Hidrojen ve Oksijen atomlarının kusursuz birlikteliğinden ilham
aldık, Üniversite ve sanayinin haber kaynağı H2O'yu yarattık.
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H2O E-Dergisi’nin 35. Sayısı, 2019 yılı Aralık ayında gerçekleşen
gelişmelerden oluşan içerikleri ve başarı haberleriyle karşınızda.

Başlarken

Öncelikle yakın bir zamanda karşıladığımız 2020 yılının ülkemiz ve Ar-Ge
ekosistemimiz için başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Dilerim
bu yıl da tüm nitelikli Ar-Ge projelerinin ciddi yatırımlarla desteklenerek
ülkemizin 2023 vizyonuna uygun şekilde yerli ve milli dönüşümüne katkı
sunulacağı bir yıl olur .
H2O E-Dergisi’nin 35. Sayısına göz atacak olursak, bu ay da yine dergimiz
birbirinden keyiﬂi haberlerle dolu bir içerik sunuyor sizlere. Üniversite ve
sanayiyi bir araya getirerek “Birlikte başarmak” felsefesini Ar-Ge
ekosisteminde kalıcı kılmak için çalışmalarını sürdüren kurumumuz,
gerçekleştirdiği başarılı projeleri ulusal, yazılı ve sözlü basın-yayın organlarıyla
kamuoyuna aktararak toplumda yerleşik bir Ar-Ge inovasyon kültürü
oluşturma hedeﬁnde ilerliyor. Bu kapsamda İTÜNOVA TTO sayfalarında TRT
Haber ile birlikte gerçekleştirdiğimiz keyiﬂi haber içeriklerini bulabileceksiniz.
İTÜ Bölümü’nde ise akademisyenlerimizin başarı haberleri sizleri bekliyor. İTÜ
Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Cebeci ve İTÜ
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güneş
Zeynep Karabulut Kurt 2019 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı
Genç Bilim İnsanı Ödülleri’ne layık görülerek bizleri gururlandırdılar.
Hocalarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum.
Dergimizde bir diğer güzel haber ise İTÜ ARI Teknokent sayfalarında
karşınızda olacak. Geleneksel olarak düzenlenen BEETECH Teknoloji
Ödülleri’nin dördüncüsünde başarılı bir yıl geçiren İTÜ ARI Teknokent ﬁrmaları
çeşitli kategorilerde BEETECH 2019 Teknoloji Ödülü almaya hak kazandılar.
Ödül alan tüm ﬁrmaları kutluyoruz.
Son olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve İTÜNOVA TTO’nun iş birliği
kapsamında yürütülen Hidrotürk Projesi Kapanış Toplantısı haberini, İTÜNOVA
TTO tarafından düzenlenen etkinliklerin detaylarını, İTÜ OTAM’ın PIXSelect
girişimiyle ortak geliştirdiği sigara içen araç sürücüsünü yapay zekayla tespit
eden teknoloji hakkında kapsamlı bilgileri, İTÜ Çekirdek 2019 Big Bang
üçüncüsü, dijital pazarlamayı özgürleştiren girişim Earnado hakkında merak
ettiklerinize erişebileceğiniz metinleri okuyabilirsiniz.
H2O E-Dergisi tüm bunların yanı sıra çeşitli güncel teknolojik gelişmeleri
içeren metinlerle karşınızda olacak. Gelecek sayılarda görüşmek üzere;
Keyiﬂi okumalar dilerim!
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havacılık ﬁrmalarından biri olan Boeing’in ülkemizde
desteklediği ilk Ar-Ge projesi. Projenin akademik
danışmanı İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Cebeci “Uçucu organik
bileşenler nasıl daha etkin bir şekilde ﬁltrelenebilir
çalışmaları var. Ama bunu uçak kabinleri özelinde şu
anda Türkiye’de biz çalıştık. Baş ağrısı, burun kurluğu,

boğaz kuruluğu, öksürük gibi temel problemler mevcut
olan ﬁltre sistemleri bu tür temel problemleri rahatlatacak bir ﬁltreleme mekanizmasına sahip değiller.
Bu ek sistemle bunlarında sistemden çıkartılmış
olmasını, degrade yani ﬁltrelenmiş olmasını sağlamayı
umuyoruz.” diyerek projenin önemini ve insanlığa
sağlayacağı katkıları paylaştı.

Uzun Uçuşlarda Yaşanan Baş Ağrısı ve Solunum Problemini Çözecek
İTÜ’de akademisyenler dört yıllık çalışmanın ardından
geliştirdiği projeyi ﬁrmaya teslim etti. Prototipi hazırlanan cihazın performans testleri Amerika Birleşik
Devletleri’nde yapıldı. Projede Amaç daha rahat bir
uçak yolculuğunun sağlanabilmesi. Bu proje ticari bir
ürüne dönüştüğünde hem uçuş konforunu arttıracak
hem de katma değeri yüksek bir ürün olarak ekonomiye büyük bir katkısı olacak. Projeye sağladığı ticarileştirme desteğiyle önemli bir noktada yer alan

İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil “Bu
projenin artık ticarileşmesi ve uçaklara uygulanması
aşamasına gelindi diyebiliriz. Bu da bizim için çok
sevindirici. Çünkü bu tip orta ve yüksek teknoloji ürünü
üretmenin, bunları yurtdışına satmanın ülkemiz adına
çok önemli olduğunu düşünüyorum.” diyerek İTÜNOVA
TTO’nun hedeﬁnin orta ve üst teknoloji ürünlerinin
üretmenin yanı sıra aynı zamanda geliştirilen bu ürünleri yurt dışına ihraç etmek olduğunun da altını çizdi.

YERLİ SU ARITMA CİHAZLARI FARKLI ÜLKELERDE KULLANILMAYA BAŞLANDI
MEM-TEK Geliştirdiği Yerli ve Milli Çözümlerle Atık Su Geri Kazanımında Öncü Rol Oynuyor
İnsanlığın en temel ihtiyacı olan içilebilir suya
gelecekte erişim çok daha zor olacak. Dünya atık
suyu geri kazanmaya, deniz suyunu da içilebilir hale
getirmeye odaklanmış durumda. Türkiye, bu alanda
da kendi teknolojisini üretti. Temiz su kaynakları,
iklim değişikliği ve kirlilik tehdidi altında. Türkiye de
su konusunda zengin olmayan ülkelerden biri.
Dünyada artık kirli suyu arıtmak, deniz suyundan da
içme suyu elde etmek önemli hale geldi. Yıllardır
suyu arıtmak için ithal ürünler kullanan Türkiye,
artık bu alanda da kendi teknolojisini geliştirdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan
MEM-TEK, su arıtma teknolojileri alanında yerli ve
milli çözümler sunuyor. Merkezin geliştirdiği ürünler
İstanbul Ağva yer alan İSKİ’ye bağlı atık su geri
kazanım tesisinde yerli arıtma ürünleri kullanılmaya
başlandı. Geliştirilen ürün Ortadoğu ve Afrika’da yer
alan pe çok farklı ülkelere ihraç ediliyor. Merkezde
geliştirilen ürünlerin patentleme ve ticarileştirme
süreçleri, İTÜNOVA TTO’nun desteğiyle yürütülüyor.
MEM-TEK Merkezi Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
İsmail Koyuncu, geliştirilen yerli teknoloji için:
"Suyun içerisinde bir sürü kirlilik var. Bunlara inorganik ve organik kirlilik diyoruz. Biz bunları evsel
atık sulardan, endüstriyel atık sulardan arıtarak alıcı
ortamda daha iyi kalitede arıtılmış su olarak verebiliriz hatta istenildiği takdirde bu suları çok daha üst
seviyede ﬁltrasyonlarla arıtarak tarımsal sulamada

ve evlerde kullanabiliriz. Geliştirdiğimiz ürün
yıllardır ithal ürünlerin hâkim olduğu iç piyasamızda
rekabetçi bir çözüm getirerek ithal ürünlerin satış
ﬁyatlarında %50-60 oranında indirime gitmelerine
sebep oldu" diyerek projenin önemini ve toplımsal
ekonomiye sağladığı katkıyı belirtti.

Prof. Dr İsmail Koyuncu

7

HİDROTÜRK Projesi

Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi
İTÜNOVA TTO’nun yürütücülüğünü üstlendiği T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi için
Ülkemize Özgü Hidroloji, Su Kalitesi ve Ekolojisi Modelleme Araçlarının Geliştirilmesi" Projesi'nin
kapanış toplantısı 17 Aralık2019 tarihinde Meyra Palace Otel Ankara'da gerçekleştirildi.

Projenin Kapanış Toplantısı’nın açılış konuşmalarını Su
Yönetimi Genel Müdürü Sayın Bilal DİKMEN, İstanbul Teknik
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Proje Yöneticisi Sayın
Prof. Dr. Ali Fuat AYDIN ve İTÜNOVA TTO Genel Müdürü ve
Proje Koordinatörü Sayın Dr. Ercan ÇİTİL'in gerçekleştirdiği
toplantıda, Coğraﬁ Bilgi Sistemi tabanlı geliştirilen Hidroloji,
Hidrodinamik, Hidrojeolojik, Su Kalitesi ve Ekolojik modellerin kabiliyetleri ve arayüz tasarımları katılımcılarla paylaşıldı.
Toplantıya proje ekibinde yer alan akademisyenlerin yanı
sıra, çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdareleri ile
Türkiye Su Enstitüsünden ilgili personel katılım sağladı.
HİDROTÜRK projesi kapsamında yapılan arayüz geliştirme
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çalışmaları ve yardımcı araçlar hakkında bilgilendirme
sunumu Yazılım Geliştirme ve Test Grup Koordinatörü Dr.
Deniz AYDIN tarafından yapıldı. Yazılım geliştirme ekibi
üyesi Sayın Mustafa UÇAR arayüz üzerinden model
kullanımını gösteren bir sunum gerçekleştirdi. Hidroloji
Modelinin yetenekleri ve teorik bilgilendirilmesi Hidroloji
Grubu Koordinatörü Sayın Doç. Dr. Okan FISTIKOĞLU, 1-2
ve 3 Boyutlu Hidrodinamik Modelinin kabiliyetleri, teorik
bilgilendirilmesi ve kabulleri Sayın Prof. Dr. Lale BALAS,
Hidrojeoloji Modelinin kabiliyetleri Hidrojeoloji Grubu Üyesi
Sayın Mohsen Mahmoody VANOLYA ve Su Kalitesi ve
Ekolojisi Modeli çekirdek koduna ilişkin model kabiliyetleri
ve kabullerinin açıklandığı sunum ise Su Kalitesi ve Ekolojisi
Grubu Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Ali ERTÜRK tarafından
gerçekleştirildi. Söz konusu toplantı HİDROTÜRK Projesine ilişkin görüş ve önerilerin değerlendirilmesi
ardından Sayın DİKMEN'in kapanış konuşması ve
hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.

İnternetten

Nasıl Para Kazanılır Eğitimi
İTÜNOVA TTO’nun düzenlediği İnternetten Nasıl Para Kazanılır Eğitimi ARI 3 Konferans
Salonu’nda Göktuğ Okan Oğuz’un sunumuyla 6 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleştirildi.

Google, Amazon, Facebook ve Apple’ın iş yapış modellerinin
katılımcılarla paylaşıldığı etkinlikte ﬁrmaların dijital dünya
sayesinde iş süreçlerini nereye taşıyabileceklerine dair bir
perspektif sunuldu. Batı’da ABD merkezli yaşanan dijital
gelişmelere karşılık Çin’de var olan büyük piyasanın hangi
modellerle gelişimini hızlı bir şekilde geliştirdiği ve
vizyonunun ne olduğunun da paylaşıldığı etkinlikte
katılımcılar doğu ve batı iş yapış modellerini kıyaslama ve
sentez projeler geliştirebilecek ipuçlarına sahip olma
imkanını buldu.
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Yeni Geliştirilen Elma Türü

Buzdolabında Bozulmadan Bir Yıl Dayanacak
Yaratılması 20 yıl süren ve buzdolabında bozulmadan bir yıl kalabileceği
belirtilen yeni bir elma türü Pazar günü ABD’de piyasaya sürüldü.

Cosmic Crisp (Kozmik Kıtır) adı verilen elma türü, Honeycrisp ve Enterprise türü elmaların melezlenmesiyle
elde edildi. Washington Devlet Üniversitesi’nde ilk
denemesi 1997’de yapılan melez elmanın piyasaya
sürülebilir hale getirilmesi için bugüne kadar 10
milyon dolar harcandı. Meyvenin sulu, kıtır ve sert
olduğu söyleniyor. Elmanın yaratım sürecinin liderlerinden Kate Evans, “Bu çok kıtır, görece sert, tatlılık
ve mayhoşluk dengesi iyi ve çok sulu bir elma” diyor.
Evans, elmanın dışının kararmasının uzun zaman
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aldığını, buzdolabında 10 – 12 ay arası taze kalabildiğini belirtiyor. Bugüne kadar 12 milyon Cosmic Crisp
ağacı ekildi. Üniversitenin sıkı lisanslama politikası
nedeniyle elma ağaçları şimdilik sadece Washington’da ekilebiliyor. Yaratılış sürecinde WA38 adıyla
bilinen bu elmaya, koyu kızıl kabuğu üzerinde küçük
beyaz lekeler barındırmasının gökyüzünü anımsatması
nedeniyle Kozmik Kıtır adı takıldı. Washington ABD’de
en fazla elmanın yetiştirildiği eyalet. Elma ABD’de
muzun ardından en popüler ikinci meyve.

Antarktika’da Kara Üzerindeki
En Derin Nokta Bulundu

Karalar üzerindeki en derin nokta, Antarktika’daki Denman Buzulu’nun altında tespit
edildi. Buzla dolu kanyonun derinliği su seviyesinin altında 3,5 kilometreye iniyor. Bu
derinliğe kara üzerinde yaklaşabilen başka bir çukur yok. Yalnızca okyanus altındaki bazı
noktalar bundan daha derin olabiliyor. Bu çukur, Beyaz Kıta’nın zeminini inceleyen yeni
bir harita çalışması sırasında tespit edildi.

Bugüne kadar kara üzerinde bilinen en derin nokta,
Ürdün-İsrail sınırındaki Ölü Deniz’in kıyısıydı. O nokta
denizin 413 metre altında. Antarktika’daki vadi ise
bundan 8 kat daha derin. Araştırmanın ardından bilim
insanları, kıtada daha önce farkına varılmayan tepe ve
sırtların, küresel ısınmanın etkili olduğu günümüz
dünyasında buzulların eriyerek denize dökülmesini
geciktirebileceğini; farkına varılmamış bazı pürüzsüz
yüzeylerin de tam dersi etki yapabileceğini
söylüyor.Projede altı yıldır yer alan Dr. Mathieu
Morlighem, “Bu, Antarktika’nın buz tabakasının altında
yatanları kesinlikle en detaylı şekilde gösteren harita
oldu” diyor. Geçmişte bilim insanları uçaklara yerleştird-

ikleri mikrodalga radarlarla buzun altındaki karayı
ölçerken çeşitli engellerle karşılaşabiliyordu. Örneğin
Denman Kanyonu’nun çok derin ve dar olması nedeniyle
radara zeminden yansıyan mikrodalgalar yerine
kanyonun duvarlarından ulaşan mikrodalgalar vuruyordu. Morlighem’in yönteminde ise bugüne kadarki tüm
haritaları birleştirip, geri kalan boşluklar da kitlenin
kütle korunum kanununu kullanarak hesaplanarak
dolduruldu. Bunun için buz kütlelerinin kıtadaki ilerleyiş
hızı incelendi, buzların bilinen coğraﬁ şekillerin arasından geçerkenki hızı sayesinde de buzun o anki hacmi
hesaplandı. Bilim insanları o hacmi kullanarak Denman
Kanyonu’nun ne kadar derin olduğunu ortaya çıkardı.
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TEYDEB ve MarTERA
Projeleri Bilgilendirme Toplantısı

İTÜNOVA TTO’nun katkılarıyla İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından
düzenlenen TEYDEB ve MarTERA Projeleri Bilgilendirme Toplantısı 11 Aralık 2019
günü fakülteye ait Prof. Dr. Kemal Kafalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gemi teknolojilerine dair önemli Ar-Ge desteklerinin ve
fon mekanizmalarının tanıtıldığı toplantıda İTÜNOVA
TTO adına İş Geliştirme ve Projelerler Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı Aytaç Tüzmen Erdoğan bir tanıtım
sunumu yaparken, Tübitak Bilimsel Projeler Uzman
Yardımcısı Yılmaz Burak Kaya TEYDEB fon mekanizmalarının işleyişinden ve çağrı takviminden bahsetti.
Toplantıda son olarak kürsüye sunum yapmak üzere
gelen İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ergin MarTERA Çağrısı’nın
detaylarından bahsederken kamu kurum ve kuruluşları, öğrenciler, akademisyenler ve özel sektörden
70’i aşkın katılımcının ilgi gösterdiği toplantı soru
cevap etkinliğiyle son buldu.
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Tüketici Odaklı İletişim
Eğitimi

Tüketici Odaklı İletişim Eğitimi Mine Turalı’nın sunumuyla İTÜ Ayazağa
Kampüsü ARI 3 Binası Konferans Salonu’nda 20 Aralık 2019 tarihinde
gerçekleştirildi.

Girişimcilik ve Ar-Ge ekosisteminden pek çok
katılımcının ilgi gösterdiği eğitimde katılımcılar,
“Davranışsal ekonomi nedir?”, “Birey olarak kararlarımızı nasıl alıyoruz?” ve “İnsanları belli
davranışlara nasıl yönlendirebiliriz?” konuları hakkında önemli bilgiler edindiler. Nudge/Dürtme, seçim
mimarisi gibi satış ve pazarlama süreçlerinin
dizaynında oldukça önemli kazanımlar elde edilmesini sağlayan elemanları kullanmayı ve stratejinin
merkezine tüketici memnuniyetine dikkat edilmesi
gerekliliğini öğütleyen eğitimde katılımcılardan
şanslı bir misaﬁre eğitmen Mine Turalı tarafından
çekilişle bir kitap hediye edildi.
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BEETECH 2019
Ödülleri Açıklandı!

İTÜ ARI Teknokent tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen
BEETECH Teknoloji Ödülleri, sahiplerini buldu. Tören kapsamında
yürüttükleri projeler ve geliştirdikleri teknoloji ürünleri ile öne çıkan
ﬁrmalar ödüllendirildi.

Türkiye’nin inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent tarafından bu yıl dördüncü kez dağıtılan BEETECH Teknoloji
Ödülleri, 19 Aralık 2019 Perşembe günü Hilton İstanbul
Maslak’ta düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu.
Gecede yürüttükleri projeler ve geliştirdikleri teknoloji
ürünleri ile öne çıkan İTÜ ARI Teknokent ﬁrmaları, ‘Kuluçka’, ‘Küçük’, ‘Orta’, ‘Büyük’ ve ‘Özel’ olmak üzere ayrı ayrı
değerlendirilerek, 5 farklı kategoride ödül aldı. Tören
kapsamında kuluçka ﬁrmalarından BM Sumer, WalkOVR

ve IUGO; küçük ölçekli ﬁrmalardan Mikro Yazılım, Pixery,
Misone, Argenit ve Yapı Merkezi İdis; orta ölçekli ﬁrmalardan Analog Devices ve Yapı Kredi Teknoloji; büyük ölçekli
ﬁrmalardan Ericsson, Argela ve Softtech ödül kazandı.
Tören kapsamında özel ödüller de dağıtıldı. Ar-Ge
Öncüleri Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Gürhan Kök, Ekosisteme
Katkı Özel Ödülü’ne Commencis; Girişim Sermayesi Özel
Ödülü’ne Collective Spark ve Start-Up Özel Ödülü’ne ise
Intenseye layık görüldü.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Gelişim için; ölçme,
değerlendirme ve karşılaştırma vazgeçilmez unsurlar”
BEETECH Teknoloji Ödülleri ile ilgili konuşan İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Karaca, “İTÜ ailesi olarak hepimiz için gelişimin şart
olduğuna; gelişim içinse ölçme, değerlendirme ve
karşılaştırmanın vazgeçilmez unsurlar olduğuna
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inanıyoruz. Bu doğrultuda BEETECH Teknoloji
Ödülleri’nin ﬁrmalarımıza önemli bir motivasyon
sağladığına inanıyoruz. BEETECH Teknoloji Ödülleri ile
yürüttükleri projeler ve geliştirdikleri teknoloji ürünleri ile öne çıkan ﬁrmalarımızı ödüllendiriyoruz” dedi.

Törende konuşan İTÜ ARI Teknokent
Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp;
“Teknoloji ﬁrmalarına ve girişimcilere
teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için en uygun
ortam ve olanakları sunarak Türkiye’nin
teknoloji gelişimine katkı sağlayan İTÜ
ARI Teknokent olarak bünyemizde yer
alan 300’den fazla teknoloji ﬁrması, 7
binden fazla personelimiz ile yılda
600’den fazla proje üretiyoruz. 3 bin
tamamlanmış Ar-Ge projemizle kuruluşumuzdan bu yana 350 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştirdik. Firmalarımızın 2018 cirosu 614 milyar doları,
Ar-Ge ihracatı ise 51 milyon doları
aşmış durumda” diye konuştu. İTÜ ARI
Teknokent’in 2020 gelecek vizyonu
hakkında da konuşan Tunçalp şunları söyledi; “2020 yılı
içerisinde İTÜ ARI Teknokent’in ileri teknolojiye yönelik
AR-GE çalışmalarında, sadece ulusal değil aynı zamanda
global bir cazibe merkezi olmasını hedeﬂiyoruz. Tüm
çalışmalarımızı, programlarımızı da bu doğrultuda
yürütüyoruz. Yüksek ﬁrma ve girişimci talebini karşılay-

abilmek için kapasite artırımı yatırımlarımız ve geliştirme
çalışmalarımız mevcut. Halen inşaatı devam eden ARI 7
isimli yeni binamızla bir yandan akıllı hareketlilik, otomotiv ve elektrikli araç teknolojilerine öncelik verirken,
mevcut ﬁrmalarımızın alan büyütme taleplerini karşılamayı hedeﬂiyoruz.”

2 gün boyunca 14 farklı oturumda 70’den fazla sunum yapıldı
BEETECH Teknoloji Ödül töreni öncesinde, 17-18 Aralık
2019 tarihleri arasında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde
“BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar Konferansı” düzenlendi. İTÜ ARI Teknokent’in birbirinden başarılı teknoloji

ﬁrmaları, iki gün boyunca yapay zeka teknolojilerinden,
AR/VR teknolojilerine, oyun teknolojilerinden çevre
teknolojilerine kadar 14 farklı oturumda bir araya gelerek
70’den fazla sunum gerçekleştirdi.

BEETECH 2019 Teknoloji Ödülleri Kazananları:
KULUÇKA KATEGORİSİ

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ

AR-GE Geliri Birincisi: BM Sumer
AR-GE İhracat Birincisi: BM Sumer
Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: WALKOVR
Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: IUGO

AR-GE Geliri Birincisi: Mikro Yazılım
AR-GE İhracat Birincisi: Pixery
Fikri Sınai Mülkiyet Haklar Birincisi: Misone
Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: Argenit
Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: Yapı Merkezi İdis

ORTA ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ

AR-GE Geliri Birincisi: Analog Devices
AR-GE İhracat Birincisi: Analog Devices
Fikri Sınai Mülkiyet Haklar Birincisi: Analog Devices
Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: Yapı Kredi Teknoloji
Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: Yapı Kredi Teknoloji

AR-GE Geliri Birincisi: Ericsson
AR-GE İhracat Birincisi: Ericsson
Fikri Sınai Mülkiyet Haklar Birincisi: Argela
Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: Ericsson
Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: Softtech

ÖZEL ÖDÜLLER KATEGORİSİ
AR-GE Öncüleri Özel Ödülü: Invent Analytics Kurucusu ve
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürhan Kök
Ekosisteme Katkı Özel Ödülü: Commencis
Girişim Sermayesi Özel Ödülü: Collective Spark
Start-Up Özel Ödülü: Intenseye
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Sigara İçen Sürücüyü Yüzünden Tanıyan

Yapay Zeka Teknolojisi, İTÜ OTAM’da!
İTÜ OTAM (İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme
Merkezi), otomotiv teknolojilerine yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. İTÜ ARI
Teknokent’te yer alan PIXSelect isimli teknogirişim şirketiyle ortak bir proje geliştiren İTÜ
OTAM, sürüş esnasında sigara içen, telefonla konuşan, uyuyan veya emniyet kemerini
bağlamayan sürücüleri yapay zekayla tespit edebilecek. Aracın dikiz aynasında yer alan
yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip eden sistem, elde edilen görüntülerin yapay
zeka tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor.

Otomotiv ﬁrmalarına yönelik test çözümleri sunan İTÜ
OTAM (İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi), test laboratuvarlarında
ileri teknolojiyi kullanarak otomotiv endüstrisine yönelik
önemli hizmetlerini sürdürüyor. İTÜ OTAM son olarak, İTÜ
ARI Teknokent’te yer alan PIXSelect isimli teknogirişim
şirketiyle birlikte ‘Yapay Zeka Sürücü Davranışlarını
İzleme’ projesini hayata geçirdi. Aracın dikiz aynasında
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yer alan yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip
eden sistem, elde edilen görüntülerin yapay zeka
tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor. Sürücünün hareket halinde sigara
içtiğini, telefonla konuştuğunu, uyukladığını veya emniyet kemerini bağlamadığını algılayabilen yapay zeka
teknolojisi, kamera görüntülerini merkeze ileterek anlık
uyarılarda bulunuyor.

Big data’yı işleyerek, ﬁrmalara sunacak
Geçtiğimiz Ekim ayından itibaren İTÜ OTAM bünyesindeki
test sürücülerinin, dinamometreler üzerinde 3 vardiya
araç sürdüğünü ve bu durumun sürücülerle ilgili ciddi bir
‘big data’ ortaya çıkardığını belirten İTÜ OTAM Genel
Müdürü Ekrem Özcan, “İşte bu big data'yı, işlemek üzere
teknogirişim ﬁrmalarıyla ortak projeler üretiyoruz. ‘Yapay
Zeka ile Sürücü Davranışları İzleme’ projemizi de İTÜ ARI

Teknokent ﬁrmalarından PIXSelect ile birlikte geliştiriyoruz. Yapay zeka ile paylaştığımız data arttıkça, zeka
seviyesi artıyor, daha hızlı tespit edebiliyor. OTAM'da
testlerini yürüttüğümüz ve kullandığımız bu teknolojik
çözüm ile forklift kullanıcılarından ﬁlolarındaki araçların
sürücülerine kadar diğer ﬁrmalarımızın ihtiyacını karşılamaya da hazırız” diye konuştu.

Sigara İçen
Sürücüyü Yapay
Zekayla Tespit
Edecek!
Yerli teknogirişim PIXSelect
Yapay zeka ve görüntü işleme alanında önemli yetkinliklere sahip olduklarını belirten PIXSelect Genel Müdürü
Kerem Yazıcı ise yaptığı açıklamada, “Özellikle görüntü
analizinde sürücü davranışları üzerine odaklanmış
durumdayız. Sürücünün sigara içmesinden, yorgunluk
analizine, traﬁkte risk oluşturabilecek telefon kullanımı-

na kadar birçok davranışını yapay zeka sayesinde tespit
edebiliyoruz. Bu bilgiyi de ﬁrmaların izleme merkezlerine
anlık olarak bildirebiliyoruz. Yapay zeka üzerine çalışmalarımızı geliştirmek için test altyapısını ve sürücü
davranış datalarını bize açan İTÜ OTAM'a özellikle teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.
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Yapay Zekanın Gözü
Bankacıların Yerinde

Yapay zeka gelişimini gün geçtikçe hızlandırıyor, birçok sektör ise bu teknolojiden
farklı şekillerde etkileniyor. Bu sektörlerden biri olan bankacılık da yapay zeka
sayesinde otomatikleşecek ve 70 milyar dolar tasarruf edilebilecek.

Yapay zekanın adını anmadığımız gün yok gibi… Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma da bunu doğrular nitelikte… Buna göre Kuzey Amerika’daki bankaların yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini kullanarak 2025
yılına kadar 70 milyar dolar tasarruf edebilmesi mümkün olacak. Hâl böyle olunca da gelecekte pek çok banka
sistemlerini yapay zekâya emanet edebilir.
Yapay zekanın adını anmadığımız gün yok gibi…
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma da bunu
doğrular nitelikte… Buna göre Kuzey Amerika’daki
bankaların yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini

kullanarak 2025 yılına kadar 70 milyar dolar tasarruf
edebilmesi mümkün olacak. Hâl böyle olunca da
gelecekte pek çok banka sistemlerini yapay zekâya
emanet edebilir.

Farklı Alanlara Odaklanılacak
Accenture tarafından yapılan araştırmaya göre, bankacılık, sigorta ve sermaye piyasaları gibi sektörlerdeki
yapay zeka yatırımları, çalışan sayısındaki düşüş ve
üretimdeki artışla birlikte ilerleyecek. Araştırmalar, tasarruﬂarın 140 milyar dolara ulaşabileceğini böylelikle çalışma saatlerinin azalmasıyla şirketlerin insan gücü, yüksek

değerli faaliyetler, yenilikçilik, halkla ilişkiler ve müşteri
deneyimi gibi alanlara odaklanabileceğini ortaya koyuyor. Accenture yetkilileri “Teknoloji değişimi, bir dizi tehdit
ve zorluk yaratıyor. Ancak, ‘yeni bir işgücü, yeni çalışma
yöntemleri ve yeni iş rolleri aracılığıyla önemli bir değerin
kilidini açma fırsatı’ yaratıyor” diyor.

Yüzde 10’u Otomatikleşecek
Araştırma sonuçları, tüm bankacılık işlemlerinin yakın
gelecekte otomatikleşeceğini gösteriyor. Buna göre 2025
yılına kadar işlerin yüzde 7 ile yüzde 10’u otomatikleşecek.
Accenture; inovasyon ve müşteri deneyimi gibi hizmetlerin
önemli bir değer oluşturduğunu savunurken; kişisel ﬁnans
danışmanları, veznedarlar ve müşteri hizmetleri temsilcileri
tarafından yapılan işlerin yarısının otomasyon tarafından
yapılacağına dikkat çekiyor. Çalışma aynı zamanda yapay
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zekanın devreye girmesiyle 2030’a kadar ABD’deki ﬁnansla
ilgili 1.3 milyon işin ortadan kaybolma riski altında olduğunu
gösteriyor. Bugün Citigroup, Capital One, JPMorgan Chase
gibi bankalar, çalışanlarına yardımcı olmak için yapay zekâ
teknolojilerini kullanıyor. 2019 itibariyle bankacılık hâlâ en
popüler mesleklerden bir tanesi olsa da bu sektördeki
şirketler, otomasyon ve yapay zekâ yatırımlarıyla birlikte
birçok kişinin işini kaybedeceğini bilerek yatırım yapıyor.

Faz 2 Türkiye’den Seçilen Tek Firma

Ambeent

KOBİ Aracı Faz 2’ye Türkiye’den yapılan 23 başvuru
arasından İTÜ ARI Teknokent ﬁrmalarından Ambeent,
seçilen tek ﬁrma oldu.

Hızlandırıcı’nın (KOBİ Aracı Faz 2) sonuçları
açıklandı. Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) altında yürütülen Hızlandırıcı’ya 1852 proje başvuru
yapılmış olup 75 KOBİ fonlanmaya hak kazandı.
Öz sermaye yatırımı opsiyonu gelen programda
75 başarılı ﬁrmanın 39’u için durum tespit sürecinin (due dilegence) başlanması beklenmekte.
Türkiye’den yapılan 23 başvuru arasından 1
ﬁrma başarılı oldu. TÜBİTAK Koordinatörlük
Desteği’nden faydalanarak projesini hazırlayan
İTÜ ARI Teknokent ﬁrmalarından, Ambeent
Wireless Yazılım ve Bilişim A.Ş. 1 Milyon €
tutarında hibe almaya hak kazandı.

Ambeent “Smart Wi-Fi” projesi ile dünyanın
karmaşıklaşan ve sayısı hızla artan Wi-Fi ağlarını
organize ve optimize etmek için mobil odaklı – yapay
zeka (AI) tabanlı Spectrum Broker çözümü sunmakta. Kullanıcıyı en çok etkileyen ve en son noktada
yaşadığı Wi-Fi problemleri ancak Ambeent’ın işbirlikçi yapıda çalışan teknolojisi ile basitçe çözülebilir.
Ambeent’in çözümü kullanıcıya ve servis sağlayıcıya
büyük kolaylık sağlamanın dışında kıt spektrum

kaynaklarına sahip Wi-Fi, 5G ve ötesi için yenilikçi bir
spekturum yönetebilme potansiyeli sunmakta.
Ambeent’ın çözümü ayrıca alışveriş merkezleri, çok
katlı binalar, gökdelenler ve oteller gibi yüksek
yoğunlukta ama farklı tedarikçilerle donatılmış Wi-Fi
sistemleri barındıran birçok yerde de kaliteyi artıran
çözümler sağlamakta. Ambeent 2016 yılında risk
yatırımı ile kurulmuş 22 patent başvurusu bulunan
konusunda
lider
bir
girişim
şirketidir.
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İTÜ Çekirdek Avrasya’nın
En İyi Kuluçkası Seçildi

İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, EuroAsian Startup Awards Turkey’de
Best Accelerator/Incubator Program kategorisinde aldığı ödülün ardından, ikinci
aşama olan bölge oylamasında Best Accelerator/Incubator Program kategorisinde
bölge birincisi seçildi.

Avrasya ülkelerinin dahil olduğu ve 20 farklı kategoride
yarıştığı EuroAsian Startup Awards'ta “en iyi
hızlandırıcı/kuluçka kategorisinde” bölge birincisi oldu.
İTÜ Çekirdek oylamada, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’dan
rakiplerini geride bıraktı. Ödül töreni Gürcistan’ın
Başkenti Tiﬂis’te oldu. İTÜ Çekirdek’ te şimdiki hedef ise
Global Startup Awards'ta dünya birincisi olmak. Jüri
üyeleri bölgesel kazananlardan adayların seçildiği listelerden dünyanın en iyilerini seçecek.
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Bitcoin

Hangi Alanlarda Kullanılıyor?
2017 yılının sonlarında 1 Bitcoin 20 bin $ seviyesine yaklaştığında birçok kişi kripto
paranın değerinin önüne geçilemeyecek kadar yükseleceğini düşünüyordu ama
senaryo bu şekilde ilerlemedi.

Bitcoin’in tarihine hızlıca bir göz atacak olursak,
ortaya çıkışının 2008’deki global ekonomik krizin
hemen ardından gerçekleştiğini görüyoruz. 2009
yılının Ocak ayında gerçek kişiliği hâlâ bir sır olan
Satoshi Nakamoto takma isimli, yazılımcı olduğu
tahmin edilen kişi ya da bir grup tarafından duyurulan
Bitcoin’in adının en çok duyulmasını sağlayan işlemle-

rden biri 2010 yılında Bitcoin madenciliği yapan
Laszlo Hanyecz tarafından bir forumda yapılan paylaşımla sonrası yapıldı. Hanyecz, kendisine bir pizza
yollayacak kişiye 10.000 Bitcoin göndermeyi teklif
ederken, ilerleyen dönemde Bitcoin’in değerinin hızla
artmasıyla dünyanın en pahalı pizzasını yiyen insan
olarak kayıtlara geçmişti.

Bitcoin Yasal Olmayan İşlemler için Kullanılmaya Başlandı
Devletler bazında bir karşılığı olmaması Bitcoin’in yasal
olmayan paraların yasallaştırılması için kullanılmasına
yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri’nde internet üzerinden uyuşturucu satışı yapılan sitelerde kullanıldığının
ortaya çıkmasıyla FBI’ın dahil olduğu olaylar da yaşan-

mıştı. Bitcoin sistemini değerli kılan esas özelliği
peer-to-peer denilen işlem teknolojisine dayanıyor
olması. Sistemde gerçekleşen işlemlerde oluşturulan
şifrelemeler sayesinde para alışverişi için bir aracıya
gerek kalmaması maliyeti de düşürmüş oluyor.

İşlem Hızının Düşük Olması Bir Dezavantaj Oluşturuyor
Blockchain ile yapılan işlemlerde saniye başına
işlem adedinin düşük olması, Bitcoin’in günlük
yaşamda yapacağınız harcamalarda kullanılması için
bir dezavantaj teşkil ediyor. Karşılaştırma ile örnek
vermek gerekirse bir saniyede 4.6 adet Bitcoin
işlemi gerçekleştirilebilirken, “Visa” ile bir saniyede
1700 işlem gerçekleştirilebiliyor. Bitcoin’in ardın-

dan Litecoin, Ethereum ve XRP gibi birçok farklı
kripto para birimi üretildi. Blockchain sisteminin
kullanım alanlarıyla ﬁnansal kurumlar da yakından
ilgileniyor ve kendi sistemlerine dahil edebilecekleri özellikler üzerinde çalışıyor. Sistem girişimcilerin spesiﬁk ihtiyaçlara çözüm bulabileceği bir alan
olma özelliğini koruyor.
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Dijital Pazarlamada Yol Arkadaşınız:

EARNADO!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iş dünyası da kendisini güncellemeye devam
ediyor. Mobil cihazlarla birlikte cebimize kadar giren teknoloji, küresel dünyayı web
sistemleriyle bir tık uzağımıza kadar getirirken, klasik pazarlama metotları da yerini
daha yenilikçi ve öncü iş yapış modellerine bırakıyor.

Birçok ﬁrmanın dijitalde var olmak için büyük bir çaba
gösterdiği günümüzde, dijital pazarlama uzmanları ve
danışmanları zaman mekân bağımsız, müşterilerine
hizmet verebilirken, güvenilir ajans ve marka sürecini

sağlamaksa oldukça kritik noktada yer alıyor. Bu konuda
çalışmalarını sürdüren ve probleme çözüm yaratan İTÜ
Çekirdek girişimi ve 2019 Big Bang 3.sü Earnado’yu
Kurucu Ortak Devrim Ekmekçi H2O E-Dergisi’ne anlattı.

Kendinizi tanıtır mısınız?
İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. ve Bilgi Üni. MBA
mezunuyum. Dijital pazarlama sektöründe 20 senelik
girişimcilik ve yöneticilik tecrübesine sahibim. Earnado
öncesi iki başarılı girişimim daha oldu. İlkinde Türkiye’deki ilk web analiz ürün ve hizmetlerini verdiğimiz ﬁrmamızı
oldukça başarılı noktalara getirdik. Türkiye’deki birçok
internet markasına, bankalara ve kurumlara kendi ürün
ve hizmetlerimizi kullandırdık. Diğer bir girişimimde ise
dünyanın en büyük teknoloji ﬁrmalarından biri ile birlikte
iş geliştirme deneyimine sahip oldum. Son 6 senedir
deneyim ve bilgilerimi de mentorluk, eğitmenlik ve
danışmanlık yaparak startuplara, gençlere ve KOBİ’lere
aktarıyorum.

Firmanızın kuruluş hikayesini ve ekibinizi anlatır
mısınız?
Firmamız iki büyük kesimin ihtiyacından doğdu. İşimiz
gereği hem gençler, hem de KOBİ’lerle sürekli iletişim
halindeydik. Verdiğimiz eğitimlerde görüştüğümüz
KOBİ’ler dijital dönüşüm(özellikle de dijital pazarlama)
konusunda sorun yaşadıklarını belirtiyorlardı. Bilgi ve
tecrübe eksikliklerinin yanı sıra kaynak ve uzman sıkıntısı
yaşıyorlardı. Diğer yandan gençler ise dijital dünyaya çok
hakimdiler ama mezun olsalar bile iş imkanları sınırlıydı.
Ayrıca pratik yapmadıkça, deneyimleri olmadıkça ﬁrmalara girmeleri zordu. Bu sırada ortağımın başka bir girişiminde gençleri yetiştirip çok başarılı sonuçlar almıştık.
Kendi işimizde bu kadar etkili oluyorsa neden diğer
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İTÜ ÇEKİRDEK’te

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 aralık ayında çeşitli gelişmelere sahne oldu.
Biz de sizler için derledik!

Quant Co, Vattenfall
ile İş Birliğini Duyurdu
Quant Co, İsveçli enerji devi Vattenfall ile başladığı iş
birliğini duyurdu. Avrupa’nın da en büyük enerji
şirketleri arasında yer alan Vattenfall, Quant Co’nun
geliştirdiği yapay zeka platformunu İsveç’teki bölgesel
ısıtma sistemlerinin maliyet ve konfor yönetimini
yapmak için kullanacak.

4Ioned Kurucusu Berkay Şamiloğlu
Forbes Dergisi’nin 30Altı30 Listesinde
AF hastalarının erken tanısında kullanılacak, AI destekli
wireless EKG cihazı üreten Ioned girişimi kurucusu, G4A
2018’in kazanan girişimcilerinden Berkay Şamiloğlu
Forbes Dergisi’nin başarıyla ilham veren 30Altı30
listesinde yer aldı.

Quant Co, Vattenfall
ile İş Birliğini Duyurdu
Fıçı bira servisinde kalite standartizasyonu sağlayan ve
zaiyatı engelleyerek verimliliği %20 artıran akıllı bira
musluğu Pubinno, nokta bazında 7 kat büyüdü. Pubinno,
halihazırda 300 noktada hizmet vermeye devam ediyor.
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Nanomik Biotechnology Co.,
ClimateLaunchpad Global Grand
Finale’den Ödülle Ayrıldı
Nanomik
Biotechnology
Co.,
çevreci
girişimleri
destekleyen organizasyon ClimateLaunchped tarafından
düzenlenen Global Grand Finale etkinliğinde “DeepTech”
kategorisinde ödül kazandı.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik
Ödülü Töreninde TOYİ ve
Tospaa Ödüllendirildi
Kale Grubu’nun yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik
etmek amacıyla Ashoka Türkiye ortaklığında bu yıl
üçüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik
Ödülü sahiplerini buldu. Girişimlerimizden, “Tospaa
Bilgisayarsız
Kodlama
Girişimi“,
Erken
Aşama
kategorisinde, “Toyi” ise İleri Aşama kategorisinde
ödüllerini aldı.

Ludens Roboadvisory ve
Vivoo, Insur Tech Partner
Hub Etkinliğindeydi
Agito Software&Consulting tarafından gerçekleştirilen
#InsurTechPartnerHub etkinliği 2 Aralık Pazartesi günü
gerçekleşti. Etkinlikte, İTÜ Çekirdek girişimcilerimizden
Ludens Roboadvisory ve Vivoo da sunum yaptı.

Scoutium, Yeni Nesil
Girişimcilik Zirvesi’nde
Scoutium Kurucu Ortağı ve CEO’su Efe Aydın, T.C. Gençlik
ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yeni Nesil
Girişimcilik Zirvesi’ne katılarak spor ekosistemiyle ilgili
görüş bildirdi.
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İstanbul Deprem Çalıştayı’na
İTÜ Damgası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2-3 Aralık tarihlerinde
düzenlenen, ulusal ve uluslararası paydaşların bir araya geldiği “İstanbul Deprem
Çalıştayı”na İTÜ’lü bilim insanları damga vurdu.

İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji, Jeoﬁzik ve Meteoroloji Mühendisliği ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde deprem ve doğal afet konularında çok sayıda
araştırma yapılarak ülkemize ve dünyaya önemli katkılarda bulunuluyor.

Kadıoğlu: “Tehlikeyi değil, zararı azaltabiliriz.”
Çalıştayın konuşmacılarından Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
“Acil Afet Durumu” başlıklı konuşmasında, büyük bir afet
anında, yardımcı olmasını beklediğimiz polis, ambulans,
itfaiye çalışanlarının da afetzede olacağına dikkat çekti.
Kadıoğlu, “Toplum tabanında afet yönetimine geçmek ve
farkındalık eğitimlerinin dışında beceri eğitimleri
verilmesi gerek. Afet durumunda, toplum tabanlı duruma
geçilmeli, çünkü herkes afetzede olacak. Afette ilk 72
saat önemli. İşte burada ilk yardımı kendimiz yapacağız.”
diye konuştu. Afete en kötü senaryoya göre hazırlanılması gerektiğini belirten Kadıoğlu, “Afet yönetimi, arama
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kurtarma değil riskleri azaltmaktır. 34 bin hasarlı bina
olasılığını 34’e düşürmektir. Risk azaltılırsa müdahalede
o zaman başarılı olunur. Risk yönetimi yapılmadan kriz
yönetiminin çok anlamı yok. Deprem tehlikesini ortadan
kaldıramayız ama zararları azaltabiliriz.” dedi. Toplanma
alanlarının, okullar ve camiler olduğunu ifade eden
Kadıoğlu, bu binaların sağlam yapılmasının önemine de
vurgu yaptı. Farklı disiplinlerdeki meslek grupları ve
sektörlerden temsilcilerin yer aldığı çalıştayın ilk günü
birçok akademisyenimizin moderatör ve panelist olduğu
paralel oturumlarla devam etti.

Acil Durum Yönetimi Paneli
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı
Acil Durum Yönetimi konulu oturumun panelistleri
arasında Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşen Aytaç da yer aldı. Doç. Dr.
Aytaç, kentlerde afet sonrası toplanma alanları ve
ihtiyaç duyulan birimlerin planlama detaylarını Topkapı
Deprem Parkı örneği üzerinden aktardı.

İstanbul’un Deprem Tehlikesi Hakkında Bilimsel Araştırmalar
GFZ-Postdam’dan Prof. Dr. Marco Bohnhoﬀ’un moderatörlüğünde gerçekleşen İstanbul’un Deprem Tehlikesi konulu panelde İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Avrasya Yer Bilimleri
Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Özeren ile
birlikte akademik çalışmalarını ve araştırmalarını
paylaştı. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Marmara
Bölümü’nde deniz tabanından alınan verilerle
oluşturulan bilgiler ışığında sunumunu aktaran Prof.
Dr. Ziyadin Çakır, fayın bilinmeyen yapıları hakkında

çıkardığı üç boyutlu modellemeleri paylaştı. Sismik
hareketler sonucu oluşan kıta kinematiği ve
dinamiği, tsunamiler, akışkanlar mekaniği ve yer
bilimlerinde veri analizi konularında araştırmaları
olan Prof. Dr. Sinan Özeren olası Marmara depremi
sonrası oluşabilecek tsunami senaryoları hakkında
bilimsel çalışmalarını ve simülasyonlarını paylaştığı
“Marmara’da deprem atım senaryolarındaki belirsizlikler ve bunların tsunami senaryolarına yansıması”
başlıklı sunumuyla çalıştaya katkı sağladı.

İstanbul’da Hasar Görebilirlik
Çalıştayın oturumlarından GFZ-Postdam’dan Dr.
Cecilia Nievas’ın moderatörlüğünde gerçekleşen
İstanbul’da Hasar Görebilirlik konulu panelde
sunum yapan İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Alper İlki yapı stoğu hakkında konuştu. “Yapı
stokumuz, öneriler ve dünyadan uygulamalar”
başlıklı sunumunda Türkiye’deki yönetmelikler,
yapı stoğu ve yıkıcı depremler arasındaki ilişkiden
bahsederek dayanıklı yapılar için dünyadan
örnekler vererek önerilerle çalıştaya destek sundu.

Dayanıklı Mekânsal Planlama İTÜ’lülerle emin ellerde
İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri Prof.
Dr. Handan Dülger Türkoğlu ve Doç. Dr. Seda Kundak’ın
aralarında bulunduğu Dayanıklı Mekânsal Planlama konulu
oturumda birçok İTÜ’lü yer aldı. Sürdürülebilir gelişme ve
afet planlaması arasındaki ilişki ile mekansal planlama
çalışmalarını aktaran akademisyenlerimiz İstanbul’da
dayanıklı yerleşim bölgelerine vurgu yaptılar. Ekosistem,
Doğal Kaynaklar ve İklim Değişikliği Adaptasyonu konulu
panelin moderatörlüğünü de İTÜ Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azime Tezer gerçekleştirdi.
İstanbul Deprem Çalıştayının ikinci ve son gününde ise
sorun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı yuvarlak masa
görüşmeleri sonrası binaların deprem güvenliği, kentsel
dönüşüm, ilçelere afet merkezleri kurulması, devlet birimlerinin eş güdüm içerisinde çalışması gibi tavsiyeler odağında
değerlendirmeler yapıldı.
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İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje
Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Fakültesi Mimari Proje
Yarışması’nda dereceye giren tasarımların sahiplerine ödülleri 28 Aralık
2019 tarihinde İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde
düzenlenen törende takdim edildi.

İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması için
“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım
Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri
Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde “Serbest, ulusal,
tek kademeli, mimari proje yarışması” olarak açılan
yarışmada 205 proje teslim edildi. Kazananların 8 Aralık
tarihinde duyurulduğu yarışmada dereceye giren

Prof. Dr. Mehmet Karaca “Tarihi dokuyu
gözeten bir proje kazandı.”
Seçilen projenin tarihi dokuya uygun proje olduğunu
aktaran İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Yarışmada katılımcılardan tarihi binayla uyum sağlayan bir proje
ortaya koymalarını bekliyorduk. Yarışmaya yoğun ilgi
bizleri son derece mutlu etti. Teslim edilen 205 proje
arasından tarihi dokuya en uygun projenin seçildiğini
düşünüyorum. Tüm katılan ekiplere ve değerli jüri üyelerine özellikle teşekkür ediyorum. Gelecekte, başka
yapılarda da bu gibi mimari proje yarışmaları düzenleyeceğiz. Bu sayede ülkemizdeki mimari proje geleneğinin
derinleşmesine destek oluyoruz.” dedi.
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tasarımların sahiplerine ödülleri 28 Aralık tarihinde İTÜ
Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde
düzenlenen törende takdim edildi. İlk üç dereceye mimari
proje ödülü verilmesinin yanı sıra, 5 mansiyon ve 4 satın
alma ödülü de proje sahiplerine takdim edildi. Yarışmada
birincilik ödülünü, Mimar Erol Kalmaz, Mimar Kemal Bal ve
İnşaat Mühendisi Nuri Karaer’in tasarladığı proje kazandı.

Prof. Dr. Lütﬁhak Alpkan: “Maçka Kampüsü’nün kalbine dokunuş”
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri İTÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Lütﬁhak Alpkan tarafından takdim
edildi. Törende konuşan Prof. Dr. Lütﬁhak Alpkan, “İTÜ
Maçka Kampüsü’nün kalbinde yer alacak yeni bir
mekân için kazanan proje belli oldu. Tarihi binanın
yanında yapılacak proje aynı zamanda kampüsün idari

binası da olacak. Kentimizin önemli merkezinde,
akademik lisans ve lisansüstü derslerinin de yapılacağı bina, aynı zamanda estetik ve mimari açıdan da
önemli bir merkez olacak. Projelerini sunan 205
katılımcıya teşekkür ediyor, yarışmada dereceye
girenleri tebrik ediyorum.” dedi.

Proje Sergisi ve Kolokyum
Yarışmada dereceye giren projeler Süleyman Demirel
Kültür Merkezi’ndeki fuaye alanında sergilendi. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, Rektör
Yardımcılarımız Prof. Dr. Lütﬁhak Alpkan ve Prof. Dr.
Mustafa Sait Yazgan proje sergisini gezdi. Projelerin
değerlendirilmesi için düzenlenen kolokyumda jüri
üyeleri bir araya geldi. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet
Karaca’nın açılış konuşmasını yaptığı kolokyumda
mimari projeler üzerine konuşuldu.

Jürideki Özel İsimler
Yarışmanın danışman jüri üyeleri arasında,
Prof. Dr. Mehmet Karaca, Prof. Dr. Lütﬁhak
Alpkan, Prof. Dr. Murat Gül, Yüksek Mühendis
Sis Alkan ve Mimar Ömer Yılmaz bulunurken;
mimarlık alanında dikkat çeken işlere imza atan
mezunlarımız, Mimar Özcan Uygur (Jüri
Başkanı), Mimar Melike Altınışık, Mimar Hüseyin Bütüner, Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin ve
İnşaat Mühendisi Günkut Barka da asli jüri üyeleri olarak görev aldı.

29

Bilişim Teknolojileri Zirvesinde
Yarının Dünyasına Bakış

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü (İTÜ İMK) tarafından düzenlenen Bilişim Teknolojileri
Zirvesi (BTZ) 6-7 Aralık 2019 tarihlerinde İTÜ Maçka Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Bilişim sektörünün en prestijli etkinlikleri arasında yer
alan ve bu sene 12’ncisi düzenlenen zirvede yarının
dünyası, yapay zeka, geleceğin teknolojileri, yeni nesil
pazarlama, dijital mobil dünya, bilişim sektörünün dünya
ekonomisindeki yeri, teknoloji ve yönetim gibi birçok
konu masaya yatırıldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu
yıl da Bilişim Teknolojileri Zirvesi kapsamında Türkiye’de

ve dünyada teknolojinin odağındaki konular, sektörün
önde gelen isimleri ve profesyoneller tarafından ele
alındı. Oturumlar, Bilişim Teknolojileri Alanı (BT Alanı),
İnteraktif Bölüm (Speed Networking - Coﬀee Time), Dijifikir, e-iş Fikir Yarışması ve Sosyal Medya Ödülleri başlıklı
5 bölümden oluşan zirveye akademik ve profesyonel
dünyadan geniş katılım oldu.

Teknolojinin, Sanattan İş Dünyasına Pek
Çok Alandaki Kullanımı İrdelendi
Zirvede aralarında FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan
Abdula, Uz. Dr. Kerem Dündar, Ünlü DJ ve Youtuber Doğuş
Çabakçor, KALT ekibinden Ozan Akyol ve Erman Çağlar,
Mercedes-Benz Finansal İşlemler CIO’su Suat Saygın
Tütüncü, P&G Türkiye Kafkaslar & Orta Asya Yönetim
Kurulu Üyesi & Tedarik Zinciri Direktörü Erk Ulugun, Ezel,
Medcezir, Paramparça gibi dizilerde oynamış ünlü oyuncu
Barış Falay, Yazar ve Konuşmacı Metin Hara ve Yazar/Astrolog Dinçer Güner gibi çok sayıda yetkin konuşmacı yer aldı.

Genç Girişimcilerin Hayallerine Destek Oluyor
"BT Alanı” ise bu sene de şirketlerin katılımcılarla birebir iletişim kurabildiği, ürün ve hizmetleri hakkında
tanıtım olanağı veren fuaye alanı olarak konumlandı.
“İnteraktif Bölüm”de, gerçekleştirilen Speed-Network-
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ing ve Coﬀee Time tarzı aktivitelerle de katılımcıların
birbirleri ile etkileşim kurmaları sağlanarak ve Dijiﬁkir
E-iş Fikir Yarışması ile de genç girişimcilerin hayallerinin gerçekleşmesine imkan verildi.

Prof. Dr. Zehra Çataltepe’ye

Uluslararası Kadın Girişimciler Vakfından Ödül
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Zehra Çataltepe İstanbul
Ticaret Odası tarafından 2019 yılı için aday gösterildiği Uluslararası Kadın Girişimciler
Vakfı’nın (IWEC) 2019 yılı “Yılın Girişimci Kadını Ödülü”ne layık görüldü.

İşletme sahibi kadınları düzenli olarak bir araya toplayan ve kâr amacı gütmeyen küresel bir kuruluş olan IWEC Vakfı'nın bu
yıl New Delhi'de (Hindistan) düzenlediği konferansta kadınların iş hayatında güçlendirilmesi, çevre, eğitim, yapay zeka konuları üzerinde duruldu. Konferans, katılımcıların tecrübelerini paylaşmaları ve iş ağı oluşturmaları konusunda yardımcı oldu.

39 Başarılı İş Kadını Arasında İTÜ’lü Prof. Dr. Zehra Çataltepe
2007 yılında Barcelona ve Manhattan Ticaret Odaları
tarafından kurulan ve ABD Dış İşleri Bakanlığı tarafından
desteklenen IWEC’in bu yılki ödül teması “Kadın İşletmelerini Küresel Çapta Birleştirmek: İnovasyon ve Entegrasyona Giden Yol” oldu. IWEC, 12. kez düzenlediği IWEC
Vakfı Konferansı ile dünyanın dört bir yanından 39
olağanüstü kadın girişimcinin başarılarını ödül töreninde
kutladı. İstanbul Ticaret Odası tarafından 2019 yılı için
aday gösterilen İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi öğre-

tim üyesi ve İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulan
‘tazi.ai’ adlı yapay zeka şirketinin sahibi Prof. Dr. Zehra
Çataltepe IWEC 2019 Ödülü’ne değer görüldü. IWEC
Vakfı’nın kuruluş ortaklarından Hindistan Ticaret ve
Sanayi Odaları Federasyonu Bayanlar Örgütü (FICCI-FLO)
tarafından desteklenen ve ev sahipliği yapılan konferans
ile ödül töreni etkinliğinin sponsorları arasında CaixaBank, Microsoft, IBM, IESE, SDI International Corp., Global
Payments gibi önemli kuruluşlar yer aldı.

IWEC Vakfı Ve Ödülü Hakkında
IWEC Vakfı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle 2007'de
kurulan, kadın işletme sahipleri için New York merkezli bir
uluslararası ekonomik güçlendirme kuruluşudur. ABD
Dışişleri Bakanlığı'na ek olarak kurucuları arasında Barselona
Ticaret Odası, Manhattan Ticaret Odası (MCC), Yeni Delhi'deki
FICCI / FLO Odası bulunmaktadır. IWEC'in misyonu, başarılı
kadın girişimciler için küresel bir iş ağı geliştirmek, bilgi,
deneyim ve bağlantı alışverişi için bir platform sunarak
uluslararası pazarlara erişim kazanmalarına ve genişletmelerine yardımcı olmak ve dünyadaki kadın girişimciler ve iş
liderleri arasındaki diyalogu teşvik etmektir. Küresel ölçekte
kadın girişimciliğine katkıda bulunan IWEC, her yıl düzenlediği

ödül töreniyle uluslararası pazarda faaliyet gösteren veya
göstermek isteyen kadınları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Her
sene bünyesine yeni ülkeler katarak daha da büyüyen IWEC’in
organizasyonları kapsamında 2007’den bu yana 40 ülkeden
400’e yakın kadın girişimci ödüle layık görüldü. Bugüne kadar
ödül alan kadınlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret
Bakanı Mezunumuz Ruhsar Pekcan başta olmak üzere 17
Türk yer aldı. Avustralya’dan Amerika’ya kadar dünyanın dört
bir köşesinde kadın girişimciliğini teşvik eden IWEC’in ağındaki
kadın girişimcilerden bu yılki 39 ödülün sahibi, yaklaşık 5.7
milyar dolarlık bir ticaret hacmini temsil ediyor.
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135. Balık Günü

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde Kutlandı
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin kuruluş yıl dönümünü simgeleyen 135.
Balık Günü, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği (DEFAMED) ve İTÜ Denizcilik Fakültesi iş
birliği ile düzenlendi. Geleneksel Balık Günü’nde fakülte mezunlarının yoğun katılımı gözlendi.

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin Tuzla Yerleşkesi’nde
düzenlenen ve büyük ilgi gören etkinliğe İTÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Denizcilik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, İTÜ Gemi İnşaatı ve
Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ergin,

Birleşmiş Milletler Sivil Havacılık Örgütü Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, İMEAK
Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır,
sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri,
fakülte mezunları ve aileleri ile öğrenciler katıldı.

Suay Umut Konferans Salonu açıldı
Balık Günü etkinliği öncesinde fakülte bünyesinde Türk
Denizciliğinin duayeni 1959 İTÜ Makine Bölümü Mezunu
Armatör Mühendis merhum Suay Umut’un adının verildiği
konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi. Salonun açılışını
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve merhum Suay
Umut’un kızı Esra Umut Gürler yaptı. Suay Umut Konferans

Salonu’nun ilk konferansı ise Birleşmiş Milletler Sivil
Havacılık Örgütü Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka tarafından
verildi. Aka, ‘’Denizcilik Sektöründe Global Gelişmeler ve
Mega Gemiler’’ konulu bir konuşma yaptı. Konuşmaların
ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, Esra Umut
Gürler’e ve Suat Hayri Aka’ya teşekkür plaketi sundu.

Denizcilik Fakültemize Yeni Yemekhane ve Laboratuvar
İTÜ Denizcilik Fakültesi Müh. Suay Umut Konferans
Salonu'nda ilk imzalar, sektör ve üniversite iş birliğinin en
güzel örneğine atıldı. İTÜ ile UZMAR Denizcilik arasında İTÜ
Denizcilik Fakültesi'ne yeni yemekhane ve laboratuvar inşa
edilmesini kapsayan sözleşmeye göre okula günlük 1100
kişi kapasiteli yemekhane ve 200 kişilik kafeterya ile birlikte,
son teknolojiye sahip laboratuvarlar yapılacak. Sözleşme
Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca ve UZMAR Yönetim Kurulu
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Başkanı Mezunumuz A. Noyan Altuğ tarafından imzalandı.
135. Balık Günü’nde; İTÜ Rektörü, Tuzla Kaymakamı Ali Akça,
İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Oğuz Salim Söğüt, Salih Zeki
Çakır ile Baybora Yıldırım birer konuşma yaptı. Konuşmalarının ardından, mesleklerindeki 40’ıncı, 50’inci ve 60’ıncı
yıllarını dolduran mezunlar bu başarıya atfen Meslek Onur
Madalyalarını aldılar. Etkinlik, Balık Günü’ne özel hazırlanan
balık menüsünün sunulduğu yemekle sona erdi.

İTÜ Dünyanın En Yeşil
Üniversiteleri Arasında

İTÜ, Üniversite kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI
GreenMetric sıralamasında bir yılda 13 basamak birden yükselerek “Dünyanın en yeşil
54’üncü Kampüsü” oldu.

İTÜ, Türkiye'den, dünya sıralamasında İlk 100'de bulunan tek
üniversite unvanını da elinde bulunduruyor. İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yeşil
Kampüs çalışmalarıyla ülkemizde birçok yeniliği ve ilkleri
hayata geçiren İstanbul Teknik Üniversitesi, dünyanın seçkin
üniversitelerinin kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik
açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında 54.
sırada yer alarak Türkiye’den ilk 100’e giren tek üniversite

oldu. GreenMetric, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri
dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarında değerlendirme yapıyor. Geçen sene 719 üniversite arasından
dünyada 67’inci olan İTÜ, Yeşil Kampüs alanında çalışmalarını
hız kesmeden devam ettirdi. Bu yıl da 780 üniversitenin
değerlendirildiği GreenMetric’te 13 basamak birden yükselerek 54’üncü oldu ve en seçkin üniversiteler arasındaki yerini
aldı. İTÜ Avrupa’nın da en yeşil 28’inci kampüsü oldu.

“Hedeﬁmiz Yeşil, Çevreci ve Daha Sürdürülebilir Bir Kampüs”
İTÜ’nün yeşil kampüs sıralamasında başarısını artırmasını
ve 3 yıldır istikrarlı yükselişi vurgulayan İTÜ Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Karaca, “İlkleri gerçekleştiren üniversite
kimliğimizle Türkiye'ye ilk 100’de olmanın gururunu
yaşatıyoruz.” dedi. Altyapıdan enerjiye, geri dönüşümden
su kaynaklarının etkin kullanımına, ulaşımdan eğitim
alanındaki çalışmalara kadar İTÜ’deki uzmanlarla iş birliği
içerisinde bir yol haritası belirlediklerini kaydeden Prof. Dr.
Karaca şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin Sıfır Atık Politikası,
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
(SKA) gibi çerçeveleri de dikkate alınarak çalışmalarımızı
hızlandırdık. Bu çalışmaların meyvesini de artan katılımcı

sayısına rağmen 13 basamak yükselerek aldığımıza
inanıyoruz.
IU
GreenMetric
sıralamasındaki
bu
yükselişimiz, daha yeşil, daha çevreci ve daha sürdürülebilir bir kampüs olma hedeﬁmizde moral katkısı sağlamıştır.”
İTÜ’nün bundan sonraki hedeﬁnin, sıralamadaki yerini
daha yukarılara taşırken, bünyesindeki tüm kampüsleri
dünyaya örnek teşkil edecek sürdürülebilir yaşam alanları
haline getirmek olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr.
Karaca, “Sıralamalarda yer almak araçtır; nihai amacımız
mutlu ve huzurlu yaşayabildiğimiz bir çevreyi mümkün
kılmak. Tüm İTÜ’lülere ve bu başarıda emeği geçen tüm
ekibimize teşekkür ederim.” diye konuştu.

İTÜ Yeşil Kampüs Projesi
İTÜ “Yeşil Kampüs” projesi ile doğaya ve insana saygılı bir
anlayış benimsendi. Kampüs içindeki doğal hayat
korunarak, kısa ve uzun vadeli bir yapılandırma projesi
başlatıldı. Bu projenin amacının ise insana ve çevreye
saygılı bir bilinç oluşturmak olduğunun altı çizildi.
İTÜ’nün yeşil kampüs anlayışı çerçevesinde hayata
geçirdiği projelerden bazıları şöyle: Bisiklet kenti İTÜ

anlayışı ile kampüs içinde inşa edilen bisiklet ve yürüyüş
yolları, geri dönüşüm bilincini yerleştirmek amacıyla
oluşturulan konteyner bölgeleri, engelli personelin
başına getirildiği engelli birimi, açık ve kapalı spor alanları, peyzaj estetiği ile bütünlük oluşturan doğal yaşam
alanları, atık suyunun ve yağmur suyunun kazanılması
için kullanılan doğa dostu inşa malzemeleri.
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TÜBA Ödülleri’ne
İTÜ Damgası

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bulunan; Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası
Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı), TÜBA-TESEP’ten (Bilimsel
Telif Eser) oluşan “TÜBA Ödülleri” ile “2019 TÜBA Fuat Sezgin Özel Ödülleri” sahiplerini buldu.
İTÜ’lüler 3 kategoride ödüle değer görüldü.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bulunan; Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Uluslararası
Akademi
Ödülleri,
TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim
İnsanı), TÜBA-TESEP’ten (Bilimsel Telif
Eser) oluşan “TÜBA Ödülleri” ile “2019
TÜBA Fuat Sezgin Özel Ödülleri” sahiplerini buldu. İTÜ’lüler 3 kategoride
ödüle değer görüldü. İTÜ Öğretim

Üyeleri Prof. Dr. Güneş Karabulut Kurt ile Doç. Dr. Hülya
Cebeci, Türkiye Bilimler Akademisi 2019 Üstün Başarılı Genç
Bilim İnsanı Ödülü’ne (TÜBA-GEBİP) değer görülürken,
Emekli İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Bir; klasik dönem
İslam bilim ve teknoloji eserlerinin çağdaş yorumu, günümüz
bilim hayatına ve gelecek kuşaklara kazandırılmasındaki

katkıları nedeniyle Fuat Sezgin Hizmet Özel Ödülü’ne, mezunlarımız Ahmet Selami Çalışkan ve Mehmed Ali Çalışkan’ın
İTÜ’nün akademik sponsorluğunda kurdukları İstanbul
Cezeri Müzesi; El-Cezeri'nin makine replikasyonlarını içeren
çağdaş müzesi ve Türkçe’ye kazandırdığı eserle Fuat Sezgin
Kurumsal Özel Ödülü’ne değer görüldü.

İTÜ’lü Genç Akademisyenlere TÜBA-GEBİP Ödülleri
Genç Akademi oluşumunun dünyadaki ilk örneklerinden olan
Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı
Ödülü’nün bu yılki kazananları açıklandı. Bilim insanlarını
teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında 20 farklı
üniversite ve kurumdan 28 üstün başarılı genç bilim insanı
arasında yer alan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Güneş Zeynep Karabulut
Kurt ve Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr.
Hülya Cebeci olarak açıklandı. 2019 TÜBA-GEBİP
Ödülleri’nde akademisyenlerimiz Prof. Dr. Güneş Karabulut
Kurt, Haberleşme Bilgi Teorisi alanında ve Doç. Dr. Hülya
Cebeci, Uçak Mühendisliği alanında ödüle değer görüldüler.

Prof. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt:
“Güvenli haberleşme teknolojileri ülkemiz için
stratejik öneme sahiptir.”
İTÜ Elektronik ve Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt, kablosuz
iletişim sistemlerinde ﬁziksel katmanda ve ağ
katmanında ortak çözümler ile güvenlik açıklarının
kapatılması üzerine çalışmalarından dolayı TÜBA-GEBİP
ödülüne layık görüldü. Çalışmalarının öneminin farkında
olunmasıyla ve ödüllendirilmesiyle ilgili duyduğu gurur ve
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Prof. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt

mutluluğu dile getiren Prof. Dr. Güneş Karabulut Kurt, güvenli
haberleşme teknolojilerinin ülkemiz için stratejik öneme sahip
olduğunu belirtti. Özellikle endüstriyel nesnelerin interneti
(IoT) sistemlerinin yaygınlaşması ile, internet artık sadece
kişileri değil, milyonlarca nesneyi de bağlayan çok daha
önemli bir alt yapı sistemine dönüşeceğini belirten Prof. Dr.
Kurt bu bağlantıların güvenliği, toplumdaki kritik sistemlerin
ve üretim yapan fabrikaların devamlılığı, raﬁnerilerin ve santrallerin çalışmasının aksamaması, traﬁğin güvenli bir şekilde
akmaya devam etmesi gibi pek çok kritik sistem için daha da
artan bir öneme sahip olacağını söyledi. Dr. Kurt’un bu alanda-

ki çalışmalarının, klasik şifre tabanlı yöntemlerin yerini alarak,
güvenlik yetkinliklerini önemli ölçüde artırması hedeﬂeniyor.
Kendisinin özellikle siber ﬁziksel yöntemler, akıllı anten
sistemleri, akıllı ﬁltre tasarımları ve yapay gürültü üretim
sistemleri üzerinde çalışmaları bu katma değeri oluşturacak.
Kablosuz iletişim alanında 50’nin üzerinde uluslararası yayını
ve 1000’in üzerinde atıfı bulunan ve pek çok ulusal ve uluslararası üniversite ve endüstri kuruluşu ile ortak proje yürüten
Prof. Dr. Güneş Karabulut Kurt, TÜBA-GEBİP ödülünün de
sağladığı destek ile, bu alandaki çalışmalarını önümüzdeki
yıllarda da artan bir hızla devam ettireceğini belirtti.

Doç. Dr. Hülya Cebeci:
“Bu ödül tek başına kazanılmış bir
başarı değildir.”
Doç. Dr. Hülya Cebeci ödüle; nanomalzemeler, nanoteknoloji ve kompozit malzeme uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde yaptığı üstün nitelikli çalışmalar nedeniyle
hak kazandı. Yapısal kompozitlerin havacılık, uzay ve
savunma alanındaki uygulamalarını yürüten Doç. Dr. Cebeci
ödülle ilgili değerlendirmesinde “Heyecanlı ve mutluyum.
Özellikle bilimsel çalışmalarıma ivme kazandıracağını
düşündüğüm bu ödül tek başına kazanılmış bir başarı
değildir. İyi bir ekip ve başarılı ortak çalışmaların sonucunda
gelmiş olması beni ve araştırma grubumu gururlandırmıştır.
Üniversite-sanayi iş birliğinde etkin projeler yapmak, prestijli dergilerde makaleler yayımlamak, ülkemizin ihtiyacı olan

Doç. Dr. Hülya Cebeci

araştırmacı gençleri yetiştirmek ve uluslararası görünürlük
akademisyenler olarak temel hedeﬂerimiz. Bunları
gerçekleştirebilmek adına daha çok çalışma motivasyonu
veren bu ödül için teşekkür ediyorum.” sözlerini dile getirdi.

TÜBA Fuat Sezgin Hizmet Özel Ödülü Prof. Dr. Atilla Bir’e
TÜBA tarafından merhum TÜBA Şeref Üyesi Fuat Sezgin adına
2019 yılında ihdas edilen ödül programına yapılan başvuruların
hakem komiteleri tarafından değerlendirilmesi sonucu “Üstün
Başarılı Genç Bilim İnsanı, Eser, Özel (Hizmet, Bireysel ve
Kurumsal)” olmak üzere toplam beş ödül sahibini buldu. 2019
yılının “Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmesiyle Fuat Sezgin’i anmak

üzere pek çok etkinlik gerçekleştiren Akademi, bu kapsamında
Fuat Sezgin Özel Ödülleri’ni de ihdas etti. Emekli Öğretim
Üyemiz Prof. Dr. Atilla Bir; klasik dönem İslam bilim ve teknoloji
eserlerinin çağdaş yorumu ile birlikte günümüz bilim hayatına
ve gelecek kuşaklara kazandırılmasındaki katkıları nedeniyle
Fuat Sezgin Hizmet Özel Ödülü’ne layık görüldü.

TÜBA Fuat Sezgin Kurumsal Özel Ödülü İTÜ’lülerin Kurduğu İstanbul Cezeri Müzesi’ne
TÜBA Şeref Üyesi Fuat Sezgin adına 2019 yılında verilen özel
ödüllerin 5 kategorisinden biri olan TÜBA Fuat Sezgin Kurumsal Özel Ödülü’nü mezunlarımız Ahmet Selami Çalışkan ve
Mehmed Ali Çalışkan’ın kurdukları İstanbul Cezeri Müzesi
almaya hak kazandı. İstanbul Cezeri Müzesi; İslam medeniyetinin en önemli mucit ve mühendislerinden biri olan El-Cezeri'nin
olağanüstü makinelerine dair eserinin Türkçeye kazandırılması
ve eserde yer alan teknolojik cihazların replikasyonu ile çağdaş
bir müze oluşturulması dolayısıyla Fuat Sezgin Kurumsal Özel
Ödülü’nü aldı. Müzenin akademik sponsorluğunu da İTÜ üstlendi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İTÜ Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Karaca “İstanbul Cezeri Müzesi küratörü Mehmed
Ali Çalışkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Selami

Çalışkan’ı, mezunlarımız olarak kazandıkları bu özel ödülden
dolayı tebrik ederim. Artuklu Sarayı'nda 26 yıl başmühendislik
yapan El-Cezeri'nin 13. yüzyılda kaleme aldığı Kitab-ül Hiyel
isimli kitabında yer alan makine çizimleri tarife uygun bir şekilde üretilerek İstanbul Cezeri Müzesi’nde açılan sergide 6 ay
boyunca sanatseverlerle buluştu. Bilim tarihi arkeolojisi
sayılabilecek yapısıyla dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan
ve İTÜ tarafından da desteklenen sergi, mekanik tarihi açısından da oldukça önemli bir rol oynadı.” dedi. Bilim dünyasında
özel ve saygın bir konuma sahip olan 2019 yılı TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP ödülleri ile 2019 TÜBA Fuat
Sezgin Özel Ödülleri, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde
düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
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