 
tamamen yan etkisiz ve doğal bir içeriğe sahip olması sebebi-
yle; Avrupa Birliği ve FDA tarafından “E kod” kapsamında yer 
almayan tek gıda koruyucusu sınıfında yer almaktadır. Mevcut 
ürünümüzün 1 kg’ı ile ortalama 10 ton gıdanın raf ömrü 2 
katına çıkartılabilmektedir. Hali hazırda tam zamanlı olarak 2 
yönetici, 2 Ar-Ge personeli, 1 stajyerimiz ve 1 adet gönüllü 
stajyerimiz bulunuyor.
Gıda koruyucuları nasıl kullanılmalı? Tüketici nelere dikkat 
edilmeli?
E.G.R: Gıda koruyucularının en bilinenleri Sodyum Benzoat ve 
Potasyum Sorbat’tır. Günümüzde FDA ve Avrupa Birliği Gıda 
Kodeksi’nde bu kullanımlar çeşitli hükümlerle yasaklanmakta 

ve kısıtlanıyor. Kullanılan dozlar, güvenli dozların çok çok 
üzerindedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda gıda koruyucularının 
bağışıklık sistemi ve sinir sistemine büyük hasar verdiği ve DNA 
hasarına neden olduğu, hatta doğmamış neslin dahi hasarlı 
DNA ile dünyaya gelmesine neden oluyor. Tüketici paketli 
gıdalarının etiket bilgilerine dikkat etmeli ve doğal beslenmeye 
özen göstermeli. Tüm dünyada yaygın olan koruyucusuz gıda 
üretimi, ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Tüketicile-
rin bu konuda taleplerinin artması çok önemli.
2018 sonu itibariyle cironuz nedir? 2019 ve 2020 için 
büyüme hedefleriniz nelerdir?
E.G.R: 2018 yılı itibariyle ciromuz 35.000 USD’nin üzerindedir. 
Hali hazırda 2019 yılının 2. Çeyreğinde bu rakamların üzerinde 
ciroya ulaştık. Satış yaptığımız 2015 yılından itibaren ortalama 
her yıl ciromuzu 2 katına çıkartmayı hedefledik ve bu 
hedefimizi gerçekleştirdik. 2020 yılı için hedefimiz A.B.D ve 
Asya Pasifikteki satış ofislerimiz ile birlikte 250.000USD’nin 
üzerinde ciro yapmak.

Yurt dışı planlarınızı anlatır mısınız? İhracatta hedef 
pazarlarınız hangileri?
E.G.R: Hali hazırda Singapur, Malezya, Tayland, Myanmar, 
Endonezya ve Vietnam’da toplamda 7 adet satış ofisimiz 
bulunuyor. İTUNOVA TTO desteği ile anlaşma sağladığımız 
bu satış ofisleri aktif olarak ürünümüzün satış faaliyetleri ile 
ilgileniyor. Geçtiğimiz ay ABD’de yeni bir satış ofisi açılışımız 
gerçekleşti. Bu ofislerimizin özverili çalışması ile özellikle 
doğal koruyucusuz üretim yapmak isteyen üreticilere katkı 
sağlayacağımızı düşünüyorum. 2020 yılının ilk çeyreğinde 
ise Hollanda ve Almanya merkezli satış ofisleri açmayı 
düşünüyoruz. En büyük hedefimiz ise aslında üreticilerin, 
zararlı olduğu bilinen kimyasallara mecburiyeti kalmadan 
sağlıklı üretim yapabilmelerinin mümkün olduğunu göster-
mek istiyoruz, bu sayede sağlıklı gıdaların tüketiminde 
farkındalık sağlamayı hedefliyoruz.

“Asya’dan sonra sırada 
ABD ve Avrupa var”



İTÜNOVA TTO, her yıl geleneksel olarak düzenlenen uluslararası ISIF Buluş Fuarı’na bu 
yıl da katılım gösterdi. 4. ISIF Uluslararası Buluş Fuarı 17 – 22 Eylül 2019 tarihleri 
arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
ISIF, TEKNOFEST ile birleştirilerek daha fazla ziyaretçiye kapısını açarken Türkiye’nin 
birçok ilinden ve Dünya’nın pek çok ülkesinden katılım gösteren yarışmacı ve ziyaretçiler 

tarafından yoğun ilgi gördü.

Türk halkının buluşa ve Ar-Ge kültürüne aşinalığını arttırmak 
için güzel bir vesile olan fuarda İTÜNOVA TTO patent 
süreçlerine destek sağladığı 5 adet buluşuyla yer aldı. 
Otomotiv ve Beyaz eşya sektöründe çok amaçlı 
kullanılabilen poliüretan dolgu malzemesi buluşuyla Prof. Dr. 

Levent Trabzon, Uzayabilen İletken İplik buluşuyla Araş. Gör. 
Dr.Alper Gürarslan, ATM’lerde Para Dezenfeksiyonu Cihazı’yla 
Furkan Eruçan ve Kübra Karakoç, Linak Kalite Kontrol Cihazı 
ile Deniz Çelik ve Şeker Hastaları İçin BİO Sensör cihazı ile 
Çağrı Faydacı buluşlarıyla fuarda yerlerini aldılar.

Fuar kapsamında her yıl geleneksel olarak dağıtılan ödüller 
sahiplerini bulurken İTÜNOVA TTO fuara katılım gösterdiği 
tüm buluşlarıyla madalya almaya hak kazanarak dikkatleri 
üzerine çekmeyi başardı. Linak Kalite Kontrol Cihazı 
Buluşu ile altın madalyaya layık görülen Deniz Çelik 
başarısıyla ön plana çıkarken, İTÜNOVA TTO’nun patent 

süreçlerinde destek sağladığı Prof. Dr. Levent Trabzon, 
Araş. Gör. Dr. Alper Gürarslan ile girişimciler Furkan Eruçan, 
Kübra Karakoç ve Çağrı Yılmaz’a ait  buluşlarının her biri de 
bronz madalyaya layık görülerek değerli çalışmaları ve 
toplum problemlerine sundukları çözüm önerileri sebebi-
yle onurlandırıldı. 

4. ISIF Uluslararası Buluş Fuarı Ödülleri’ne İTÜNOVA TTO Damgası

Linak Kalite Kontrol Cihazı: Deniz Çelik

4. ISIF Uluslararası Buluş Fuarı’na Katıldı! 
İTÜNOVA TTO

Buluşlarımız ve Çözüm Sunduğu Problemler

Deniz Çelik tarafından geliştirilen ve radyasyon onkolo-
jisinde kullanılan linak cihazlarının kalite kontrolü için 
kullanılacak olan Linak Kalite Kontrol Cihazı, LİNAK 
cihazları için rutin olarak yapılması gereken geometrik ve 
dozimetrik kalite kontrol testlerini kullanıcıdan bağımsız 
bir şekilde yapabilen yeni nesil kalite kontrol sistemidir. 

Rutin olarak yapılması gereken kalite kontrol testlerini tek 
bir cihaz ile yapılabilmesi, testlerin sonucunun kullanıcıdan 
bağımsız olması ve testlerin ölçüm hassasiyetlerinin ayar-
lanabilir olması gibi imkanlar sunan buluşun radyasyon 
onkolojisi gibi hayati bir alanda kullanılacak olması 
sunduğu faydanın önemini gözler önüne sermektedir.
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Otomotiv ve Beyaz Eşya Sektöründe Çok Amaçlı Kullanılabilen Poliüretan
Dolgu Malzemesi: Prof. Dr. Levent Trabzon

Tüketicilerin önemli satın alım kalemlerini oluşturan beyaz 
eşya ve otomotiv sektörü sürekli gelişen bir alandır. Her 
geçen gün daha fazla kullanıcı odaklı iyileştirmeler yapılan 
ve ürünlerini gerek enerji verimliliği gerekse küresel 
ısınmaya sebep olan çeşitli olumsuz özelliklerin giderilme-
si araştırmalarına sahne olan sektörün problemlerine 
alternatif bir çözüm geliştirildi. Dünya’da özellikle Amerika 

menşeili dev firmaların ürettiği, araçlarda ve beyaz 
eşyalarda, ses-ısı yalıtım ve enerji verimliliğini arttırmaya 
yönelik olumlu sonuçları yapılan testlerce doğrulanmış 
poliüretan dolgu maddesini üreten Prof. Dr. Levent Trab-
zon bu ürünü ile birlikte dünya da ciddi bir pazarı olan 
ürüne alternatif ve verimli sonuçlar sunan bir ürünü Türki-
ye’de geliştirmenin gururunu yaşıyor.

ATM’lerde Para Dezenfeksiyonu Sağlayacak Girişim Money
Shower: Furkan Eruçan-Kübra Karakoç

Dünya genelinde bilinen en önemli mikrop ve bakteri 
taşıyıcı kaynaklardan birisidir para. Piyasaya sunulduğu 
andan itibaren yüzbinlerce kişinin elinde ve cebinde 
dolaşabilme potansiyeline sahip olan bu paralar sağlık 
uzmanlarının belirttiği üzere birçok salgın hastalığa da 
zemin hazırlayabilecek boyuta ulaşabiliyor. Bu konu üzer-
ine çalışmalarını yoğunlaştıran ve sorunu kökten çözmeyi 
planlayan Money Shower girişimi geliştirdiği sistem ile 

dikkat çekiyor. ATM’lere uygulanan bir düzenekle 
banknotların üzerinde UV ışınları sayesinde dezenfeksiy-
on işlemi sağlayarak gerek piyasaya yeni dolaşıma sokula-
cak olan paralarda gerekse dolaşımda bulunup ATM’lere 
yatırılan paraların insan kaynaklı mikrobik, bakteri ve virüs 
içeren kirliliğine dur diyor. Prototip çalışmalarına devam 
eden girişim düzenek sayesinde paraları %99 oranında 
temizlediğini belirtiyor.

Şeker Hastaları İçin Biyosensör: Çağrı Faydacı
Buluş, ter üzerinden glikoz ölçümü yapabilen ve glikoz 
ölçümü için glikoz oksidaz ve elektrodun redoks 
merkezi arasında elektron transfer edici olarak polifos 
fonoundesil akrilat-co-polivinilimidazol-co-polivinilfer-
rosen-co-poliglisidil metakrilat tetra blok kopolimerinin 
kullanıldığı bir biyosensör ile ilgilidir. Amaç,diyabetli 
insanlar için ter bazlı sürekli glikoz izleme yapılmasına 
olanak sağlanmasıdır. Geliştirilen teknoloji sayesinde 

diyabet hastalarına; diyabetle ilgili komplikasyonlardan 
kaçınarak daha iyi bir yaşam tarzına sahip olmaları, 
diyabet yönetimi için harcanan paradan tasarruf etmel-
eri ve diyabetin ekonomik yükünü azaltmaları için ucuz 
ve ağrısız bir ölçüm cihazı sağlanmaktır.  Bu sayede 
diyabetli hastalara, diyabetin kontrolünü eline alma ve 
sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olma gücü 
verilmektedir.

Uzayabilir İletken İplik:
Araş. Gör. Dr. Alper Gürarslan

Araş. Gör. Dr.  Alper Gürarslan’ın geliştirdiği buluşun amacı 
esneyebilen ve uzayabilen iletken lif üretimi, üretilen bu 
liflerin giyilebilir teknoloji uygulamalarında kullanılmasıdır. 
Buluştan önce giyilebilir teknoloji uygulamalarının kumaş ile 
entegrasyonu büyük bir sorun teşkil ederken, iki ayrı sektörde 
de başarılı uygulamalar elde edilmesine rağmen sensörlerin, 
medikal takip cihazlarının tekstil ürünleri üzerinde bulunması 
için ilave parçalar kullanılması gerekiyordu. Bu uygulamalar 
ise kumaşın formunu bozarken aynı zamanda kumaşın esnek-
lik, yıkanabilirlik ve nefes alabilirlik özelliklerini engelleyici 
sonuçlar ortaya çıkıyordu. Geliştirilen buluş sayesinde 
kumaşın yapısındaki liflere, kumaşın kendisine iletken özellik 
kazandırılması sağlanırken, böylelikle elektronik uygulama-
ların kumaşa entegrasyonu oldukça kolaylaşıyor ve kumaşın 
formu bozulmadan özellikleri çeşitlendirilebiliyor. Ayrıca 
buluşumuzun yıkamaya dayanıklılık özelliği sayesinde iletken 
liflerle dokunan kumaş da kolaylıkla yıkanabiliyor. 



Türkiye’nin otomotivde geleceği yakalamasını 
sağlayacak dev yatırım start aldı. İTÜ ARI Tekno-
kent, otomotiv ve elektrikli araç teknolojilerinde 
faaliyet gösteren firmalar için yatırım hamlesi 
başlattı. Türkiye ekonomisin temel taşlarından olan 
otomotiv sektöründeki yeni nesil yatırımlar ard 
arda gelmeye devam ediyor. Yerli otomobil, Wolk-
swagen'ın kesinleşen yatırımı gibi milyarlık projel-
ere Teknokentler de eklendi. İstanbul Teknik 

Üniversitesi Arı Teknokent akıllı hareketlilik, oto-
motiv ve elektrikli araç teknolojilerine firmaların 
büyüme taleplerini karşılamak için 280 milyon 
liralık yatırıma başladı. Kaba inşaatı hızla yükselen 
yatırım, Türkiye'nin otomotiv teknolojilerindeki 
değişim rüzgarını yakalamasını hedefliyor. Konuyla 
ilgili SABAH'a açıklamalarda Bulunan İTÜ ARI Tek-
nokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp 
yatırımla ilgili şu bilgileri verdi: "İTÜ'nün yeni 

Büyük Katkı Sağlayacak ARI 7 İnşaatı Yükseliyor!
Otomotiv Sektörüne

16

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan fiziki yapılara bir yenisini daha ekliyor. Yeni 
teknolojileri Türk otomotiv sektörü ile buluşturmayı hedefleyen “ARI 7 Otomotiv ve 
Hareketlilik Tematik Binası” inşaatının çalışmaları hızla devam ederken, ARI Teknokent’in 
kendi kaynakları ile finanse ettiği 280 Milyon Türk Lirası yatırım bütçesi ise oldukça 
dikkat çekiyor. Türk Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemine çeşitli enstrümanlarıyla sayısız 
maddi ve manevi katkılar sunan ARI Teknokent’in değerli çalışmalarını Sabah Gazetesi 
Köşe Yazarı Metin Can’a anlatan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz 

Tunçalp’in söylemlerinden satır başlarını sizler için derledik!

Otomotiv Teknolojilerine Dev Yatırım – Metin Can
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mekatronik laboratuvarlarını da bünyesinde 
barındıracak yeni ARI 7 binamızla, mekatronik 
alanında Ar-Ge ihtiyaçlarını ve üniversite iş birliğini 
yerinde gidermek isteyecek Ar-Ge firmalarına ileri 
seviyede imkanlar sunacağız. Otomotiv İhra-
catçıları Birliği (OİB) ile yıllardır İTÜ Çekirdek'te 
süren bir "otomotiv kuluçka programımız" mevcut. 
ARI 7'de sağlayacağımız altyapı ile beraber akıllı 
mobilite endüstrisinin tüm oyuncularının kampüse 
gelmesiyle bu alanda yaptığımız çalışmalar taçlan-
mış olacak. 40'dan fazla firma, bu binada akıllı hare-
ketlilik üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütebilecek."

Visa’nın 'İşimi Yönetebiliyorum' projesi kapsamın-
da hayata geçirdiği KOBİ profil araştırması önemli 
sonuçlar ortaya çıkardı. Sabancı Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Dr. İzak Atiyas önderliğinde yapılan 
araştırmaya göre, Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 
68'i performans takibi yapıyor. Ancak yüzde 91'i 
bu değerlendirmeleri çalışanları ile paylaşmıyor. 
Yüzde 92'sinin satış takip porgramları kullanırken, 
%89'u da nakit akışını canlı olarak izliyor. İhracat-
ta ise Türkiye'deki KOBİ'lerin sadece yüzde 40'ının 

global pazarlara ürün sattığı görülüyor. Yine yüzde 
48'inin internet üzerinden satışı bulunmazken, 
yüzde 57'si de internet üzerinden alım yapmıyor. 
Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, "Sosyal 
sorumluluk kapsamında yürüttüğümüz Paramı 
Yönetebiliyorum projesinin kapsamını genişlettik 
ve İşimi Yönetebiliyorum'u değerli ortaklarımızla 
birlikte hayata geçirdik. Anket çalışmamız da bize 
doğru eğitimler için yol gösterici oldu" açıklam-
asını yaptı.

DIJITAL dönüşümün dünyada bir mega dalgaya 
dönüştüğünü belirten IFS Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, "Dijital dönüşüm 
bir teknoloji dönüşümü gibi görünse de aslında 
işletmelere rekabet avantajı sağlayan zorunlu bir 
iş stratejisi. Bu mega dalga, Türkiye'deki toplam 
işletmelerin yüzde 99.9'nu ve toplam ihracatın 
yüzde 59.2'sini gerçekleştiren KOBİ'lerin tamamını 
etkiliyor" dedi. Rekabet koşullarının her yıl daha 
da zorlaşacağını belirten Öztürk, "Büyümek, pazar 

payını artırmak veya varlıklarını korumak istey-
enler içinse artık klasik bir stok-muhasebe pro-
gramı yeterli olmuyor. Somut verilerle konuşmak 
gerekirse IFS'in, 20 ülkede 700 üst düzey yönetici 
ile yaptığı bir ankette katılımcılara şu soru da 
soruluyor: Süreçleriniz birbirine ne kadar entegre? 
Yüzde yüz yani uçtan uca entegre olan şirket oranı 
yüzde 7. Yüzde 30'unun süreçleri ise sadece 
yüzde 50 entegre. Mega dalgaya karşı uçtan uca 
dijitalleşme şart."

İnşaat sanayisindeki durgunluğu aşmak için ihra-
cat odaklanan sektör firmaları için yeni bir kapı 
aralanıyor. Avrupa'da enerji ve inşaat alanında 
birçok yatırımı bulunan AB Grup Holding sadece 
Türk ürünlerinin satılacağı bir yapı market zinciri 
kurmak için harekete geçti. Başta Yunanistan 
olmak üzere birçok ülkede kurulması planlanan 
zincir ile ciddi bir satış kanalı yaratılması plan-
lanıyor. Türk ürünlerinin kaliteli ve Avrupa pazarı-
na göre oldukça uygun fiyatlara sahip olduğunu 

belirten AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhsin Bayrak, "Uzun süredir yurt dışında faali-
yetlerimiz var. Burada gördük ki Türk inşaat san-
ayisi ürünleri her açıdan çok uygun. Tek sorun 
satış kanallarının bulunamaması. Bu kapsamda 
yapı malzemeleri üzerine zincir haline getire-
ceğimiz perakende mağazacılık sektörüne de giri-
yoruz. İlk şubemiz bir kaç ay sonra Atina'da faali-
yetlerine başlayacak. Hedefimiz Avrupa'da planlı 
ve istikrarlı büyümemizi sürdürmek" dedi.

KOBİ Profili Ortaya Çıktı

Mega Dalgaya Karşı Hazır Olun

Türk Ürünleri İçin Yapı Market

Doç. Dr. Deniz Tunçalp



Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonrası desteklenen 8 
oto start-up firması otomotiv sektörünün kalbi Frank-
furt Otomobil Fuarı’na kapsamında New Mobility World’e 

katılım gösterirken bu önemli gelişmeyi Sabah Gazete-
si’nden Ufuk Sandık köşesine taşıdı bizde sizler için 
derledik!

Frankfurt Otomobil Fuarı’yla eş zamanlı düzenlenen New 
Mobility World’e Türkiye’den 8 start-up katılıyor. OİB’in 
desteklediği start-uplar, geleceğin teknolojilerini tanıtacak. 
Otomotiv dünyasının kalbi, 12-22 Eylül tarihleri arasında 
Frankfurt'ta atacak. Bu yıl 68'incisi düzenlenen Frankfurt 
Otomobil Fuarı'na katılan firmalar, yeni modellerini ve 
konseptlerini sergileyecek. 2015'den bu yana Frankfurt 
Otomobil Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen New Mobili-
ty World'de ise geleceğin otomotiv teknolojileri ve mobility 
konusunda çözümler getiren start-up şirketleri yeni ürünleri-
ni tanıtacak. Otomotiv teknolojileri ve mobility konusunda 

dünyanın lider kuruluşlarının buluşma noktası haline gelen 
New Mobility World'e ilk kez Türk start-up'lar da katılıyor. 
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) desteği-
yle fuara katılan 8 startup şirketi, fuarda otomotivin 
sürdürülebilir geleceği için geliştirdiği yeni çözümlerini 
sunma fırsatı yakalayacak. Fuarda 56 metrekarelik stant 
alanında çözümlerini sergileyecek olan Türk start-up'lar, 
batarya teknolojileri, yenilenebilir enerji sistemleri, elektrikli 
araç teknolojileri, arttırılmış gerçeklik ve giyilebilir yazılımlar, 
telematik cihazlar, robot teknolojileri ve enerji paylaşım 
altyapıları üzerine yeni fikirlerini tanıtacak.

Türk Oto Start-Up’ların Frankfurt Çıkarması – Sabah Gazetesi Ufuk Sandıkss

İTÜ ARI Teknokent İTÜ Çekirdek programı iş birliği ile onlarca projeyi realize etme 
çalışmalarını destekleyen öncü bir kurum. Bugüne kadar, sağlıktan, yazılıma, inşaat 
sektöründen, çevrimiçi pazar yerine, üretimden otomotiv sektörüne kadar birçok 
konu da girişimcileri destekleyen yapı geçtiğimiz dönemlerde OİB ile iş birliğine 

giderek Türk oto start-up’larını da desteklemeye karar verdi.
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Oto Start-Up’ların Frankfurt Çıkarması

İTÜ ARI
Teknokent ve OİB İş Birliğiyle
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Türkiye'nin dünya otomotiv sektöründe sadece güçlü 
bir üretim merkezi değil, aynı zamanda Ar-Ge, yenilik 
ve tasarım merkezi olması vizyonu ile "Otomotivin 
Geleceği Tasarım Yarışması" düzenleyen OİB, fuara 

Elektrikli ve hibrid araçlar için yenilenebilir enerji kaynağına dayalı menzil 
uzatıcı, konvansiyonel araçlar için yakıt sistemleri üretiyor.

katılan 8 start-up'ı bu yarışmalarda derece alan 100 
şirket arasından belirledi. Fuara, Car4Future, drivee, 
Enwair, VSight, NextHorizons, REPG, Kodeco, Enlil 
şirketleri katılıyor.

100 Firma Arasından Seçildiler

TÜRKIYE'DE üretilen modeller Frankfurt Otomobil 
Fuarı'nda vitrine çıkacak. Hyundai Assan'ın İzmit'de 
ürettiği yeni i10'un dünya lansmanı Frankfurt'ta 
gerçekleştirilecek. 45'ten fazla ülkeye ihraç edilecek 

yeni i10'un bir üst sınıfa ait güvenlik ve teknolojik 
özellikleriyle dikkat çekiyor. Honda Türkiye'nin maky-
ajladığı 10'uncu jenerasyon Civic Sedan, Frankfurt 
Fuarı'nda sergilenecek bir başka yerli model olacak.

İki Yerli Model Vitrine Çıkacak

REPG

Car4Future

Enwair

Kodeco

Elektrikli ve otonom araçlar için blok zinciri ile şarj enerji paylaşım ağı 
geliştirdi.

Bataryanın kapasitesini doğrudan etkileyen anot ve katot malzemeler 
üzerine odaklanıyor.

Temiz enerji ve akıllı teknolojilerle geleceğin ulaşım çözümleri sunuyor. 
Otonom ve elektrikli araçlar üzerine çalışıyor.

FRANKFURT Otomobil Fuarı önemli eksikliklerle 
kapılarını yarın basın ve medya mensuplarına açmaya 
hazırlanıyor. 'Driving Tomorrow' temasıyla düzen-
lenen fuara 22 otomobil markası katılmıyor: Alfa 
Romeo, Aston Martin, Alpine, Bugatti, Citroen, DS, 
Fiat, Ferrari, Jeep, Infiniti, Kia, Maserati, Mazda, 
Mitsubishi, Lexus, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, 
Toyota, Suzuki, Subaru ile Volvo. Paris Otomobil 
Fuarı'yla 2 yılda bir dönüşümlü olarak düzenlenen 
Frankfurt'a 2017'de de 9 marka katılmamıştı. Aynı 
şekilde 2018'deki Paris Fuarı'nda 15 marka stand 
açmadı. Resmi açılışı 12 Eylül'de gerçekleşecek fuar 
22 Eylül tarihine kadar açık kalacak.

Fuar Bu Yıl’da 22 Eksikle Başlıyor



Yeni ortak girişim finbyte’ın, özellikle fintech alanında olmak 
üzere Avrupa’nın giderek artan yazılım, büyük veri ve analitik 
çözümlerine yönelik ihtiyaçlarına cevap vererek, şirketleri 
başarıya taşıyan öncü bir teknoloji şirketi olması hedefleniyor. 
Commencis Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İşbecer, Berlsin’de 
kurulan yeni şirket hakkında “Yaklaşık 20 yıl önce mobil 
teknolojileri alanında Pozitron’la başladığımız yolculuğa uzun 
yılların bilgi birikimi ve deneyimini beraberinde getirdiğimiz 
Commencis ile devam ettik. Bugün ise Berlin’de yeni bir sayfa 
açarak finleap ile beraber finbyte’ı kurmuş olmaktan dolayı 
çok mutluyum. Amerika ve İngiltere’deki başarılarımız sonrası 
finbyte’in kısa sürede, başta Almanya olmak üzere Batı Avru-
pa’da teknoloji üreten önemli bir merkez haline geleceğini 
düşünüyorum. Aynı zamanda finbyte ile İstanbul ve Berlin 
arasında bir teknolojisi köprüsü kurarak, Türkiye’nin teknoloji 
ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Commencis ve 
finleap gibi alanlarında son derece başarılı iki şirketin güçlerini 
birleştirerek Avrupa pazarında fintech çözümleri üretme ve 
yazılım geliştirme alanlarında ciddi bir dönüşüm yaratacağına 
dair inancım tam.”  değerlendirmesinde bulundu. finbyte’ın 
kurulmasıyla beraber Commencis, Batı Avrupa’daki 

faaliyetlerini artırarak Türk mühendislerin Batı Avrupa’ya 
yazılım alanında ihracat yapmasına imkan tanırken, finleap de 
Avrupa’da fintech alanındaki lider pozisyonunu daha da 
güçlendirecek. finbyte, halen finleap Teknoloji Direktörü 
olarak görev yapan eski Pozitron ailesi üyesi Anıl Can Baykal 
tarafından yönetilecek. finbyte CEO’su Anıl Can Baykal, bu 
ortak girişim hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi: 

Commencis gibi güçlü bir teknoloji şirketiyle ortaklık yaparak 
finbyte’ı kurmuş olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten 
finleap’in kurucusu ve CEO’su Ramin Niroumand da “finbyte’in 
Avrupa’da kısa sürede önemli bir teknoloji şirketi haline 
gelerek hem finleap’e hem de Avrupa’daki diğer fintech 
şirketlerine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.”  dedi. 
Commencis, daha önce mobil teknoloji firması Pozitron’u 
İngiltere merkezli Monitise’a satarak Türkiye’nin B2B alanın-

“Hem Commencis hem de finleap kendi uzmanlık alanlarında çok güçlü iki şirket. finbyte’ın kurulmasıyla bera-
ber, hayata geçireceğimiz yüksek kaliteli ürünler ve fintech çözümleri ile dijital dönüşüm çağında Avrupa’daki 
şirketleri başarıya taşıyacağımıza inanıyorum. Ayrıca eski bir Pozitron’lu olarak bu yeni başlangıçta yer almak 
ve aynı ekiple çalışacak olmak benim için son derece heyecan verici. finbyte, Avrupa’daki şirketlerin yenilikçi 
ürün geliştirme süreçlerini hızlandırarak çok daha kısa sürede piyasaya ürün çıkarmalarına olanak sağlayacak.”

daki en büyük exitlerinden birini yapan Fatih ve Fırat İşbecer 
tarafından 2018 yılında kuruldu. Büyük veri, bulut bilişim, 
yapay zeka ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren Commen-
cis, dünyada önde gelen şirketlerin dijitalde büyümelerine 
öncülük etmektedir. 2014 yılında IONIQ Group ve Ramin 
Niroumand tarafından Berlin’de kurulan, Avrupa’nın alanında 
lider fintech firması finleap, finans teknolojileri alanında 
şirketlere destek olurken, SaaS çözümleri de sunuyor.

İTÜ ARI Teknokent firmalarından, Türkiye’de ve dünyada alanında önde gelen 
şirketlerin dijitalde büyümelerine öncülük eden, Commencis’in teknoloji deneyimi ve 
bilgi birikimiyle, Avrupa’nın en hızlı büyüyen fintech firmalarından finleap’in, Avrupa 
fintech ekosistemindeki güçlü konumunu bir araya getiren ‘finbyte’, başta fintech 

şirketleri olmak üzere Avrupa’daki şirketler için teknoloji üretecek.
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Commencis’ten Yeni Teknoloji Şirketi:
Finbyte
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Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Başbakanlık heyetinin 
İTÜ ARI Teknokent ziyaretine Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Mustafa Varank, Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Alper Ünal, Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, İTÜ ARI Teknokent 
Genel Müdürümüz Doç. Dr. Deniz Tunçalp eşlik etti. İTÜ 
ARI Teknokent Genel Müdürümüz Doç. Dr. Deniz Tunçalp, 
Mustafa Varank ve Andrej Babis'e İTÜ ARI Teknokent'te 
teknoloji üreten firmalar ile kuluçka merkezini gezdirdi. 
İTÜ’deki Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi hakkında bilgi 
verdi. Heyet, İTÜ ARI Teknokent’te teknolojileri ile öne 
çıkan 5 firma/girişimi ve İTÜ’nün erken aşama kuluçka 
merkezi İTÜ Çekirdek’i ziyaretin ardından İTÜ’den ayrıldı.

Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi 
için ülkemize gelen ve bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Çekya Başbakanı Andrej Babis 

ve beraberindeki heyet İTÜ ARI Teknokent’i ziyaret etti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Heyeti
İTÜ ARI Teknokent’te
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Günümüzün en önemli sağlık problemlerinden birisi obezite. İnsanlığın bugününü ve 
geleceğini tehdit eden ve çeşitli hastalıklara davetiye çıkaran fazla kilo probleminin 
temelinde metabolik bozukluklar olması ile birlikte çeşitli yeme bozuklukları ve yanlış 

alışkanlıklarda bu hastalıklara sebep olabiliyor. 

Metabolik olmayan sebepler nedeniyle kilo problemi 
yaşayan bireyler sıkı bir diyetle sağlığına ulaşabil-
irken bu konuda çeşitli teknolojik unsurlardan yarar-
lanabilmesi ise oldukça elzem. Avokadio tam da bu 
nokta da ön plana çıkarken geliştirilen cihazla kişile-
rin nefesinden yağ yakma metabolizmasını ölçerek 

kişisel veriye dayalı beslenme tavsiyeleri veriyor. 
İnsanlığın önemli problemlerinden birine çözüm 
sunan İTÜ Çekirdekli Avokadio’nun bu dikkat çekici 
çalışmaları Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Can’ın 
köşesine konuk oldu. Bizde bu haberi sizler için 
derlerdik.

Sağlıklı beslenme alanında Türk girişimciler yeni icat 
geliştirdi. Avokadio isimli cihazı geliştiren girişimin 
kurucu ortağı Gökçen Garipoğlu, “Cihaz, kullanıcının 
nefesinden vücudun yağ yakma metabolizmasını 
ölçüyor. Buna bağlı olarak da kişisel veriye dayalı 

beslenme tavsiyeleri veriyor” dedi. TÜRK girişimciler, 
farklı icatlarla sağlıklı beslenme kategorisinde yer alıyor. 
Bunlardan biri de ‘Avokadio’ oldu. İsminden de anlaşıla-
cağı gibi avokadoya benzer bir tasarıma sahip olan cihaz, 
içerisinde bulunan sensörlerle kullanıcıların nefesinden 

Nefesle Zayıflatan Teknoloji: 
Avokadio

Nefesle Zayıflama - Ahmet Can
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İlk Testler Başarılı

Öncelik Türkiye’de

vücudun yağ yakma metabolizmasını ölçüyor. Buna 
bağlı olarak da kişisel veriye dayalı beslenme tavsiyeleri 

“Avokadio vücudun yağ yakma metabolizmasını nefes yoluyla kolayca ölçerek, 
kişisel veriye dayalı beslenme tavsiyeleri veren, sürdürülebilir kilo kontrolüne 
destek olan bir ürün. Bütün metabolizmalar birbirinden farklıdır dolayısıyla 
beslenme programlarının etkileri kişiden kişiye göre değişir. Eğer metabolizma 
verileri anlık takip edilebilirse beslenme programları düzenlenebilir ve daha 
başarılı kilo verme sonuçları elde edilebilir.”

veriyor. Kısacası yeni nesil bir cihaz. Girişimin kurucu 
ortağı Gökçen Garipoğlu, Avokadio’yu şu şekilde anlattı:

Metabolizmanın enerji ihtiyacını şeker yada yağdan 
karşıladığına dikkat çeken Garipoğlu, “Yağ yakma 
metabolizması çalıştığında vücut ‘keton’ üretir ve bu 
idrar, kan ve nefes ile ölçülebilir. Örneğin son yıllarda 
zayıflama alanında popüler olan ama yıllardır epilepsi 
hastalarının tedavisinde kullanılan “ketojenik diyet” 
uygulanırken vücudun yağ yakımı artar, bolca ‘keton’ 
üretilir ve vücutta ketozis denilen bir durum ortaya 
çıkar. Bu da diyetin doğru yapılmasını gerektiriyor 
elbette, yani doğru diyet ve egzersiz yapıldığında yağ 
yakımı artıyor ve ketozis oluşuyor. Ketozis durumu, 

kanda keton ölçümü ile ya da biraz daha pratik ama kana 
göre hata payı da olabilen idrar keton ölçümleri ile takip 
ediliyor. Zayıflamak için bu diyeti yapanların her gün 
idrar testi yapması gerekiyor ancak bu pek de pratik ve 
sevimli bir yöntem değil. Ketozisin nefeste ölçülen 
aseton ile yapılabileceği yönünde küçük birkaç çalışma 
bulduk. Ancak burada da büyük laboratuvar cihazları 
kullanılmıştı ve yine pratik bir yol değildi. Bu nedenle 
nefesteki ketonu ölçecek ve takip edecek pratik bir 
ölçüm ve cihaz geliştirmek istedik ve ürünümüzü 
geliştirdik” dedi.

Çalışmaya başladıklarında birçok verinin nefesteki 
gazlardan elde edilebileceğini gördüklerini aktaran 
Garipoğlu, şunları anlattı: “Bazı besinlerin vücutta yeter-
ince sindirilememesi durumunda nefeste artan H2 ve 
metan gazı bazı sindirim sistemi sorunlarını ölçmede 
kullanılıyor. Buna ilave olarak ölçebileceğimiz çok fazla 
gaz var ve bunlar bazal metabolik hız başta olmak üzere 
böbrek, karaciğer sağlığı, enfeksiyonlar gibi durumlar 
için bilgi verebilir. Geliştirmek istediğimiz cihaz ve 

sistem ise tüm bu gazları nefeste ölçecek ve kullanıcıya 
beslenme ve egzersiz etkinliği ile birlikte genel sağlık 
konusunda yol gösterici olabilecek bir aplikasyon. Şimdi-
lik wellness için tasarlansa da ilerde hastalıklarda 
kullanımı için bilimsel araştırmalar planladık. Kısa 
vadede öncelikli hedefimiz Türkiye’de ürünümüzü 
tüketiciye sunmak ve Türk tüketicisinin ihtiyacını 
karşılamak. Orta ve uzun vadede ise global piyasaya 
açılarak uluslararası bir şirket olmak.”

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 
bölümünde yaptığıkları klinik testleri aktaran 
Garipoğlu, “Şu an ticari olarak ürünümüzü satmaya 
başlamadık ama klinik ortamlarda testlerimizi bitird-
ik. Bazı diyetisyenler ile çalışmaya başladık. Ekibi-
mizde ben ve kurucu ortaklarımız dışında bir uzman 
diyetisyen, bir tasarımcı ve bir yazılım geliştirici 
arkadaşımız bulunuyor. Klinik testlerde nefes 
yoluyla yağ yakma metabolizmasını ölçtüğümüzü ve 
insanların kilo vermedeki başarılarını artırdığını 
tespit ettik. Ketojenik diyet uygulayıcıları ile 
yaptığımız çalışmalarda idrar takibi yerine kullandık. 
Daha az zaman alıcı, daha hijyenik, öğün sonrası, 
egzersiz sonrası defalarca ölçüm yapmak için de 
daha az maliyetli bir yöntem oldu” diye konuştu.



Yaklaşık 2 teknisyen için 15 saatlik bir iş yüküne sebep 
olan bu durum ve kontrol sürecini kısaltacak hamle ise 
İTÜ Çekirdek girişimlerinden biri olan Ravinspect’ten 
geldi. Drone ile uçak muayene sistemi geliştiren Ravin-
spect otonom olarak gerçekleştirdiği bu süreçler 

sayesinde 15 saatlik iş yükünü 30 dakikaya indirmeyi 
vaat ediyor. Böylesine önemli bir gelişmeye sunduğu 
çözüm ile basının dikkatini çekerken Hürriyet Gazete-
si’nden Ahmet Can’a konuk oldu. Bizde bu keyifli haberi 
sizler için derledik.
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30 Dakikada Tamamlanacak
15 Saatlik Uçak Muayenesi Drone ile

Günümüz taşımacılığının en önemli araçlarından birisidir havayolu ulaşımı. Bunu başarılı 
kılan en önemli taşıtlardan birisi ise uçak. Hem yolcu hem kargo taşımacılığında oldukça 
önemli katkılar sağlayan uçakların ulaşım esnasında gökyüzünde maruz kalabildiği yıldırım 

çarpması gibi olaylardan sonra ciddi kontrollerden geçirilmesi gerekiyor. 

Yıldırım çarpması gibi talihsiz olaylardan sonra uçakların 
yeniden havalanabilmesi için 2 kişilik teknisyen ekibin 
ortalama 15 saat boyunca çalışması gerekiyor. Bu sorun 
için ise Türk girişimciler, ‘Ravinspect’ adında bir startup’ı 
hayata geçirdi. Drone’lara yerleştirilen kameralardaki 
görüntü tanıma teknolojileri sayesinde uçaklardaki 
hasarlar dakikalar içerinde tespit edilebiliyor. UÇAKLAR-
IN havada yaşadığı olumsuz durumlardan sonra kontrolü 
şart. Yıldırım, şiddetli yağış ve kuş çarpması ilk akla 

gelenler. Uçakların yeniden havalanabilmesi için 
günümüzde 2 kişilik teknisyen ekibin ortalama 15 saat 
boyunca çalışması gerekiyor. Bu sorun için ise Türk 
girişimciler, ‘Ravinspect’ adında bir startup’ı hayata 
geçirdi. Drone’lara yerleştirilen kameralardaki görüntü 
tanıma teknolojileri sayesinde uçaklardaki hasarlar daki-
kalar içerinde tespit edilebiliyor. Otonom olarak uçabilen 
drone modelinin topladığı görüntüler ise GPS doğrula-
masıyla teknisyenlere iletiliyor.

Uçaklara Drone ile Muayene - Ahmet Can
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Otonom Sistem
Biz de genç mühendislerin geliştirdikleri çözümleri 
Ravinspect’in kurucu ortağı Mehmet Boztepe ile 
konuştuk. Girişimlerinde en başta uçakların yüzey 
muayenelerini otonom yapacak bir platform üretm-
eye odaklandıklarını ifade eden Boztepe, “Bir uçağın 

yüzeyini kontrol etmek istiyorsanız, önce bütün 
yüzeye erişmek için iskele veya asansör kurulumuna 
ihtiyaç vardır. Fakat bu muayeneyi yapmaktan daha 
uzun süren bir iştir. Dolayısıyla maddi kaybın büyük 
kısmını oluşturur.

İki Ürünleri Var
Şu an kadar geliştirdikleri iki ürünleri olduğunu 
belirten Boztepe, “Kısa vadede öncelikle Avrupa 
firmaları olmak üzere bu ürünlerin uluslararası 
pazara çıkması için çalışmalara başlamak istiyoruz. 

Özellikle stok sayım görevleri için Avrupa’da ciddi bir 
pazar var. Ardından Uçak muayenesiyle ilgili uluslar-
arası pazarlama çalışmalarımız başlayacak. 
Hedefimiz 2 yıl içerisinde 3 adet uluslararası havayo-
lu firmasına muayene sisteminin satışını yapmak. 
Diğer yandan bizim geliştirdiğimiz aslında kapalı 
mekanlarda otonom çalışan bir robotik sistem. 
Dolayısıyla bu sistem, mağara içerisine girebilen 
askeri bir robottan tutun radyoaktif ya da kimyasal 
sızıntısı olan kapalı bir tesisin kontrolüne kadar 
çeşitli görevlerde kullanılabilecek tamamen otonom 
bir insansız araç haline getirilebilir. Bu konularda da 
sektör araştırmalarına başladığımızı söyleyebilirim. 
Nihai hedefimiz endüstriyel muayene alanında 
uluslararası pazarda bilinen bir teknoloji firması 
olmak” diye konuştu.

Tek Tuşa Basarak
Biz bu işlemi bir drone 
üzerindeki kamera ile 
çözme yoluna gittik. Fakat 
bu noktada önümüzdeki 
engel hangar içerisinde 
GPS sinyalinin olmaması, 
dolayısıyla drone’ların 
otonom olarak hareket 
edememesiydi. Tamamen 
üzerindeki sensörlerle 
kendi pozisyon verisini 
üreten, çevre farkındalığı 
sayesinde çarpışma 

önleme özelliğine sahip bir navigasyon modülü 
geliştirdik. Bu sistemi aldığı görüntüyü analiz 
ederek “Yıldırım Hasarı” tespiti yapan görüntü 
işleme algoritmasıyla birleştirerek tamamen otonom 
bir sistem geliştirdik. Yani bir teknisyen artık tek 
tuşa basarak uçak yüzeyindeki hasar bilgisini alabi-
lecek. En önemlisi de bunu 15 saate varan muay-
eneler yerine 30 dakikanın altında yapacak” dedi. 
Kapalı alanlarda otonom olarak hareket edemeyen 
dronelar için konumlama sistemi geliştirdiklerini ve 

bu sayede hangar, depo, fabrika gibi endüstriyel 
alanlarda droneların kullanılmasının yolunu 
açtıklarını anlatan Boztepe, şunları ifade etti: 
“Bunun sonucu olarak da uçakların hangar 
içerisindeki bakım süreçlerini hızlandırarak havayolu 
firmalarını büyük bir maliyetten kurtardık ve uçak-
ların daha hızlı servise dönmesini sağladık. Benzer 
şekilde geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde büyük 
depolar içerisinde stok takibi ve kontrolünü de yine 
dronelar ile yapabilir hale geldik.”
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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 eylül ayında çeşitli gelişmelere sahne oldu. Biz 

de sizler için derledik!

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Corpiotek Girişimi
mydietlist.online Müşteri
Sayısını Artırıyor

My Diet List, müşteri sayısını 360 kişiye çıkardı. Kişilerin 
hayat tarzına, fiziksel aktivitelerine, sevdiği yiyeceklere 
ve hedef kilolarına ulaşmaları için kişiselleştirilmiş diyet 
programı oluşturan My Diet List ile sağlıklı beslenip daha 
fit olabilirsiniz.

“Only A Gamer,
Türkiye’nin En Büyük

Oyun Fuarı GameX’te!

Her yıl Eylül ayında TÜYAP’ta düzenlenen ve 100 binden fazla 
oyunseverin buluştuğu GameX, bu sene de 5-8 Eylül tarihleri 
arasında kapılarını açtı. Oyun, teknoloji ve e-spor üzerine içerik 
üreten yeni nesil bir medya kuruluşu olan Only A Gamer ise 
GameX’in bu sene hem medya partneri hem de katılımcısı 
oldu. Only A Gamer’ın standındaki nostaljik atariye ve Steel 
Series sponsorluğunda yapılan Bilen Gamer bilgi yarışmasına 
ilgi oldukça yoğundu.
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Reengen, Yatırım Fonu
Finansmanını 3 Milyon Amerikan
Dolarına Çıkardı

“Doğru oyuncak her şeyi değiştirir” iddiasıyla ailelerle 
buluşan Moritoys, satışa başladı!  Girişim, her alanda 
gelişimi esas alarak hazırladığı oyun programıyla; 3-6 yaş 
grubu çocuğu olan ailelerin en büyük problemlerinden, 
“en iyi” oyuncağa ulaşma sorununu çözmeye odaklanıyor: 
Üye ol, uzmanların çocuğun için seçtiği iki oyuncak 
kapına gelsin; bir ay oynadıktan sonra yenileriyle 
değiştir. Her ay bir kitap da hediye!

Büyük Araç, Online Keşif ve
Fiyat Hesaplama Modülünü

Aktif Hale Getirdi

Online olarak vinç kiralama hizmeti veren Büyük Araç, 
kullanıcılarının işlerini daha kolay hale getirmek ve 
hizmet alma hızını artırmak amacıyla Online Keşif ve 
Fiyat Hesaplama Modülünü kullanıma sundu.

Sociality.io, Ürün Tanıtım
Platoformu Product Hunt’ta!

Sosyal medya kanallarının yönetimi, analizi ve izlenmesi 
gibi birçok çözüm sunan Sociality.io, 150’den fazla sosyal 
medya yönetim aracını karşılaştıran aracı ile ürün tanıtım 
platformu Product Hunt’ta görücüye çıktı.

Studio Gamebit’in
Yeni Oyununun

Tanıtım Filmi Steam’de

Studio Gamebit geliştirdiği VR oyunu “Naau: The Lost 
Eye” için ilk tanıtım filmini geçtiğimiz günlerde Steam 
üzerinden yayınladı. Girişim, sanal gerçeklikle ilgilenen 
herkesi Naaugame sayfasına bekliyor!
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2008 yılında faaliyet göstermeye başlayan, 
teknopark şirketi Gobito'nun dağıtım ağı ve bulut 
bilişim sağlayıcılarından Akamai altyapısıyla hizmet 
veren interaktif video platformu Streamx, 2018'in 
haziran ayı itibarıyla Cinema8 markası olarak 
yoluna devam etme kararı aldığını daha önce sizler-

le paylaşmıştık. Cinema8 ile interaktif videoların 
izlenme analitiklerine, heatmap’lerine kolayca 
erişim sağlamanın mümkün olduğunu belirtelim. 
Platform raporlama özelliği ile izlenme sayıları, 
tamamlanma oranları alarak tarayıcı, lokasyon gibi 
informatik bilgileri kullanıcıların erişimine açıyor. 

Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı firmalarımızdan Cinema 8 ile interaktif 
videoların izlenme analitiklerine, heatmap'lerine kolayca erişim sağlamak mümkün. 
Cinema8 ile interaktif videoların izlenme analitiklerine, heatmap’lerine kolayca erişim 

sağlamanın mümkün olduğunu belirtelim.

İnteraktif Video Platformu

Raporlama Özelliği ile Gerçek Zamanlı
Ölçümleme Yapıyor

Cinema8,
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Ayrıca bu raporları, MS Excel dokümanı olarak 
indirme imkanı veriyor. Cinema8'in raporlama 
özelliğinin en önemli noktası ise video üzerindeki 
interaktivite eklenen noktalara ve sorulara izley-
icilerin verdiği tepkileri/cevapları bahsedilen genel 
raporlama özellikleri ile alabiliyor olması. Özellikle 
kurumsal firmaların kurum içi eğitimlerindeki anali-
tik ihtiyaçlarına denk gelen raporlama özelliği, 
Cinema8’in tercih edilmesinin önünü açıyor. Ayrıca 
LMS’ler (Learning Management System) ile entegre 
çalışarak kurumların, kullanıcılarının eğitimi tama-
mlama ve izlenme sürelerini ölçmelerini sağlıyor. 
Kullanıcılar detaylı raporlarına Cinema8 üzerinden 
kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Sürükle-bırak araçlarla 
"Video Interaction, Video Editing, Personalization, 
Gamification & Storyboarding" gibi kurguların hızlı 

bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan Cinema8, 
aynı zamanda YouTube, Vimeo, Kaltura, Brightcove 
gibi video paylaşım platformları ile entegre bir 
şekilde çalışıyor ve bu entergrasyonun sonunda 
Video CMS platformu oluşturuluyor.  Son olarak 
Cinema8'in katıldığı Innogate Uluslararası 
Hızlandırma Programı ile ABD'ye de açıldığını ve 
uluslararası pazardaki potansiyel kullanıcı ve iş 
ortağı ağını genişleterek interaktif videoyu birçok 
sektöre ulaştırmaya devam ettiğini belirtelim.

"Video Interaction, Video Editing, 
Personalization, Gamification & 

Storyboarding" 
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Hayatın her alanında güvenliği sağlamak için ileri 
düzey görüntü anlamlandırma ve yüz tanıma teknolo-
jileri geliştiren, tamamen yerli bir yüksek teknoloji 
firması olan Eyedius 2017 Big Bang birincisi unvanıy-
la olarak ön plana çıkıyor. Günümüzde artan güvenlik 
ihtiyaçlarına karşı kullnıcılarına akıllı çözümler sunan 
firma Big bang ile başladığı yolda emin adımlarla 
ilerleyerek bugün İTÜ Magnet içerisinde müşterile-
rine hizmet vermeye devam ediyor. Kameralara ente-
gre olarak gerçek zamanlı insan, araç ve şüpheli  

nesne takibi yapan ve turnike/kapı geçişlerinde mobil 
cihazlarla yüz doğrulama yaparak giriş ve çıkışları 
güvenli hale getiren şirketin Eyedius Pass, Eyedisus 
Premium ve Eyedius Assistant isimli üç ürünü bulun-
makta. İTÜ Çekirdek ve İTÜ Magnet destekli çıktığı 
yolda emin adımlarla ilerleyen Eyedius’un, süreç 
boyunca karşılaştıkları zorlukları, İTÜ Magnet’li 
olmanın kendilerine sağladıkları avantajları ve tecrü-
beli birer girişimci olarak yeni nesil girişimlere tavsi-
yelerini kurucu ortağı Simay  Danış ile konuştuk!

Anlatıyor

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

EYEDİUS bu ay HO’ya konuk oldu!
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Simay Danış

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
S.D: Merhabalar, ben Simay Danış, Eyedius’un kurucu 
ortaklarındanım. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü’nden mezun oldum. Daha sonra aynı alanda 
Marmara Üniversitesi’nde eğitim aldım. İnşaat 
sektöründe yer alan aile şirketimizde çeşitli 
pozisyonlarda görev aldım. Daha sonra Eyedius ile 
birlikte teknoloji dünyasına dahil oldum. Aslında hep 
psikoloji dünyasında yer alacağım, çocuklarla çalışa-
cağım diye düşünürken mutlu olduğum yerin teknolo-
ji olduğunu fark ettim ve CMO olarak devam ederken 
de psikolojinin ne kadar pazarlamanın içinde önemli 
olduğunu anladım. 
Ekip çalışmasının size göre iş hayatındaki önemi nedir?
S.D: Üç kurucu ortaktan biriyim. Hepimiz farklı 
disiplinlerden geliyoruz. Bu sebeple olaylara bakış 
açımız ve problem çözme yeteneklerimiz hepimizin 
birbirinden farklı. Stratejik kararları alırken bir arada 
olmaya özen gösteriyoruz. Şu anda ekibimiz dokuz 
kişiden oluşuyor. Sık sık toplantılar düzenleyerek 
beyin fırtınası yapıp aynı zamanda olaylara eleştirel 
yaklaşarak teknolojimizi nasıl daha iyi geliştirebiliriz 
diye büyük bir efor sarf ediyoruz.  
Yapamayacağım artık deyip bırakma noktasına 
geldiniz mi?
S.D: 2013 yılında başladık. Bu süreçte iki adet TÜBİ-
TAK 1507 desteği aldık. Ancak süreçte çok 
zorlandığımız hem psikolojik hem de finansal dönem-
ler oldu. 6 yıl öncesine baktığımızda ekosistem bu 
kadar gelişmiş değildi. Aynı zamanda finansal olarak 
da kendi birikimlerimiz, ailelerimizin desteği ile bir 
yerlere gelmeye çalışıyorduk taa ki 2017 yılında 
ürünleşme sürecine gelene kadar. Aslında bıraka-
cağımız noktaya gelmedik ama daha ne kadar zorla-
nabiliriz diye düşündüğümüz an çok oldu. Ürün 
satışlarının başlaması ile birlikte karşılaştığımız prob-
lemler bizim için daha kolay çözülebilir hale geldi. 
Sizin için başarı tanımı nedir?
S.D: Eyedius olarak insanların güven ve huzur 
içerisinde yaşayabilmesi için ürünler geliştiriyoruz. 
Eğer her bir müşterimiz Eyedius ile çalışırken “aklım 
çok rahat, kendimi huzurlu hissediyorum” diyebiliyor-
sa biz başarılıyız demektir.
Sizin için 3 kelime ile İTÜ Magnet?
S.D: Girişimcilik, “magnet” olması sebebiyle çekim 
merkezi ve kolektif çalışma.

İTÜ Magnetli olmanın size sağladığı faydalar 
nelerdir?
S.D: Biz İTÜ Çekirdek Big Bang 2017 birinciliğimizin 
ardından önce İTÜ Çekirdek içerisinde ardından İTÜ 
Magnet’te yer almaya başladık. Aslında uzun süredir 
İTÜ’lü olmanın keyfini yaşıyoruz diyebilirim. İTÜ MAg-
net’te olmak bizim için hem network desteği 
alabilmek, hem İTÜ Magnet’in sağladığı eğitimlerden 
faydalanabilmek adına çok önemli. Burada bir çok 
girişim bir aradayız bu da bizim aslında sosyal bir 
ortamda olmamızı ve birbirimizle etkileşim içerisinde 
olmamızı sağlıyor. 
Sizin gibi girişimci olanlara ne tavsiyede 
bulunursunuz?
S.D: Eyedius öncelikle bir fikir olarak ortaya çıktı. 
Fikrin ürünleşme süreci tabiki sancılı geçebiliyor. 
Burada girişimlerin tahmin edilebilir zorlukları iyi hes-
aplamaları, ürünlerin pazara uygun olup olmadığını iyi 
analiz etmeleri gerekiyor. Ama çoğu zaman, evdeki 
hesap çarşıya uymayabiliyor. O yüzden her zaman bir 
“B” hatta “C” planına sahip olmalarını öneririm. Bunun 
yanı sıra hızlandırma girişim hızlandırma program-
larından sosyal aktivitelerden, network desteklerin-
den sonuna kadar faydalanmalarını, her tanıştığı 
kişinin onlar için değerli olduğunu unutmamaları 
söylüyorum. 

“Eyedius ile aklım çok rahat, kendimi huzurlu hissediyorum.”
deniyorsa biz başarılıyız demektir.
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İTÜ’nün 2019 –2020 Akademik Yılı Açılış Töreni, Ayazağa Yerleşkesi Süleyman 
Demirel Kültür Merkezinde yapıldı. 16 Eylül 2019 Pazartesi günü Ayazağa 
Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen akademik yıl 
açılış törenine Bilim Tarihi ve Felsefesi alanında önemli çalışmalara imza atmış 
olan Prof. Dr. William R. Shea davetli konuşmacı olarak katıldı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca’nın, rektör yardımcılarının, akademik ve idari personelimn ile çok 
sayıda öğrencilerin yer aldığı tören, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 

öğretim üyesi ve öğrencileri tarafından seslendirilen konserle başladı.

“246 senelik köklü eğitim geleneğimizi bu yılda sürdüreceğiz.”

Konserin ardından kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Karaca konuklara, “Bugün sizlerle Ülkemizin en köklü 
okullarından İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 246. akade-
mik yılının açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. 
Başlangıçlar, bizler için daima yeniliklerin habercisidir.” 
diyerek seslendi. Karaca sözlerine şöyle sürdürdü. “İstan-
bul Teknik Üniversitesi, eğitimin dört duvar arasında değil 

geniş kampüslerde, ortak araştırma ve çalışma alanlarında 
yapılması gerektiğini savunan köklü bir üniversite olma 
geleneğini bu yıl da devam ettirecek. Bunun yanı sıra, 
amacımız öğrencilerimize yalnızca ders programında 
yazanları değil bir hayat biçimini de öğretmek." Karaca 
sözlerini şöyle sürdürdü, "Bizler; ülkemizin her dönemind-
eki modernleşme atılımlarında önemli rol oynamış, 

Akademik Açılış Töreni Gerçekleştirildi!
İTÜ’nün 246. Akademik Yılı 
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dünyanın önde gelen kurumlarına bilim insanları 
yetiştirmiş, yapısından siyasi liderler çıkarmış bir Üniversi-
tenin mirasını her yıl daha ileri taşımakla yükümlüyüz. 
Üstümüze düşen ise geçmişteki başarılarımızdan ilham 
alarak, akla ve bilimselliğe sıkı sıkıya bağlı, hayata değer 
katan bilgiler üretmek. Hatta bununla da yetinmeyip bu 
bilgileri, hayat pratiğiyle iç içe geçirerek hedeflediğimiz 3. 
Nesil üniversite olma yolundaki adımlarımızı sıklaştırmak." 

Rektör Prof. Dr.  Karaca konuşmasının ardından İTÜ’ye 
dereceyle yerleşen öğrencilere ve temel bilimler alanında 
TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne değer görülen İTÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Gül’e plaketlerini takdim etti. Törende, 
yakın zamanda kaybedilen iki değerli İTÜ öğrencisi, Elektr-
ik Elektronik Mühendisliği Bölümümüzden Halit Ayar ve 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümümüzden Berker 
Kaplan da anıldı.

2019-2020 Akademik Yılı açılış dersini Prof. Dr. William R. 
Shea verdi. Profesör, “Sevgili öğrenciler, bugün bu harika 
üniversiteye kabul edildiğiniz için çok şanslısınız. Tüm 
insanlık tarihi boyunca aslında gelmiş geçmiş en iyi günleri 
yaşıyoruz. Birçok felaketin ve salgın hastalığın atlatıldığı 
günümüzde, bilgisayarlar aracılığıyla neredeyse tüm 
insanlığın bilgileri parmaklarımızın ucunda. Fikirlerimizi 
geniş çaplı internet ağları aracılığıyla arkadaşlarımızla 
anlık olarak paylaşabiliyoruz. Daha önce hiç bu kadar 

bağlantıda olmamıştık. Değerli mühendislik öğrencileri 
gelecek sizlerin ellerinde ve sizlerin vatanıdır.” diyerek 
sözlerine başladı. Prof. Dr. William R. Shea “Daha İyi Bir 
Dünya İçin Teknoloji” başlıklı sunumunda teknolojinin her 
alanda yararları, bilgisayarların gücü, robotlar, sanal dünya 
ve mühendislerin teknolojiye olan etkisi gibi konuların 
yanı sıra teknoloji bağımlılığı, bilgisayarların kendi 
aralarında iletişimi ile sosyal olgularda gerçekleşen 
değişim konularında bilgiler verdi.

“Gelecek 
Mühendislerin 
Ellerinde”



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Üniversitemizin de 
akademik paydaşları arasında yer aldığı, Ülkemizin 
önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk 
Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul 
kapsamında gerçekleştirilen yarışmaların kazananları 
belli oldu. Ödül verilen yarışmalar arasında, "Hack 
İstanbul Yarışması", "Savaşan İHA Yarışması", "Model 
Uydu Yarışması", "Uçan Araba Tasarım Yarışması", 

"Roket Yarışması", "TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları 
Yarışması", "İnsansız Su Altı Yarışması", "TÜBİTAK 
Efficiency Challenge Yarışması", "Mini Jet Radyal Kom-
presörü Tasarım Yarışması", "Robotik Yarışmaları", 
"Robotik Fetih 1453", "Turbofan Motor Tasarımı 
Yarışması", "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması", 
"Sürü İHA Simülasyon Yarışması", "Robotaksi Binek 
Otonom Araç Yarışması", "Yapay Zeka Yarışması", 
"World Drone Cup" yer alıyor.
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TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 
düzenlenen yarışmalarda İTÜ öğrenci takımlarının projeleri başarılarıyla göz 
doldurdu. En iyi dereceye giren 2 İTÜ ekibi, ödüllerini Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

TEKNOFEST'eİTÜ’lüler Damga Vurdu



Öğrenci ve bağımsız katılımcılar kategorisinde birinci 
olan İTÜ Racing Takımı ödülünü Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alırken yine aynı kate-
gorinin ikincisi İTÜ Seyyah Takımı oldu. Takımımıza 
ödülü, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ile T3 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın 

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 
2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız 
Hava Araçları Yarışması’nda “Sabit Kanat 
Kategorisi”nde ise üçüncülük ödülü APİS 
ARGE Takımımızın olurken “Döner Kanat 
Kategorisi”nde BEEROBOTİCS takımımız 
mansiyon ödülüne değer görüldü.

katıldığı bir törende verildi. TEKNOFEST’in ilk ayağı, 
Ankara Gölbaşı’nda 3 gün süren “Model Uydu Yarışları”yla 
başladı. Bu yarışlara İTÜ’den 6 takım katıldı. Türksat ve 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle bu yıl 4.'sü 
gerçekleşen yarışmada, İstanbul Teknik Üniversitesin-
den Apis 8a Takımı ikinci oldu. Takım ödülünü, Türksat 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek’ten aldı.

Savaşan İHA Yarışması "Sabit Kanat 
Kategorisi" birincisi İTUNOM İHA 
Takımı oldu. Takım birincilik 
ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Robotik Yarışması Birincisi İTÜ’den

2019 TÜBİTAK Uluslararası
İHA Yarışması

İTÜNOVA TTO ise TEKNOFEST kapsamında 
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 
düzenlenen 4. ISIF Uluslararası Buluş 
Fuarı'na katılım gösterdi. Fuara çeşitli alan-
larda desteklediği 5 adet patentli buluşla 
katılan İTÜNOVA TTO 1 altın 4 bronz olmak 
üzere toplam 5 madalya aldı. İTÜNOVA 
TTO'nun patent sürecini yürüttüğü “Linak 
Kalite Kontrol Cihazı” ise altın madalyaya 
değer görüldü.

İTÜNOVA TTO Patentlerine
5 Ödül
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Birincilerin Ödülü
Cumhurbaşkanımızdan
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İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, katılımcılara 
İTÜ’nün eğitim ve araştırma olanakları ile İTÜ 
Ortaköy MTAL’nin öğrencilere sunacağı olanaklar-
dan bahsetti. Karaca, “Okulun eğitmen kadrosu, 
yabancı dil olanakları, ders içeriklerinin yeterliliği, 
sınav sistemlerine ve müfredata uygun olarak 
derslerin en verimli şekilde aktarılması bizim için 
çok önemli kriterler.” dedi. Karaca öğrencilere şöyle 

seslendi, “Sizler artık İTÜ’lüsünüz. İTÜ’nün ilklerinden 
bir tanesisiniz.” Kendisi, özgüvenin çok önemli 
olduğunu ifade ederken, öğrencilere çok önemli bir 
okulun ismini sırtlarında taşıyacaklarını belirtti. 
Ayrıca, İTÜ’nün MTAL öğrencilerine birçok imkân 
sunacağını aktardı. Öğrencileri sürprizlere açık bir 
eğitim-öğretim döneminin beklediğini kaydederken, 
onlara sanat ve sporla ilgilenmelerini tavsiye etti. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ MTAL öğrencileri için 
bir açılış dersi yaptı. İTÜ Ortaköy MTAL’nin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreni, 
okulların ilk günü gerçekleşti. Okulda ilk dersi ise İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca 
verdi. Öğrencilere kapılarını bu yıl ilk kez açan İTÜ Ortaköy MTAL’nin açılış töreni İTÜ 
Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törene, 

akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

İlk Dersi Rektörden
İTÜ Ortaköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin 

Sürprizlerimiz olacak hazırlıklı olun
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Prof. Dr. Mehmet Karaca velilere seslendi; “Türki-
ye’nin çeşitli illerinden öğrencilerimiz var. Onlar artık 
bize emanet, İTÜ olarak öğrencilerimizi biz himaye 
edeceğiz. Üniversitemiz ile çok iç içe hareket edece-
kler. Bazı dersler, İTÜ’lü akademisyenler tarafından 
verilecek. Öğrencilerimize burs olanakları sağlaya-

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. 
Kemal Varın Numanoğlu ise 
konuşmasında şunları aktardı; “Bakan-
lığımızca belirlenen eğitimde 2023 
vizyonu kapsamında geleceğin 
meslekleri konusunda iş birlikleri 
geliştirme, model mesleki eğitim kuru-
luşları oluşturma hedefleri konulmuş-
tur. Bu hedefler doğrultusunda 
çıktığımız yolda İTÜ ile Mesleki ve 
Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü 
imzalayarak İTÜ Ortaköy Mesleki ve 

cağız. Biliyoruz ki alanlarınızda fark yaratacaksınız. Okulu-
muz, İstanbul’un hatta belki dünyanın en güzel yerlerin-
den birinde bulunuyor. Bu da sizler için ayrı bir moti-
vasyon kaynağı olacak.” Karaca, eğitime, hayata ve kendi 
öğrencilik öyküsüne yer verdiği açılış dersinin ardından 
öğrencilerden ve velilerden gelen soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, “Mesleki ve Teknik 
Anadolu Liselerinde yeni bir dönemin de başlangıcını 
oluşturan lisemizde İngilizce hazırlık sınıfı olacak. 
Dersler, İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu koordi-

nasyonunda verilecek. Üniversitemizin artırılmış sanal 
gerçeklik ile mesleki İngilizce öğretiminde çok önemli 
deneyimi olduğunu biliyoruz. Bu deneyimden ve 
gelişmiş laboratuvarlardan yararlanmak, öğrenci ve 

Kontenjanlarımız doldu.

Burs ve nitelikli bir yabancı dil eğitimi sizi bekliyor.

Teknik Anadolu Lisesini kurduk. Şu an gerçekleşti-
receğimiz öncü proje, Bakanlığımızca ortaöğretim 
seviyesinde, bir üniversite ile iş birliği içerisinde 
yeni bir eğitim modeli olarak uygulanacaktır. Okulun 
açılışı ile ilgili ilk duyuruların yapıldığı andan itibar-

en gelen olumlu tepkilerden ne kadar doğru yolda 
olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Öğrencilerimiz; 
Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi 
ve Denizcilik alanında açtığımız kontenjanları %100 
doldurdu.”

öğretmenlerimizin İTÜ Teknokent ile 
iş birlikleri geliştirmeleri sağlamak 
okulumuzda verilecek eğitimi daha da 
güçlü hale getirecektir. Okul bittikten 
sonra mezunlarımızın Üniversitemiz 
ilgili bölümlerini kazanmaları duru-
munda yükseköğrenimleri boyunca 
İTÜ tarafından kendilerine burs 
desteği sağlanacağını da sizlerle pay-
laşmak isterim.” dedi. Törende İTÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat 
Aydın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Yasin Çağatay Seçkin ve Dr. Ömer 
Tontuş da birer konuşma yaptı. Açılış; 
İTÜ Ortaköy MTAL Müdürü Prof. Dr. 
Hüseyin Toros’un moderatörlüğünü 
üstlendiği panel ile son buldu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesinde bulunan yerli ve milli, elektrikli traktör 

ve araçları test etti.

TBMM Başkanı Şentop ile Bakan Pakdemirli’nin ziyaretine 
Derindere Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Önder 
Yol, İTÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Dr. Öğr. Üyesi Serdar 
Bilgi de eşlik etti ve kendilerine DMA AR-GE Merkezi’nde 
yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. TBMM Başkanı 
Şentop, araç testlerinin ardından basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada; "%100 yerli ve milli, elektrikle çalışan 
bir traktör yaptık. Bu traktörü Cumhurbaşkanımız daha 
önce Ankara’da Hasat Şenliği’nde kullanmıştı. Buradan 
hareketle Ülkemiz, yerli ve milli otomobillerin parçalarını 
değil tamamını üretecek ve büyük araçlar imal edecek. 
Bunları geliştirmemiz ve desteklememiz lazım. Örneğin 
traktörümüz oldukça güçlü bir motora sahip. Zaten daha 
önce de bolca test edilmiş ve bu testlerin tamamından 
başarıyla çıkmış. Ümit ediyoruz ki seri üretimine de geçil-
ir." ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli ise, "Şu an tarla 
ve saha denemeleri devam ediyor. Bu çalışmaları da 

%100'ün üstünde performansla tamamladık." diye 
konuştu. TBMM Başkanı Şentop ile Bakan Pakdemirli İTÜ 
Güneş Arabası Ekibi’nin atölyesini de gezerek İTÜ öğren-
cileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İTÜ’deki Yerli Elektrikli Araçları İnceledi
TBMM Başkanı ve Tarım Bakanı
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2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle, 
YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
gerçekleştirildi. Açılış törenine İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca ve senato üyeleri katıldı. Törende, bilim-
sel araştırmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faali-
yetlerini teşvik etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk 
kez hayata geçirilen ve bu yıl üçüncüsü verilen ‘YÖK 
Üstün Başarı Ödülleri’ de sahiplerini buldu. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödüller, 
bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verildi. 
Bireysel kategoride, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanın-
da; “İçme Suyu Arıtımında Nano Gözenekli Membran Filtre 
Üretimi” adlı doktora teziyle Dr. Reyhan Şengür Taşdemir 
ile kendisinin tez danışmanları Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve 
Prof. Dr. Volodymyr V. Tarabara, ödüle layık görüldü. Söz 
konusu çalışmanın hayata geçirildiği MEMTEK – Ulusal 

 YÖK Üstün Başarı Ödülü

Dr. Reyhan Şengür Taşdemir ve
Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İçme Suyu Arıtımında Nano Gözenekli 
Membran Filtre Üretimi” konusunda hazırladığı doktora tezi için Dr. Reyhan 
Şengür Taşdemir’e ve kendisinin Tez Danışmanı Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya 

Üstün Başarı Ödülü verdi.

Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
son dönemde yaptığı projeler, doktora tezleri, patentler 
ve geliştirmiş olduğu ürünler ile dikkat çekiyor.

Membran teknolojileri, günümüzde su arıtımı için 
öncül teknolojilerden biri haline geldi. Fakat mem-
branların en önemli problemi olan tıkanma, işletme 
maliyetini ve tüketilen enerjiyi etkiliyor. Ticari 
nanofiltrasyon ve ters osmoz membranların tüket-
tiği enerjinin fazla oluşu, araştırmacıları yüksek 
akı ve seçiciliğe sahip, düşük enerjili alternatifleri-
ni geliştirmeye yöneltti. “Doğadan öğrenme”, 
“taklit ederek inovasyon” vb. gibi terimler, yeni 
membranların araştırılması ve geliştirilmesi için 
önemli hale geldi. Bu tez; TÜBİTAK destekli “Nano-
kompozit İçi Boşluklu (Hollow) Fiber (HF) Nanofil-
trasyon (NF) Membranlarının Üretimi ve İçme Suyu 
Arıtımı İçin Uygulanması” isimli 1003 projesi alt iş 

paketi olarak tasarlanıp oldukça kapsamlı biçimde 
gerçekleştirilmektedir.

Biyomimetik Yaklaşımlarla İçi Boşluklu
Nanofiltrasyon Membran Üretimi:
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İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde yer alan İTÜ Abdülhakim Sancak 
Camisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı. 
Üniversiteye ait Ayazağa Kampüsü’nde yapımı tamamlanan İTÜ Abdülhakim Sancak 
Camisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende Diyanet İşleri 

Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan namazın ardından hizmete açıldı.

 İbadete Açıldı
İTÜ Abdülhakim Sancak Camisi

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
caminin; önünde revaklı avlusu, abdesthanesi ve 
çevresiyle beraber 11 bin 500 metrekarelik bir alan 
üzerinde inşa edildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konumu itibarıyla üniversite yerleşkesi 
dışından da rahatça görülen caminin modern mimari-
yle yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Vahdette kesret, kesrette vahdet' fikriyle tasarla-
nan yapıda, sadece ana ibadet mekânı değil, tüm 
mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin 

yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun 
camisi olması hasebiyle kamış kalem biçiminde tasar-
lanmıştır" diye konuştu. Cumhurbaşkanının 
konuşmasının ardından, İTÜ Abdülhakim Sancak 
Camisi, Erdoğan ve beraberindeki TBMM Başkanı Mus-
tafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İTÜ Rektörü Prof. 



Ana İbadet Mekânı, Dört
Cepheden Işık Alıyor

Dr. Mehmet Karaca, Rektör Yardımcıları ve Sancak 
ailesi tarafından kurdele kesilerek ibadete açıldı. 

İTÜ Abdülhakim Sancak Camii’nin temelin 
atılmasından ibadete açılmasına kadar ki tüm 
yapım süreci hayırseverlerin bağışlarıyla 
tamamlandı. İTÜ Abdülhakim Sancak Camisi, 
önündeki Revaklı Avlusu, abdesthanesi ve 
çevresiyle beraber yaklaşık 11.500 m2 'lik bir 
alan üzerinde, sosyal hayata ait bir çekim 
merkezi ve 1400 yıllık İslam mimarlık 
geleneğinin, bugünün malzeme bilgisi ve 
inşaat tekniklerinin bir yorumu olarak tasar-
lanmıştır. Prof. Dr. Çağatay Seçkin ve Uğur 

Caminin Kapasitesi Avlusuyla Beraber 5000 Kişi
T planlı ve betonarme olarak inşa edilen Cami, 26 m çapın-
da ve 21 m yüksekliğinde merkezi kubbeye sahiptir. Kubbe 
formu, fil ayaklarının üzerinden yükselen pandantiflerin 
birbiriyle bütüncül bir biçimde birleşmesiyle oluşmuştur. Bu 
kubbenin tanımladığı ana ibadet mekânı, kıble cephesi 
hariç diğer 3 cephede tonoz örtüler aracılığıyla büyütülmüş 
ve tonoz formunun avantajlarından yararlanılarak, orta 
mekanla bütünleşen bir iç mekân etkisi elde edilmiştir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından caminin 
avlusunda vatandaşları selamlayarak sohbet etti.

Özer Özgüven tarafından tasarlanan cami, seçilen 
konumu nedeniyle Yerleşke dışından da görülebilir bir 
konumdadır. Bu özelliğiyle, Cami, İTÜ Yerleşkesi’nin 
kent içindeki görünürlüğünü görsel olarak daha da 
belirginleştirmektedir. Ana ibadet mekânına erişim, İTÜ 
Arı Teknokent Yolu üzerinden, 65 m uzunluğundaki bir 
su yolu boyunca erişilen 1200 m2 büyüklüğündeki 
geniş revaklı avludan, caminin anıtsal etkisini kuvvetle-

ndiren aydınlatılmış basamaklar aracılığıyla sağlanmak-
tadır. Merdiveni kullanmak istemeyen kullanıcılar, yine 
aynı kottan minareyi çevreleyerek üst kota bağlanan 
rampayı kullanarak son cemaat yerine ulaşabilmekte-
dirler. Bunlar dışında, ana ibadet mekânının harim ve alt 
katına erişimini sağlayan 4 adet kapı daha bulunmak-
tadır. Yapıda, sadece ana ibadet mekânı değil, tüm 
mimari unsurlar bu uyum içinde ele alınmıştır. 
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Cami, alt kat, harim katı ve bir mahfil katı olmak üzere 3 
katlı bir yapı görünümünde olup, 790 m2 taban alanına 
oturmaktadır. 120 m2 ’lik mahfil katı ile birlikte toplam 
inşaat alanı 1700 m2 ’dir. 500 m2 ’lik Abdesthane, 170 m2 
’lik revak altında yer alan çok amaçlı alanlar, külliye içindeki 
diğer kapalı mekanları oluşturmaktadır. Caminin, ana 
ibadet mekânı 2500 kişilik iken, avlusuyla birlikte 5000 
kişilik bir kapasiteye sahip. 
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 
tarafından ülkemizdeki su israfının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen “1. 
Türkiye Su Yönetimi Ödülü”nün sahibi İTÜ oldu. Proje, İTÜ İnşaat Fakültesi Araştırma 
Görevlisi Mehmet Melih Koşucu’nun “Gerçek Zamanlı Basınç Yönetimiyle Su Dağıtım 
Şebekelerinin Kayıplarının Azaltılması” konulu doktora çalışmasına dayanıyor. Bu fikir 

hayata geçirildiğinde tam 3 farklı israf çeşidinin önüne geçilecek.

Projede hidrolik modelleme yöntemini kullandıklarını 
söyleyen Koşucu projeyle ilgili şunları söyledi; “İstan-
bul’a 100 litre su veriliyorsa bunun 24 litresi 
kayboluyor. Yani 24 litre su israf oluyor. Şehir gene-
linde kullanılan ve pompalar yardımıyla abonelere 
ulaştırılan suyun yaklaşık dörtte birinin boşa akması, 
hem arıtma hem enerji hem de su israfı olarak 3 ayrı 
kategoride karşımıza çıkıyor. Bu kayıplar, özellikle su 
tüketiminin az olduğu gece saatlerinde basıncın 
yüksek olması sonucu artıyor. Yüksek basınç, boru-

ların bağlantı bölgelerinde veya bir şekilde hasar 
almış noktalarında sızıntılara sebep oluyor. Projem-
izde bu kayıpları gerçek zamanlı basınç yönetimi ile 
azaltabileceğimizi öngördük. Basınç düşürücü 
vananın –PID kontrol sistemi yardımıyla- su dağıtım 
şebekesinin kritik bir noktasında ölçüm yapan basınç 
sensöründen sinyal alarak kendi ayarını sürekli gün-
cellemesi ve bu şekilde kritik noktadaki basıncın gece 
ve gündüz saatlerinde sabit kalması, projemizin 
esasını teşkil ediyor. Bu sistem sayesinde abonelere 

İTÜ’nün
Su Yönetimi Ödülü

Hedef Su Kaybını Minimize Etmek
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Üniversitemizin su dağıtım sistemini de modelleyeceğiz

su ulaştırılabilmesi için gerekli olan minimum basıncın 
altına inmediğimiz gibi, var olan yüksek basınçları da 
düşürmüş oluyoruz. Projemizde kullandığımız örnek 
bir şebekede su kayıplarını %28 oranında azalttık. Su 
kayıp ve kaçağının oranı İstanbul’da yaklaşık %24 
ama Türkiye’de bu oran ortalama %43 seviyelerine 
kadar çıkıyor. 31 Ağustos 2019’da Tarım ve Orman 

Bakanlığı tarafından çıkarılan İçme Suyu Temin ve 
Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü 
Yönetmeliği’nde bu oranın Büyükşehir ve İl Belediyel-
eri’nde 2023 yılına kadar %30‘a, 2028’e kadar ise 
%25’e indirilmesi yükümlülüğü getirildi. Yönetmelik 
dâhilinde getirilen bu mecburiyet, projemizi daha da 
önemli hale getiriyor.”

Yarışmaya tez danışmanı Doç. Dr. Mehmet Cüneyd 
Demirel’in yönlendirmesiyle başvuruda bulunduğunu 
aktaran Arş. Gör. Mehmet Melih Koşucu, “Ekibimiz 8 
kişiden oluşuyor. Tez danışmanım Doç. Dr. Mehmet 
Cüneyd Demirel, Doç. Dr. Veysel Şadan Özgür Kırca, 
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Sarı, İTÜ Doktora Öğren-
cisi ve Yüksek Mühendis Samet Kıran, Kontrol ve 
Otomasyon Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Abdu-
rrahman Yılmaz, Yüksek Lisans Öğrencisi Abdulbaki 
Aybakan ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Arş. 
Gör. Enes Albay yer alıyor.” dedi. Üniversitemizin, 

Ayazağa Yerleşkesindeki su kullanımıyla ilgi çalışma-
larının takdire şayan olduğunu söyleyen Koşucu, 
“Ayazağa Yerleşkemizde son dönemlerde ilgili birimler 
tarafından yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. 
Yağmur sularının gölette toplanarak yazın sulama 
amaçlı kullanılması ve bazı bölgelerde su geçirimli 
beton uygulaması başarılı proje uygulamaları arasında 
yer alıyor. Biz de Ayazağa Yerleşkemizin su dağıtım 
sistemini modellemek istiyoruz. Bu sayede yerleşkem-
izde yüksek basınca bağlı kayıp ve kaçak su oranını 
tespit edip azaltarak sistemi entegre edebiliriz.” dedi.

Su Yönetiminde Başarılı Projeler Bakanlık Tarafından Ödüllendirilecek
Ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda 
su kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren 
kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının, akademi-
syenlerin ve öğrencilerin motivasyonlarını pekiştirerek 
su yönetiminde farkındalığı artırmak, başarılı projeler 
ile yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve kamu – özel sektör 
– üniversite iş birliğine katkı sağlamak amacıyla bu yıl ilk 
kez düzenlenen yarışmada, 9 farklı kategoride başarılı 
projeler ödüllendirilecek. Söz konusu ödüller, “Su ve 
Kanalizasyon İdaresi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, 
Sulama Birliği, Üretici, Yüklenici, Müşavir, Üniversite ve 
Basın Kuruluşu” alanlarında verilecek. Ödül töreni, 9 

Ekim 2019 günü, 5. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye 
Forumu ile eş zamanlı olarak Ankara’da gerçekleşecek.
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