
Yenilenebilir

Enerji
6. Yaşını Kutladı

İTÜ MAGNET

İTÜ MAGNET  Firması
ACROME’u Tanıyalım!

İTÜ ÇEKİRDEK
İTÜ ÇEKİRDEK

ING Bank ve İTÜ ARI Teknokent’ten
İTÜ ARI TEKNOKENT

Fintech Girişimcilerine Destek İçin İş Birliği

İTÜNOVA TTO
tarafından hazırlanmıştır.

SAYI

8
TEMMUZ

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

2017





Ercan Çitil
İTÜNOVA TTO Genel Müdürü

Yeniliklerle dolu
bir sayı

Ba
şla

rke
n

Bu ay sekizincisini yayınlayacağımız H2O dergimizde kendini 
klonlayan balıktan, dünyanın en büyük rüzgâr tirbününe, yapay 
güneşten, yenilenebilir enerji alanında yeni gelişmelere kadar 
birçok alanda haberle karşınızdayız.

İTÜ tarafında Ambato Üniversitesi ile yapılan iş birliği gibi birçok 
önemli gelişmeler yaşanırken İTÜ’lü kadın spor takımlarımızın elde 
ettiği başarılarla gururlandık.

İTÜ Uydu Takımını ABD’ye yolculayacağımız sayımızda, Prof. Dr. 
Melike Nikbay’a NATO’dan verilen uluslararası görev bir diğer 
sevindirici gelişme.

İTÜ ARI Teknokent ise ING Bank ile önemli bir iş birliği protokolüne 
imza attı. Fintech girişimlerine destek için gerçekleştirilen bu iş 
birliği anlaşması kapsamında Big Bang Girişimcilik Yarışması’nda 
ING tarafından başarılı bulunan Fintech girişimlere toplamda 40 
bin Euro ödül dağıtılacak.
Geçtiğimiz günlerde 6. yaşını kutlayan İTÜ Çekirdek’te bu ay neler 
olduğuna göz atarken TELEPORTER’ın başarı hikâyesini 
kendilerinden öğreneceksiniz. Ayrıca Uluslararası Hızlandırma 
Programı İTÜ GATE kapsamında ABD’ye giden girişimciler 
deneyimlerini sizler için paylaştı.

Son olarak İTÜNOVA TTO olarak geçtiğimiz sayıda bahsettiğimiz 
gibi aldığımız olumlu geri bildirimler sonrası devamına karar 
verdiğimiz eğitimler serisinde bu ay “Dijital Pazarlamada Dönüşüm 
Odaklı Tasarım Eğitimi”ni düzenledik. Dijital Pazarlama Danışmanı 
Sezgin Devrim Ekmekçi ve Grafik Tasarımcı Pars Kunt’un eğitmen 
olarak katıldığı etkinliğe, öğrenci, girişimci, orta ölçekli şirketler ve 
önde gelen firmaların dijital pazarlama, tasarım ekipleri katıldı. 
Sıradaki eğitim için çalışmalar başladı!
Yeni sayılarda görüşmek üzere, keyifli okumalar!

Saygılarımızla,
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İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil geçtiğimiz günlerde Sanayi Gazetesi ile bir 
röportaj gerçekleştirdi. Röportajda İTÜNOVA TTO’nun çalışmalarından, Türkiye’de ve 
Dünya’da gelişen TTO ofisleri ve Ar-Ge faaliyetlerinden bahsetti. Dr. Ercan Çitil ile Sanayi 

Gazetesi’nden Ümit Uçar’ın gerçekleştirdiği bu röportajı sizler için derledik! 
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Dr. Ercan Çitil

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen akademik 

çalışmaları ve yeni teknolojileri sanayinin hizmetine 

hızlıca sunmak üzere yola çıkan İTÜNOVA TTO, diğer 

Kurduğu farklı modelle başarı çıtasını yükselten 

İTÜNOVA TTO, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik 

yürüttüğü projelerden 110’una patent alarak, 

çalışmalarının meyvelerini topluyor.

Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil 
İTÜNOVA TTO 

Sanayi Gazetesi’nde!

TEKNOLOJİNİN ARAYÜZÜ

ÜNİVERSİTE VE SANAYİNİN TERCÜMANI
TTO’lardan farklı yapısıyla Ar-Ge ve inovasyon 

ekosistemine adını yazdırdı. TTO olarak tanımlanan 

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş; İTÜ, İTÜ Vakfı ve İTÜ ARI 
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Teknokent hissedarlığında, özellikle bir “şirket” olarak, 

özel sektör standartlarında ve hızında hizmet sunuyor. 

İTÜNOVA TTO, yürüttüğü 320 Ar-Ge projesi ve 110 

patentiyle inovasyonun itici güçlerinden biri haline 

geldi. Sanayi Gazetesi’ne bilgi veren İTÜNOVA TTO 

Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil, üniversite ve sanayi 

arasında bir “arayüz” vazifesi gördüklerini söyledi. 

İTÜNOVA TTO’nun üniversite ile sanayi arasında bir 

nevi “tercümanlık” yaptığını belirten Çitil, “Sanayinin 

ve akademinin gündemleri, yoğunlukları çok farklı. 

Bizim gibi yapılar bunları modere ediyor. Örneğin 

sanayici rekabet içinde ayakta kalma mücadelesi 

veriyor.  Akademinin de kendine göre gündemi var. Biz 

TTO olarak arada tercüme görevi görerek, her iki 

tarafın da işlerini kolaylaştırıyoruz. Böylece, normal 

şartlarda oluşmayacak projeler veya patentler hayata 

geçebiliyor” dedi.

Dr. Ercan Çitil, İTÜNOVA TTO’nun farklı bir modelle 

kurulan bir anonim şirket olduğunu söyledi. Bir 

projenin fonunun bulunmasından, projenin 

yürütülmesine, daha sonra ortaya çıkan patentin 

ticarileştirilmesine, girişimcilerin desteklenmesine 

kadar farklı bir portföye sahip olduklarını anlatan Çitil, 

“Yurt dışındaki TTO’lardan biraz farklıyız. Bizdeki 

sistem bütüncül. Yurt dışındaki sistemlerde buluş 

üzerinden giden bir yapılanma var; patent alma ve 

ticarileştirilmesine dönük. Türkiye’de ise bir fikri olan 

girişimci ya da akademisyenin bu fikri desteklenmeye 

uygunsa, süreç bundan sonra başlıyor” dedi.

BÜTÜNCÜL SİSTEM

Çitil, Türkiye’de TTO’ların üç ana modele göre 

kurulduğunu belirterek, “Birincisi, TTO’lar rektörlük 

içinde birim olarak kurulabiliyor. İkincisi, TGB’lerde 

yönetici şirket ya da onun bir birimi gibi 

kurulabiliyorlar. Üçüncüsü de İTÜNOVA’da olduğu gibi 

bağımsız bir tüzel kişilik olarak şirket yapısında ortaya 

çıkabiliyor. Biz İTÜ olarak üçüncü seçeneği tercih ettik 

ve onun faydasını görüyoruz. Çünkü, sanayiyle 

çalışabilmeniz için ve oranın hızını yakalayabilmeniz 

için özel sektör kalitesinde ve hızında hizmet 

vermeniz lazım. Bu, diğer modellerde bazen mümkün 

olmayabiliyor. Onun için özel sektör standardında 

çalışacak, hızlı hareket edebilecek yapılar gerekiyor. 

ÖZEL SEKTÖR HIZINDA

Tamamen devlet ya da yurt dışı desteğin-
den ziyade, sanayicilerin de TTO projeleri-
ni kendileri finanse etmeye başladıklarını 
dile getiren Genel Müdür, “Böylece sanay-
ici geliştirmek istediği ya da eksik 
gördüğü ürünleri, geliştirilmesi için bize 
iletiyor. Biz bu konularla ilgili öğrenci ve 
hocaları eşleştirip, o konularda çalışıl-
masını ve ürün geliştirilmesini sağlamış 
oluyoruz. Örneğin, TAİ-TUSAŞ’la iki kişilik 
bir uçak geliştireceğiz. Bu projede 25 
öğrencimiz çalışacak akademisyenlerimi-
zle birlikte. TAİ-TUSAŞ uçağın yapımını, 
biz tasarımını üstlendik” dedi

UÇAK GELİŞTİRECEK

Dr. Ercan Çitil, TTO’lar için yurt dışındaki modeli aynen 

kopyalamak yerine Türkiye’ye özgü bir model üretmek 

gerektiğini söyledi. İTÜNOVA TTO’nun modelinin iyi 

işlediğini dile getiren Çitil, “Belli bir yerden sonra 

üniversite, TGB’ler ve sanayi için TTO’lar itici güç 

haline gelebiliyor. İngiltere ve ABD’de bazı TTO’lar, 

kendi fonlarını kendileri yaratıyor. Bir nevi konunun 

‘kutup yıldızı’ bunlar haline geliyor.Bizim de gelmek 

istediğimiz nokta bu yönde” diye konuştu.

İTİCİ GÜÇ

Patentlerin ticarileştirilmesinin uzun süreler aldığını 

anlatan Çitil, şöyle devam etti:

“Ama bunu yakaladığınız anda ekosisteme büyük 

katkınız oluyor. 100 patentten 1’ini ticarileştirdiğiniz 

ve ciddi bir katkı geldiği anda, o hem başarı hikayesi 

olarak ekosisteme olumlu yansıyor hem gelecek 

gelirle diğer projeleri finanse etme şansınız doğuyor. 

Bizim amacımız ekosistemin büyümesini sağlamak. 

Kar amaçlı bir kuruluş değiliz. Girişimcilerin, akademik 

firmaların ya da projelerin büyümesini sağlamayı 

HEDEF İLERİ TEKNOLOJİ

Çünkü sanayicinin ve akademisyenin beklemeye vakti 

yok diye konuştu.
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Çitil, üniversite-sanayi iş birliğinin kurulması için, 

TTO’ların sanayi kuruluşlarına yakın olması gerektiğini 

söyledi. Bilgiyi sanayiyle buluşturmak için OSB’ler 

içinde de şubeler açılmasının faydalı olacağına dikkat 

çeken Çitil, “TTO’lar arasında da iş birlikleri olmalı. Belki 

ortaklıklar, iş bölümleri yapmak faydalı olabilir diye 

düşünüyorum.Türkiye’de Ar-Ge ve fonlama anlamında 

ciddi bir para akışı var. Ama belli bir yerden sonra bu da 

çok fayda sağlamıyor.  Yapıyı düzeltmediğinizde 

istediğiniz kadar para basın, daha fazla ileri gitmiyor” 

değerlendirmesini yaptı.

OSB’YE ŞUBE

Genel Müdür Çitil, yeni bir kavram olan “teknoloji 

transfer profesyonelliği” ile ilgili bilgi verdi. Meslekleri 

mühendislik, işletmecilik olan insanların patent 

vekilliği, patent uzmanlığı veya proje yöneticisi olarak 

çalışmasının beklendiğini belirten Çitil, “Bu, farklı bir 

mesleğe adım atmak demek. 

TEKNOLOJİ TRANSFER
PROFESYONELLİĞİ

Cambridge Enterprise ile daha önce başlayan bir 

eğitim programının sonucunda,Mart ayında İstanbul’da 

bir toplantı yapıldığını dile getiren Çitil, “Bunun 

sonunda Cambridge’de küçük bir ofis de açtık. 

Ürününüzü yurt dışına açmak zorundasınız global 

ortamda. Bunun için İTÜ GATE Programı’nda Chicago, 

San Francisco ofisleri olduğu gibi, Avrupa’da da Arı 

Teknokent'le ortak açtığımız ilk ofis Cambridge’de 

oldu. Böylece Cambridge’nin patent portföyünü de 

inceleme şansımız olacak” diye konuştu.

DÜNYAYA AÇILAN PENCERE

İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil, şunları 

kaydetti: “Şu anda ülkemiz için Ar-Ge inovasyon çok 

kritik bir şey. Hayatta kalma meselesi. Bu lüks değil. 

Bu savaşı kazanamazsak ülkenin geleceği zor olacak. 

Dünyaya, ileri teknoloji ürünü ihracatına dayalı yapılar 

hakim. Sizin ne kadar doğal kaynağınız da olsa, bu 

alanlarda yoksanız ileride hayatta kalma şansınız 

zorlaşıyor. Ülkede kaynak var, fonlar veriliyor. Ama 

bunları kullanacak yapıların, iş birliklerinin artması 

gerekiyor. OSB, üniversite ve sanayinin iyi bir şekilde 

çalışması lazım. Üniversiteler ne kadar iyi bilimsel bilgi 

üretse de ürüne dönüşebilmesi için sanayi gerekiyor. 

Tam tersi de sanayicinin o düzeyde günlük işler 

arasında bilimi takip etmesi mümkün değil. Bunlar bir 

araya gelirse çok hızlı ürüne dönüşebilecek."

ÜRÜNE DÖNÜŞMELİ

hedefliyoruz. Gelen tüm kaynakları yeni patent-proje 

üretmek ve öğrencilerin fonlanması gibi işlerde 

kullanıyoruz. Yani çarkı döndürmek üzerine kurulmuş 

bir yapıyız. Amacımız, Türkiye’den ileri teknolojili 

ürünler ihraç edebilmek ve bunlara katkı 

sağlayabilmek."

TTO’ların yaşadığı en büyük sorun maddi olarak 
sürdürülebilirlikse, ikinci en önemli sorun da insan 
kaynaklarıdır. TTO’ların ortak kuruluşu ÜSİMP (Üniversite 
Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu)’nun Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’na ‘teknoloji transfer profesyoneli’ 
tanımı ile ilgili bir başvurusu oldu.Bu tanımlanırsa 
insanlar önlerini daha iyi görecekler” dedi.
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İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil, şunları 

kaydetti: “Şu anda ülkemiz için Ar-Ge inovasyon çok 

kritik bir şey. Hayatta kalma meselesi. Bu lüks değil. 

Bu savaşı kazanamazsak ülkenin geleceği zor olacak. 

Dünyaya, ileri teknoloji ürünü ihracatına dayalı yapılar 

hakim. Sizin ne kadar doğal kaynağınız da olsa, bu 

alanlarda yoksanız ileride hayatta kalma şansınız 

zorlaşıyor. Ülkede kaynak var, fonlar veriliyor. Ama 

bunları kullanacak yapıların, iş birliklerinin artması 

gerekiyor. OSB, üniversite ve sanayinin iyi bir şekilde 

çalışması lazım. Üniversiteler ne kadar iyi bilimsel bilgi 

üretse de ürüne dönüşebilmesi için sanayi gerekiyor. 

Tam tersi de sanayicinin o düzeyde günlük işler 

arasında bilimi takip etmesi mümkün değil. Bunlar bir 

araya gelirse çok hızlı ürüne dönüşebilecek."

ÜRÜNE DÖNÜŞMELİ

hedefliyoruz. Gelen tüm kaynakları yeni patent-proje 

üretmek ve öğrencilerin fonlanması gibi işlerde 

kullanıyoruz. Yani çarkı döndürmek üzerine kurulmuş 

bir yapıyız. Amacımız, Türkiye’den ileri teknolojili 

ürünler ihraç edebilmek ve bunlara katkı 

sağlayabilmek."

TTO’ların yaşadığı en büyük sorun maddi olarak 
sürdürülebilirlikse, ikinci en önemli sorun da insan 
kaynaklarıdır. TTO’ların ortak kuruluşu ÜSİMP (Üniversite 
Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu)’nun Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’na ‘teknoloji transfer profesyoneli’ 
tanımı ile ilgili bir başvurusu oldu.Bu tanımlanırsa 
insanlar önlerini daha iyi görecekler” dedi.

Yenilenebilir  Enerji 
Küresel ısınmanın sürekli etkisini artırdığı günümüzde, ‘rekor seviyede’ 

tabirini bir hayli sık duymaya başladık.
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Geçtiğimiz yılın her ayı arka arkaya rekor seviyede 

sıcaklıklar kaydetti ve 2016’ya kadar her yıl bir 

öncekine kıyasla rekor seviyede daha sıcaktı. Yakın 

zamanda deniz seviyesi, okyanus sıcaklığı ve 

karbondioksit seviyesi artışında yeni rekorlar 

kaydedildi. Öte yandan iklim açısından pozitif 

rekorlara da imza atılıyor. Bunlardan en günceli, 

yenilenebilir enerji konusunda yeni ulusal rekorunu 

kıran Almanya’dan geldi. Avrupalı milletin 30 Nisan 

tarihinde tükettiği elektriğin yüzde 85’i rüzgar, güneş 

ve hidroelektrik gibi yenilenebilir kaynaklardan 

üretildi. O tarihte Almanya’nın kömür bazlı elektrik 

istasyonlarının büyük çoğunluğu çalışmıyordu bile. 

Agora Energiewende uzmanı Patrick Graichen, 

Almanya’nın temiz enerji kararlılığına atıfta bulunarak, 

Rekorunu Kırdı

Almanya 

30 Nisan gibi günlerin 2030 yılında tamamen sıradan 

hale geleceğini öngörüyor. National Geographic, 

Almanya’yı büyük endüstri devletlerinin enerji 

devrimcisi olarak tanımlıyor. Ülke 2030 yılında içten 

yanmalı motorların kullanımını yasaklamayı, 2050 

yılında ise karbon salınımını 1990’lardaki seviyenin 

yüzde 20’si oranında azaltmayı planlıyor. Almanya 

dünyanın geri kalanına iyi örnek olan tek ülke değil. 

Kanada 2015 yılında enerji ihtiyacının yüzde 66’sını 

yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşıladı. İspanya, 

Kosta Rika ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler fosil 

yakıtlara bağımlılıklarını azaltmak yolunda önemli 

adımlar attılar. Geçtiğimiz yıl Avrupa enerji şebekesine 

eklenen yeni enerji kaynaklarının yüzde 90’ı 

yenilenebilirdi.
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Dr. Ercan ÇitilProf. Dr. Alper Ünal

İTÜ, İTÜ ARI Teknokent, İTÜNOVA TTO başta olmak üzere, bütün İTÜ ekosisteminin katıldığı 
Pulmann Hotel’de düzenlenen Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı oldukça yoğun geçti. 
Başarılı çalışmaları ve ürün prototiplerini standında sergileyen İTÜ Fuar’da dikkat çekerken, 

interaktif soru cevap yarışmasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı.

Fuar’da ziyaretçileri karşılayan ve onlara merak 

edilenlerle ilgili bilgiler aktaran, iş birliği görüşmeleri 

yürüten İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal ve 

Ar-Ge 
Zirvesi  ve  Fuarı’na 

İTÜ Damgası

İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil Fuar’dan 

beklentilerini ve İTÜNOVA TTO’nun çalışmaları ile ilgili 

bilgileri aktardılar. 
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Dr. Ercan Çitil ”Toplam Bütçesi
100 Milyon ₺’yı geçmiş

320’nin üzerinde proje yapmış 
durumdayız.” 

“Ar-Ge İşbirlikleri Fuarı Zirvesi’ndeyiz. Hemen şunu 

söyleyeyim, bu fuar çok önemli bir fuar. Çünkü ilk defa 

Türkiye’de Ar-Ge ile ilgili kamu kurumu, özel sektör, 

üniversiteleri bir araya getiren bir fuar. İTÜ olarak çok 

önem veriyoruz. İTÜ ARI Teknokent’imiz, İTÜNOVA 

TTO’muz ve İTÜ olarak beraber buradayız. Tabi 

İTÜNOVA TTO burada ayrıcalıklı bir yeri var çünkü 

üniversitede yapılan temel bilimlerden tutun, 

mühendislikten çıkan ürünlerin ticarileşmesi, özel 

sektörle, kamu ile beraber ortak çalışmaların 

yapılmasını sağlayan bir yapı. İTÜNOVA TTO zaten 

başarısını ortaya koymuş durumda.” 

“Burada bulunmaktan çok mutluyuz çünkü tüm paydaşların 

bulunduğu bir ortam; kamu-üniversite-sanayi. Bizde İTÜ’de, 

İTÜ’nün 250 yıla yaklaşan akademik bilgi birikiminde 

üniversitede var olan bilgiyi ve tecrübeyi sanayiye 

aktarmaya çalışıyoruz. İTÜNOVA TTO olarak şu anda 

dördüncü yılımızdayız. İTÜ’nün sanayi ile buluşan ara yüzü 

olarak 320’nin üzerinde proje yapmış durumdayız. Bunların 

toplam bütçesi 100 milyon ₺’yı geçmiş durumda. Buradan 

da çok sayıda patent ve ticarileştirme çalışması çıktı. Ne 

yapıyoruz biz? Özellikle, İTÜ, İTÜ ARI Teknokent ve 

İTÜNOVA TTO olarak birlikte hem akademisyenlerimize 

hem girişimcilerimize fikirlerini ürüne dönüştürme 

konusunda her aşamada destek oluyoruz. Fon bulmadan, 

projenin yürütülmesine, patent alımından, 

ticarileştirilmesine kadar her alanda faaliyetlerimiz var. 

Şuan 110’u geçti patent sayımız ve geçen yıl örneğin; bir 

akademisyenimizin yazılımını ABD’ye lisansladık. Bu 

örnekleri arttırmak için azimle çalışıyoruz. Aynı zamanda 

ürün üretilmesi konusunda da her türlü desteği vermeye 

çalışıyoruz. Böyle bir ortamda özellikle fuar boyunca 

gerçekleşecek ikili görüşmeler sayesinde bu 

faaliyetlerimizde hız kazanacaktır. Ayrıca rektör 

Yardımcımız Prof. Dr. Alper Ünal nezdinde İTÜ’ye de 

teşekkür ediyorum bizlere olan destekleri için.”
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Gün geçtikçe enerji kaynaklarının tükendiği, dolayısıyla yenilebilir enerjinin bir 
zorunluluğa dönüşmeye başladığı günümüzde, İngiltere’de dev bir gelişme yaşandı. Ada 

ülkesi, Liverpool açıklarına kurduğu devasa rüzgar türbinleriyle güç üretmeye başladı.

Açıklarında Enerji   Üretmeye Başladı

Dünyanın En Büyük Rüzgar Türbinleri 

Danimarka kökenli Dong Energy tarafından kurulan 
rüzgar türbinleri, bundan 10 yıl önce SeaScape 
Energy tarafından kurulan ve daha sonrasında Dong 
Energy’nin satın aldığı Burbo Bank santralinin bir 
uzantısı niteliğinde. Ancak yeni türbinler, eskisine 
nazaran hem çok büyük hem de daha güçlü. “Daha 
güçlü, daha iyi ve hepsinden önemlisi daha az 
maliyetli” şeklinde tanıtılan Burbo Bank uzantısı, 
şimdiye kadar yapılan en güçlü ve en büyük rüzgar 
türbinlerinden oluşuyor. 195 metre uzunluğundaki 
32 adet türbinin her biri 8 megawatt güç 
üretebiliyor. Bunu çarpıcı bir örnekle açıklamak 
gerekirse; rüzgar türbininin kanatları bir kez 
döndüğünde, bir eve 29 saat boyunca yetecek enerji 
açığa çıkmış oluyor.

Dong Energy İngiltere sorumlusu Benjamin Sykes, 8 
MW’lık türbinlerin dünya çapında ticari açıdan ilk kez 
kullanılmaya başlandığına vurgu yaparak, bunun hem 
İngiltere hem de endüstri açısından bir dönüm noktası 
olduğunu ifade ediyor. İngiltere rüzgar enerjisi 
konusunda deneyimli olsa da gücüne güç katılan Burbo 
Bank santraliyle beraber endüstride lider ülke konumuna 
gelmiş durumda. Ülkenin denizcilik geçmişi, yatırımcılara 
kolaylık sağlayan düzenlemeler ve devlet teşviğinin 
bunda payı büyük. Açık denizlerinde dünyanın geri 
kalanından daha fazla rüzgar gücüne sahip olan ülkede 
artık 5,3 gigawatt güç sağlanabiliyor. Bu da 4,3 milyon 
eve yetecek kadar enerji demek. Tüm bu etkileyici 
rakamlara rağmen Dong Energy’nin yerinde durmaya 
niyeti yok. Temiz enerji şirketi, yakın gelecekte 13-15 
MW’lık gar türbinleri inşa etmeyi planlıyor.



12

Gün geçtikçe enerji kaynaklarının tükendiği, dolayısıyla yenilebilir enerjinin bir 
zorunluluğa dönüşmeye başladığı günümüzde, İngiltere’de dev bir gelişme yaşandı. Ada 

ülkesi, Liverpool açıklarına kurduğu devasa rüzgar türbinleriyle güç üretmeye başladı.

Açıklarında Enerji   Üretmeye Başladı

Dünyanın En Büyük Rüzgar Türbinleri 

Danimarka kökenli Dong Energy tarafından kurulan 
rüzgar türbinleri, bundan 10 yıl önce SeaScape 
Energy tarafından kurulan ve daha sonrasında Dong 
Energy’nin satın aldığı Burbo Bank santralinin bir 
uzantısı niteliğinde. Ancak yeni türbinler, eskisine 
nazaran hem çok büyük hem de daha güçlü. “Daha 
güçlü, daha iyi ve hepsinden önemlisi daha az 
maliyetli” şeklinde tanıtılan Burbo Bank uzantısı, 
şimdiye kadar yapılan en güçlü ve en büyük rüzgar 
türbinlerinden oluşuyor. 195 metre uzunluğundaki 
32 adet türbinin her biri 8 megawatt güç 
üretebiliyor. Bunu çarpıcı bir örnekle açıklamak 
gerekirse; rüzgar türbininin kanatları bir kez 
döndüğünde, bir eve 29 saat boyunca yetecek enerji 
açığa çıkmış oluyor.

Dong Energy İngiltere sorumlusu Benjamin Sykes, 8 
MW’lık türbinlerin dünya çapında ticari açıdan ilk kez 
kullanılmaya başlandığına vurgu yaparak, bunun hem 
İngiltere hem de endüstri açısından bir dönüm noktası 
olduğunu ifade ediyor. İngiltere rüzgar enerjisi 
konusunda deneyimli olsa da gücüne güç katılan Burbo 
Bank santraliyle beraber endüstride lider ülke konumuna 
gelmiş durumda. Ülkenin denizcilik geçmişi, yatırımcılara 
kolaylık sağlayan düzenlemeler ve devlet teşviğinin 
bunda payı büyük. Açık denizlerinde dünyanın geri 
kalanından daha fazla rüzgar gücüne sahip olan ülkede 
artık 5,3 gigawatt güç sağlanabiliyor. Bu da 4,3 milyon 
eve yetecek kadar enerji demek. Tüm bu etkileyici 
rakamlara rağmen Dong Energy’nin yerinde durmaya 
niyeti yok. Temiz enerji şirketi, yakın gelecekte 13-15 
MW’lık gar türbinleri inşa etmeyi planlıyor.

Kendini Klonlayabilen

İlk Omurgalı Canlı Melez Bir Balık
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Bilim insanları daha önce insanoğlu tarafından görülmemiş bir keşif yaptı: Kendini 
klonlayabilen bir balık. Küçük bir Portekiz balığı, bu yeteneğini kullanmak için diğer 

balıkların yumurtalarını çalmak zorunda.

Squalius alburnoides’in üreme alışkanlıklarını 

gözlemleyen araştırmacılar, bir balığın babasıyla 

tıpatıp aynı genetik koda sahip olduğunu fark etti. S. 

alburnoides gizli yeteneği keşfedilmeden önce de 

özeldi. Balık, bugün birisinin nesli tükenmiş olmakla 

birlikte, iki türün birleşiminden oluşan bir melez. Bu 

keşif, eşeysiz üreme veya erkeğin dişiye ihtiyaç 

duymadan üremesine iyi bir örnek. Dişilerin erkekler 

olmadan ürediği eşeysiz üreme şekli döllemesiz 

çoğalma doğada bir hayli yaygın. İnsanoğlu uzun 

zamandır, dişisiz -androjenez- üremenin mümkün 

olmadığını düşünüyordu. Daha sonra kimi karınca ve 

istiridye türleri gibi basit hayvanların bunu yapabildiği 

fark edildi. Bu yeteneğe sahip olduğu fark edilen en 

karmaşık ve ilk omurgalı canlı ise S. alburnoides oldu. 

Androjenez çok nadir yaşandığından, üremenin tam 

anlamıyla nasıl gerçekleştiği hâlâ bir soru işareti. Bu 

noktada bir teori öne çıkıyor: Erkek balığın normalden 

iki kat daha fazla genetik içerik yüklü bir sperm üretip, 

bunu çaldığı bir yumurtanın içine koyuyor ve 

yumurtanın içindeki genleri yok ediyor. Androjenez 

üremede canlı kendini kopyalayarak genetik çeşitliliği 

azaltır ve bu riskli bir durumdur. Eğer tüm canlı 

türlerinin genetik kodları birbirlerine çok benzer olursa, 

doğadaki tek bir büyük değişim tüm türlerin yok olması 

için yeterli oldu. Fakat neyse ki androjenez üreme 

ekosistem dengesini bozmayacak kadar nadir 

yaşanıyor. Edinburg Üniversitesi biyologlarından Laura 

Ross, The Scientist’e verdiği demeçte: “Bu garip üreme 

şekli, birbirlerine yakın iki türün evrimsel tarihlerinin 

bir noktasında birbirlerine kaynaşmalarıyla ortaya 

çıkmışa benziyor.” diyor.



Dönüşüm Odaklı Tasarım Eğitimi
Gerçekleştirildi!
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İTÜNOVA TTO’nun düzenlediği “Dijital Pazarlamada Dönüşüm Odaklı Tasarım Eğitimi” 15 
Haziran 2017 Perşembe günü İTÜ Ayazağa Yerleşkesi SC3 / UHeM Binası Konferans 

Salonu’nda gerçekleştirildi.

Dijital Pazarlama Danışmanı Sezgin Devrim Ekmekçi 
ve Pars Design kurucusu Grafik Tasarımcı Pars 
Kunt’un eğitmen olarak görev aldığı programa, 

öğrenci, girişimci, ya da orta ölçekli şirketler ile 
Türkiye’nin önde gelen firmalarından dijital 
pazarlama, tasarım ekipleri katıldı.
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İnteraktif şekilde gerçekleşen eğitimde Devrim 
Ekmekçi ve Pars Kunt katılımcılara;
- Dijitalde satın alma yolculuğu 
- Etkin ve işlevsel bir tasarım için hazırlıklar 
- Akıcı bir tasarım süreci oluşturma
- Dönüşüm odaklı tasarım prensipleri 
- Uygulanabilir bir yol haritası için doğru 
yaklaşımlar
- Dünya’dan ve Türkiye’den başarılı örnekler
Gibi konu başlıklarında tecrübelerini aktarırken; 
katılımcılarda sordukları sorulara aldıkları 
yanıtlarla daha emin adımlarla iş planlarını 
oluşturabilmek için fikir edindiler.
Google’ın mevcut reklam metin rengi olan lacivert 
ve yeşil tonlarını yüzlerce denemeden ve testten 

sonra ortaya çıkardıklarını belirten Devrim Ekmekçi “ Bu 
şekilde yapılan testler sonrası tercih edilen renk 
alışveriş anlamında en yakın sonuç elde eden renge 
göre 360 Milyon Dolar daha fazla kazanım sağladı.” 
diyerek dinleyenleri şaşırtırken, Pars Kunt ise “ 
Renklerin karakter üzerindeki etkisi ve alışverişe 
etkisini küçük tasarımsal değişiklerle, mali anlamda 
%60-70 hatta daha uçuk örneklerde %1000’e varan 

başarılı sonuçlar elde ederek kazanç sağlamak 
mümkün. Yeter ki tasarımı kim için, ne amaçla 
tasarladığınızı doğru belirleyin.” Diyerek katılımcılara 
ön hazırlığın ve hedef kitle-pazar analizinin tasarımı 
başarılı kılmak için başat öğelerden biri olduğunu 
anlattı. Eğitim birebir soruların yanıtlanması ve katılım 
belgelerinin dağıtımı sonrası son buldu.



Wendelstein 7-X
Yapay Güneş

Çalışıyor!
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Almanya’nın 2015 yılında faaliyete geçirdiği devasa nükleer füzyon reaktörü tüm 
dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Reaktör gerekli testleri başarıyla tamamlamış fakat 
geriye bir soru işareti kalmıştı: Bu cihaz gerçekten de planlandığı gibi çalışıyor mu? Son 

çalışmalara göre cevap olumlu yönde.

Alman ve ABD’li bilim insanlarının uzun uğraşları 

sonucu ortaya koyduğu çalışma, Wendelstein 7-X 

isimli nükleer füzyon reaktörünün olması gerektiği 

biçimde çalıştığını kanıtladı. Araştırmaya göre 

Wendelstein 7-X neredeyse hatasız bir şekilde 

enerji üretebilecek tasarıma sahip. Araştırmacılar, 

cihazın hata payının 100 binde bir olduğunu 

belirtiyor. Bu ilk başta yeterince ilgi çekici 

gelmeyebilir ancak hidrojen atomlarının yüksek 

sıcaklıkta tepkimeye girip füzyon oluşturmasının tek 

yolu, söz konusu reaktöre bağlı olduğu için, bu 

hayati bir öneme sahip. İşlem daha önce tokamaklar 

yoluyla da sağlanıyordu ancak bunlar plazmayı 

enerji üretecek kadar uzun süre tutma kapasitesine 

sahip değil. İşte bu noktada nükleer füzyon 

teknolojisi devreye giriyor. Reaktörün oluşturduğu 

manyetik alanda yüksek ısılı plazma topları 

hapsedilebiliyor. Dolayısıyla plazmayı oluşturmak 

için harcanan enerjiden daha fazlasını almak böylece 

mümkün hale geliyor. Daha önce helyum plazma ve 

hidrojen plazma testlerini başarıyla geride bırakan 

Wendelstein 7-X’in önünde şimdi bir de döteryum 

testi bulunuyor. W 7-X, 2019 yılında gerçekleşecek 

testte, bu sefer gerçek bir füzyon oluşturmak için 

döteryum izotoplarını kontrol etmeye çalışacak. 

Ancak bu testte kullanılabilir enerji açığa 

çıkmayacak. Nitekim bu cihazın asıl amacı enerji 

üretmek değil, tasarımının işe yaradığını kanıtlamak 

ve nihai hedef için gelecek nesil reaktörlere kılavuz 

olmak. Kullanılabilir enerji üreten nükleer füzyon 

reaktörleri çok yakın gelecekte ulaşılabilecek 

cinsten bir hedef değil. Ancak doğal enerji 

kaynaklarının tükenme eşiğine yaklaştığı Dünya, 

gelecekte bu yapay güneşe çok ihtiyaç duyabilir.



Wendelstein 7-X
Yapay Güneş

Çalışıyor!
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Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve makine ile öğrenme kombinasyonu kullanılarak 
otizm hastalığını önceden teşhis edebilen yapay zeka geliştirildi. Tıp ve teknoloji 
dünyasında dönüm noktası olarak kabul edilen gelişmeyle birlikte doktorlar artık otizm 

spektrum bozukluğunu (ASD) erken teşhis ve tedavi etme şansına sahip.

Kuzey Karolina Üniversitesi’nden Robert Emerson ve 

ekibi tarafından yürütülen çalışma neticesinde, otizm 

hastalığının en geç iki yaşına kadar yüzde 96 doğruluk 

oranıyla teşhis edilebildiği saptandı. Çalışma, kardeşi 

ADS hastalığına sahip ve diğer çocuklardan yüzde 20 

daha fazla ADS riski taşıyan 59 bebekle yapıldı. Altı 

aylık çocukların beyinlerinin 230 bölgesini inceleyen 

araştırmacılar 26.335 sinirsel bağlantı saptadı ve bu 

bağlantılardan yola çıkarak 59 çocuktan 11’inde otistik 

semptomlara rastladı. Daha sonra bu veriler toplanarak 

bir algoritma geliştirildi ve yapay zekanın da aynı 

sonuca ulaşıp ulaşamayacağı araştırıldı. Aynı denekleri 

aynı yolu izleyerek inceleyen yapay zeka, 11 çocukta da 

otizm semptomunu başarılı bir şekilde teşhis etti. 

Yapay Zeka Geliştirildi

Otizmi  Önceden 
Teşhis Edebilen

George Washington Üniversitesi Otizm ve 

Nörogelişimsel Bozukluklar Enstitüsü Müdürü Kevin 

Pelphrey, söz konusu gelişmeyi “bu alanda gerçekleşen 

en büyük buluşlardan biri” olarak niteledi. Nitekim 

teşhisi oldukça zaman alabilen otizmin erkenden tespit 

edilmesi ve olası tedavileri için yapay zekanın bu süreci 

son derece kısa sürelere çekmesi kritik bir nokta. Yapay 

zekanın bu başarısı yalnızca otizm değil, diğer branşlar 

için de önemli rol oynuyor. Teknolojinin hastalıkları 

erken ve doğru teşhis etme yeteneği doktorların elini 

rahatlatmakla birlikte maliyetleri de ciddi ölçüde 

düşürecektir. Özellikle bünyesinde yeterli uzman 

barındırmayan sağlık kuruluşları için söz konusu 

teknoloji bir nevi “nöbetçi doktor” rolü de üstlenecektir.



Bundan 3,5 yıl önce İTÜ ARI Teknokent'te kurulan 
akıllı ev sistemleri için çözümler geliştiren COSA 
şirketi, akıllı oda termostatında ilk yerli ürünü piyas-
aya sundu. Melek yatırımcı Lale Saral Develioğlu ve 
Revo Capital'den 1,5 milyon dolar yatırım alan 
şirket, kısa zamanda altı kişiden 20 kişilik bir ekibe 
ulaştı. Dudullu'daki fabrikasında kendi ürettiği ürün-
leri şimdi de yurtdışında satarak global bir şirket 
olmayı hedefleyen COSA, öncelikle Akdeniz ülkeler-
ini hedefliyor. Şu anda Türkiye'de kendi markaları 
dışında ECE Banyo, Arçelik ve Pronet gibi şirketlere 
özel üretim yaptıklarını söyleyen COSA CEO'su Cem 

İTÜ ARI Teknokent firmalarından biri olan COSA gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların 
karşılığını adından daha çok söz ettirerek alıyor. Haftalık olarak yayınlanan 
EKONOMİST dergisinde kendine yer bulan COSA’nın hedeflerini ve EKONOMİST’e 

anlattıklarını sizler için derledik. 

COSA ADINDAN SÖZ
ETTİRİYOR!

BAŞARILARIYLA

Gül, "Büyük markalarla bu tür işbirlikleri yaparak 
yurtdışında satış yapmayı hedefliyoruz. Bu global 
pazara ulaşmanın ilk aşaması olacak. Sonrasında ise 
kendi markamızla satış yapmayı hedefliyoruz" 
diyor. COSA akıllı klima ve kombi kiti evdeki ya da 
ofisteki klima ve kombileri uzaktan cep telefonunuz 
ile yönetiyor. Şimdiki hedef ise enerji kullanım 
verisini enerji şirketlerine satarak, kullanıcılara 
şirketlerin kendilerine özel tarifeleri sunmalarını 
sağlamak. Bu konuda görüşme aşamasında olduk-
larını kaydeden Cem Gül, yakın zamanda bu hizmeti 
de verebileceklerini ifade ediyor.

COSA, YURTDIŞINA AÇILACAK
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En iyi Mobil Uygulama Ödülü

Zubizu ile Monitise MEA'nın! 

İTÜ ARI Teknokent firmalarından Monitise, Doğuş Müşteri Sistemleri
için geliştirdiği ZUBİZU ile 14. Kırmızı Ödülleri’nde, Dijital kategoride

“En İyi Mobil Uygulama” ödülünün sahibi oldu.



Görkem KöseoğluKenan Çolpan

Tüm Türkiye’den başvuran girişimcilerle, melek 
yatırımcıları ve hiçbir karşılık beklemeden destekte 
bulunan kurumları bir araya getiren Big Bang Girişimci-
lik Yarışması, ticarileştirilebilir ürünlerin ortaya çıkarıl-
masını amaçlıyor. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Big Bang 
Girişimcilik Yarışması’nda başarılı bulunarak toplam 5 

ING ile Fintechler “İTÜ Çekirdek”ten Yetişecek!

ING Bank, finansal teknolojiler (fintech) üzerine çalışan girişimcilerin projelerini ING Bank, 
girişimcilik ve inovasyon ekosistemine desteğini yeni bir aşamaya taşımak üzere, 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent ile yeni 
bir iş birliğine gidiyor. Bu kapsamda, Big Bang Girişimcilik Yarışması’nda hayata geçirilen 
ING Bank Fintech Özel Ödülü ile ING Bank tarafından başarılı bulunan fintech 

girişimcilerine ödül olarak toplam 40 bin Euro dağıtılacak. 

 Fintech Girişimlerine Destek İçin İş Birliği:

ING Bank ve
İTÜ ARI Teknokent’ten

milyon liradan fazla ödül veya yatırıma ulaşması 
beklenen tüm girişimciler, İTÜ Çekirdek Kuluçka 
Merkezi’nde de bir yıl süreyle özel destekleme ve men-
torluk programına alınacak. Dijital bankacılıktan ödeme 
sistemlerine, risk analitiğinden dijital paraya, finans ve 
bankacılık sektörünü dönüştürme potansiyeline sahip 

fintech projelerine yönelik İTÜ Çekirdek çağrısı, 
finans sektörünü temelden değiştirmeyi hayal 
eden tüm girişimcilere yaz boyunca açık olacak. 
Bu yıl Kasım ayında düzenlenecek Big Bang’de 
aday olabilmek için, girişimcilerin 19 Ağustos 
2017 tarihine kadar başvurması gerekiyor. 
Yapılan başvurular, ön elemeden geçerek İTÜ 
Çekirdek Kuluçka Merkezi’nde eğitim ve mentor-
luk sürecine alınacak ve Kasım ayında 
gerçekleştirilecek Big Bang yarışmasında ödül, 
yatırım ve kuluçka desteğinden yararlanmak için 
yarışacak. 
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ING Bank Operasyon ve Teknoloji Genel Müdür 
Yardımcısı Görkem Köseoğlu, iş birliğine ilişkin 
değerlendirmesinde, “ING Bank olarak hem 
kurum içinde hem de dışında güçlü bir inovasyon 
girişimcilik ekosistemi oluşturmak ve inovasyon 
ekosistemini desteklemek için uzun yıllardır 
çalışıyoruz. Üç yıldır düzenlediğimiz Hackathon, 
geçen yıl bankacılık sektörünün laboratuvarı 
olması amacıyla hizmete açtığımız inovasyon 
atölyemiz Orange Lab, kurum içinde inovatif 
fikirleri desteklediğimiz global düzeydeki Yeni-
likçilik Kampı ve İnovasyon Fonu, bu alandaki 
inisiyatiflerimizin başında geliyor. Şimdi de İTÜ 
ARI Teknokent iş birliğimiz sayesinde girişimlere 
kuluçka döneminde de bilgi birikimimizle men-
torluk ve destek sağlayabileceğiz. Burada fikrin 
nihai ürüne dönmesiyle geliştirilecek finansal 
teknoloji ürün ve/veya hizmetlerinin hem ING 

Bank hem de ülkemiz bankacılık sistemi açısından önemli getiril-
eri olacağına inanıyoruz. Hâlihazırda ING Bank Türkiye olarak 
yurtdışına inovasyon ihracatına başlamış durumdayız. İTÜ 
Çekirdek içerisinde fikrin somutlaşması aşamasında da destek 
vereceğimiz projelerin, finansal teknolojiler konusunda bizi bir 
adım daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz” diye konuştu. 
İTÜ ARI Teknokent CEO’su Kenan Çolpan ise gerçekleştirilen iş 
birliği ile ilgili olarak, “Dünyanın önde gelen kuluçka merkezlerin-
den biri olarak gösterilen İTÜ Çekirdek’i aramıza katılan 
destekçilerimizle daha da güçlendiriyoruz. Finansal teknolojiler 
arasında yeni fikirler, artık ING Bank’ın da desteğiyle İTÜ Çekird-
ek’te gelişmeye daha uygun bir ortam bulacak, biz de finans 
sektörüne daha fazla girişimci yetiştirerek katkıda bulunacağız. 
Sektörlerinin inovasyon potansiyelini yepyeni girişimlerle daha 
da ileriye taşımak isteyen tüm kurumsal firmaları destekçilerimiz 
arasına katılmaya davet ediyoruz. İTÜ Çekirdek’e bu yıl yapılan 
binlerce başvuru, gerekli destek ve ortamla buluştuğunda ilgi 
duyan tüm sektörleri inovasyon ile dönüştürme potansiyeli 
taşıyor. ING Bank çalışanlarının İTÜ Çekirdek’te mentorlar arası-
na katılmasıyla bu sürece, yapısal bir nitelik kazandırarak ING 
Bank Fintech Ödülü ile taçlandıran ING Bank’a teşekkür ediy-
oruz” dedi.

Görkem Köseoğlu: “Artık
fintech’lere kuluçka
döneminde de destek olacağız”

Kenan Çolpan: “Yeni
fintech fikirleri
İTÜ Çekirdek’te

gelişmeye daha uygun
bir ortam bulacak”
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Solvoyo
100 Bilişim Sağlayıcısından

Biri Olarak Seçildi

2017’nin En İyi

Tedarik zinciri planlama teknolojisinin inovatif lideri 
İTÜ ARI Teknokent firmalarından Solvoyo, Inbound 
Logistics dergisi tarafından lojistik bilişim sektöründe 
2017’nin en iyi 100 firmasından biri olarak seçildi. Bu 
ödül, Solvoyo’nun tek bir platformda uçtan uca tedarik 
zinciri planlama ve gelişmiş büyük veri analizi yetileri 
ile firmaların tedarik zinciri operasyonlarına sağladığı 
değeri öne çıkardı. Her yılın Nisan ayında, Inbound 
Logistics dergisinin editörleri, okuyucuların hızlı 
değişen teknoloji ihtiyaçlarını karşılayarak lojistik 
alanında operasyonel mükemmellik sağlayan 100 
bilişim şirketini seçiyor. En iyi 100 teknoloji şirketi, 
Inbound Logistics dergisi okuyucularının ölçeklenebil-
irlik, sadelik, hızlı ROI ve implementasyon kolaylığı gibi 
ihtiyaçlarını karşılama yetilerine göre seçiliyor. 
Inbound Logistics dergisi editörlerinden Felecia Strat-
ton, “Solvoyo’nun sunduğu teknoloji çözümü, Inbound 
Logistics okuyucularının daha esnek ve optimize 

edilmiş lojistik operasyonları yaratmalarını ve yönetm-
elerini sağlıyor. Sektör liderleri tedarik zinciri atikliği, 
kolay envanter yönetimi ve çoklu kanal (omni-channel) 
ve e-ticaretin kompleks yönetimini sağlayabilecek 
gelişmiş planlama tekniklerine ihtiyaç duymaktadır. 
Solvoyo bu ihtiyaçları karşılayan çözümleri sayesinde 
Inbound Logistics editörleri tarafından 2017’nin en iyi 
100 bilişim şirketinden biri olarak seçildi.” dedi.
Konuyla ilgili olarak Solvoyo CEO’su Koray Doğan 
“Solvoyo, tedarik zincirinin tüm silolarında siparişler ve 
besleme planları ile hammadde ve dağıtım lojistiğini 
bütünsel bir yaklaşımla planlaması ve optimize etmesi 
ile benzersiz olup bu sayede şirketlerin toplam servis 
maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlamasına yardımcı 
olmaktadır. Her gün daha çok gelişen tedarik zinciri 
planlama yetilerimizin müşterilerimize sağladığı değer 
ile kazandığı ödüller bizi çok mutlu ediyor.” şeklinde 
görüş belirtti.

Koray Doğan
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Predictive analitik çözümler üreten bir yazılım firması 
olan Plus One Minus One, İTÜ ARI Teknokent bünye-
sinde başlayan ve devam eden yedi yıllık yolculuğunda 
büyümeye devam ediyor. Nakit yönetimlerinde şube 
ve ATM kasalarındaki paranın optimizasyonunun 
gerçekleştirdiklerini belirten Plus One Minus One Satış 
ve İş Geliştirme Direktörü Oğuz Ozan, “Türkiye’deki 
büyük bankalarda ve ekonomiye kazandırdığımız 
toplam değerle 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Girişim-
cilik Ödülü’nü kazandık.” diyor.  Aynı zamanda Rota 
optimizasyonu da yaptıklarını söyleyen Ozan,  

Başarılarını Paylaşıyor!
İTÜ ARI Teknokent; bünyesinde bulunan firmalarla temel hedefi olan Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona 
dayalı teknolojik altyapısını güçlendirme yolunda, kurulduğu ilk günden bu yana çeşitli alanlarda 
girişimleri destekleyerek ve onların gelişmesine büyük katkılar sağlayarak bu doğrultuda çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor. Bu sayımızda İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan ve başarılı 
çalışmalarıyla anılan “Plus One Minus One, Model Business Solutions, Hitit Computer Services ve 

WALKOvr“  firmalarını sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

İTÜ ARI TEKNOKENT FİRMALARI 

Plus One Minus One
lokasyon analitiği çözümüyle ATM’yi nereye açmalı, 
hangi nokta verimli gibi sorulara yanıt verdiklerini 
belirtti. İTÜ ARI Teknokent’in sağladığı avantajları 
sonuna kadar kullandıklarını anlatan Oğuz Ozan, Alman 
yatırımcı kaynağıyla elde ettikleri gelir, İTÜ GATE 
programı ile birleşerek firmanın yurt dışı ofislerinin 
açılmasına vesile olduğunu vurguladı. San Francisco, 
Kanada ve Almanya-İsviçre-Avusturya bölgesinde 
noktaları bulunan Plus One Minus One önümüzdeki 
dört yıl içerisinde 20 ülkeye genişleme hedefi 
bulunuyor. 

Oğuz Ozan

23



Atila Zeybek 1992 yılında kurduğu Model Bilgi İşlem 
yazılım firmasıyla çıktığı yolculukta o günden bu yana 
iş uygulamaları alanında geliştirdikleri projelerle 
çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. “Ana Dil İş 
Uygulaması Geliştirme Platformu” adıyla kendi alt 
yapı platformlarını geliştirdiklerini söyleyen Zeybek 
Ana Dil Programlama Dili adıyla geliştirdikleri 
programlama dili sayesinde açık kaynak kodlu iş uygu-
lamaları geliştirdiklerini vurguladı. ERP çözüm olarak 
gelen siparişe göre mühendislik bazlı özel üretim işler-
ine odaklandıklarını belirten Zeybek, özelik Autodesk 
Inventor, Dassault System Solidworks ve Unigraphics 
gibi 3 boyutlu çizim programlarından otomatik ürün 
ağacı aktararak, üretim süreçlerine tam entegre bir 
şekilde çözüm geliştirdiklerinin ve bu yöntem ile Türk 

“1994 yılında kurulan ve 2012 yılından itibaren İTÜ 
ARI Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren 
Hitit Computer Services, 2003 yılından itibaren de 
havacılık sektöründe PSS (Passenger Service System) 
denilen yazılımları üreten bir firma olarak çalışmaları-
na devam ediyor” Bu sözler şirketin IT Direktörü 
Semra Kandemir’e ait. Hitit ne yapıyor sorusuna 
“Eminim hepiniz havaalanlarına gitmişsinizdir. Elinize 
bir boarding kartı, bir bagaj etiketi vermişlerdir. Bir 

Model Business Solutions
Patent Enstitüsü’nden bir patent aldıklarını vurguladı. 
2002 yılından bu yana ARÇELİK, PEPSI, 1997 yılından 
bu yana JOTUN Boya gibi önemli iş ortakları ile 
çalıştıklarını belirten Zeybek İTÜ ARI Teknokent ile 
ilgili; “Burada iş ortaklığı yaptığımız yazılım firmaları 
da var. Tamamlayıcı çözümler olarak potansiyel 
müşterilerimize birlikte gidiyoruz. O çerçevede bir 
doğal ekosistem oluşturması da bizim için çok değerli. 
İnsan kaynağı olarakda mühendislerle, özellikle TÜBİ-
TAK TEYDEP projelerinde hocalarımızla birlikte 
çalışıyoruz. Endüstri Mühendisliği Bölümü’müz;  
İTÜ’den, Bilgisayar Bölümü’nden çok değerli hocalar 
ile birlikte hazırlık yapıp, projeleri beraber 
yürütüyoruz. Etkileşim insan kaynağı konusunda da 
çok önemli bir avantaj sağlıyor bize.” dedi

Hitit Computer Services
uçağın seferinin planlanmasından kalkışına kadar 
gerçekleşen tüm süreçlere değen yazılımlar üretiy-
oruz. Bunu 5 kıtada 50’ye yakın müşteriye sunuyoruz 
ve bunların içinde Türkiye’de de büyük hava yolları 
var. Tümüyle Türk sermayesi ve Türk aklı, Türk 
mühendisliği ile üretilmiş yazılımlarımız tüm dünyada 
kullanıyor.” dedi. İTÜ ARI Teknokent’te bulunmanın 
kendileri için çok önemli bir avantaj olduğunu vurgu-
layan Kandemir” İTÜ ARI Teknokent’e gelişimizle 

birlikte aslında ivme kazandık. Her yıl ortalama 
%25 civarında büyüdük. Hem insan kaynağı 
olarak hem de müşteri olarak. Burada genç 
insan kaynağına yakın olmak bizim için çok 
büyük bir avantaj. Aynı zamanda teknoloji 
firmaları ile birlikte olmakta çok büyük bir avan-
taj. Öyle ki o kadar büyüdük ki 70 bin tane 
acente kullanıcısı bizim sistemimizi kullanıyor, 
210’dan fazla havaalanında bizim sistemlerimiz 
kullanılıyor ve 55 milyon yolcu bizim sistemler-
imiz üzerinden işlem görüyor.” diyerek İTÜ ARI 
Teknokent içerisinde yer almaktan çok mutlu 
olduklarını belirtti.

Atila Zeybek

24



Atila Zeybek 1992 yılında kurduğu Model Bilgi İşlem 
yazılım firmasıyla çıktığı yolculukta o günden bu yana 
iş uygulamaları alanında geliştirdikleri projelerle 
çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. “Ana Dil İş 
Uygulaması Geliştirme Platformu” adıyla kendi alt 
yapı platformlarını geliştirdiklerini söyleyen Zeybek 
Ana Dil Programlama Dili adıyla geliştirdikleri 
programlama dili sayesinde açık kaynak kodlu iş uygu-
lamaları geliştirdiklerini vurguladı. ERP çözüm olarak 
gelen siparişe göre mühendislik bazlı özel üretim işler-
ine odaklandıklarını belirten Zeybek, özelik Autodesk 
Inventor, Dassault System Solidworks ve Unigraphics 
gibi 3 boyutlu çizim programlarından otomatik ürün 
ağacı aktararak, üretim süreçlerine tam entegre bir 
şekilde çözüm geliştirdiklerinin ve bu yöntem ile Türk 

“1994 yılında kurulan ve 2012 yılından itibaren İTÜ 
ARI Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren 
Hitit Computer Services, 2003 yılından itibaren de 
havacılık sektöründe PSS (Passenger Service System) 
denilen yazılımları üreten bir firma olarak çalışmaları-
na devam ediyor” Bu sözler şirketin IT Direktörü 
Semra Kandemir’e ait. Hitit ne yapıyor sorusuna 
“Eminim hepiniz havaalanlarına gitmişsinizdir. Elinize 
bir boarding kartı, bir bagaj etiketi vermişlerdir. Bir 

Model Business Solutions
Patent Enstitüsü’nden bir patent aldıklarını vurguladı. 
2002 yılından bu yana ARÇELİK, PEPSI, 1997 yılından 
bu yana JOTUN Boya gibi önemli iş ortakları ile 
çalıştıklarını belirten Zeybek İTÜ ARI Teknokent ile 
ilgili; “Burada iş ortaklığı yaptığımız yazılım firmaları 
da var. Tamamlayıcı çözümler olarak potansiyel 
müşterilerimize birlikte gidiyoruz. O çerçevede bir 
doğal ekosistem oluşturması da bizim için çok değerli. 
İnsan kaynağı olarakda mühendislerle, özellikle TÜBİ-
TAK TEYDEP projelerinde hocalarımızla birlikte 
çalışıyoruz. Endüstri Mühendisliği Bölümü’müz;  
İTÜ’den, Bilgisayar Bölümü’nden çok değerli hocalar 
ile birlikte hazırlık yapıp, projeleri beraber 
yürütüyoruz. Etkileşim insan kaynağı konusunda da 
çok önemli bir avantaj sağlıyor bize.” dedi

Hitit Computer Services
uçağın seferinin planlanmasından kalkışına kadar 
gerçekleşen tüm süreçlere değen yazılımlar üretiy-
oruz. Bunu 5 kıtada 50’ye yakın müşteriye sunuyoruz 
ve bunların içinde Türkiye’de de büyük hava yolları 
var. Tümüyle Türk sermayesi ve Türk aklı, Türk 
mühendisliği ile üretilmiş yazılımlarımız tüm dünyada 
kullanıyor.” dedi. İTÜ ARI Teknokent’te bulunmanın 
kendileri için çok önemli bir avantaj olduğunu vurgu-
layan Kandemir” İTÜ ARI Teknokent’e gelişimizle 

birlikte aslında ivme kazandık. Her yıl ortalama 
%25 civarında büyüdük. Hem insan kaynağı 
olarak hem de müşteri olarak. Burada genç 
insan kaynağına yakın olmak bizim için çok 
büyük bir avantaj. Aynı zamanda teknoloji 
firmaları ile birlikte olmakta çok büyük bir avan-
taj. Öyle ki o kadar büyüdük ki 70 bin tane 
acente kullanıcısı bizim sistemimizi kullanıyor, 
210’dan fazla havaalanında bizim sistemlerimiz 
kullanılıyor ve 55 milyon yolcu bizim sistemler-
imiz üzerinden işlem görüyor.” diyerek İTÜ ARI 
Teknokent içerisinde yer almaktan çok mutlu 
olduklarını belirtti.

Atila Zeybek

24

“1994 yılında kurulan ve 2012 yılından itibaren İTÜ 
ARI Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren 
Hitit Computer Services, 2003 yılından itibaren de 
havacılık sektöründe PSS (Passenger Service System) 
denilen yazılımları üreten bir firma olarak çalışmaları-
na devam ediyor” Bu sözler şirketin IT Direktörü 
Semra Kandemir’e ait. Hitit ne yapıyor sorusuna 
“Eminim hepiniz havaalanlarına gitmişsinizdir. Elinize 
bir boarding kartı, bir bagaj etiketi vermişlerdir. Bir 

uçağın seferinin planlanmasından kalkışına kadar 
gerçekleşen tüm süreçlere değen yazılımlar üretiy-
oruz. Bunu 5 kıtada 50’ye yakın müşteriye sunuyoruz 
ve bunların içinde Türkiye’de de büyük hava yolları 
var. Tümüyle Türk sermayesi ve Türk aklı, Türk 
mühendisliği ile üretilmiş yazılımlarımız tüm dünyada 
kullanıyor.” dedi. İTÜ ARI Teknokent’te bulunmanın 
kendileri için çok önemli bir avantaj olduğunu vurgu-
layan Kandemir” İTÜ ARI Teknokent’e gelişimizle 

birlikte aslında ivme kazandık. Her yıl ortalama 
%25 civarında büyüdük. Hem insan kaynağı 
olarak hem de müşteri olarak. Burada genç 
insan kaynağına yakın olmak bizim için çok 
büyük bir avantaj. Aynı zamanda teknoloji 
firmaları ile birlikte olmakta çok büyük bir avan-
taj. Öyle ki o kadar büyüdük ki 70 bin tane 
acente kullanıcısı bizim sistemimizi kullanıyor, 
210’dan fazla havaalanında bizim sistemlerimiz 
kullanılıyor ve 55 milyon yolcu bizim sistemler-
imiz üzerinden işlem görüyor.” diyerek İTÜ ARI 
Teknokent içerisinde yer almaktan çok mutlu 
olduklarını belirtti.

2015 yılında çeşitli iş planları ile İTÜ Çekirdek’e başvu-
ran ve 2016 yılında 5 bin proje arasından Big Bang 
Stage’e çıkarak İTÜ ARI Teknokent’ten 100 Bin Türk 
Lirası yatırım alan WalkOVR projesi İTÜ Çekirdek 
Ofisi’nin yer aldığı ARI 3 Binası’nda çalışmalarına 
devam ediyor. WalkOVR projesinin yaklaşık 8-9 yıllık 
bir hayalin ürünü olduğunu anlatan WalkOVR Kurucu 
Ortağı Tuğra Şahiner, fikrin ürüne dönüşebilmesi için 
teknolojik gelişmelerin yeterli olgunluğa ulaşmasını 
bekledikleri belirtti. 2014 yılında Facebook’un hamlesi 
sonrası sanal gerçeklik sektörünün geliştiğini ve 
ihtiyaç duydukları teknolojik alt yapı desteklerini 
sağlayabildiklerini belirten Şahiner projeyi “Sanal 

WalkOVR 
gerçeklikteki hareket deneyimini arttıran bir donanım 
projesi” olarak tanımladı. WalkOVR sayesinde çeşitli 
uygulamalarda kişilerin, fiziksel aktivitelerde bulu-
narak oyun ya da uygulama ekranında, koşabilecekler-
ini, zıplayabileceklerini, yürüyebileceklerini anlatan 
Şahiner “WalkOVR olarak hedefimiz 2017 yılının 
sonunda o bilinen “Kick Starter” kitle fonloma platfor-
mu üzerinden bir fonlama çıkartmak. WalkOVR’ı 
uluslararası bir ürün haline getirmek. Bu sayede hem 
uluslararası ortamda müşteri talebini görmüş hem de 
kendimizi fonlamış olmak istiyoruz. Sonrasında da 
aslında mottomuz deneyim üreticisi olmak. WalkOVR 
ile başlayan ürün yelpazemizi genişleterek çeşitli yan 
aksesuarlar, yan donanımlar geliştirmek ve VR deney-
imini, sanal gerçeklik deneyimini maksimize eden 
araçlar geliştirmek istiyoruz. Gerçekten çünkü oyunun 
şeklini değiştiriyoruz. Bugün TV karşısında Play 
Station, Xbox nasıl onları oynarken game pad ile 
kontrol ediyorsanız, örneğin bir Fifa oyununu ya da 
Counter Strike vb. oyunları nasıl oynuyorsak artık 
gerçekten bunu vücudumuzla oynuyor olabileceksiniz 
WalkOVR sayesinde. Dünyada da çok fazla gerçekten 
ilgilenen yok. Üç adet rakibimiz var. Biz dördüncüsü 
olmayı ve gerçekten de onların önünde yer almayı 
istiyoruz orta vade de. Uzun vadede ise sanal gerçek-
lik denildiğinde akla gelen ilk firmalardan biri olmak 
istiyoruz.” diyerek şirket hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Tuğra Şahiner

Semra Kandemir
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Geride kalan 6 yılda 825 girişime ve 1600 üzerinde 

girişimciye destek olan İTÜ Çekirdek’ten mezun olmuş 

girişimciler ile alanlarında büyük başarılara imza atan 

mentorları bir araya getiren mezunlar gününde, erken 

aşama kuluçka merkezinin 6. yaş günü de kutlandı. 

Her yıl yüzlerce yeni fikrin dinlendiği ve en iyilerinin 

ön kuluçkaya kabul edildiği İTÜ Çekirdek, teknoloji 

girişimlerini hızlandırmanın yanı sıra, her yılın sonunda 

gerçekleştirdiği dev Big Bang yarışmasıyla iyi fikirleri 

dünyanın karşısına çıkıyor. Avrupa’nın en büyük ikinci 

girişimcilik yarışması olan Big Bang sahnesine çıkmaya 

hak kazanan girişimler, toplam 5.000.000 TL’lik ödül 

ve yatırım havuzundan pay alma şansının yanı sıra, 

İTÜ Çekirdek kuluçka programına kabul ediliyorlar.
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İTÜ ÇEKİRDEK Yaşını
Kutladı!
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Bugüne dek 1600’ü aşkın girişimciye destek olan İTÜ Çekirdek, altı yıldır Türkiye’nin 
iyi fikirlerinin gerçeğe dönüşmesinde diğer İTÜ ARI Teknokent kuruluşlarıyla birlikte 

kritik bir rol üstleniyor.

2015 yılında BİGG İTÜ Çekirdek sürecine  girerek 

TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişimci (BİGG) programına 

başvuran Teleporter, kısa zamanda büyük yol kat 

eden yerli girişimlerden yalnızca bir tanesi. Yapay 

zeka, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileriyle 

insanların oturdukları yerden gerçek zamanlı etkin-

liklere katılmasını sağlayan girişim, e-spor müsabaka-

larını seyretmeyi kapsayıcı bir deneyime 

dönüştürüyor. İTÜ Çekirdek’te aldığı ön kuluçka 

eğitimleri, mentorluklar ve seminerle iş fikrini 

geliştiren girişim, İTÜNOVA TTO aracılığıyla patent 

başvurusu yaptı ve fikrini korumaya aldı. Kuluçka 

merkezi tarafından BİGG’e gönderilen Teleporter 

projesi, 150.000 TL destek almaya değer   görüldü. 

İTÜ Çekirdek, 2015 yılında TÜBİTAK’a en fazla proje 

Teleporter
NASIL BAŞARDI?

gönderen  uygulayıcı  kuruluştu  ve bir sonraki yıl 

İstanbul’dan TÜBİTAK desteği alan her iki girişimciden 

birisi Teleporter ile aynı açık ofisi paylaştı. İTÜ Çekird-

ek girişimleri o yıl TÜBİTAK’tan toplam 4,8 milyon TL 

değerinde destek aldılar. Hiçbir ücret ödemeden İTÜ 

ARI Teknokent’te ofisini kuran artırılmış gerçeklik 

girişimi, İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Avru-

pa’nın en büyük ikinci girişimcilik yarışması Big Bang 

2016’da kazananlarından birisi oldu. Teleporter, Big 

Bang 2016’dan toplam 170.000 TL ödül ve yatırım 

almanın yanı sıra, İTÜ GATE ile ABD’ye gitme hakkı 

kazandı. İşini büyütmek için İTÜ ARI Teknokent ve 

İTÜNOVA TTO ağından faydalanan şirket, bugünlerde 

İTÜ GATE ile San Francisco’da ve küresel hedefleri 

doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.
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Essential Phone isimli cihaz, henüz açıklanmayan bir 

tarihte 699USD fiyatla satılacak. Titanyum matery-

alden üretilen telefon, alüminyum ve plastik telefon-

lardan daha dayanıklı. Ekran telefonun ön yüzünü 

tamamen kaplarken, cihazın aksesuarlar için manyetik 

bir bağlayıcısı var. Bu bağlayıcı kullanılarak, örneğin 

Essential tarafından sunulacak minik 360 derece 

kamera gibi aksesuarlar telefona bağlanacak. Andy 

Rubin mobil pazarın en jenerik ve yenilikçi isimlerin-

den bir tanesi. Fakat ustalık dönemi eseri Essential 

Phone pazardaki diğer ürünlere can sıkıcı derece 

benziyor. Essential Phone, Android’in Rubin tarafından 

yaratılan standart versiyonuyla çalışıyor. İşletim 

sistemi, bugün satın alacağınız herhangi bir Apple ve 

Android’in eş kurucusu Andy Rubin, modern akıllı telefonların ortaya çıkışında kilit rol 
oynayan zihinlerden birisiydi. Rubin’in yeni kurduğu şirket Essential’ın ilk ürünü ileri 

seviye telefon, teknoloji dünyası tarafından ilgiyle karşılandı.

Samsung akıllı telefondaki sistemden çok da farklı 

görünmüyor. Bir diğer deyişle, akıllı telefon endüstrisi-

nin en yenilikçi dehalarından birisi akıllı telefonları 

yeniden icat etmek için kolları sıvadı ve görünüşe göre 

iyileştirecek pek bir şey bulamadı.

Dün, Bugün ve Yarın

Bugün pazarın durumu, devrimsel nitelikteki akıllı 

telefonların raflara çıkışına şahit olan 2000’lerin 

başında olduğundan çok farklı. Rubin’in akıllı telefon 

tecrübesi ise devrimin öncesine, 1999’da kurduğu 

Danger isimli şirkete dayanıyor. Sidekick isimli bir akıllı 

telefon üreten Danger, asla büyük bir pazar payına 

ulaşmayı başaramadı fakat ortaya attığı konsept daha 

sonra Android’in yaratılmasına öncülük etti. Android 
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ortaya çıktığı sırada kurumsal kullanıcılar e-posta 

odaklı BlackBerry telefonlarından bir hayli memnun-

lardı. Bu telefonlar bir dönem öyle popüler oldu ki, 

2009 yılında ABD Başkanı Barack Obama resmi cep 

telefonunun bir BlackBerry olmasını istedi. Öncesinde 

Microsoft, Palm, Nokia ve Motorola da akıllı telefonlar 

geliştirmişlerdi. Apple, takvimler 9 Ocak 2007’yi 

göstrediğinde ilk iPhone’u tanıttı ve pazardaki tüm 

dokunmatik olmayan akıllı telefonları bitirdi. O günden 

bu yana geçen 10 yılda, akıllı telefon endüstrisinin 

diğer firmaların Apple’ı yakalama uğraşına ev sahipliği 

yaptığı söylenebilir. Bugün kullandığımız akıllı telefon-

lar ilk iPhone’dan daha büyük, daha hızlı ve daha 

yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip fakat hemen 

hepsi hâlâ iPhone’un basit tasarımına ve kullanıcı 

arayüzüne sadıklar. Wired, The Essential Phone’u ele 

alırken akıllı telefonların artık buzdolapları kadar kişis-

el hale geldiklerini belirterek, endüstrinin inovasyon 

kıtlığı çektiğine dikkat çekiyor. Bu iyi bir örnek fakat 

öteki tarafından da bakmak mümkün. Buzdolaplarının 

hepsinin birbirine benzemesinin arkasında yatan 

sebep, üreticiler uzun yılların tecrübesinden sonra bu 

cihaz için ideal tasarımı keşfetmiş olmaları olabilir. 

Buzdolabı üreticileri mümkün olan tüm özellik ve ayar 

kombinasyonlarını denedikten sonra, müşterilerin 

ihtiyaçlarını en iyi yanıt veren tasarıma sadık kalmaya 

karar vermişe benziyor. Bu tabii ki yenilikçi bir 

buzdolabı üretilemeyeceği anlamına gelmiyor fakat bu 

ürünlerin yıldan yıla değişmedikleri de gün gibi ortada. 

Dizüstü bilgisayarlar da yaklaşık 10 yıl önce benzer bir 

eşikten geçtiler. Apple’ın 2000’lerin ortasında satışa 

sunduğu dizüstüler ile bugün satılan cihazlar 

birbirlerinden çok farklı görünmüyorlar. Geçtiğimiz yıl 

tanıtılan touch bar, son yıllarda bu endüstrinin 

gördüğü en büyük yenilikti fakat bu özelliğin bir 

devrim olduğunu söylemek güç. Şimdi akıllı telefonlar 

gelişim fırsatlarının azaldığı olgunluk dönemine girmiş 

gibi görünüyor. Eğer akıllı telefonları yeniden yarata-

cak birisi varsa, o da hem yazılım hem de donanım 

özelinde inovasyon tecrübesi olan Andy Rubin’dir 

demek yanlış olmaz. Fakat Essential Phone bundan 

çok uzak. Tüm bunlardan Essential Phone’un başarılı 

olamayacağı anlamını çıkarmamak gerek. Müşteriler 

bu cihazı sevebilir fakat en iyi senaryoda halihazırda 

bir hayli kalabalık olan Android pazarının en iyi satan 

telefonu olmaktan öteye gidemeyecek.
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2017 başından bu yana İTÜ Çekirdek’e başvuran binlerce girişimci ekipten 
seçilen en iyileri ön kuluçka sürecini tamamlayarak yatırımcıların karşısına 
çıkmaya hazır hale gelmeye başladı.
Biz de Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak isteyen, girişimcilere omuz 
verip onların yolunu açmaya gönüllü tüm melek yatırımcıları, İTÜ Çekirdek 
2017 yatırımcıları arasına katılmaya ve en beğendikleri girişimcilerle 
güçbirliği yaparak Kasım ayında yapılacak Big Bang 2017’de yatırımlarını 
sahneden kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. 
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İTÜ ÇEKİRDEK Girişimleri

Ödül Alacak
MERCEDES-BENZ   Türk’ten
Türkiye’deki 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, 50. Yılda 50 Startup isimli projesiyle 
yerli girişimlere ödül dağıtıyor. Proje kapsamında seçilen en iyi 50 girişim arasında 5 İTÜ 

Çekirdek girişimi yer aldı.

500.000 TL’lik ödül havuzundan pay alacak girişimler-

in belirlendiği yarışmada Maxwell Innovations, Hagel-

son, Porima 3D Filament, Physhome ve TARSUS Inc. 

ödüle layık görüldü. TARSUS Inc. tam otonom sanayil-

er için altyapı üretirken, Maxwell Innovations 

endüstriyel uygulamalar için zorlu koşullarda görev 

yapabilen insansız hava araçları geliştiriyor. Hagelson 

ise Türkiye’ye yeni geri dönüşüm sistemleri kazan-

dırırken, Physhome ise fizik tedavi ve ortopedi hasta-

larının tedavi süreçlerini evden (istedikleri yerden) 

takip edebildikleri bir mobil sağlık çözümü. 50 girişim 

arasından bu ay içerisinde seçilecek en iyi 3 tanesine 

50.000 TL, 7 girişime 20.000 TL, 40 girişime ise 

5.250 TL ödül verilecek. Yarışmanın ayrıştırıcı özelliği 

girişimlere tamamen karşılıksız hibe verecek olması. 

Seçilen girişimler ödül havuzundan pay alacakken, 

bunun yanı sıra eğitim kamplarına davet edilecek ve 

ihtiyaç duydukları eğitim ile yönlendirmelere ulaşacak. 

İlk 10’a seçilen girişimler, zirvedeki üçlü arasına 

girmek için jüri karşısına çıkacak. 50 girişim için ödül 

töreni 4 Temmuz’da Mercedes-Benz Hoşdere Otobüs 

Fabrikası’nda düzenlenecekken, ilk 3 finalist 

Mercedes-Benz Türk’ün 50. yılına özel düzenleyeceği 

basın toplantısına davet edilecek.
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GmPly Allianz Demo Day’e 

Seçildi! 3000 başvuru 

arasından belirlenen 8 firma 

arasına kalan GmPly, 2 

Haziran Cuma günü Allianz 

Demo Day‘e gidiyor.

Jetract’ta Bir Ayda 22 

Jetract, mayıs ayı içinde tam 

22 milyon TL tutarında 

ihaleye ev sahipliği yaptı.

Bibip.com Faaliyete Geçti İkinci 

el otomobil alım satımını tamamen 

internet üzerinden gerçekleştiren 

uçtan uca pazaryeri bibip.com 

hayata geçirdi.

İTÜ ÇEKİRDEK’te

Geride kalan ayda İTÜ Çekirdek’te birçok gelişme yaşandı. İyi fikirlerin 
yetişme merkezinde Mayıs ayı içerisinde olan bitenleri derledik.
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Cepte Tamir Demirören Medya İle 

Anlaştı!

Cep telefon tamiri konusunda sorun 

yaşayan kullanıcılarla yerinde servis 

hizmeti veren CepteTamir, 

Demirören Medya Grubu ile 

görüşerek yerinde tamir hizmeti 

verme konusunda anlaşmaya vardı.

Girişimciler Ortaklık Kurmak İçin Bir 

Araya Geldi! İTÜ Çekirdek’in 

desteğiyle 2012 yılından bu yana 

düzenlenen Find Your Co-Founder 

etkinliği, 13 Haziran Salı günü bir kez 

daha İTÜ Çekirdek ofisinde 

gerçekleştirildi. Girişimciler ve 

girişimci adayları, fikirlerini hayata 

geçirmek için ihtiyaç duydukları ortağı 

bulmak için birbirleriyle tanıştılar ve 

fikir alışverişinde bulundular.

Pubinno Dünya Basınında 

Geliştirdiği akıllı bira dispanserleriyle 

özellikle ABD ve Avrupa’da hızla 

büyüyen İTÜ Çekirdek girişimi 

Pubinno, geçtiğimiz günlerde BBC 

tarafından okuyucularıyla paylaşıldı.
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Silikon Vadisi'ne açılan Türk şirketleri için Google ile 

İTÜ ARI Teknokent işbirliğine gitti. Bu kapsamda, Goo-

gle'ın girişimcileri desteklemek amacıyla oluşturduğu 

Google Launchpad Programı, İTÜ GATE tarafından San 

İTÜ GATE Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı, girişimcileri ABD piyasasına 
hazırlayıp yurt dışına açılmalarına imkân sağlamak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam 
ediyor. Bir süredir ABD’de bulunan İTÜ GATE ekibi, girişimcilerin en iyi şekilde 
uluslararası dünyaya hazırlanabilmeleri adına Google ile iş birliğine gitti. Google’ın 
girişimcilik programı “Google Launchpad” ile girişimcilere destekleyen İTÜ GATE 
konuyla ilgili EKONOMİST KOBİ GİRİŞİM Dergisi’nde kendine yer buldu. Bizde H2O Ekibi 
olarak aylık periyotta yayınlanan EKONOMİST KOBİ GİRİŞİM dergisinin yayınladığı İTÜ 

GATE haberini sizler için derledik!

START UP'LARI SİLİKON VADİSİ'NE AÇIYOR
Francisco'ya götürülen Türk firmalarına mentorluk 

destek vermeye başladı. İlk olarak, İTÜ GATE'in 

dördüncü Silikon Vadisi'ne ofis açmaya ve Türkiye'den 

teknoloji ihracatı yapmayı hedefleyen dokuz firmaya 
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Başarılı Çalışmalarına Devam Ediyor!

İTÜ GATE 
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mentorluk desteği verildi. İTÜ ARI Teknokent'in Türk 

girişimcilerini dünya pazarlarına hazırlamak üzere 

2015'den bu yana yürüttüğü İTÜ GATE Uluslararası 

Girişim Hızlandırma Programı, San Francisco’da Goo-

gle'ın girişim hızlandırıcısı Google Launchpad ile önemli 

bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda, Google'ın girişim-

cileri desteklemek amacıyla oluşturduğu Google 

Launchpad Programı, İTÜ GATE tarafından San Francis-

Google Launchpad İş Geliştirme Yöneticisi Dan Feld 
görüştüğü İTÜ GATE firmalarının olgunluğundan ve 
teknolojik seviyelerinden etkilendiğini belirterek, şöyle 
devam etti: "Görüştüğüm İTÜ GATE firmaları buraya 
yalnızca akıllarında bir fikir ve ürün prototipi ile 
gelmemişler. Aksine ürünlerinin hangi ihtiyacı karşılay-
acağı, hangi müşteri kitlesini hedeflediği, müşterilere 
hangi değeri katacağı ve bu kitleye nasıl ulaşacağı 
dâhil olmak üzere tüm planlamalarını çok net bir şeklide 
yaparak gelmişler. Bu birikim ve algı girişimcilerde çok 
tanık olduğumuz bir durum değil. Ürettikleri değer ve 
pazara yaklaşımları gerçekten çok profesyonelce. 
Bununla birlikte dinlemeye ve öğrenmeye çok açıklar. 
Karşılaştığım bu yaklaşımdan çok etkilendiğimi söyle-
mek isterim." 

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz 
Tunçalp, "İTÜ GATE olarak bugüne kadar toplam 27 
firmayı ABD'ye götürdük, 13 firmanın da ticari faali-
yetlerini ABD'ye taşımasını hızlandırdık. Yeni dönemdeki 
dokuz firmamızın da önemli işbirlikleri kuracağına 

İTÜ GATE Uluslararası Girişim Hızlandırma 
Programı süreci iki kısımda oluşuyor. Öncelikle 
programa seçilen firmalar, Türkiye'de özellikle 
ABD pazarına giriş stratejileri, pazar araştırması, 
ürünün rekabetçi avantajlarını konumlandırma, 
fiyatlandırma ve iş modeli gibi pek çok konuyu 
kapsayan iki aylık bir eğitim  dönemi geçiriyor. 
Ardından da iki aylık ABD kampına alınıyor. Ameri-
ka'da Chicago 1871 ve San Francisco'da Galva-
nize kuluçka merkezlerinde firmalar uluslararası 
yatırımcılarla, potansiyel müşteriler, partnerler ve 
diğer girişimcilerle bir araya geliyor. Firmaların 
uluslararası bağlantılara açılmasını hızlandıran 
program, firmaların ürünleri için satış ve pazarla-

Teknolojik Seviyeleri İyi 

Teknolojik Seviyeleri İyi 

Uluslararası Açılımı Hızlandıran Program

co'ya götürülen Türk firmalarına mentorluk desteği 

vermeye başladı. İlk olarak, İTÜ GATE'in dördüncü 

dönemiyle Silikon Vadisi'ne ofis açmayı ve Türkiye'den 

teknoloji ihracatı yapmayı hedefleyen 9 firmaya men-

torluk desteği verildi ve böylece Google'ın yanı sıra 

önde gelen teknoloji firmaları Cisco ve Intel Capital gibi 

kuruluşların yönetici ve uzmanlarından geri bildirim ve 

danışmanlık aldılar. 

inanıyoruz. Türkiye'nin örnek gösterilen destek program-
larından biri haline gelen İTÜ GATE Uluslararası Hızlandır-
ma Programı'nı önümüzdeki yıllarda da sürdürerek, 
yüzlerce teknoloji firmamızın uluslararası arenada yer 
alması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. 

ma merkezlerinin neresi olacağım belirlemelerinin ardından 6 ayı 
aşkın bir süre devam ediyor.
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Ancak insanın olduğu her noktada olduğu gibi yurt 

dışına açılırken de mutlaka psikolojik ve duygusal 

etkenler de giriyor. Farklı bir kültüre alışmanın zorluğu 

bir yana, özlem duygusu da zamanla kendini hisset-

ARDIÇ - Ebru Zeybek: Gözle görülür farklardan bir 

tanesi çok direktler. Evet ya da hayır bunu çok açık bir 

şekilde söylüyorlar. Yardım edemeyecek konumdalar-

sa başka birine yönlendiriyorlar. Bir sonraki adımda ne 

yapılabilir bunlar çok net ortaya konuyor. Yarım 

saatte, kırk dakikada çok net, verimli toplantılar yapıp 

projenizi sona erdirebiliyorsunuz.

ARDIÇ - Sinan Payaslıoğlu: Türkiye’deki gibi iyi ilişki 

TELL’BOUT - Eril Ezerel: Türkiye “cost minimization” 

üzerine kurulmuş. Burası “value maximization” üzer-

ine kurulmuş. 

Yabancı bir pazara girerken akla gelen ilk zorlukların başında farklı pazar dinamiklerine 
uyum, güvenilir bir iş çevresi ve başarılı bir strateji ihtiyacı gibi zorluklar gelir. Bunların 
birçoğunu önceden görmek çok zordur, bu sebeple bizzat yaşanıp görülmesi gereken 
tecrübelerdir. Bir şirketi uluslararası yapan da bu tecrübeyi edinmek, zorlukların 

üstesinden gelmek konusundaki kararlılığı ve hızıdır. 

ABD ve Türkiye Arasında İş Yapış
İTÜ GATE  Firmalarına  Sorduk:

Açısından Farklılıklar Neler?

tirmeye başlıyor. ABD'de 3 haftayı geride bırakan 

firmalarımız da şimdiden ABD'de iş yapış şekillerinin 

farkları konusunda tecrübe edinmeye başladılar. Biz 

de onlara bu tecrübelerini sorduk:

içerisinde olduğun insanlarla iş yaparsın mantığının 

tam tersi şekilde. Burada iyi iş yaptığın insanla verimli 

bir ilişkin oluyor. Yani ilişkiler iş getirmiyor. Doğru ve 

güzel iş başarılı iş ilişkileri getiriyor. 

Ebru Zeybek Sinan Payaslıoğlu

Eril Ezerel
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DONE - Olcay Yıldız: Benim gördüğüm en temel fark-

lardan bir tanesi burada ölçek dolayısıyla da hayatın 

çok hızlı akıyor olması. İş dünyasının çok ağır, yorucu 

bir tempoda ilerlemesi. İnsanların çoğu öğle vakti 

yemeğe bile çıkamayıp, yemeklerini yanlarına alıp, 

masada yiyip gün içerisindeki zamanının %100’ünü 

çok verimli kullanmaya çalışıyorlar.

360 DRC - HERO - Tamer Celep: Burada herkes birbir-

ine çok yardımcı özellikle network anlamında 

tanımadığınız birine ulaşmanız gerekiyorsa, ilgili kişiye 

hemen yönlendirmek anlamında inanılmaz bir network 

desteği var. 

TAZİ - Tanju Çataltepe: İki önemli nokta var aslında 

birbiri ile ilişkili.  Burada güven çok daha fazla.  Biriyle 

sözlü konuşmanızda bile daha bağlayıcı olduğunu 

hissedebiliyorsunuz. Diğeri de güven ile birlikte 

açıklık. İnsanlar daha açık ve net olarak fikirlerini, plan-

larını paylaşabiliyorlar. Bu da işlerin hızlı ilerlemesine 

önemli katkıda bulunuyor.

360 DRC – HERO - Ozan Yağcı: Yani benim en çok 

dikkatimi çeken biz Türkiye’de sohbet ile karışık iş 

toplantıları yapıyoruz, taleplerimizi iletiyoruz. Burada 

çok net nasıl yardımcı olabilirim diye soruyorlar ve 

sizde çok kısa bir-iki cümle ile uzatmadan talebinizi 

iletmeniz gerekiyor. Zaten elinden geliyorsa yardımcı 

oluyor. Beni şaşırtan nokta buydu açıkçası.

Olcay Yıldız 

Tamer Celep

Tanju Çataltepe

Ozan Yağcı
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Çalışmaları ile İTÜ MAGNET’in başarılı firmalarından biri olan ACROME, 2013 yılında 
robotik ve mekatronik sistemlerin geliştirilmesi ve inovasyonu alanlarındaki 
ihtiyaçlara cevap vermek üzere kuruldu. Aynı yıl içinde enstrümantasyon çözümleri 
ve veri toplama alanında dünya lideri olan National Instruments (NI) ile global bir 
ortaklığa girişen ACROME bu ilişki sayesinde, endüstri ve ekonomi alanında 
öncesine göre daha geniş bir kitleye ulaşan firma yeni çalışma alanlarına yöneldi. 

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz? ACROME 
Kimdir? Ne iş yapar? Nerede, nasıl kuruldu?
Ben Başar Şahinbeyoğlu ACROME Firması’nın 
kurucusuyum. ACROME, otomasyon, kontrol, robotik 
ve mekatronik kelimelerinin baş harflerinden oluşan 

Günümüzde otomasyon, kontrol, robotik ve 
mekatronik alanlarında çalışan İTÜ MAGNET’li 
firma ile ilgili merak edilenleri ACROME kurucusu 
Başar Şahinbeyoğlu’na sizler için sorduk.

bir kelime. Temelde bizim ne yaptığımızı anlatıyor. Biz 
“Endüstri 4.0” kapsamında gerek endüstriye, gerek 
akademiye otomasyon, kontrol, robotik ve 
mekatronik çözümler sunuyoruz. Temelde yaptığımız 
bunlar. 2013 yılında İTÜ Çekirdek ile başladı aslında 

Başar Şahinbeyoğlu

38

Tanıyalım!
İTÜ MAGNET

ACROME’uFirması
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bizim maceramız. Sonrasında Çekirdek’inde 
desteklerinden faydalanarak bir sürü endüstriyel işler 
tamamladık. Son olarak akademik projelerimiz 
gerçekleşti. Şimdi de İTÜ MAGNET’teyiz. Teknokent 
firması olmanın avantajlarını hala yaşıyoruz. 
Nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz?
Ekibimizin çoğunluğu mühendis, robotik ve kontrol 
konuları daha çok farklı disiplinlerin bir araya geldiği 
bir alan olduğu için bizde, elektronik mühendisi, 
bilgisayara mühendisi, makine mühendisi, kontrol 
mühendisliği gibi farklı mühendislik alanlarından ekip 
arkadaşlarımız var. Şuan 8 kişiyiz. Tabi bu yola ilk 
başta 1 kişi başladık. Sonrasında ekip giderek büyüdü 
ve bugünlere geldi diyebilirim. 
ACROME’un gelecek hedefleri nelerdir?
ACROME’un gelecek yıllardaki hedefi, “Endüstri 4.0” 
kapsamında firmalara yönelik gelişmiş çözümler 
sunmak. Bunların içerisinde fabrikaların 
dijitalleşmesi, robotiğin fabrikalarda daha fazla 
yaygınlaşması, yine akademide de robotik ve 
kontrolün altyapısı oluşması konusunda faaliyetlere 
devam edecek.  Türkiye’den sonra yurt dışına 
açılmamızda aslında başlamış durumda. Bunu daha da 
ilerleterek bu konuda öncü olmayı planlıyorum.

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer almanın 
avantajları nelerdir?
Temel anlamda aslında Ar-Ge kültürünü benimsemiş 
bir ekosistemde bulunmak çok önemli.  Burada da İTÜ 
ARI Teknokent’in en iyi teknokent olduğunu 
çekinmeden söyleyebilirim. Gerek üniversitede yer 
alan akademisyenlerle iletişim. Gerek, teknik altyapısı 
iyi olan iş gücü bulmak; stajyer olsun, yarı zamanlı 
olsun, mezun, yüksek lisans mezunu arkadaşlarla 
çalışmak önemli. Gerekse İTÜ ARI Teknokent 
içerisinde yer alan ve belli bir tecrübeye sahip 
firmalarla ortak işler yapmak konusunda çok büyük 
avantajlara sahibiz. Dolayısıyla bizim için çok faydalı 
olduğunu söyleyebilirim.
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Rektörlerden ortak açıklama

40

Üniversitemiz ve Ekvador Cumhuriyeti Ambato Teknik Üniversitesi arasında 
kurumlar arası iş birliği çerçeve anlaşması imzalandı. Rektörlük binamızın Senato 
Odası’nda, 23 Mayıs’ta gerçekleşen imza törenine; Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Karaca ve Ambato Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Dr. Galo Naranjo Lopez ile 
Rektör Yardımcılarımız Prof.Dr. Ali Fuat Aydın ve Prof.Dr. Telem Gök Sadıkoğlu katıldı.

Teknik Üniversitesi İş Birliğinde İlk Adım
İTÜ ve Ambato

Anlaşma; akademik, bilimsel ve kültürel iş 
birliğinin yanı sıra iki kurum arasındaki 
iletişimin araştırmaya, öğretime, toplumla 
etkileşime ve kurumların yönetimine ilişkin 
etkinliklerle güçlendirilmesi, geliştirilmesi 
ve teşvik edilmesini kapsıyor. Ortak araştır-
ma ve uluslar arası kurumsal iş birliği projel-
eri için eş güdüm sağlanması, bilimsel bilgil-
erin, belgelerin ve yayınların paylaşılması, 
akademik kadroların ve idari çalışanların 
kısa ve uzun süreli değişimi ile lisans ve 
lisansüstü öğrencilerinin değişimi gibi mad-
deler içeriyor. Bu önemli güç birliği 
bağlamında konferanslar, seminerler, sem-
pozyumlar ve tarafların ihtiyaçlarına göre 
değişebilen nitelikte diğer etkinliklerin 
ortaklaşa düzenlenmesi planlanıyor.

Hayata geçecek iş birliği hakkında ortak açıklama 
yapan rektörler, her iki kurumun da karşılıklı katkı 
sağlaması ve iyi niyetini sürdürmesi koşuluyla, birlik-
te yürütülen çalışmalardan elde edilen bilimsel, 
teknik ve ticari sonuçların, diğer tarafın açık izninin 
alınması şartıyla bağımsız olarak veya her kurumun 
dağıtım organları üzerinden birlikte yayımlanabi-
leceği konusunda hemfikir olunduğunu belirtti. 
Ortak hareket etme gerekliliğinin altını çizen rektörl-
er, iş birliğinin sağlıklı bir şekilde sürmesi için gerek-
en çabayı göstereceklerini vurguladı.
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Ülkemizin ilk kurulan Bayrak Futbolu takımlarından olan İTÜ Hornets Kadın 
Takımımız, şampiyonluğa ulaştı.

 Kadınlar Bayrak Futbolunda
Türkiye Şampiyonu

Ev sahibi olarak katıldığımız 2. Türkiye Kadınlar Bayrak 
Futbolu Şampiyonası 20 - 21 Mayıs tarihlerinde, İTÜ 
Stadyumu’nda düzenlendi. Turnuvanın sonunda zirve-
de yer alarak şampiyonluğa uzanan İTÜ Hornets Kadın-
lar Bayrak Futbolu Takımımız böylece, bu yıl katıldıkları 
4 turnuvada da birinciliği elde etti. İTÜ Hornets ayrıca, 
kaldırdığı bu kupayla birlikte geçen yılki şampiyon 
unvanını korudu. Bu yıl; İstanbul, Ankara, İzmir, Afyon 
ve Konya olmak üzere 5 şehirden 12 takımın yarıştığı 
şampiyonada, yaklaşık 400 kadın sporcu mücadele etti. 
Türkiye Ragbi Federasyonuna (TRF) Merkez Hakem 
Kurulu (MHK) üyesi profesyonel hakemlerin yönettiği 
karşılaşmaları izleyenler, heyecan verici ve keskin bir 

rekabete tanık oldu. 5 antrenör ve mezunlarımız olan 
22 kadın sporcumuzdan oluşan takımımızın perfor-
mansını yorumlayan İTÜ Hornets Başantrenörü ve 
Savunma Koçu Erkin Palaz düşüncelerini: “Takımımız, 
ülkemizde Bayrak Futbolu branşının öncüsü. Katıldığı 
turnuvaları üç yıldır yenilgisiz tamamlayan ekibimizin 
başarıları ve üniversitemizin bünyesinde her yıl düzen-
lenen turnuvalarla, Türkiye’deki diğer bayrak futbolu 
takımlarına örnek olacak bir düzeye geldik. Bu noktada 
ilk hedefimiz, kurulması planlanan milli takıma en çok 
sporcu gönderen takım olmak ve İTÜ olarak ülkemizi en 
iyi şekilde temsil etmek. ”sözleriyle ifade etti.



Rektörümüz 
Lise Öğrencileriyle Buluştu

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul’un önde gelen liselerinin öğrencileri 
ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Vefa Lisesi, Pertevniyal Anadolu Lisesi ve 
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle buluşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, bu okullarda yaptığı sunumda yaklaşan Lisans 
Yerleştirme Sınavı (LYS) öncesinde gençlerimizle üniversitemizin uluslararası eğitim 

ve araştırma olanakları hakkında ayrıntıları paylaştı.
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Konuşmasına İTÜ’nün tarihsel gelişimini öğrencilerle 
paylaşarak başlayan Rektörümüz, Cumhuriyetimizin 
100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılında 250. yaşını 

dolduracak üniversitemizin öğrencisi olmanın getire-
ceği ayrıcalıklardan bahsetti. Üniversitemizin 
dünyanın en köklü üniversitelerden biri olduğunu ve 

gücünü de buradan aldığını hatırlatan Prof. Dr. Mehmet 
Karaca, İTÜ diplomasının gençlerimizin kariyerinde 
sayısız kapı açacağının altını çizdi. Rektörümüz bu 
noktadaki düşüncelerini: “Yerleştirme sonuçlarına göre 
yeni İTÜ’lüler olarak aramıza katılacak öğrencilerimiz ne 
kadar önemli bir kapıdan girdiklerini, 4. Nesil üniversite 
olmaya en yakın aday olan üniversitemizin havasını 

soludukları her gün yeniden anlayacaklar.” sözleriyle 
ifade etti. Pertevniyal Anadolu Lisesi’ndeki buluşmada 
mezunu olduğu okulun koridorlarını gezen ve sıralarında 
oturan Rektörümüz, okul yöneticilerinden lisenin 
bugünkü durumu hakkında bilgi aldı ve bu yıl 145. yılını 
kutlayan liseden mezun olmanın hâlâ bir ayrıcalık 
olduğunu vurguladı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul’un önde gelen liselerinin öğrencileri 
ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Vefa Lisesi, Pertevniyal Anadolu Lisesi ve 
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Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, bu okullarda yaptığı sunumda yaklaşan Lisans 
Yerleştirme Sınavı (LYS) öncesinde gençlerimizle üniversitemizin uluslararası eğitim 

ve araştırma olanakları hakkında ayrıntıları paylaştı.
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Konuşmasına İTÜ’nün tarihsel gelişimini öğrencilerle 
paylaşarak başlayan Rektörümüz, Cumhuriyetimizin 
100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılında 250. yaşını 

dolduracak üniversitemizin öğrencisi olmanın getire-
ceği ayrıcalıklardan bahsetti. Üniversitemizin 
dünyanın en köklü üniversitelerden biri olduğunu ve 

gücünü de buradan aldığını hatırlatan Prof. Dr. Mehmet 
Karaca, İTÜ diplomasının gençlerimizin kariyerinde 
sayısız kapı açacağının altını çizdi. Rektörümüz bu 
noktadaki düşüncelerini: “Yerleştirme sonuçlarına göre 
yeni İTÜ’lüler olarak aramıza katılacak öğrencilerimiz ne 
kadar önemli bir kapıdan girdiklerini, 4. Nesil üniversite 
olmaya en yakın aday olan üniversitemizin havasını 

soludukları her gün yeniden anlayacaklar.” sözleriyle 
ifade etti. Pertevniyal Anadolu Lisesi’ndeki buluşmada 
mezunu olduğu okulun koridorlarını gezen ve sıralarında 
oturan Rektörümüz, okul yöneticilerinden lisenin 
bugünkü durumu hakkında bilgi aldı ve bu yıl 145. yılını 
kutlayan liseden mezun olmanın hâlâ bir ayrıcalık 
olduğunu vurguladı.

İTÜ uluslararası sıralamalarda ilk 100’de

Girişimcilik ekosistemini
lisans öğrencileriyle
tanıştıran üniversite
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Üniversitemizin 5 yerleşkede faaliyet gösteren 13 
fakültede, 100’e yakın lisans programında eğitim veren 
bir bilim yuvası olduğunu söyleyen Rektörümüz, Teknik 
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Subject, Times Higher Education (THE) ve ODTÜ Enfor-
matik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking By 
Academic Performance (URAP) gibi ulusal ve uluslar-
arası derecelendirme kuruluşlarının yaptığı sıralamalar-
da bölümler bazında ilk 100’de yer almasının önemli bir 
gösterge olduğunu dile getirdi.

“Girişimcilik ekosistemi” kavramını lisans öğrencileriyle 
tanıştıran ilk üniversite olduğumuzu kaydeden 
Rektörümüz, bu ekosistemde yer alan kuluçka merkezi İTÜ 
Çekirdek ve ticarileşebilecek parlak fikirlere girişimcilik 
rotası çizen İTÜ Ginova sayesinde, fikirden ticarileşmeye 
giden süreçte öğrencilerimize her türlü desteği sunduğu-
muzu da sözlerine ekledi.
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İTÜ’lü 

1. Lig’de
Ligde büyük bir başarı gösterip üçüncülük kupasını kaldıran Kadın Voleybol 
Takımımız, önümüzdeki sezonda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 

Voleybol 1. Lig’inde mücadele etmeye hak kazandı.
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2016-2017 sezonunu grubunda lider tamamladık-
tan sonra yarı finale kadar gelen ve 2. Ligi üçüncü 
olarak bitiren İTÜ’lü sultanlar, bu başarıyla birlikte 
2017-2018 sezonunda TÜSF Voleybol 1. Ligi’nde 
boy gösterecek. Kadın Voleybol Takımımız başarılar-
la geçen sezonda ayrıca, 20-23 Nisan tarihleri 
arasında Valencia kentinde düzenlenen Euro Valen-
cia turnuvasına katılarak ülkemizi temsil etti. İTÜ 

Ailesi olarak, üst lige yükselen ve üniversitemizi 
uluslararası alanda temsil eden sporcularımızın yanı 
sıra; bu önemli başarılarda büyük emekleri olan 
Başantrenör Nevzat Sönmez’ ve Yardımcı Antrenör 
İzzet Mutlu’ya teşekkür ediyor, ekibimize 
başarılarının devamını diliyoruz. Kadın Voleybol 
Takımımız ile ilgili güncel gelişmeleri buradan takip 
edebilirsiniz.
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Yenilgisiz Şampiyon

İTÜ  Erkek 

Erkek Hentbol Takımımız, İstanbul Üniversiteler Arası 2. Lig’de maçlarının tamamını 
kazanarak şampiyon oldu ve 1. Lig’e yükseldi.
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7 - 27 Nisan tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Spor 
Salonu’nda düzenlenen ve 6 ekibin katıldığı karşılaşma-
larda, İTÜ Erkek Hentbol Takımı, yenilgisiz şampiyon 
oldu ve bir üst lige çıktı. Ekibimiz ayrıca, Boğaziçi Sports 
Fest kapsamında oynadığı maçlarda da bu unvanını 
korudu ve bir şampiyonluğa daha adını yazdırdı. Sezonu 
çifte kupayla kapatan takımımız, göz alıcı performansıy-
la yılın en dikkat çeken üniversite spor ekiplerinden biri 
oldu. Bu sezon yeni bir yapılanmayla yola çıkan sporcu-
larımız, ağırlıklı olarak hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinden 

oluştu. Ekibimizin takım ruhuna dinamizm katan gençler-
imizin uyum sürecini de zorlanmadan atlatmalarıyla 
gelen bu önemli başarıların ardından takımımız, Süper 
Lig yolunda antrenmanlara şimdiden başladı. Takımımız 
önümüzdeki sezon, Ünilig müsabakalarında İstanbul 
elemelerini geçip yarı final ve final müsabakalarında 
başarılı olmayı hedefliyor. İTÜ Ailesi olarak iki şampiyon-
luk birden kazanarak üniversitemize büyük gurur 
yaşatan Erkek Hentbol Takımımızı kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.



 DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU!

İTÜ APİS
 Ar-Ge UYDU TAKIMI

Amerika'da NASA sponsorluğu ile uzay teknolojileri alanında üniversiteler arası 
düzenlenen dünyanın en önemli yarışmalarından biri olan 'CanSat Competition 
2017’ye katılan, Corendon Airlines’ın desteklediği İTÜ APİS Ar-Ge uydu takımı 

100’den fazla takım arasında dünya birincisi oldu.
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ABD’nin Teksas Eyaleti'nde düzenlenen 'CanSat Com-
petition 2017’ye Corendon Airlines sponsorluğu ile 
katılan İTÜ APİS Ar-Ge Uydu Takımı, 9-11 Haziran 
tarihleri arasında, dünyanın en iyi üniversiteleri ile 
yarıştı. İTÜ APİS Ar-Ge Uydu Takımı, CanSat Competi-
tion 2017’de dünya genelinde kritik tasarımda Türki-
ye'ye birinciliği getirdi. Princeton, Manchester, Virginia 

Tech gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden 
100’ün üzerinde takımın yer aldığı yarışmada APİS 
takımı, aynı zamanda genel klasmanda dünya 4'üncüsü, 
Avrupa ve Türkiye birincisi oldu. CanSat Competition 
2017, Amerikan Uzay Topluluğu (AAS), Amerikan 
Havacılık ve Uzay Enstitüsü’nün (AIAA) işbirliği ve 
NASA’nın sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.
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petition 2017’ye Corendon Airlines sponsorluğu ile 
katılan İTÜ APİS Ar-Ge Uydu Takımı, 9-11 Haziran 
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Tech gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden 
100’ün üzerinde takımın yer aldığı yarışmada APİS 
takımı, aynı zamanda genel klasmanda dünya 4'üncüsü, 
Avrupa ve Türkiye birincisi oldu. CanSat Competition 
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NASA’nın sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Corendon Airlines sponsor-

luğunda Türkiye'yi önemli 

yarışmalarda temsil eden APİS 

takımı ayrıca Moğolistan’da 

düzenlenecek APSCO Cansat 

International Competition 

2017’ye ve 25-27 Ağustos 

2017’de Ankara’da TÜRKSAT 

model uydu yarışmasına da 

katılacak.
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Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray 
Karaer, APİS takımının elde ettiği birincilikle bir kez 
daha Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu belirterek, 
“Dünya birinciliği hedefiyle yola çıkan APİS takımı 
verdiği sözü tuttu ve ülkemize kritik tasarımda birin-
ciliği getirdi. Bir İTÜ mezunu olarak, kendi okulumdan 
çıkan böylesine başarılı bir takımı desteklemekten 
gurur duyuyorum. Corendon Ailesi olarak APİS 
Takımı’nın daha nice başarılara imza atacağına yürek-

ten inanıyoruz” dedi. Dünya birinciliği hedefiyle yola 
çıktıklarını belirten İTÜ APİS Ar-Ge Uydu Takımı Lideri 
Mert Menekşe, “CanSat Competition 2017’de kritik 
tasarımda ülkemize birinciliği getirmekten büyük bir 
gurur ve mutluluk duyuyoruz. Her organizasyonda, her 
etkinlikte bizlerle birlikte olan Corendon Airlines’ın 
desteğini bu yarışmada da fazlasıyla hissettik. Bu yıl 
Corendon Airlines desteğiyle daha nice başarılara imza 
atacağız” diye konuştu.

"BU GURUR HEPİMİZİN"
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APİS Ar-Ge Uydu Takımı, İTÜ bünyesinde çeşitli fakülte 

ve bölümlerde okuyan 26 öğrenciden oluşuyor. APİS 

Takımı, Asya-Pasifik Uzay Dayanışma Organizasyonu 

tarafından düzenlenen ve her üye ülkeden sadece tek 

bir takımın katılabildiği minyatür uydu yarışması APSCO 

Cansat International Competition 2016’da, TÜBİTAK 

tarafından ülkemizi temsil etmek üzere görevlendirildi 

ve yarışmadan dünya birinciliği ile ayrıldı. APİS Takımı 

ayrıca NASA’nın sponsorluğunda düzenlenen model 

uydu yarışması, AIAA CanSat Competition 2016’da 

genel klasmanda Türkiye Birinciliği ve Avrupa İkinciliği 

elde etti. Günümüz teknolojilerini kavrayıp gelecek 

teknolojilere yön vermek ve ülkemize teknoloji 

konusunda faydalı bireyler yetiştirmek amacıyla 2015 

yılında kurulan İTÜ APİS Ar-Ge uydu takımı, İTÜ bünye-

sinde çeşitli fakülte ve bölümlerde okuyan 26 öğrenci-

den oluşuyor. APİS takımı, Asya-Pasifik Uzay Ajansı 

İşbirliği Örgütü tarafından düzenlenen ve her üye 

ülkeden sadece tek bir takımın katılabildiği minyatür 

uydu yarışması APSCO Cansat International Competi-

tion 2016’da, TÜBİTAK tarafından Türkiye'yi temsil 

etmek üzere görevlendirildi ve yarışmadan dünya birin-

ciliği ile ayrıldı. APİS Takımı ayrıca NASA’nın sponsor-

luğunda düzenlenen model uydu yarışması, AIAA 

CanSat Competition 2016’da genel klasmanda Türkiye 

Birinciliği ve Avrupa İkinciliği elde etti.

İTÜ APİS AR-GE UYDU TAKIMI
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İTÜ APİS AR-GE UYDU TAKIMI
Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Melike Nikbay, NATO (Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü) Mekanik Sistemler, Yapılar ve Malzemeler Teknik 

Komitesi Başkanı olarak atandı.
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İki yıl boyunca bu önemli görevi sürdürecek öğretim 
üyemiz, aynı zamanda bu göreve atanan ilk kadın ve 
en genç bilim insanı oldu. Nikbay bu başarısıyla birlik-
te, bugüne dek NATO’daki Türk delegelerin üstle-
ndiği en yüksek dereceli sorumluluğu da üstlenmiş 
olacak. NATO Mekanik Sistemler, Yapılar ve Malzem-
eler Teknik Komitesi, NATO üyesi ülkeleri temsil 
eden akademisyenler, sanayi temsilcileri, araştır-
macılar ve silahlı kuvvetlerden gelen uzmanlar ile 
yöneticilerden oluşuyor. 26 üyesi olan komitenin 
altında ise aralarında 55 kişilik ekipler olsa da genel-

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’ndeki lisans öğrenimini 1996 yılında, yüksek 
lisans öğrenimini ise 1998 yılında tamamlayan Prof. 
Dr. Melike Nikbay, Colorado Üniversitesi Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği Bölümü’ndeki yüksek lisans 
aşamasını 1999’da tamamlarken, buradaki doktora 
derecesini ise 2002 yılında aldı. 1995-1998 yılları 
arasında Arçelik Ar-Ge Merkezi Isı Transferi ve 
Akışkanlar Dinamiği Grubu’nda Ar-Ge mühendisi 
olarak çalışan Nikbay, 1998-2002 yılları arasında 
Colorado Üniversitesi Hava - Uzay Yapıları 
Merkezi’nde araştırma asistanı olarak görev aldı. 
2003 yılında üniversitemize ilk adımını atan akade-

Prof. Dr. Melike Nikbay’a

NATO’dan
Uluslararası Görev

likle her biri 15 ila 20 kişiden meydana gelen 22 
teknik ekip çalışıyor. Ses üstü uçuş teknolojileri de 
dâhil olmak üzere havacılık alanında ulusal ve 
uluslararası çapta birçok bilimsel çalışmaya katkıda 
bulunan akademisyenimiz ayrıca, 9 yıl boyunca 
NATO bünyesinde gerçekleştirdiği teknik projeler ve 
liderlik çalışmaları nedeniyle Kişisel Başarı Ödülü’ne 
de değer görüldü. Öğretim üyemiz, geçtiğimiz yılın 
Haziran ayında ise Ulusal Havacılık ve Uzay 
Enstitüsü (National Institute of Aerospace - NIA) 
araştırma kadrosunda da yer almıştı.

misyenimiz, yaklaşık bir yıl boyunca Uçak ve Uzay 
Bilimleri Fakültemizde yarı zamanlı misafir öğretim 
üyesi olarak çalışmaya başladı ve aynı dönemde 
Kalekalıp Makine ve Kalıp Sanayi A.Ş.’nin Savunma ve 
Havacılık-Uzay Bölümü’nün Ar-Ge liderliğini üstlendi. 

2004’te üniversitemizde yardımcı doçentliğe yüksel-
en Nikbay, üniversitemizdeki çalışmalarını 2011’den 
bu yana “doçent” unvanını aldıktan sonra, Mart ayın-
dan bu yana "profesör" olarak üniversitemizde 
çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Melike Nikbay kimdir?




