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TÜBİTAK “Zonklayan” 
yıldızı keşfetti
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0
PROJE YARIŞMAMIZIN KAZANANLARI BELLİ OLDU!
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Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın teşrifl eriyle onurlandırdığı ve kendilerine ‘Fahri Doktora’ 
unvanının tevcih edildiği Üniversitemiz 2017-2018 Akademik Yılı Açılış töreni 22 Kasım 2017 
tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Üniversiteye çizilen yeni vizyon, kaliteli bilim insanı tanımı, AR-GE çalışmaları, yeni dönem stratejileri 
ve çok daha fazlası… Bilime yön veren 100 Türk arasında yer alan Prof. Dr. Bahri Şahin ile bir röportaj 
gerçekleştirdik. Dünden bugüne ve geleceğe YTÜ…
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ÜNİVERSİTEMİZ 2017-2018
AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ

YTÜ OLARAK KABİLİYETLERİMİZİ
SANAYİ İLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ!
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Prof. Dr. Mesut Güner
Yıldız Teknopark Genel Müdürü

Y
ıldız Teknopark olarak çok etkin ve verimli 
işlere imzamızı attık.  
 
Bu etkin çalışmanın ilk güzel örneği Ekim 
ayında Yıldız TTO’nun ev sahipliğinde ger-

çekleştirilen “Teknoloji Transfer Ofisleri Buluşması” 
oldu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde 
gerçekleşen organizasyona 50’nin üzerinde TTO ve 
100’ün üzerinde davetli katıldı. Yıldız TTO bu kadar 
geniş çapta bir etkinlik düzenleyen ilk TTO oldu. Bu-
güne kadar daha çok “patent” ve “üniversite sanayi 
iş birliği” gibi tematik alanlarda gerçekleşen organi-
zasyonların ötesinde bir TTO’nun tüm faaliyetlerini ve 
yapısını ilgilendiren konuların tartışıldığı, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK TEMEG’in aktif katılım-
cısı olduğu buluşma ile bir ilki gerçekleştirerek TTO’lar 
arasındaki bilgi paylaşımı ve iş birliklerinin önünü açma 
yolunda ilk adımı atmış olduk. Bu vesileyle katılan tüm 
TTO’lara teşekkür etmek istiyorum. ÜSİMP patent 
fuarı, Bankacılık Teknolojileri Zirvesi, Ar- Ge zirvesi, 
Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik haftası gibi pek çok  
etkinlikte de yer alarak Yıldız TTO’nun yaptıklarını ve 
yapacaklarını katılımcılar ile paylaştık. Yaptığımız büyük 
işler bunlarla da sınırlı kalmadı; KOSGEB desteğiyle 
kurulmuş Silikon Vadisindeki ilk ve tek Türk kuluçka 
Merkezi Starcamp projemiz tüm hızıyla devam ediyor,  
2017 yılının Ekim ayında 2. Hızlandırma programımızı 
gerçekleştirdik. 11 Eylül’de İstanbul’da başlayıp  
6 Ekim’de Palo Alto’da tamamlanan programımızla  
7 girişimimizi daha Silikon Vadisi’ne götürdük. 2018’de 
3. Turunu yapmaya hazırlandığımız programımızı daha 
da büyütmek adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam 
ediyor.Bireysel Genç Girişim Programı “Star BİGG”in 
birinci ve ikinci turunu tamamladık, 3. turuna da hızlı bir 

giriş gerçekleştirdik. “Fikrinle gel, girişiminle yüksel” 
sloganıyla yola çıktığımız programımızda 2 çağrıda 
400’ün üzerinde yeni girişimci ile buluştuk.  
BİGG programından geçerek Yıldız Kuluçka’ya giriş 
yapan girişimci sayımız ise 16’yı geçti, program devam 
ettikçe daha fazla BİGG kazananını aramızda göreceği-
mize inancımız tam. Girişimcilere ulaşmak ve destek 
olmak adına gerçekleştirdiğimiz yarışmalarımız da 
tüm hızıyla devam ediyor. 332 başvuru aldığımız Çalık 
Holding’le ortaklaşa düzenlediğimiz “İlk İşim Girişim” 
yarışmamızı da başarıyla tamamladık. Bu sene “Yeni 
Fikirler” ve “Yeni Girişimler” olarak iki kategoride 
düzenlediğimiz yarışmamızı Kasım ayının ilk haftasında 
düzenlenen final töreni ile güzel bir şekilde tamamladık 
ve iki kategoride 6 girişimcimizi ödüllendirdik. Detay-
larını yine Gazetto’muzun içerisinde bulabileceğiniz bu 
yarışmamızda kazananlara Yıldız Kuluçka ailesinin bir 
parçası olma fırsatını sunmamızın yanı sıra “Yeni Giri-
şimler” kategorisinde dereceye girenleri Starcamp’e 
de götürerek başarılarını ülke sınırları ötesine taşıma 
fırsatı sunacağız. 2017 yılını ‘Dijital Dönüşüm ve En-
düstri 4.0’ yarışmamız ile sonlandırdık. Türkiye’nin 
çeşitli Üniversite ve şehirlerinden 100’ün üzerinde 
proje başvurusu aldığımız yarışmamızda Endüstri 4.0 
alanlarında yeni yıldızları bulmak için çalıştık. Final günü 
7 finalistin sunumları ile jüri önüne çıktığı yarışmamız-
da birbirinden başarılı projeler yarıştı ve kazananlar  
belli oldu. 
 
2018 yılına girdiğimiz şu günlerde ise Yıldız TTO’yu 
daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı hızlandırı-
yoruz, yenilenen kurumsal yapısı, gelişen kalitesi ve 
büyük planlarıyla 2018’de yepyeni bir TTO ile sizleri 
karşılamak üzere, hoşça kalın!

İMTİYAZ SAHİBİ VE YÖNETİM ADRESİ

YTÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ  

YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Yerleşkesi, 

Teknopark Yönetim Binası 1. Kat 34220 Esenler / İstanbul

T: 0212 483 7007 / F: 0212 483 7009

YAPIM

NB Medya Pazarlama Ltd. Şti.adına

Kübra Güllaç

kubra.gullac@open.gen.tr

Bağdat Cad. Rüştiye Sok. No:13/2 Kızıltoprak İstanbul  

T: 0216 700 1480 / F: 0216 700 1479  

E: info@open.gen.tr

BASKI

İmak Ofset Basım Yayın Tic. ve San. Ltd. Sti.

Merkez Mh. Atatürk Cad. Göl Sk. No:1 34197 Yenibosna 

/ İstanbul

T: 444 62 18

www.imakofset.com.tr

DAĞITIM

Etkin Dağıtım

Eski Büyükdere Cad. Yamaç Sok. No:1/1 4.Levent İstanbul

Tel: 0 212 282 40 04-411

www.etkindagitim.com
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Ödüllere başvurabilmek için esas ve duyurulardaki koşul-
ların yerine getirilmesi gerekiyor. Bireysel ve kurumsal baş-
vuruların kabul edilmesinin yanısıra adayların hayatta olma 
koşulu yer alıyor. Hizmet Ödülü için ise kişisel başvurular 
kabul edilmiyor ve hayatta olma koşulu aranmıyor. Başvuru 
dosyaları hazırlanırken, Ödül Esaslarının güncellenmiş haliyle 
bulunduğu http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/oduller/icer-
ik-formlar-ve-esaslar adresinden yararlanabilirsiniz. Başvurular 
15 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek.

2018 TÜBİTAK BİLİM, 
ÖZEL, HİZMET VE TEŞVİK 
ÖDÜLLERİ’NE BAŞVURU 
SÜRECİ BAŞLADI
Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla 
ödüller vermek için TÜBİTAK’ın kuruluşuna dair 
278 sayılı yasa ile her yıl düzenlenen “TÜBİTAK 
Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” için 2018 yılı 
başvuruları açıldı. 

Delta Scuti yıldızlarının, iç yapılarındaki kararsızlıklar sebebiyle üç saatlik aralıklarla yarıçapları 
artıp azalırken, dönemsel olarak şişip büzülüyorlar. Bu sırada, yıldızın büyüklüğü artarken, 
yoğunluğu azalıyor ve sıcaklığında artış gözlemleniyor. Sıcaklığın artması, yıldızın parlaklığını 
önemli derecede arttırıyor. Astronomlar, zonklayan yıldızı bu şekilde tanıyabilir. Ayrıca, Kutup 
Yıldızı’nın içindeki Küçük Ayı takımyıldızında yer alan yeni yıldızın yüzey sıcaklığı da güneşe 
benzer şekilde 6 bin Kelvin olarak belirlendi.

Gökbilimciler için önem taşıyan bu yıldız türü, diğer yıldızların iç yapı dinamiklerini ve evrim-
lerini anlamalarına da yardımcı oluyor. Farklı çeşitlerde var olan zonklayan yıldızların yapılarının 
incelenmesi sonucunda yıldız evrim modelleri yeniden şekilleniyor.

Küçük Ayı takımyıldızında en son keşfedilen “BB UMi” yıldızından sonra; Türk araştırmacılar 
tarafından keşfedilen yeni yıldıza da “BC UMi” adının verilmesi bekleniyor. Yıldızların araştır-
macılar tarafından ayrıntılı olarak incelenmesi ve bunun hakkındaki sonuçlar 
Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) bülteninde yer alacak.

TÜBİTAK “Zonklayan” 
yıldızı keşfetti
İstanbul Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sinan Aliş liderliğinde bir grup 
araştırmacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
Ulusal Gözlemevi’nin teleskobuyla yeni bir yıldız türü keşfedildi. Keşfedilen 
yeni yıldız gerçekleştirdiği renk parlamalarıyla “zonklayan yıldız” olarak 
biliniyor. Yeni yıldızın türü ise “Delta Scuti” olarak adlandırıldı.

Harvard Medical School ile Massachusetts Computer Science and Artifi cal Intelligence Lab iş-
birliğiyle oluşturulan makine öğrenimi sistemi ile meme kisti saptamasında yüzde 97 başarı sağ-
landı. Yapılan çalışmalar kapsamında gereksiz yere yapılan meme kanseri ameliyatlarında yüzde 
30 azalma yaşandı.

Meme lezyonları üzerine eğitilen makine öğrenim sistemi bir kistin kötü huylu olup olmadığını 
saptamak için demografi k, aile geçmişi, biyopsiler ve patoloji raporları gibi bilgileri karşılaştırarak 
sonuca ulaşıyor. Çalışmalar Massachusetts General Hospital’da gerçekleştiriliyor. Hastanenin 
meme görüntüleme bölümünün başkanı Prof. Constance Lehman’ın yaptığı açıklamada, ger-
çekleştirdikleri çalışma yüksek riskli lezyonları ameliyat gerektirmeyenlerden ayırmak için yapay 
zekadan faydalanmasının bir ilk olduğunu belirtti.

Erken teşhis ölüm riskini yüzde 96 azaltıyor
44.000 kadın her yıl meme kanserinden hayatını kaybediyor. Yapay zekanın kötü huylu lezyonları 
saptaması ve erken müdahaleye fırsat tanıması ise hayati önem taşıyor. Meme kanserinde ger-
çekleştirilen erken teşhislerde hastanın yaşama oranı yüzde 96 oranında artıyor.

Gelişen yapay zeka teknolojisiyle artık meme kanserine erken teşhis 
yolu açıldı. Amerika’ da yapılan çalışmalara göre 335 yüksek riskli 
meme kistinin yüzde 97’sinin kötü huylu olduğunu tespit etti.

Meme kanserine erken teşhis 
yapay zekadan geliyor
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Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın teşrifleriyle onurlandırdığı ve kendilerine 
‘Fahri Doktora’ unvanının tevcih edildiği üniversitemizin 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni 
22 Kasım 2017 tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

ÜNİVERSİTEMİZ 2017-2018 
AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 2017-
2018 Akademik yılı Açılış Töreni YTÜ Sanat ve Ta-
sarım Fakültesi öğretim üyelerinin müzik dinletisi 
ile devam etti.

Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz: “Üni-
versitelerimizin tümünün birbiriyle aynı ya da 
birbirlerinin kopyası olmasını istemiyoruz.”
Açılışta yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Yıl-
maz:  Üniversitelerin tümünün birbiriyle aynı ya da 
birbirlerinin kopyası olmasını istemediklerini belirte-
rek, “Üniversitelerimizin hepsi uluslararası nitelik-
leri gözetmeli fakat farklı değerler üretmelidir. Bu 
kapsamda üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, 
bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde, ba-
zılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlamakta 
farklılaşmasını istiyoruz. Bu yaklaşımla kastedilen, 
bir üniversitenin sadece bir alanda faaliyet göster-
mesi değil, üniversitenin bütün alanlarda faaliyet 
gösterirken, bir alanda temayüz etmesidir.” dedi.
Bakan Yılmaz törende yaptığı konuşmada, Türki-
ye’yi 21. yüzyılda hak ettiği yere ulaştırabilmenin 
kaliteli bir yüksek eğitimle mümkün olacağını vur-
guladı.

Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin: “Ülkemizin 2023 
milli hedeflerine katkı sağlamak için Yıldız Tek-
nik Üniversitesi sahada.”
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri 
Şahin de 1911 yılında kurulan üniversite hakkında 
bilgi vererek, “Ülkemizin 2023 milli hedeflerine kat-
kı sağlamak için Yıldız Teknik Üniversitesi sahada. 
Milletimizin 15 Temmuz’da gösterdiği milli duruşu, 
Yıldız Teknik Üniversitesi de sahada bilimsel olarak, 
Ar-Ge alanında yaptığı çalışmalar ile gösteriyor.” ifa-
delerini kullandı.
Tevcih törenin ardından yaptıkları konuşmada; kü-
resel düşüncenin önemine değinen Başbakanımız 
Sayın Binali Yıldırım, “İletişim teknolojilerinin bu 
derece hayatınıza girdiği, yapay zekânın ve endüst-
ri 4.0 gibi gelişmelerin hayat tarzına dönüştüğü bu 
dönemde mutlaka küresel düşünce melekesinin 

kazanılması lazım.” ifade-
lerinde bulundu. Başbakan 
Yıldırım, zamanın, paradan 
daha kıymetli olduğunu 
hatırlatarak sözlerine şöyle 
devam etti: “Her gün he-
sabınıza 86 bin 400 saniye 
yatıyor. Bir sonraki güne ba-
kiyesi kalmıyor. O yüzden 
vaktin değerini bilelim.” 
dedi. 
Törende, Başbakan Binali 
Yıldırım’ın konuşmasının 
ardından TAİ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz 
Borat, “Mesleki Yeterlilik” 
konulu açılış dersi verdi.

YTÜ’DEN HABERLER



Pullman Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Ar-Ge İşbirlikleri 
Zirvesi’nde, YTÜ akademisyenleri ve 
TEKNOPARK firmaları tarafından 
çalışmaları yürütülen projeler  ve 
ürünler sergilendi.
Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, TÜBİTAK gibi ülkemizin Ar-Ge potansiyelini destekleyen kuru-
luşlarında yer aldığı etkinlikte akademisyenlerimiz Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlayabilecek, özel 
sektör ve kamu kuruluşlarıyla yüz yüze görüşme imkânı buldular.

Üniversitemiz Genç Türkiye 
Zirvesi’ndeydi

Üniversitemiz ve Yıldız 
Teknopark “GENÇ TÜRKİYE 
ZİRVESİ 2017”’ye katıldı.
Türkiye gençliğinin bir araya geldiği 
“Genç Türkiye Zirvesi” Türkiye’yi zirve-
ye taşıyor.

Dijital Dönüşüm ve Güçlü Türkiye
Genç Türkiye Zirvesi, “Dijital Dönüşüm 
ve Güçlü Türkiye” ana teması ile Tür-

kiye’nin 81 ili ve 165 ülkeden 3 bin öğrenciyi İstanbul, Lütfi  Kırdar Kongre Merkezi’nde 
buluşturdu.

Zirvenin stratejik ortakları; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi.

Her yıl güncel ve 
stratejik temaların 
işlendiği Genç Tür-
kiye Zirvesi; 2017 
yılında “Dijital Dönü-
şüm”ü esas alarak 
tasarlandı. Zirve; de-
ğişen dünyada genç-
lere bu dönüşümün 
bir parçası olmaları 
için fırsat sundu.

Üniversitemiz yönetimi tarafından başlatılan ‘Bilişim Teknoloji-
leri Geri Dönüşüm Projesi” kapsamında, üniversitemizin farklı 
birimlerinde atıl durumda olan bilgisayar ve ekipmanları, yeni-
den aktif hale getirilerek, farklı illerimizdeki okulların bilgisayar 
ve teknoloji laboratuvarlarına bağışlandı. Bağış kapsamında; 
toplamda 120 adet bilgisayar, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 9 
adet yazıcı yeniden kullanılmaya başlandı.

Rektörlük ve Genel Sekreterlik koordinasyonunda gerçekleşen 
projede, bağışlanan tüm bilgisayar ve diğer ürünler, öğrencile-
rin ihtiyacı göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Proje Kapsamında Destek Verilen Okullar
• Diyarbakır İli Hani Kaymakamlığı Gürbüz Ortaokulu
• Gümüşhane İli Şiran Kaymakamlığı Yunus Emre Ortaokulu
• Hatay İli Kırıkhan İlçesi Camuzkışlası İlk ve Ortaokulu
• Niğde İli Milli Eğitim Müdürlüğü Melikşah Ortaokulu
• Sinop Erfelek Yunus Emre Ortaokulu
• Tekirdağ Muratlı Kaymakamlığı Talatpaşa İlköğretim Ortaokulu
• Tokat İli Erbaa Kaymakamlığı Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
• Trabzon İli Akçaabat İlçesi Doğanköy Ortaokulu

Üniversitemizin Sosyal Sorumluluk anlayışı 
kapsamında Bilişim Teknolojileri Geri 
Dönüşüm Projesi gerçekleştirildi.

Bilişim teknolojileri 
geri dönüşüm projesi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
AR-GE ZİRVESİ’NDEYDİ
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TAKIMIMIZ JAPONYA ROBOCUP YARIŞMASI’NDAN 
REKOR SAYIDA ÖDÜLLE DÖNDÜ
RoboCup, 1997 yılından beri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen, olimpiyat ölçeğinde futbol, arama-kurtarma, ev 
ve endüstriyel robotlar kategorilerinde yarışmalar ve sempozyumdan oluşan bilimsel bir organizasyondur.
Aralarında Japonya, Almanya, Amerika, Tayland 
gibi ülkelerin en iyi üniversitelerinden 23 takımın 
katıldığı arama kurtarma liginde yarışmacıların farklı 
özellikleri olan sahalarda yarışmaları beklenmek-
tedir. Her bir alan robotların manevra, otonomluk, 
keşif ve el becerileri gibi belirli yetenekleri-
ni test etmek üzere NIST (Amerikan Ulusal 
Standartlar Enstitüsü) tarafından oluşturulan 
standartlar kapsamında tasarlanmıştır. Takım-
lar her bir alanda alınan puanlar sonucunda 
farklı kategorilerde değerlendirilmektedir.

Gerçek robot ligi. geliştirilen robot ve yön-
temlerin gerçek ortamlada test edilmesine 
olanak sağlarken, yarışmanın diğer bir dalı 
olan simülasyon ligi daha karmaşık algorit-

maların birden fazla robotla test edilebileceği bir 
platform sunmaktadır. Üniversitemiz Bilgisayar Mü-
hendisliği bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Sırma 
YAVUZ, Doç. Dr. M. Fatih AMASYALI, Yrd. Doç. Dr. 
Erkan USLU, Ar. Gör. Furkan ÇAKMAK, Ar. Gör. Ni-
hal ALTUNTAŞ ve lisans öğrencileri Salih MARAN-

GOZ , Mustafa Burak DİLAVER, Azad YAŞAR, 
Numan KESKİN ve Kutay YILMAZ’dan oluşan-

Yıldız Takımı 2 ayrı robotu ile katıldığı yarışmalar-
da, tarihi bir başarı göstererek 5 ayrı dalda ödül 

almıştır.

Gerçek robot arama kurtarma liginde;
• En iyi keşif robotu

• En iyi otonom robot
• En iyi dış alan robotu
• En iyi küçük keşif robotu

Simülasyon arama kurtarma liginde;
• Sanal robotlar yarışması birinciliği 
 
Ödüllerin orijinal isimleri aşağıdaki gibidir:
• Rescue Robot League Best in class Small 
   Robot Exploration
• Rescue Robot League Best in Class Exploration
• Rescue Robot League Best in Class Autonomy
• Rescue Robot League Best Outdoor CaryBot
• Rescue Simulation League Virtual Robot 
   Contest 1st Place

Üniversitemiz “CanSat Competition” 
yarışmasında 40 finalist arasında 8. oldu.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölü-
mü öğrencileri Selim ÖZTÜRK, İlkin ALİYEV, 
Cahit Abdullah MISIRLI, Mekatronik Mü-
hendisliği Bölümü öğrencileri Abdüssamet 
ERKEK, Emrullah MAHMURAT ve Makine 
Mühendisliği Bölümü öğrencisi Selahattin 
KÖK’ün Elektronik ve Haberleşme Mühendis-
liği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Revna ACAR VURAL’ın 
danışmanlığında kurduğu IQRASAT Model 
Uydu Takımı, Amerikan Astronotlar Toplulu-
ğu (AAS) ile Amerikan Uçak ve Uzay Ensti-
tüsü (AIAA)’nın düzenlediği ve Amerikan 
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın 
sponsorluğunda Amerika Birleşik Devletle-
ri Teksas Eyaleti’nde gerçekleşen “CanSat 
Competition” yarışmasında 40 fi nalist ara-
sında 8. olmuştur.

Üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği bölümü akademisyen-
lerinden Doç.Dr. Sırma Yavuz,  Doç. Dr. Fatih Amasyalı,  Arş. 
Gör. Dr.Erkan Uslu,  Arş.Gör. Furkan Çakmak, Arş. Gör. Nihal 
Altuntaş ve lisans öğrencileri Salih Marangoz, Mustafa Burak 
Dilaver, Erkam Kırlı, Numan Keskin ve Kutay Yılmaz’dan oluşan 
ekibin, önceki yıllarda da uluslararası RoboCup yarışmalarında 
gerek simülasyon, gerek gerçek robot arama kurtarma liglerin-
de birincilikleri ve dereceleri bulunmaktadır.

Temmuz ayında yapılan Japonya’nın  Nagoya 
şehrinde yapılacak  RoboCup 2017 
dünya şampiyonasına hazırlık amacı 
ile düzenlenen ve çok sayıda ülkeden 
yarışmacının katıldığı RoboCup IranOpen 
Yarışması’ndan, Arş. Gör. Furkan 
Çakmak, lisans öğrencileri Mustafa 
Burak Dilaver ve Erkam Kırlı tarafından 
temsil edilen, “Yıldız” takımı ‘’Sanal 
Arama Kurtarma Robot” liginde genel 
sıralamada “ikincilik” ve “En iyi Otonom 
Gezinim” ödülleri ile döndü.

YTÜ Ekibi İran’da 
düzenlenen   
yarışmadan iki 
ödülle döndü 

tedir. Her bir alan robotların manevra, otonomluk, 
keşif ve el becerileri gibi belirli yetenekleri-
ni test etmek üzere NIST (Amerikan Ulusal 
Standartlar Enstitüsü) tarafından oluşturulan 
standartlar kapsamında tasarlanmıştır. Takım-
lar her bir alanda alınan puanlar sonucunda 

Gerçek robot ligi. geliştirilen robot ve yön-
temlerin gerçek ortamlada test edilmesine 
olanak sağlarken, yarışmanın diğer bir dalı 
olan simülasyon ligi daha karmaşık algorit-

hal ALTUNTAŞ ve lisans öğrencileri Salih MARAN-
GOZ , Mustafa Burak DİLAVER, Azad YAŞAR, 
Numan KESKİN ve Kutay YILMAZ’dan oluşan-

Yıldız Takımı 2 ayrı robotu ile katıldığı yarışmalar-
da, tarihi bir başarı göstererek 5 ayrı dalda ödül 

almıştır.

Gerçek robot arama kurtarma liginde;
• En iyi keşif robotu

• En iyi otonom robot
•
•

YTÜ IQRASAT model uydu 
takımının uluslararası başarısı

6

YTÜ’DEN HABERLER
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ÖĞRENCİLERİMİZİN 
BAŞARISI
MATE-ROV Uzaktan Kumandalı 
Sualtı Araç Yarışması’nda 
Türkiye Üçüncülüğü Derecesi 
YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü çatısı 
altında Devreler ve Sistemler 
Topluluğu (CAS), Elektronik 
ve Haberleşme Mühendisliği, 
Bilgisayar Mühendisliği 
ve Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği bölümlerinden 
öğrencilerin katılımlarıyla, 
Engineering Technologies 
(EngTechs) sponsorluğunda 
Marine Advanced Technology 
Education (MATE) Türkiye Şubesi 
tarafından YTÜ kapalı yüzme 
havuzunda düzenlenen MATE-
ROV Uzaktan Kumandalı Sualtı 
Araç Yarışması’nda Türkiye 
3’üncülüğü derecesi kazanılmıştır.

Öğrencilerimizi, danışmanları Yrd. Doç. Dr. Umut 
Engin AYTEN’i ve öğrencilerimize çalışmalarında 
destek veren Elektronik ve Haberleşme Mühendis-
liği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Herman SEDEF’i tebrik 
ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

MATE-ROV 2017 TAKIMI
• Ramazan Kaan EREN
• Muhammed Emin ALAN
• Ecem SON
• Mustafa UZUNER
• Vefak Murat AKMAN
• Buğra TUFAN
• Yusuf Kürşad KAYA
• Mehmet KARABULUT

Dünyanın en önemli fotoğraf koleksiyonları arasında 
özgün bir yeri olan Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu’nun 
19. yüzyılda Osmanlı-Fransız ilişkileri teması çer-
çevesinde derlenmiş örnekleri Paris’teki UNESCO 
Genel Merkezinde uluslararası ve Fransız kamuoyu-
nun beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü dünyaca ünlü fotoğraf sanatçımız 
Kamil Fırat’ın yaptığı Osmanlı-Fransız İlişkilerinde 
Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden ‘Kar-
şılaşmalar/Ke-
sişmeler/Tanış-
malar’ başlığını 
taşıyan sergi-
nin açılışında 
UNESCO Yara-
tıcılık Bölüm Di-
rektörü Bayan 
Jyoti Hosag-
rahar ile Türki-
ye’nin UNES-
CO Nezdindeki 
Daimi Temsilci 
Büyükelçi Al-
tay Cengizer 
ve Fransa’nın 
UNESCO Nez-
dindeki Daimi 
Temsilcisi Lau-
rent Stéfanini, sergide yer alan fotoğrafl ar ve Türk 
Fransız dostluğu üzerine kısa birer konuşma yaptı-
lar. Serginin açılışında   Türkiye’nin Paris Büyük-
elçisi İsmail Hakkı Musa Bey başta olmak üzere 
Türkiye’nin Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma Örgütü 
Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Baş-
çı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili 
Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, T.C. Dışişleri Ba-
kanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İlişkiler Genel Mü-
dürü Büyükelçi Lale Ülker ve Sultan II. Abdülhamid 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
A. Melek Özyetgin hazır bulundular. Ayrıca davet-
liler arasında Osmanlı hanedan ailesinden Kenize 
Murat ve UNESCO’da görevli çeşitli ülkelerin diplo-
matik temsilcileri de yer aldılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye-
lerinde, Türkiye’nin UNESCO Nezdindeki Daimî 
Temsilciliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. 
Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
hazırladığı, kamu ve özel kuruluşların da desteği 
alınarak düzenlenen olağanüstü zenginlikteki sergi 
Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa arasındaki kültü-
rel etkileşim ve alışverişi gözler önüne sermenin dı-
şında dönemin Fransız edebiyatının şahsiyetlerinin 
daha önce hiçbir yerde rastlanmamış fotoğrafl arını 
da ziyaretçiyle ilk defa buluşturma özelliğini taşı-
maktadır. Türkçe ve Fransızca hazırlanan serginin 

aynı şekilde iki dilde hazırlanmış prestij baskılı kitabı 
da sergi alanında davetlilere hediye edildi. 19. yüz-
yılın teknik buluşları arasında önemli yeri olan fo-
toğrafın Sultan II. Abdülhamid’in özel hayatında ol-
duğu kadar saltanatında da önemli bir yeri olmuştur. 
İmparatorluğun her tarafında medeniyet değerlerini 
fotoğrafl a tespit ettirmiş, hatta yurt dışında çekil-
miş fotoğrafl arı da edinmeye çalışmıştır. Sonuçta 
Yıldız Sarayı’nda tüm dünyanın görsel çeşitliliğini 
bir araya getiren hazineler değerinde bir koleksiyo-

nun toplanmasını sağlamıştır. Koleksiyonda her biri 
sanat eseri değerinde olan 911 albüm içerisinde 
36.585 kare fotoğraf 19. yüzyılın tüm zenginliğini 
ve çeşitliliğini gözler önüne serer. Bugün İstanbul 
Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesinde özenle 
muhafaza edilen koleksiyon, kültürel mirasımız ola-
rak taşıdığı değer yanında dünya kültürü açısından 
da büyük önem taşır.

Yıldız Teknik Üniversitesi,  Sultan II. Abdülhamid 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniver-
sitesi’yle ortaklaşa Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu 
üzerine kapsamlı bir proje hazırlamış ve bu proje 
“Cumhurbaşkanlığı Himayesini” almıştır. Proje kap-
samında yapılacak fotoğraf koleksiyonunun tanıtımı 
ve sergilenmesiyle ilgili ilk etkinlik Paris’te söz ko-
nusu bu sergi ile gerçekleştirilmiştir. Fotoğraf ko-
leksiyonun gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel 
miras değerlerinin korunması ve fotoğrafl ara dijital 
erişimin sağlanabilmesi projenin temel çıktıları ara-
sında yer almaktadır.

Gezen ziyaretçilerin büyük bir beğeniyle övdüğü, 
Paris’teki UNESCO’nun genel merkezinde açık ka-
lacak, ardından Paris Türk Büyükelçiliğimizin hima-
yesinde Fransa içinde birkaç şehirde daha Fransız 
kamuoyunun dikkatine sunulacaktır.

Osmanlı-Fransız ilişkilerinde Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden 
‘Karşılaşmalar ile Kesişmeler ve Tanışmalar’ başlıklı serginin açılışı yapıldı.

PARİS UNESCO’DA “Yıldız Sarayı 
Fotoğraf Koleksiyonu” Sergisi

YTÜ’DEN HABERLER
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TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar I. Dönem 
çağrı sonuçları açıklandı.

20 proje ile gelen 
‘TÜBİTAK 1003’ başarısı

*ERA.NET Nedir? Avrupa Birliği Çerçeve Program-
ları kapsamında bir uygulama aracı olarak kullanıl-
makta olan ERA(European Research Area).NET pro-
jeleri, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine 
aday olan ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma 
programları arasında koordinasyon sağlayarak, araş-
tırma programlarının geliştirilip güçlendirilmesini 
hedefl emektedir. ERA-NET projeleri genellikle belirli 
bir/birkaç alan odaklıdır.

SOLAR-ERA.NET Çağrılarının ilk 
aşama sonuçları açıklandı.

YTÜ’de SOLAR-
ERA.NET başarısı

Proje ekiplerinde yer alan ve değerli katkılarını esirgemeyen
tüm akademisyenlerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla,

• Prof.Dr.Mehmet Çakmakçı
• Doç.Dr.Mahir İnce

Sudaki mikrokirletici ve mikrobiyal
kirleticilerin giderilmesine yönelik
yenilikçi, uygulanabilir ve ekonomik
arıtım süreç ve sistemlerinin
geliştirilmesi

• Doç.Dr.Kamuran KadıpaşaoğluTanı, tedavi ve destek amaçlı
yenilikçi tıbbi cihazlar

• Ar.Gör.Dr.Muhammed Enes OruçMEMS/NEMS tabanlı sensörler ve
yonga üstü-laboratuvar
analiz sistemleri

• Doç.Dr.İbrahim ErdenYeni nesil hücre sistemleri

• Prof.Dr.Güler ArasYenilikçi veritabanı yönetim sistemleri

• Yrd.Doç.Dr.Mehmet Nur TuğlukGerçek yaşam temelli materyaller

• Yrd.Doç.Dr.Serkan AltuntaşEtkin ve büyüme odaklı
kamu politikaları

• Doç.Dr.Akın Delibaşı
• Yrd.Doç.Dr.Mehmet Selçuk Arslan

Araç dinamiği ve kontrolü

• Yrd.Doç.Dr.Hakan YılmazerDoku mühendisliği

TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar 2017 2. dönem çağrı sonuçları açıklandı.
1. aşamayı geçmeye hak kazanan proje yürütücülerinin isimleri ve 

çağrı başlıkları aşağıda yer almaktadır.

TÜBİTAK panel değerlendirme süreci sonucunda; 7 tanesi 1001   
(Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri)    diğer ikisi 3501(Kariyer 
Geliştirme)  ve 1005 (Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler) olmak üzere 
YTÜ’den toplam 9 adet proje desteklenmeye hak kazanmıştır. 

ARDEB 1001, 3501 ve 1005 
sonuçları açıklandı

BAŞARI HİKAYELERİ

BAŞARI HİKAYELERİ
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Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 
Proje Yarışmamızın Kazananları Belli Oldu!

Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi’nin Endüstri 4.0 konseptiyle bu 
yıl ilk kez düzenlediği ‘Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Proje 
Yarışması Ödülleri’sahiplerini buldu. Elektronik laboratuvar-
larındaki ölçüm cihazlarını cebe sığdırarak mobil hale getiren 
Compocket, geçtiğimiz günlerde Almanya’da düzenlenen Ber-
lin Beta Pitch Global Yarışmasından birincilikle dönen ilk Türk 
ekibi olma başarısını göstermişti. Bu başarısına bir yenisini 
daha ekleyerek 7 bin TL para ödülü, Yıldız Kuluçka’da özel ofis 
imkanı ve Starcamp Girişimci Hızlandırma Programı’na (Silikon 
Vadisi’nde) katılma hakkı kazanarak 1. oldu.
İş kazalarını önleyen ve iş verimliliğini artıran projesiyle Safety 
Linker 5 bin TL para ödülü ile ikinci olurken, mobil terapi ve 
tedavi destek sistemi sunan yapay zeka projesi Eyezore  2 bin 
500 TL para ödülü kazanarak üçüncülüğe layık görüldü. Her iki 
proje de para ödülünün yanısıra Yıldız Kuluçka’da ofis kurmaya 
hak kazandı.

“Endüstri 4.0’a Türk dokunuşu”
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bahri Şahin açılış ko-
nuşmasında; başarılı projelere her türlü desteği vermekten çe-
kinmediklerini belirterek “Endüstri 4.0 kavramını, uluslararası 
ifade ve yönelimler yerine Türkiye’ye özgü bir karakter vererek 
geliştirmeliyiz. Unutmayalım ki başka ülkelerin dayattığı kav-
ramsal çerçevelere tabi olarak gerçek anlamda bir dönüşüm 
başlatamayız” dedi.

“İş birliklerine açık olan insan kaynağı, geleceğin yaşam 
şeklinde önemli rol oynayacak”
Bu ödüllerin girişimciliği motive ettiği vurgusunu yapan Yıldız 
Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Özellikle son 
dönemde gündemi sıkça meşgul eden Endüstri 4.0, tıpkı daha 
önceki versiyonları gibi toplumda köklü bir değişimin kapısını 
aralıyor ve yaşam şekillerini dönüştürüyor. Bu dönüşümden 
hareketle şunu söyleyebilirim ki organizasyonel beceriye sahip, 
farklı disiplinlerden iş birliklerine açık olan yetişmiş insan kay-
nağı, geleceğin yaşam şeklinde önemli rol oynayacak” dedi.
Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, YTÜ 
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Galip Cansever, Yıldız TTO Üniver-
site-Sanayi İşbirliği Danışmanı Prof.Dr. Ahmet Ekerim, Entek 
Teknik A.Ş. Yöneticisi Hasan Terzioğlu, ENOSAD Başkanı 
Dr. Hüseyin Alıcı ve Bosch Endüstri 4.0 Direktörü Mustafa 
Ayhan’ın değerlendirme jürisinde yer aldığı yarışmaya STK, 
akademi ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Jürinin 
katıldığı panelde Endüstri 4.0’ın ortaya çıkışı, Türkiye’nin bu 
alandaki konumu, istihdamın dönüşmesine etkisi, geleceğin 
insan modeli üzerine konuşulurken, sektör profesyonelleri B2B 
görüşmelerde bulundu.

Yıldız Teknopark geleceğin projelerini ödüllendirdi. Elektronik laboratuvarlarını 
cebe sığdıran Compocket birinci oldu. Yeni ürün ve fikirlerin ortaya çıkmasına 
destek olmak amacıyla Yıldız Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 
düzenlenen ‘Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Proje Yarışması Ödülleri’ sahiplerini 
buldu. Elektronik laboratuvarlardaki ölçüm cihazlarını mobil uyumlu hale getiren 
Compocket, birincilikle ödüllendirildi.

TTO’DAN HABERLER
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STAR BİGG, donanım ve tecrübe sahibi eğitmenlerden kapsamlı 
girişimcilik eğitimleri, TÜBİTAK destekleri için proje yazım eğitim-
leri, Türkiye’de şirketleşme, vergi indirimleri, muhasebe süreçleri 
gibi ekosistemi baştan sona özetleyen konuları içeren bir program-
dır.

STAR BİGG programı 1. Çağrı dönemi için %61 şirket kurmaya hak 
kazanan başarılı girişimci oranını yakalamıştır. Bütün uygulayıcı ku-
rumlar arasında %50 kadın girişimci oranına sahip tek programdır.

Kasım ayının 2. Haftası başlayan 3. Çağrı eğitimlerinin ardından, 
STAR BİGG programı için 3. Çağrı 2. Ekip eğitimleri devam ediyor!
 
Başvurular: starbigg.com 

İş fikri sahibi olup nereden başlayacağını bilemeyen girişimciler için 
en iyi kurgulanmış program olan STAR BİGG programı Girişimcilik 
ekosisteminde ‘hibe’ veya ‘fon’ denilince akla ilk gelen program.

150 BİN TL HİBE
TÜBİTAK STAR BİGG PROGRAMI 
3.ÇAĞRI EĞİTİMLERİ BAŞLADI!

11-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul ayağı Yıldız 
Teknopark Ofisi’nde gerçekleşen etkinlik, starcam-
psv.com üzerinden başvurusunu gerçekleştirerek 
seçilen girişimciler ile tamamlandı. Programın ilk 
gününde Silikon Vadisi ekosistemi hakkında faydalı 
bilgiler aktarıldı, ABD pazarının dinamiklerinden bah-
sedildi. İkinci gününde, ABD’de şirketleşme ve ver-
gilendirme süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 
Üçüncü gününde, sunumlar ve sunum teknikleri 
üzerinde tartışıldı. Dördüncü gününde ise, Keiretsu 
Yatırımcı Forum’una katılım gösterildi. Finale kalan 
girişimcilerin yatırım alma süreçleri takip edildi. Hız-

landırma Programı’nın Türkiye ayağının son gününde 
Değer Modeli Kanvası ve Marka Mimarisi, Yönetim 
üzerine bir eğitim gerçekleştirildi.
 
Girişimciler, 25 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında ise 
Silikon Vadisi, Palo Alto ofisimizde gerçekleşen Hız-
landırma Program’ında ABD pazarının büyük oyun-
cuları ile tanışarak, ürünlerini pazarlama şansına ve 
yatırımcılara DEMO DAY yapma fırsatına sahip oldu.
 STARCAMP Hızlandırma Programları’ na katılmak 
için starcampsv.com üzerinden başvuru yapabilir, 
info@starcampsv.com adresinden bilgi alabilirsiniz.

Girişimciler için en aktif çözümleri sunan, girişimcilerin ihtiyaçlarına dayalı programlar geliştiren, uluslararasılaşma 
konularını en iyi işleyen merkez olma yolunda ilerleyen STARCAMP, 2.Hızlandırma Programı’nı tamamladı!

TÜRKİYE’NİN SİLİKON VADİSİ MERKEZLİ 
TEK KULUÇKA MERKEZİ “STARCAMP” 
HIZLANDIRMA PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR.

TTO’DAN HABERLER
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Çalık Holding ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi işbirliğiyle Türkiye’de girişimci eko-
sistemini desteklemek amacıyla düzenlenen “İlk 
İşim Girişim” yarışmasının finali Yıldız Teknik Üni-
versitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 
Etkinlikte konuşma yapan Yıldız Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Çalık Holding ortaklı-
ğında düzenlenen “İlk İşim Girişim” yarışması final 
töreninde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek 
Çalık Holding yöneticilerine girişimciliğe vermiş ol-
dukları destekten ötürü teşekkür etti. ‘’YTÜ olarak 
bu tarz yarışmalara önem veriyor ve mevcut giri-
şimcilerimizi ‘Üniversitemiz’ bünyesinde yer alan 
ve Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biri olan 
Yıldız Teknopark’ta desteklemeye devam ediyoruz. 
Kabiliyetlerimizi sanayi ile birleştirmek ve ülkemize 
faydalı olacak yeni teknolojilerin önünü açmak isti-
yoruz” dedi. 

Çalık Holding Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Baş-
kanı Ahmet Yıldırım ise yaptığı konuşmada Türki-
ye’de önemli bir girişimcilik potansiyeli olduğuna 
dikkat çekerek “Türkiye’nin üreten ve değer yara-
tan, rekabet edebilen bir ülke olma yolundaki dönü-
şümünü hızlandırmak için girişimciliğin çok önemli 
bir rol oynadığına inanıyoruz. Girişimcilik, teknoloji-
nin de gelişimiyle hızla değişen dünyada sürdürüle-

bilir bir ekonomik kalkınma için önemli unsurlardan 
biri olma özelliği taşıyor. Çalık Holding olarak bizler 
ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin gelişimini 
destekliyoruz. Bu yaklaşımla ‘İlk İşim Girişim’ ya-
rışmasını gelecek yıllarda da düzenlemeye devam 
edeceğiz” dedi. 

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İlk İşim Girişim 
yarışmasında ilk kez “Yeni Girişimler” ve “Yeni Fi-
kirler” başlıkları altında iki farklı kategoride değer-
lendirme yapıldı. Yarışmanın jürisinde Çalık Holding 
Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanı Ahmet 
Yıldırım, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. 
Mesut Güner, YTÜ TTO Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Birimi Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Ekerim, Endeavor 
Türkiye Kurucusu ve Genel Sekreteri Didem Altop, 
Redesignbiz Kurucusu ve Başkanı Yiğit Kulabaş ile 
Starcamp Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zey-
nep Işık yer aldı.

İlk üç projeye Silikon Vadisi’nde Starcamp’ta 
eğitim ödülü
“İlk İşim Girişim” 2017 yarışmasının kazananla-
rı iki farklı kategoride ödüllerin sahibi oldu. “Yeni 
Girişimler” kategorisinde ilk üçe giren yarışmacılar 
para ödülü ve YTÜ Kuluçka’da ofis imkânının yanı 
sıra Silikon Vadisi’ndeki tek Türk Kuluçka Merkezi 

olan Starcamp’ta eğitim programına katılma fırsatı 
kazandılar. “Yeni Fikirler” kategorisinde ilk 3’e giren 
yarışmacılar ise para ödülü ve YTÜ Önkuluçka’da 
ofis olanağı elde ettiler. 
İlk İşim Girişim yarışmasının “Yeni Girişimler” ka-
tegorisinde birinciliği “Nanomik” projesiyle Buse 
Berber Örçen ve Hande Özkan, ikinciliği “Atık ve 
Fire Halı Geri Dönüşümü ile Plastik Hammadde 
Üretimi” projesiyle Soner Alayurt, üçüncülüğü “Ev 
Tipi Sperm Test Cihazı” projesiyle Şule Başarslan 
kazandı. “Yeni Fikirler” kategorisinde ise birinciliği 
“Otomatik Lastik Havası Kontrolü ve Basınç Ayar-
lama Sistemi” projesiyle Ömer Barışkan Yasan, 
ikinciliği “Kompozit Uygulamaları için CRP” pro-
jesiyle Şenol Özkısa, üçüncülüğü “Konjenital Kalp 
Hastalıkları Tarama Kiti” projesiyle Duygu Kırkık 
kazandı. 

Hedef, girişimcilere fırsat sunmak
Çalık Holding ve YTÜ TTO işbirliğiyle düzenlenen 
“İlk İşim Girişim 2017” yarışması, ülkemizde giri-
şimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamayı, 
vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmayı, girişim-
cilik ekosistemini güçlendirmeyi, yenilikçi ürün ve 
fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımayı ve uluslara-
rası pazarlarda yer almalarını teşvik etmeyi hedef-
liyor.

YTÜ, TTO ve Çalık Holding işbirliğiyle düzenlenen “İlk İşim Girişim 2017” yarışmasında toplam 
332 proje iki ayrı kategoride yarıştı. “Yeni Girişimler” kategorisinde dereceye giren ilk üç 
proje Silikon Vadisi’ndeki tek Türk Kuluçka Merkezi olan Starcamp’ta eğitim fırsatı kazandı.

“İlk İşim Girişim”
yarışması sonuçlandı

TTO’DAN HABERLER
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Türkiye’de faaliyet gösteren Teknoloji Trans-
fer Ofi sleri’nin (TTO) katıldığı etkinlikte, Tür-
kiye’nin Teknoloji transferi çalışmalarının 
resmi çıkarıldı. İlk defa düzenlenen “Türki-
ye Teknoloji Transfer Ofi sleri Buluşması”, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hima-
yesinde, TÜBİTAK, TTGV (Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı), ÜSİMP (Üniversite Sana-
yi İşbirliği Merkezleri Platformu) ile birlikte 
100’den fazla davetlinin katılımıyla gerçek-
leştirildi.

Yıldız Teknoloji Transfer Ofi si Yöneticisi Bar-
kın Arak ve TÜBİTAK TEMEG Grup Koordi-
natörü Dr. Alp Eren Yurtseven’in konuşma 
yaptığı, Türkiye Teknoloji Transfer Ofi sle-
ri (TTO) buluşmasında, Teknoloji Transfer 

Ofi sleri’nin güncel durumları, gelecek plan-
ları ve TTO’ların süreç içerisinde yaşadıkları 
sorunlar ve çözüm yolları görüşüldü. Tek-
noloji Transfer Ofi sleri’ni bir araya getiren 
bu buluşmanın sektörün geleceği için çok 
önemli olduğuna vurgu yapan Yıldız Tekno-
park Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, 
“Günümüzde rekabet gücü oluşturmak, 
korumak ve geliştirmek için ekosistemdeki 
değişim ve dönüşümün yakından izlenmesi 
gerekiyor. Yıldız Teknopark olarak, teknolo-
ji alanındaki pazarın geleceğini belirleyebil-
mek için ekosistemi güçlendirmenin çok 
önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun için ge-
reken aksiyonları almada üzerimize düşeni 
tüm içtenliğimizle yapmaktan geri durmaya-
cağımızı söyleyebilirim” dedi.

Türkiye Teknoloji Transfer Ofi sleri
buluşması gerçekleştirildi!
İlk defa düzenlenen ‘Türkiye Teknoloji Transfer Ofisleri Buluşması”, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Yıldız TTO ev sahipliğinde, 
Yıldız Teknopark’ta gerçekleştirildi.

TTO’DAN HABERLER
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Yıldız Kuluçka’da devam eden İstanbul Kalkınma Ajansı destekli “Girişimci Hızlandırma Mekanizmalarının 
Kurulması ve Gelişim Takip Sisteminin Oluşturulması” projesi STAR VISE mentorlarını aramaya devam ediyor.

YILDIZ KULUÇKA MENTORLARINI ARIYOR!
Mentor Kimdir?
Kişi veya fi rma herhangi bir konu hakkında 
karar verirken kişisel deneyimlerini aktararak 
yol gösteren, iş birliği yapan, kaynakların 
doğru şekilde kullanılmasını sağlayan, bu 
sürecin verimli bir şekilde ilerlemesi için yol 
haritası çizen yol arkadaşı konumundadır. 

Mentor olma kriterleri?
•  Bulunulan sektörde belirli bir tecrübe 
    seviyesi sahip olmak,
•  Örneğin; En az 4 yıl sanayi yöneticilik, 
    girişimcilik ve mentorluk alanlarında 
    deneyim sahibi olmak,
•  En az 2 yıl girişimcilik alanında ve 
    mentor olarak deneyim sahibi olmak,
•  Sahip olduğu networkü girişimcilere 
    açma arzusunda olmak,
•  Yeni vizyon çalıştırma ürün geliştirme ve 
    ticarileştirme konularında destek 
    sağlamak,
•  Girişimcilerin gelişim süreçlerini takip 
    edebilecek müsaitlikte olan her 
    sektörden profesyoneller.

IPA destekli “Turkey in HORI-
ZON 2020” projesinin amacı 
araştırma ve geliştirme için Av-
rupa Birliği Programı olan Hori-
zon 2020’den faydalanmalarını 
maksimize etmek için Türk kamu 
ve özel kuruluşları, sanayi ve 
KOBİ’leri desteklemektir. 27 ay 
süren proje kapsamında; 9 Bilgi 
Çoğaltıcı Kampı, 9 H2020 Bilgi-
lendirme Eğitimi, 9 Tematik Eği-
tim (ICT, Sağlık, Enerji Verimliliği, 
Güvenlik), 6 Odak Grup Toplantısı 
(MSCS, Finansal Mevzuatlar), 6 
FSMH etkinliği, 3 Risk Yönetimi 
ve 100 KOBİ ile yüz-yüze danış-
manlık hizmeti sunulmuştur. Proje 
kapsamında, bir Yardım Masası, 
Değerlendirme Servisleri ve Bilgi 
Çoğaltıcıları ile ağ oluşturma için 
işbirliği araçları ve iletişim araçları 
vasıtasıyla Horizon 2020 önerile-
rinde atölye çalışmaları, eğitim, 
danışmanlık hizmetleri, yasal, fi -
nansal ve IPR desteği verilmiştir.

“Turkey in HORIZON 2020” projesi 9. Bilgi Çoğaltıcı 
Çalıştayı ve Proje Kapanış Programı TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. A. Arif Ergin’in katılımıyla gerçekleşti
28-29 Kasım 2017 tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirilen etkinliğe üniversitemiz 
Temsilcisi Yrd.Doç.Dr. Murat Hüdaverdi katıldı.

TTO’DAN HABERLER
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Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde 15 Ocak 
2017 tarihinde başlayan proje çerçevesinde İstanbul’da 
girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve iş birliğine da-
yalı sürdürülebilir destek mekanizmalarının kurularak giri-
şimciliğin geliştirilmesi amaçlanıyor. TR01/16/GRM/101 
numaralı proje ile aynı zamanda Yıldız Kuluçka’da faaliyet 
gösteren girişimci işletmelerin hızlandırılarak bir üst aşa-
maya taşınması, girişimci-mentör ve girişimci-yatırımcı 
destek mekanizmalarının oluşturulması planlanıyor.

Proje kapsamında yürütülmekte olan faaliyetler;

Girişimciler arası işbirliklerinin oluşturulması: Gi-
rişimci işletmeler arasında işbirlikleri oluşturularak giri-
şimcilerin ortak proje/ürün geliştirme potansiyellerinin 
arttırılması amaçlanmaktadır.

Girişimci-Mentör mekanizmalarının kurulması: Giri-
şimci işletmeler çalıştıkları sektöre ve desteklenmeye 
ihtiyaç duydukları konulara göre mentörlük hizmetlerin-
den yararlanmakta ve bu desteğin düzenli olarak devam 
etmesi planlanmaktadır. 

Girişimci-Yatırımcı mekanizmalarının oluşturulma-
sı: Girişimcilerle yatırımcıların sistematik bir şekilde 
buluşturulması hem girişimcilerin iş fi kirlerine destek 
olmakta hem de yatırımcıların fi nansal kaynaklarını de-
ğerlendirmelerine imkan sağlamaktadır.

Girişimcilerin ihtiyaç duydukları yetkinliklerin ka-
zandırılması: 80 saat verilmesi planlanan yetkinlik 
programı, ilgili alanlarda tecrübe eksikliği olan girişimci 
işletme sahiplerine yönetim ve işletme tecrübesi kazan-
dırmaktadır. 

WEB tabanlı dijital hızlandırıcı yazılımın oluşturul-
ması (GİTAP): Girişimci işletmeler, mentörler ve yatı-
rımcıların ortak web tabanlı bir dijital ağda toplanması 
girişimcilik ekosistemi aktörlerinin aralarındaki iletişimi 
ve etkileşimi arttıracaktır. Böylece zaman ve ulaşım prob-
lemleri yaşanmadan girişimcilik sosyal ağı üzerinden 
iletişim halinde olacaklardır. İlgili sistem ayrıca gerekli 
duyuru ve bilgilendirilmelerin yapılması, girişimci-men-
tör ve girişimci-yatırımcı görüşmelerinin takibi amaçlı da 
kullanılabilecektir.

İstanbul Kalkınma Ajansı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında devam 
etmekte olan “Girişimci Hızlandırma Mekanizmalarının Kurulması ve Gelişim 
Takip Sisteminin Oluşturulması” projesi, Yıldız Kuluçka girişimcilerini 
mentörleri ile buluşturuyor.

Program ile ilgili detaylı bilgiye 
starvise.com adresinden ulaşılabilir.

STARVISE 
MENTÖRLÜK PROGRAMI DEVAM EDİYOR

KULUÇKA’DAN HABERLER
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülü-
ğünde İnovasyon, Entegrasyon, Bilgi Sis-
temleri ve İş Zekası teması ile hazırlanan 
fuarda, Yıldız Teknopark firmalarının ge-
liştirdiği elektrikli araçlar için üretilen kab-
losuz şarj, yüzde yüz elektrik enerjisiyle 
çalışan otomobil, taşıtlarda kara kutu pro-
jesi, metrobüs check-in uygulaması ve 
YTÜ Alternatif Enerjiler Kulübü’nün hidro-
jen yakıtıyla çalışan Electra aracı tanıtıldı.

“Yüzde yüz elektrikle çalışan 
yerli otomobili tanıtmaktan gurur 
duyuyorum”
Sergiledikleri projelere ilişkin konuşan 
Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. 
Mesut Güner, “Ulaşım alanındaki yeni 
teknolojilerin ve stratejilerin aktarılması, 
yerel yönetimler ve sektör temsilcileri 
arasında sürdürülebilir bilgi alışverişinin 
sağlanması amacıyla düzenlenen bu 
prestijli fuara güzel projelerimizle katıl-
maktan mutluluk duyuyoruz. Projeleri-
mizden bahsetmek gerekirse, Genoto-
mobil’in ürettiği, ev elektriğiyle 2 saatte, 
hızlı şarj sistemiyle 1 saatte doldurulan 
tek şarjla 350 km uzun menzille gidebilen 
elektrikli otomobilimizin, yüzde yüz yerli 
üretim olduğunu gururla söyleyebilirim. 
90 HP gücünde elektrik motoruna sahip 
otomobil, 140 km hız yapabiliyor ve re-
jeneratif fren sistemi ile enerji kazanımı 
sağlıyor dedi.

“Kablo maliyeti ve güvenlik zafiyetini 
ortadan kaldırıyor”
Güner, “Diğer projemiz, Wi Energy firma-
sının elektrikli araçların kablosuz şarj istas-
yonu projesi. Bu projemiz, kablo kullanma-
dan manyetik rezonans teknolojisi ile yer 
istasyonu ve araç üzerindeki alıcı arasında 
enerji aktarımıyla gerçekleştirilen şarj siste-
midir. Kablosuz şarj çözümüyle, kablo ma-
liyeti, kabloların ezilme, su kaçağı ve hava 
koşullarından etkilenmesi, kablo kalabalığı, 
görünüm kirliliği gibi olumsuzluklar ortadan 
kalkacak” diye konuştu.

İlk yerli kara kutu projesi
Edugineer firmasının ürettiği kara taşıtları 
için ilk yerli Kara Kutu projesi, Maptone fir-
masının geliştirdiği, metrobüs duraklarında 
oluşacak yoğunluk durumuna göre araç sa-
yısını artırmayı ya da azaltmayı amaçlayan 
Metrobüs Check-In uygulaması ve YTÜ Al-
ternatif Enerjiler Kulübü’nün hidrojen yakı-
tıyla çalışan Electra aracı da stantta tanıtılan 
diğer projeler arasında yer aldı. 
Ulaşım sektöründeki yeni ürün ve tekno-
lojilerin sunulduğu fuarda İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri 
Baraçlı ve kongrede açılış konuşmasıyla yer 
alan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bahri Şahin Yıldız Teknopark standını 
ziyaret ederek sergilenen Ar-Ge projelerini 
tek tek inceleyip çalışmaları gerçekleştiren-
lere başarı dileklerinde bulundu.

Yıldız Teknopark 
inovatif projeleriyle

Transist 2017 
Fuarı’na katıldı

Yıldız Teknopark, 2-4 Kasım 2017 tarihlerinde 
İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Salonu’nda 

bu yıl onuncusu düzenlenen Transist 2017 Uluslararası 
İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nda inovatif projelerini sergiledi.

TEKNOPARK HABERLER
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Ülkemizde teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün 
fi kirleriyle kurulan işletmelerin sayısı her geçen gün 
giderek artmaktadır. Ancak bu işletmeler, yenilikçi 
ve yaratıcı iş fi kirlerini bulabildikleri küçük fonlarla 
hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle, ileri 
teknoloji ürünlerin üretimi için gerekli donanımlar-
dan, nitelikli iş gücünden ve gerekli uzmanlığa sa-
hip danışmanlardan faydalanmak için yeterli bütçe-
ye sahip değillerdir. Bu nedenle, Esenler bölgesinin 
katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek 
ürün ve hizmetleri üretme potansiyelini arttırmak 
amacıyla önerilen proje kapsamında öncelikle Yıldız 
Teknoparkta faaliyet gösteren girişimci işletmelere 
ve Esenler bölgesinde ikamet eden gençlere yö-
nelik, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve girişimci 
işletmelerin alt yapısının güçlendirilmesi hedefl en-
miştir. Başta Yıldız kuluçkada faaliyet gösteren işlet-
meler olmak üzere diğer TGB’lerin kuluçkalarında 
faaliyet gösteren girişimci işletmelerin ileri tekno-
loji içeren üretim araçlarına sahip alt yapılarının ol-
maması, yenilikçi ve yaratıcı ileri teknoloji içeren iş 
fi kirlerini hayata geçirirken sıkıntılar yaşamalarına 
ve dolayısıyla birçok işletmenin başarısız olmasına 
neden olmaktadır. Bu durum hem başlangıç sevi-
yesinde alınan hibe desteklerinin ve öz sermayele-
rinin zayi olmasına hem de işletmede çalışanların 
mağdur olmasına neden olmaktadır. 

Diğer taraftan, Esenler bölgesinde ikamet eden 
gençler ve bu bölgede okuyan üniversite öğren-
cileri teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme şansı 
bulamamaktadırlar. Kurulacak merkezde verilecek 

eğitimler ve merkezde sunulacak teknolojik alt yapı 
imkanları sayesinde gençler yaratıcı fi kirlerini ürüne 
dönüştürme fırsatı yakalayacak ve ayrıca kazandık-
ları tecrübelerle birlikte nitelikli iş gücü havuza da-
hil olacaklardır. Bu durum hem bölge hem de ülke 
ekonomisine katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında, 
düzenlenen CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) eği-
timlerinin ilki YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde gerçek-
leştirildi. YTÜ akademisyenlerinin vermiş olduğu 
eğitimin ilk grubunda 30 kişinin eğitimi tamamlan-
dı. Eğitimler CAM (CNC Takım Yolunun Çıkarılması) 
ve tezgah eğitimlerinin verilmesi ile devam edecek. 
Proje kapsamında 150 kişinin bu eğitimlere katılma-
sı ve imalat sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda eği-
tilmesi hedefl eniyor.

Ayrıca proje dahilinde oluşturulacak ve alt yapısı 
güçlendirilecek Prototip Atölyesi, girişimci fi rmala-
rın imalat ve prototip ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde 
cevap verecek. Ortak çalışma alanı içerisinde giri-
şimci fi rmalar arasında işbirliğinin artırılması ve da-
nışmanlarla birlikte ortak proje çalışmalarının haya-
ta geçirilmesi amaçlanıyor. 

Üniversitemizin, Yıldız Teknopark ve Esenler Bele-
diyesi ile birlikte yürütmüş olduğu projede Esenler 
bölgesindeki yaratıcı insan kaynağının ortaya çıkar-
tılması, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve girişim-
ci işletmelerin alt yapısının güçlendirilmesi ama-
cıyla akademik danışmanlık-koçluk hizmetlerini ve 
alt yapı desteğini sunacak bir merkez oluşturmak 
hedefl enmektedir.

“Yıldız Maker Hareketi”
Yetiştirdiği yıldızlarıyla geleceğe imza atacak 
gençleri yetiştiren Yıldız Teknik Üniversitesi, Tür-
kiye’nin en hızlı gelişen teknoparklarından olan 
Yıldız Teknopark ile bilgi birikiminin değerli çıktı-
lara dönüşmesi için yeni projeleri fi kir aşamasın-
da desteklemeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Yıldız Teknopark, Teknoloji Transfer Ofi si saye-
sinde üniversite ve sanayi iş birliği için yeni plat-
formlar geliştirirken, aynı zamanda TTO ile öğ-
rencilerine destek olmaya devam ediyor.

Bu desteklerden olan “Prototip Atölyesi” sizle-
ri projelerinizi ürüne dönüştürmeye ve üretirken 
öğrenmeye davet ediyor. Üretmekten korkma-
yan ve maker ruhuna sahip herkesi atölyemize 
bekliyoruz.

Kimler başvurabilir?
Yıldız Teknopark Prototip Atölyesi’nin hizmetle-
rinden Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyen ve 
öğrencileri ile Yıldız Kuluçka’da bulunan girişimci 
fi rmalarımız ücretsiz olarak faydalanabilirler.

Başvuru için: prototip.yildizteknopark.com.tr ad-
resinden başvuru formunu doldurmanız yeterli.

İnovasyon ve prototip atölyesi makine parkı
Prototip Atölyesi’nde projenizde ihtiyacınız olan 
malzemeleri temin ettikten sonra bu makineleri 
kullanarak üretim yapabilirsiniz.
-  3 boyutlu yazıcı
-  CNC Router
-  Torna
-  Freze
-  Matkap
-  Şerit Testere
-  Gaz altı kaynak makinesi
-  Hidrolik Pres
-  Profi l Kesme
-  Kılavuz Çekme Makinesi
-  Osiloskop
-  Güç Kaynağı
-  Sinyal Jeneratörü
-  Havya Makinesi

Üretmekten korkmayan ve maker 
ruhuna sahip herkesi atölyemize 
bekliyoruz.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen “Girişimcilik Ekosistemindeki 
Aktörlerin Yaratıcı İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Atölye Alt Yapısıyla 
Güçlendirilmesi” projesi kapsamında verilen eğitimler devam ediyor. 

Yıldız Teknopark 
prototip atölyesi

YTÜ’den imalat sanayine 
eğitim ve alt yapı desteği

TEKNOPARK
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Fransa’nın bu kararı sonucu 2040 yılı itibarıyla yeni araba almak isteyenler elektrik ve hibrid ile çalışan araba-
lara yönelecek. Fransa’da yaşanan hava kirliliği bu kararın alınmasında önemli bir etken. Geçen yıl,
Paris’teki hava kirliliği son 10 yılın en yüksek seviyesine 146 mikrogram ile ulaşarak rekor kırmıştı. Avrupa 
Birliği’ndeki kentlerde ise kirlilik metreküpte 80 mikrograma ulaştığında hava kirliliği alarmı veriliyor. 

Avrupa’da fosil yakıtlı araç kullanımı azalacak 
Fransa’nın kararı dışında birçok Avrupa ülkesi elektrik ve hibrid araç kullanımını destekliyor. Norveç bu ko-
nuda 2025 yılı itibarıyla tamamen elektrikli otomobil veya fi şli hibrid araçların satışına izin vermeyi planlıyor. 
Hollanda ise 2025 yılında, hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşacağı için fosil yakıt kullanan araçları yasaklıyor. 
İsveçli otomobil devi Volvo, 2019 yılından itibaren tamamen elektrik ve hibrid araç üretme kararını duyurdu.

Devrim gibi karar
Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, kararın otomobil üreticileri için zor bir hedef olarak gösterse de Fransız 
endüstrisinin bu dönüşümü gerçekleştirmek için yeterince donanımlı olduğunu belirtti. Hulot, bu kararı 
“gerçek bir devrim” olarak adlandırdı.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) Fransa sorumlusu Pascal Canfi n, France Inter radyosuyla gerçek-
leştirdiği programda önceki Fransız hükümetlerinin iklimle mücadele konusunda daha gerici olduğunu belir-
terek, alınan yeni kararın dünyaya örnek olması gerektiğini belirtti. 
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise konuyla ilgili “ Fransız hükümetinin gösterdiği güçlü liderliği mem-
nuniyetle karşılıyorum. Bu radikal hamle, kirli hava tehdidi altındaki halkımızın sağlığını korumak için çekin-
gen ve yetersiz davranan kendi hükümetimize örnek olmalı.” dedi

Elektrikli araç pazarı yükselişte
2040 yılı sonrasında elektrikli araç pazarının dünya genelindeki tüm hafi f görev araçları arasındaki payının 
yüzde 54’e yükseleceği öngörülüyor. Bloomberg’in yaptığı araştırmaya göre bu oran geçen yıl yüzde 35’ti. 
Bu yıl yapılan araştırmada günlük petrol ihtiyacının 8 milyon varil düşeceği ve elektrik tüketiminin ise yüzde 
5 artacağı ön görülüyor. 
Ayrıca, Stanford Üniversitesi’nden Ekonomi Profesörü Tony Seba’nın yaptığı açıklamada Fransa’nın planının 
pratikte bir şey ifade etmediğini belirtiyor ve 2040 yılında fosil araç kullanımının olmayacağından bahsediyor.  

Karbon salınımı azalacak
Avrupa Çevre Ajansı raporlarına göre en düşük karbon emisyonu olarak üreticiler sıralamasında ilk üç’te 
Fransız üreticiler yer alıyor; Peugeot, Citroën ve Renault. AB içerisindeki şarjlı araç pazarındaki Renault-Nis-
san ortaklığının yeri yüzde 14.6.

Emmanuel Macron hükümetinin aldığı kararla 2040 yılında benzin, dizel gibi 
fosil yakıtlarla çalışan arabaların satışını yasaklanacak. Paris İklim anlaşması 
çerçevesinde kararla, Fransa’nın fosil yakıtlardan elektrikli otomobillere 
geçişmesiyle karbon salınımınn da ciddi anlamda düşmesi bekleniyor.

Son yıllarda artan teknolojik gelişmeler sayesin-
de sürücüsüz (otonom) araçların üretimi mümkün 
hale geldi. Durum böyle olunca otomobil ve tekno-
loji devleri markalar kolları sıvadı ve otonom araç 
üretiminde ‘ilk’ olmak için yarışıyorlar. Bu yarışta 
Apple, Nvidia, Alphabet ve Microsoft gibi teknoloji 
şirketleri ile BMW, General Motors, Volvo, Hyundai 
ve Ford gibi otomotiv markaları işbirliği içindeler. 
Scania, DAF ve IVECO gibi ağır vasıta üreticileri de 
ortak çalışarak sürücüsüz çalışan kamyon üretmek 
istiyorlar.

Herkes mi kazanacak?
ABD’li danışmanlık şirketi AlixPartners’ın üst dü-
zey yöneticisi John Hoffecker, Amerikan Otomobil 
Basın Birliği’ne yaptığı açıklamada, otonom tekno-
lojisinde birinci gelenlerin aslında piyasaya hakim 
olacağını ve başarı elde edemeyen otomobil üreti-
cilerinin bu teknolojiyi satın alacaklarını belirtti.

Ek olarak, Hoffecker, geçtiğimiz yıl otonom araç 
üretmek için 195 ortaklık kurulduğunu ve  otonom 
endüstrisi dışından 200’den fazla oyuncunun bu 
oyuna girdiğini, bunların da çoğunun Silikon Vadi-
si’nde yer aldığını söyledi.

AlixPartners’in araştırmalarına göre önümüzdeki 8 
yıl boyunca değişen teknolojik yeniliklerle birlkte 
elektrikli araç kullanımı artacak ve 2025 yılında oto-
nom araç maliyetleri yüzde 78 düşecek ve elektrikli 
araçlar içten yanmalı motorlu araçların fi yatını elde 
edecek. Dengelerin her an değişebileceğinden 
bahseden Hoffecker, “Bir anda en tepede olanla 
olmayanlar büyük değişiklik yaşayacak. Otonom 
konusunda gelecekte başarı sağlayan insanlar çok 
az sayıda kalacak. Bu nedenle insanların harcadığı 
onlarca ve yüzlerce milyonlar boşa harcanmış ola-
cak” açıklamalarında bulundu.

Google ve Volvo ise, 2020 yılı içerisinde otonom 
araçlarını piyasaya sürmeyi planlıyor.

İlk sürücüsüz aracı üretmek isteyen 
50’den fazla büyük şirket yarış 
halinde. Google, Apple, Volvo ve BMW 
gibi büyük firmalarında yer aldığı bu 
sektörde bakalım kim birinci olacak?

Otonom araç 
üretiminde ilk olma 
rekabeti sürüyor

Fransa’da benzinli ve dizel 
arabalara yasak geldi

Sprites isimli çiplerin her birinin maliyeti 10 dolar ve bu denli düşük maliyetli çipler uzay 
araştırmalarının maliyetini de düşürüyor.  Uzay aracının içerisinde ise güneş paneli, bilgisa
yar çipi, sensörler ve radyo bulunuyor. Max Vailer ve Venta uydularına eklemlenen araç iki 
kısımdan oluşuyor.  Çipler tasarlandığı andan itibaren merkeze bilgi akışı sağlıyor.

Amerika merkezli uzay araştırmaları şirketi Breakthrough’un 
tasarladığı 3.5 cm2 boyuta ve 4 gram’a sahip olan uzay aracı 
yörüngede yerini aldı.

4 Gramlık Uzay Aracı: Sprites

BİLİM HABERLERİ
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Tıbbi bir yayın organı olan Lancet’ta yayımlanan 
araştırmada, kalp, sabah saatlerine kıyasla öğleden 
sonra daha güçlü ve ameliyata bu saatlerde daha 
dayanıklı olduğu tespit edildi.

Doktorlar ve araştırmacılar, kalp krizi, kalp yetmez-
liği ve ameliyat sonrası ölüm gibi komplikasyonla-
rını incelemesi sonucunda ortaya çıkan durum şu 
şekilde;

Sabah saatlerinde operasyon yapılan 298 hastadan 
54’ü bu problemleri yaşadı. Öğleden sonra operas-
yon yapılan 298 hastadan ise 28’i bu problemleri 
yaşadı. Öğleden sonra operasyon yapılan hastaların 
komplikasyon yaşama riski yarı yarıya azaldı

Risk görülen hastalar için uygulanabilir
Araştırmayı gerçekleştiren isimlerden Pasteur de 
Lille Enstitüsü’nden Bart Staels, yaptığı açıklamada 
hastanelerin açısından bütün ameliyatların öğleden 
sonra yapılmasının zor olduğunu anlatırken, bu du-
rumun yalnızca risk görülen hastaların için uygula-
nabileceğini söyledi.

Moleculer Biyoloji Uzmanı John O’Neill konuyla ilgi-
li: “Kardiyovasküler sistemimizin en yüksek verimi-
ne akşam üstü saatlerinde ulaşıyor. Atletler de en 
iyi zamanlarını bu saatlerde yaparlar.” dedi.

Fransız bilim insanlarının yaptığı 
araştırmalara göre, öğleden sonra 
yapılan açık kalp ameliyatlarının 
daha güvenli olduğu tespit edildi. 
Bunun sebebi; vücut saatimiz.

İlk olarak 19 Ekim 2017’de fark edilen göktaşı Gü-
neş ve Merkür yörüngesi arasından geçiş yaptı. 
Araştırmacıların havai dilinde haberci anlamına ge-
len “Oumuamua” adını verdiği göktaşı; 400 metre 
uzunluğunda ve 40 metre genişliği. Araştırmacılar 
göktaşını puroya benzetiyor.

Oumuamua’nın asteroidlere benzer yapısı nede-
niyle başka sistemlerde de görülebileceğini söyle-
di. Göktaşı her 7,5 saatte bir kendi ekseninde dö-
nerek hareketini tamamlıyor. Cismin, 1 Kasım’da 
Mars’ın yörüngesinden geçtiği ve 2018’de ise Jü-
piter’in yörüngesine ulaşacağı belirtiliyor

Güneş sisteminden bir göktaşının ilk kez yıldızlararası yolculuk yapıldığı 
tespit edildi. Başka bir sistemden geldiği düşünülen ve ‘Oumuamua’ olarak 
adlandırılan bu göktaşının Lara yıldız sisteminden geldiği düşünülüyor.

İlk yıldızlararası ziyaretçi: Oumuamua

Otomasyon teknolojisi dünyayı ele geçirirken 
hala insan odaklı meslekler varlığını sürdürmeye 
devam ediyor ve bu sefer olacağı pek tahmin 
edilmeyen gazetecilik mesleğine el atıyor. Birle-
şik Krallık merkezli PA haber ajansının yürüttüğü 
RADAR projesinin 2018 yılında devreye alınması 
bekleniyor. Proje kapsamında, robotların en baş-
ta maç sonuçları, hava durumu veya şirket bi-
lançoları gibi haberleri oluşturması düşünülüyor.
 
PA’in yayın yönetmeni Peter Clifton proje hak-
kında: “Habercilikte fantastik adım.” dedi.

RADAR tamamen insanlardan 
bağımsız olmayacak
Robotların ayda 30 bin haber üretme fi kri korku-
tucu gelse de bunları şuan için tek başlarına ya-
pamıyorlar. Beş kişilik ekiple yürütülen projede; 
haberleri tanımlama, taslak oluşturma, düzen-
leme ve polis-adliye, sağlık veya ekonomi gibi 
kategorilere ayırma işlerini ekip üstleniyor.

Radar projesiyle birlikte artık 
robotlar ayda 30 bin haber 
üretebilecekler. Google’ın finanse 
ettiği projede robotlar rutin 
haberlerin üretimi için kullanılacak.

Gazeteci robotlar 
haber üretecek

Vücut saati kalp 
ameliyatları için 
önem taşıyor

Sistem, yapay zekanın araç içi kamera, araç bilgile-
ri ve çeşitli algılayıcılardan gelen bilgileri kullanarak 
çalışırken; fi ziksel temas olmadan, sürücü koltukta 
otururken şoförün uyku seviyesini ölçebiliyor.
Üç aşamalı olan sistemde ilk olarak, yüz hareketleri 
ve göz kırpma sıklığı algılanıyor. Daha sonra araçtaki 
ısı düzeyi, direksiyon ve hareket bilgileri ölçülüyor.  
Son olarak, termal algılayıcı ile şoförün vücut ısısı 
da eklenerek uyku seviyesi belirleniyor. Uykusuz, az 
uykulu, uykulu, çok uykulu ve ciddi düzeyde uykulu 
olarak  beş farklı seviyede algılama yapıyor. Sistem 
şoförün uykulu olduğunu fark ettiğinde ise önce bir 
alarmla uyarıyor ve dinlemesini tavsiye ediyor.

Uykusuzluk kazaya davetiye çıkartıyor
ABD’deki araştırmaya göre sürücülerin yüzde 60’ı 
son bir yıl içinde uykulu şekilde araç kullandığını 
söylüyor, yüzde 37’si direksiyon başında uyuyakal-
dığını kabul ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 
13’ü her ay bir kez böyle bir durumla karşı karşıya 
kaldıklarını itiraf ediyor. Türkiye’de ise durum farklı 
değil,  her üç kazadan birinin nedeni uykusuzluk.

Panasonic’in yapay zekayı 
kullanarak geliştirdiği üç 
aşamalı uyku seviyesi algılama 
teknolojisiyle uykusuzluktan 
meydana gelen trafik kazalarının 
azalması öngörülüyor.

Uyku seviyesini 
ölçen sistem geliyor
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İnsan organizmasının sinir sistemiyle hormon sistemini birbirine bağlayan bir 
köprü olan hipotalamus’a yapılan operasyon sonucunda artık yaşla ilişkili has-
talıklardan kurtulmak ve daha uzun yaşamakla ilgili çözümler bulmak mümkün 
olacak.

Albert Einstein Üniversitesi Moleküler Farmakoloji Profesörü olan Dongsheng 
Cai konuyla ilgili “Fareler üzerinde yaptığımız araştırmada, hipotalamik sinir kök 
hücrelerinin sayısının doğal olarak hayvanın ömrü boyunca düştüğünü ve bu 

düşüşün yaşlanmayı hızlandırdığını gösteriyor.  An-
cak bu kayıpların etkilerinin geri döndürülemez ol-
duğunu da keşfettik.Bu kök hücreleri ya da ürettikleri 
molekülleri yenileyerek vücudumuzun yaşlanmasının 
çeşitli yönlerini yavaşlatmak ve hatta tersine çevirmek 
mümkündür. “ açıklamasında bulundu. Ayrıca Cai, çalış-
malar sonucunda gelecekte insan ömrünün 15 yıla kadar 
uzayabileceğini belirtti.

Manyetik alan ve sıkıştırılmış hava akımı sayesin-
de sürtünmesiz ortamda çok yüksek hızlara ulaşan 
insan taşıyan kapsül projesi Hyperloop One, ikinci 
test sürüşünde hız rekoru kırdı. Nevada Çölü’nde 
yapılan testlerin, İlk aşamasında saatte 112 km hız 
yaptığı kaydedilen kapsülün; ikinci testinde yakla-
şık 4,5 kat daha uzun tünelde 120 km hıza ulaştığı 
kaydedildi.

Hyperloop One’ın Kurucu Ortağı, Baş Mühendis 
Josh Giegel, “Birinci aşama bize teknolojimizin ça-
lıştığını ve Hyperloop’un ‘gerçek’ olduğunu göster-
di. İkinci aşama için ilk aşamada öğrendiğimiz her 
şeyi uyguladık ve çok daha yüksek bir hız ile çok 
daha ileri gitmeyi başardık. Şimdi Hyperloop One’ı 
dünyaya yaymak için bir adım daha yakınız” dedi.

“Ulaşım değil zaman satıyoruz” 
2013 yılında Elon Musk’un gerçekleştirdiği tanı-
tımda “Ulaşım değil zaman satıyoruz” (We’re not 
selling transportation, we’re selling time) sloganıy-
la ses getiren Hyperloop One, normalde altı saat 
süren Los Angeles ve San Francisco arasını 30 da-
kikaya indirmesiyle sloganını desteklemekte.

Musk, 10 yılda tamamlanacak proje için, İsviçre 
Alplerinden geçerek dünyanın en uzun tren yolu re-
korunu elde eden Gotthard Base Tüneli’nin iki katı 
uzunluğunda bir tüp-tünel inşa edecek. Uzmanlara 
göre bu çapta büyük bir projenin maliyeti milyar do-
larları bulacak.

Facebook, chatbotlarda yapay zekayı kullanarak 
insanlarla metin-temelli olarak konuşan ve bunu 
müşteri hizmetleri özelliği olarak kullanmak için 
bir takım çalışmalar yapıyordu. Yapılan bu çalış-
malarda chatbotların gelişmesi için chatbotları 
karşılıklı konuşturan Facebook durumdan kork-
muşa benziyor.
 
Facebook yapay zekadan korkuyor mu?
Deneyde, dil bilgisel kalıplar analiz edilerek 
yapay zekanın dominant pozisyonu nasıl ele 
geçireceği izlendi. Daha sonrasında ise Face-

book araştırmacıları konuşmaların insanlar için 
bir anlam ifade etmediklerini fakat yapay zeka 
kelimeleri kendi aralarında bir anlam yaratır 
haldeydi ve zamanla bu dil gelişmeye başladı. 
Facebook’un kontrolü dışında gerçekleşen  bu 
durum sonrası yetkililer araştırmayı durdurdu. 
Araştırmacıların yaptığı açıklamaya göre ise 
durumun gittiği yönle ilgilenmediklerini için ça-
lışmalarına son verdiler. Ancak iddialara göre 
Facebook’un araştırmayı durdurması yapay ze-
kanın kontrolden çıkıp dünyayı ele geçirmesin-
den korktuğu yönünde.

Albert Einstein Üniversitesi’nde çalışan bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneyler 
sonucu beynin ön bölümünde (Hipotalamus) bulunan ve nöronları üreten hücrelere yapılan kök 
hücre operasyonu sonrasında vücutta yaşlanmanın durduğunu gözlemledi.

Spacex ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın 
son çalışmalarından olan Hyperloop 
One için ikinci aşama testleri yapıldı. 
Testlerde saatte 310 km hızı aştığı 
kaydedildi.

Yaşlanmayı kontrol eden beyin hücreleri bulundu

Uzakları yakın 
eden tünel: 
Hyperloop One

Yeni bir dil: yapay zeka
Günden güne yeni gelişmelerle bizi şaşırtan yapay zeka teknolojisi karşı 
karşıyayız. Facebook chatbotlar, bize duyduğumuzda anlamsız gelse de 
kendi içlerinde bir dil oluşturdular.
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YTÜ adına çizdiğiniz yeni vizyon ve bu yöndeki 
yeni projeleriniz nelerdir? 
YTÜ 106 yıllık geçmişi olan bir üniversite fakat 
geldiği konum itibariyle tarihi ile tam örtüşüyor 
diyemeyiz. Bilim, eğitim ve AR-GE adına daha hızlı 
bir çıktıya ulaşabilirdi diye düşünüyorum. Tarihte ilk 
kurulduğu 1911 yılında Türkiye’de Üniversite sayısı 
Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte yalnızca dörttü. 
O zamanki adı Kondüktör Mekteb-i Alisi idi. Tabi 
o zamanlar Osmanlı’nın son dönemleri ve imar 
faaliyetleri için mühendise ihtiyaç var fakat o ihti-
yacı karşılayacak yeterli mühendis yoktu. 1911’de 
kurulduğu ilk yıllarda yalnızca 4 mezun vermiş yani 
4 öğrenci ile başlamışta diyebiliriz. Mezun sayısı 
4 yıl sonra 10’lara ulaşmış tam da bu dönemlerde 
Kurtuluş Savaşı başladığından o yıllarda hiç mezun 
verememiş okul. Cumhuriyet dönemine geldiği-
mizde ise tekrar sıfırdan başlamış ve okulun adı 
Nafia Fen Mektebi olarak değiştirilmiş. Fakat yine 
Osmanlı’daki gibi aynı amaç uğruna kurulmuş, 
bayındırlık ihtiyaçlarını karşılamak için mühendis 
yetiştirmeyi hedeflemiş. O zamanki mezunlar ise 
yıl yıl artış göstermiş 10 mezun ile başlamış kısa 
süre içerisinde 40 mezuna kadar gitmiş. 1930’a 
kadar yetişen toplam mezun sayısı ise 400 olmuş. 
Şimdi her yıl verdiğimiz mezun sayısı ile karşılaş-
tırdığımızda o dönemdeki eksikliği daha iyi görü-
yoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Osmanlı’nın son 
döneminden günümüze kadar nitelikli mühendis 
yetiştirerek sanayiye kalifiye eleman kazandırmış 
ve Türkiye’nin bugünlere gelmesinde önemli bir rol 
üstlenmiştir. O zamanlar YTÜ’nün misyonu uygula-
ma mühendisi yetiştirmek idi. Aslında şu an dev-
letimizin yapmak istediğini o zamanlar yapmış ve 

Üniversiteye çizilen yeni vizyon, kaliteli bilim insanı tanımı, AR-GE çalışmaları, yeni dönem 
stratejileri ve çok daha fazlası… Bilime yön veren 100 Türk arasında yer alan Prof. Dr. Bahri Şahin 
ile bir röportaj gerçekleştirdik. Dünden bugüne ve geleceğe YTÜ… Keyifle okumanız dileğiyle…

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OLARAK 
KABİLİYETLERİMİZİ SANAYİ İLE 
BULUŞTURMAK İSTİYORUZ!

uygulama mühendisi yetiştirmiş. Türkiye’nin kal-
kınma hamlelerine baktığımız zamanda hep YTÜ’lü 
mühendisleri görürsünüz. Şu an da bile sanayide, 
siyasette, kamuda mezunlarımız öne çıkmışlardır. 
Şimdi ise vizyonumuz devletin üst yönetiminin 
koyduğu 2023, 2053, 2071 hedefleri ile uyumlu bir 
politika izlemek ve buna uygun bir vizyon ortaya 
koyarak bugünden o hedeflere ulaşacak altyapıları 
üniversite olarak hazırlamaktır. Bu amaçlar için sıkı 
bir şekilde çalışıyoruz.

Eğitime devam ediyor musunuz? 
Benim 40 yıllık bir eğitimcilik geç-
mişim var ve bunun 38 senesini 
fiili olarak sahada geçirdim. 
1970’den beri eğitimden hiç 
kopmadım şu an da bile hala 
yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerimle tez çalışmala-
rıma devam ediyorum. Bana 
göre bir bilim insanının en 
büyük görevi geleceğin kaliteli 
bilim insanlarını yetiştirmek 
olmalıdır. Şu an da ülkemizin 
çektiği en büyük sıkıntı kaliteli bilim 
insanı sayımızın yeterli olmamasıdır. 
Bilgi gücünün altyapısı yetişmiş insan gücü-
dür. Bunu sağlayamazsanız geçici olarak bir çözüm 
bulabilirsiniz günü kurtarabilirsiniz fakat bu asla 
sürdürülebilir olamaz.

Kaliteli bilim insanını nasıl tanımlıyorsunuz?
Bilim insanı çok yönlü olmalı yani topluma yön 
veren insan olmalıdır. Topluma yön veren insanın 

da güvenilir olması gereklidir. Duruşu herkes ta-
rafından takdir edilmeli, ilkeli ve etik olmalı yani 
toplumun gözünde örnek alınan insan olması 
gerektiğini düşünüyorum. Biz bu ilkeler dışında 
davranan insanlara ne kadar bilgisi olursa olsun 
film insanı diyoruz çünkü o bilgisini topluma doğru 
bir şekilde aktaramaz ve aktaramadığı bilgisinin de 
topluma faydası olmaz. Bilgisini yalnızca kendi çı-
karı için kullanan insana da bilim insanı diyemeyiz. 
Bilim insanının en önemli özelliklerinden biriside 

mütevazi olmasıdır bilim insanı büyüdükçe 
küçülmelidir çünkü bilim tevazuyu artırır.

Bilime yön veren 100 Türk ara-
sında siz de yer alıyorsunuz. 
Bu başarının anahtarları ne-
lerdir?
Ben böyle bir listede olmak için 
hiç çalışmadım hedefim asis-
tanlığımdan beri hep ülkeme 
hizmet etmek üzerine oldu. Bu 

ülke benim kendimi yetiştirmem-
de bana büyük katkı sağladı ve 

ben hep bunu hizmet olarak nasıl 
geri ödeyebilirim diye düşündüm. 

Hep ilkeli, etik oldum ve bugüne kadar 
bunlardan hiç taviz vermedim. Benim asistan-

lığım döneminde şimdiki kadar imkanlar çok iyi 
değildi bilgiye ulaşmak çok zordu. Bir keresinde 
incelemek istediğim uluslararası bir makalenin 
6 ay İngiltere’den gelmesini bekledim. Tüm bu 
imkansızlıklara rağmen Nükleer Enerji Enstitüsü’n-
de doktorayı en kısa sürede tamamlayan öğrenci 
olmayı başardım; tabi benim en önemli misyonum 
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hep şu oldu bilgiyi insanlığın menfaati için kullan-
mak. Önce ülkemiz sınırları içinde sonra bölgemiz-
de daha sonrasında da tüm dünyada. Hedeflerimi 
hep insanların mutluluğu üzerine kurdum. Biliyo-
rum ki teknolojik gelişmeler, AR-GE çalışmaları 
sadece insanların mutluluğunu sağlayabilirse bir 
anlam ifade eder. İnsanın mutluluğuna hizmet 
etmeyen hiçbir şeyin bana göre bir değeri yoktur.

Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi olma-
mızın yanında girişimcilik faaliyetlerinde de ilk 
sırada yer almaktayız. Bu çerçevede YTÜ’nün 
sürekli büyüyen ve gelişen girişimcilik ekosis-
temi hakkındaki görüşleriniz ve gelecek dö-
nem destekleriniz neler olacaktır?
Sayısal büyüme elbette önemli fakat başarının 
tek unsuru kesinlikle değildir. Benim için niteliksel 
büyüme daha önemli. Nitelik dediğimiz olay, o 
birime ve o oluşuma sağladığımız girdiler hangi 
verimle çıktıya dönüşüyor ona bakıyoruz. YTÜ 
Teknopark’ta şu an da 360 firma var bunun yanı 
sıra kuluçka merkezimiz var. Bunların ürettiklerine 
bakmamız lazım, bu ürettiklerinde teknolojinin payı 
ne? İhracata teknoloji ürünü olarak ne kadar katkı 
sağlıyorlar? Bu sisteme giren firmaların performan-
sında ki artış ne? Buraya dahil olmadan önceki 
performansları ne? Dahil olduktan sonra ki per-
formansları ne? bunların hepsini ölçmemiz lazım. 
Sadece bazı avantajlardan yararlanmak için mi bu 
sistemdeler yoksa gerçekten üreten ve verimlilik 
sağlamak için mi bu sistemin içerisindeler bunların 
hepsini ölçmemiz gerekiyor. Zaten bildiğiniz üzere 
“Teknolojinin Yıldızları” diye başladığımız projenin 
amacı da tam olarak bu. Başarılı olan firmaları veya 
projeleri teşvik etmek ve ödüllendirmek. Bilim ve 
sanayi bakanımızla da bu konuyla ilgili sürekli görü-
şüyoruz Teknopark’ları amacına uygun olarak nasıl 
daha verimli, ülkeye faydalı hale getirebiliriz diye 
yeni politikalar geliştiriyoruz. Teknopark projesi ül-
kemiz bilimi adına güzel bir başlangıçtı. Şimdi bunu 
daha verimli bir hale getirebilmek için çalışıyoruz.

AR-GE üniversitesi olma yolundaki stratejileri-
nizden bahseder misiniz?
YTÜ’de performansa dayalı bir sistemin ilk adımını 
atmak istiyoruz. Her bölümün zaruri ihtiyaçlarını 
tabi ki devlet bütçesinden karşılıyoruz karşılamaya 
da devam edeceğiz. Fakat bunun dışında ki ekstra 
talepleri AR-GE performansına, yaptığınız projeler 
Öğretim üyelerinin performansına göre değerlen-
dirmeyi planlıyoruz. Yani performanslara bakaca-
ğız. Mesela yurtdışına hocalar gönderiyoruz bazı 
hocalar hiç gidemeyebilecek bazı hocalarsa sene-
de 3 defa gidebilecek tamamen performans odaklı 
adil bir değerlendirme söz konusu olacak. Akade-
mik yükseltme kriterlerinde de sadece yayın değil 
projeleri de dikkate alacağız. Öğretim üyelerimizin 
ulusal ve uluslararası projeler, daha önemli olacak. 
TTO ile yaptığı iş birliklerini Teknopark’ta yaptıkları 
danışmanlıkları, ülkeye ve sanayiye sağladıkları 
faydaları yani tüm yaptığı faaliyetleri değerlendir-
meye almış olacağız. Böylelikle akademik ünvanlar 
daha adil bir değerlendirme ile hak edene verilmiş 
olacak. Yeni dönemden itibaren bu sistemi hayata 
geçirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla bir hocamızın 
profesör olabilmesi için mutlaka ulusal ve uluslara-
rası prestijli bir projesinin olması gerekecek. Pro-
fesörlüğün önemi ülkenin kalkınmasına öncülük 
etmesidir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin bundan 
sonra ki ilkesi ehliyet ve liyakat olacaktır.

Teşviklerle ilgili neler düşünüyorsunuz?
Bildiğiniz üzere biz göreve geldiğimizde son 2 
yıldır teşvikler ödenmiyordu. Biz elimizi taşın altı-
na koymadan bundan sonraki dönemden itibaren 
ödenecek diyebilirdik fakat öyle yapmadık ve geri-
ye dönük kazanılmış hakları da ödedik. Çünkü YTÜ 
süreklilik arz eden bir kurumdur ve kazanılmış hak-
ların önüne geçilemez. Biz proje üretmeye teşvik 
etmeliyiz, hocalarımızın önlerini açmalıyız bu ne-
denle teknoparklar var.  Teknoparkların en önemli 
amaçlarından bir tanesi hocaların çıktılarını, proje 

sayılarını ve yayın sayılarını arttırmaktır. Bu nedenle 
söz verdiğimiz teşviği ödemek zorundayız. Benim 
dönemimde teşviklerde biraz değişikliğe gidece-
ğiz, proje teşviklerinde prestijli proje teşviklerini 
biraz daha cazip hale getireceğiz. Yayın teşviklerini 
ayrı tutuyorum onlar yine aynı şekilde devam ede-
cek. Projeleri biraz daha öne çıkaracağız AR-GE’yi 
öne çıkaracağız. Patentleri benim için çok büyük 
önem arz ediyor. Patentlerin içerisinde ticarile-
şenler daha da farklı bir hale gelecek. YTÜ’de bir 
Bilim Üst Kurulu oluşturduk, bu kurul 4-5 kişiden 
oluşuyor yine buna benzer Teknopark tarafında 
da bir kurul oluşturduk bilim ve AR-GE İstişare 
Kurulu. Bu kurulda TTO elemanı olacak, teknopark 
elemanı ve bilim üst kurulu üyesi olacak YTÜ’nün 
vizyoner hedeflerine katkı sağlayacak AR-GE ve 
bilim politikalarını YTÜ, TTO ve Teknopark olarak 
hep birlikte şekillendireceğiz.

Yeni dönem projeleriniz nelerdir?
Benim şu an da önümüzdeki yıl hayata geçmesini 
planladığım 4 ayrı projem mevcut. Bunlar;

1-İleri Yüzey Teknolojisi Laboratuvarı;
Bu proje ile Türkiye sanayisine ve ekonomisine 
neler katabileceğimizi şöyle açıklayabilirim. Birçok 
sektörde kullanılabilecek nano boyutta ki modü-
fikasyonların karakterizasyonu, çeşitli kritik uygu-
lamalara yönelik aygıtların kimyasal ve biyolojik 
sensörleri, mikro nano elektromanyetik mekanik 
hareketlendirici geliştirilmesi gibi birçok nano fonk-
siyonel malzemenin hazırlanması ve geliştirilmesi 
üzerine çalışacağız.

2-Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı;
Burada kurulacak olan model havuzu ile birlikte li-
sans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine katkıda bu-
lunacak, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversite 
ve kamu işbirliklerinin önünü açarak farklı disiplin-
leri bir araya getireceğinden dolayı disiplinler arası 
araştırmalara öncülük etmesi hedeflenmektedir. 

3-Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi;
Bu proje için bütün fizibilite çalışmaları tamam-
landı. Hatlar çizildi. Burada araç kontrol sistemleri 
yapılacak 2018 yılı içerisinde de araç güvenlik ve 
haberleşme sistemleri, yolcu bilgi sistemleri gibi 
teknolojiler geliştirilebilecek.

4-Yazılım Merkezi Projesi;
Burada açık kaynaklı yazılım kullanan bulut bilişim 
yeteneklerine sahip yazılım tanımlı depolama ve 
yazılım tanımlı ağ mimarisi üzerine kurulu ölçek-
lenebilir bir merkez oluşturmayı hedefliyoruz. 

Zamandan ve mekrandan bağımsız şekilde, ülke 
genelinde akademik araştırma ve geliştirme çalış-
malarına altyapı ve bilyap sağlayabilen bir araştır-
ma merkezi kurulması planlanmaktadır.
Bir başka projemiz ise İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ile birlikte kısa sürede hayata geçirmeyi 
planladığımız İstanbul Teknopark’ta YTÜ Savunma 
Teknolojileri AR-GE Merkezi projesidir. 28.000m2 
kapalı alanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu 
alanın 5.000m2‘lik bölümünde Savunma Sanayi ile 
ilgili disiplinler arası lisansüstü programını gerçek-
leştireceğiz. Bu alanda laboratuvarlar, konferans 
salonları, sınıflar olacak yani İstanbul Teknopark’ı 
eğitimle birleştiriyoruz. Buda Türkiye’de bir ilk 
olacak.
Bunların dışında da YTÜ kampüslerini dünyanın en 
yeşil kampüsleri haline getirmek için hazırladığımız 
proje planlarımız tamamlandı çalışmalara başladık.

Bu plan ve vizyonlar içerisinde TTO’nun rolü 
nedir?
TTO’nun asıl görevi Üniversite ile sanayi arasında 
bir ara yüz olmaktır. Bunu Teknopark çatısı altında 
gerçekleştirir. Teknopark hem Üniversitemiz için 
hem de TTO için bulunmaz bir fırsattır. TTO’nun 
vizyonu akademisyenlerle sanayiyi ortak bir payda-
da buluşturmaktır. TTO üniversite hocalarıyla kura-
cağı yakın ilişkilerle onlardan çıkan projeleri kendi 
süzgecinden geçirerek olgunlaştırmalı ve sanayinin 
hizmetine sunmalıdır.

Endüstri 4.0 hakkında neler düşünüyorsunuz?
Bence bugünden başlayarak Endüstri 4.0 ‘ın yan 
etkilerini hesaplayabilen ülkeler başarılı olacak. 
Endüstri 4.0’ın beni endişelendiren kısmı sosyal 
boyutu. Şu an Japonya bu sosyal boyutuna ağırlık 
vermiş durumda. Endüstri 4.0’a baktığımız zaman 
ileride topluma zararı olabilecek o kadar çok boyu-
tu var ki endişelenmemek mümkün değil. Üretim-
de insan gücünü ortadan kaldırması sosyal olarak 
başka sıkıntılara yol açması kuvvetle muhtemel. 
İnsanı devre dışı bırakacak bir sistem mutlaka za-
rarlı bir sistemdir. Bunun çevre boyutu var psikolo-
jik boyutu istihdam problemleri var vb. O nedenle 
Endüstri 4.0’a sosyal boyutuyla bakmak gerekiyor. 
İşte biz bu nedenle Sosyal İnovasyon Merkezi’mizi 
kurduk. Siz teknolojide çok ileri gidebilirsiniz sana-
yiniz robotta çok ileri gidebilir ama toplumu mutlu 
edemezseniz bunların hiçbir önemi kalmaz. Hep 
söylediğim gibi tüm gelişen yapılar insanların mut-
luluğu için olmalı. Bu nedenle işin sanat boyutunu, 
teknoloji boyutunu ve sosyal boyutunu dengeli 
götürmek çok önemli. Medeni ülkeler bu 3 boyuta 
aynı önemi veren ülkelerdir.
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Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 
1998 yılında Bosch firmasında çalışmaya başla-
dım. Bugüne kadar IT alanında sistem, ağ, üre-
tim IT sistemleri, süreç yönetimi, proje yönetimi 
sorumluluklarını yürüttüm ve halihazırda Türkiye, 
Ortadoğu ve Afrika’daki 17 ülkeye IT operasyonları 
üreten birimin direktörlüğünü yapmaktayım. 
Dijitalleşme, Nesnelerin İnterneti, Sanayi 4.0 ko-
nularının şirketlerin ajandasına en üst sıralardan gir-
mesi ile birlikte Bosch Türkiye, amacını Bosch’un 
dünyada öncülüğünü yaptığı Sanayi 4.0 alanında 
bölgede trend yaratan bir konuma gelmek olarak 
belirledi. Bu doğrultuda, mevcut fabrikaların Sanayi 
4.0 dönüşümünü gerçekleştirmek, pazara Sanayi 
4.0 danışmanlık ve hizmetlerinin sunulması için 
Türkiye, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinin koordinas-
yonunu da yürütmekteyim.   

Sanayi 4.0 sizin için ne ifade ediyor?
Sanayi 4.0, öncelikle üretimde bir hattın dönüşü-
müyle başlayan, fabrikanın dönüşümüyle süren, 
sonrasında uluslararası üretim ağının (international 
production network) dönüşümüyle devam eden ve 
sonuçta tüm tedarik zincirinin dönüşümünü sağ-
layan bir süreç. Bu süreçten bahsederken, çokça 
teknolojilere vurgu yapıyoruz fakat bence tekno-
lojiye ulaşmak ve kullanmak bu dönüşüm hikaye-
sindeki en kolay adım belki de. Asıl zor olanı, tepe 
yönetim ile birlikte tüm organizasyonun Sanayi 
4.0 yol haritasını hazırlaması, bu yol haritasına sıkı 
sıkı sarılıp dönüşümü gerçekleştirmek için gerekli 
değişim adımlarını atması. 

Bosch gibi endüstri deneyimi olan bir şirketten 
danışmanlık alarak Bosch’un yaşadığı zorluklardan 
ders çıkarmak ve ‘akıllı kopyalama’ ile çıkabilecek 
bariyerleri önlemek, en uygun çözüm setlerini 
tanımak, yapılan yatırımın geri dönüşünü hesapla-
yarak en uygun olan çözümleri uygulamak iyi bir 
yöntem olacaktır. Biz Bosch olarak firmaların tepe 
yönetiminlerinin talebi ve inancı olduğu takdirde 

Endüstri 4.0... Birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terim. 
Bu dönüşüme katkıda bulunan markalardan biri ise Bosch. Bosch Türkiye IoT ve Endüstri 4.0 koordinatörü Mustafa 
Ayhan ile Endüstri 4.0’ın gidişatı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.

Türkiye’nin gelişen endüstrisi: 
Endüstri 4.0

mevcut durum analizi, danışmanlık ve yol haritası-
nın hazırlanması çalışmalarını yürütüyor ve firmaya 
bir çözüm paketi sunuyoruz. Çözüm paketi içinden 
önceliklendirme yaparak firmalar dönüşüme başlı-
yor; bunu yaparken sadece teknolojiyi uygulamak 
değil, organizasyonel olarak yapılması gereken 
değişimleri de kendilerine anlatıyoruz. Günün so-
nunda organizasyonun her kademesi bu dönüşüm 
hikayesini anlıyor, inanıyor ve canla başla sonuca 
ulaşmak için çalışıyor. 

Bu konuda ne kadar açık ve paylaşımcı olduğumu-
zu göstermek için, birikimlerimizi topladığımız bir 
microsite kurduk: www.sanayidegelecek.com

Sanayi 4.0’ın firmalar ve sürdürebilir bir gele-
cek için önemi nedir?
Sanayi 4.0 dönüşümüne ayak uyduran firmalar, 
üretim fabrikaları için geliştirdiği standart yazılım 
çözümlerini kullanarak, bu yazılımı kullanan diğer 
fabrikalardan da haberdar olabiliyor. Üretilen tüm 
verilere tek bir noktadan erişim ve işleme olanağı 
elde ediliyor. Diğer yandan doğru veriyi, doğru 
kişiye, doğru zamanda iletiyor ve erken müdahale 
etme fırsatı yaratıyor. Fabrikadaki üretim, hata ma-
liyeti gibi alanlardaki düşüşün yanı sıra verimlilik ve 
teslimat artışı direkt olarak fabrika performansını 
artıyor ve yatırım artışı sağlanıyor.

Sanayi 4.0 uygulamalarının gerçekleştirildiği nok-
talarda firmalar spesifik bakım maliyetlerini azalta-
rak, üretim kapasitesini arttırıyor ve arızalara yanıt 
verme süreleri azalıyor.

Sizce Sanayi 4.0 geliştikçe insana olan ihtiya-
cın azalması ya da tamamen insanların üretim 
kısmından çekilmesi söz konusu mu?
Çalışanlara ihtiyacın azalması ya da tamamen 
ihtiyacın ortadan kaldırılması gibi bir durum söz 
konusu değil. Sanayi 4.0 konusunda unutulmaması 
gereken önemli bir faktör bu konu. Sanayi 4.0 fab-

rikaları etkisi altına alacak, ancak çalışanlar her za-
man ağa bağlı sanayide önemli oyuncular olmaya 
devam edecek. İnsanlar ve makineler birbirleriyle 
hiç olmadığı kadar yakın bir çalışma içerisinde ola-
cak. Sanayi 4.0, çalışanları destekliyor ve çalışmayı 
daha kolay bir hale getiriyor. Çalışanların gereksiz 
olarak zaman harcadıkları pek çok görev artık dijital 
bağlanabilirlik sayesinde hızlı ve basit bir şekilde 
yürütülebiliyor. Sanayi 4.0, üretim sektöründe 
günlük işlerin yükünü azaltarak çok önemli bir fark 
yaratıyor.

Biz Bosch’ta, çalışanları rutin çalışmalardan alarak 
onlara kreatif görevler için daha fazla zaman sağ-
layabileceğimize inanıyoruz. Bu, Sanayi 4.0’ın en 
önemli başarı faktörü olacaktır. Bosch için Sanayi 
4.0, teknolojinin çok daha ötesindedir. Çalışma 4.0 
(Work 4.0) ile ayrılmaz bir bağa sahiptir.

Bosch olarak Sanayi 4.0 konusunda ne kadar 
bir ilerleme kaydettiniz?  Bu yeni dönemi ne 
zaman hayata geçirmeyi planlıyorsunuz?
Türkiye’de Sanayi 4.0 ile ilgili organizasyon çalış-
malarını 2014 yılında Bursa fabrikalarımızda baş-
lattık. Sanayi 4.0 ekibimiz, farklı projeler üzerinde 
çalışıyor. Bakım maliyetlerinden tasarruf etmek ve 
üretim kapasitesini artırmak üzere bu projelerden 
üçü hayata geçirildi. 

Bursa Fabrikamız bugün, Bosch’un tüm üretim 
fabrikaları için geliştirdiği standart yazılım çözüm-
lerini kullanıyor, bu yazılımı kullanan diğer fabrika-
lardaki gelişmelerden anında haberdar olabiliyor. 
Bosch Bursa Fabrikası’ndaki tüm üretilen verilere 
tek bir noktadan erişim ve işleme olanağı var. 
Diğer yandan doğru veriyi, doğru kişiye, doğru 
zamanda iletiyor ve erken müdahale etme fırsatı 
yaratıyor. Fabrikadaki üretim, hata maliyeti gibi 
alanlardaki düşüşün yanı sıra verimlilik ve teslimat 
artışı hedefleniyor. Termoteknoloji iş kolunda fa-
aliyet gösteren Manisa Fabrikamızda Sanayi 4.0 
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projeleri hayata geçti. Bu projeler özellikle lojistik 
süreçlerinde otomasyon, dijital fabrika ve büyük 
veri uygulamaları alanlarında oldu. Mal Kabul 
alanında kullanmaya başladığımız RFID (Radyo 
Frekans Dalgası Yayan Etiket) uygulaması ile gelen 
malzemelerin üzerine RFID etiketi yapıştırılması 
yoluyla malzeme giriş hareketinin otomasyonu 
sağlandı. Eskiden barkod okutma ile yaklaşık 3 
dakikada yapılan bir paletlik malzeme giriş işlemi 
tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Manisa fab-
rikamız, bu uygulama ile Termoteknik fabrikaları 
arasında RFID uygulamasını kullanmaya başlayan 
ilk fabrika oldu.

Türkiye’nin Sanayi 4.0 stratejisini nasıl bulu-
yorsunuz? Bu dönüşüme hazır mıyız?
Sanayi 4.0 dönüşümü Türkiye’de öncü firmalar 
sayesinde başladı. Biz, Sanayi 4.0’ı Türkiye için bir 
fırsat olarak görüyoruz. Doğru adımlar atılırsa Tür-
kiye bu dönüşümden faydalanacaktır ancak Tür-
kiye’nin bu konuda dünya ile uygun adım ilerliyor 
olması için; devlet teşviki yapılması, ülke içindeki 

farkındalığının artması, insan gücünün yerine kon-
mayacağının ve yüksek bir maliyetinin olmadığının 
anlaşılması gerekiyor. 

Yaklaşan dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0 dünya-
sında üniversitelerin rolü ne olmalıdır? 
Üniversiteler Sanayi 4.0 dönüşümünün önemini 
özümseyip, müfredatlarına Sanayi 4.0’ı anlatacak-
ları teorik dersler eklemelidirler. Sanayi-üniversite 
iş birliğine destek vererek, öğrencilerin bilgilerini 
pratiğe dönüştürmelerine fırsat vermelidirler.

Biz de Bosch olarak Sanayi 4.0 alanında kazandı-
ğımız deneyimi iş dünyasıyla da paylaşıyoruz, bu 
büyük dönüşümde ihtiyaç duyulacak insan kayna-
ğının yetişmesi için sanayi-üniversite iş birliğine de 
ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda Boğaziçi Üniversi-
tesi’nin iş birliğiyle ‘Değişimi Şekillendirin- Dijital 
Üretim ve Sanayi 4.0 (Shape the Change – Digital 
Manufacturing & Industry 4.0) Programı’nı ge-
liştirdik. Bosch Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından ortaklaşa 
yürütülen program, Türkiye’deki tüm üniversite-
lerin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına 
açık ve ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor. 

Programa katılan öğrencilerin, Dijital Üretim ve 
Sanayi 4.0 konularına odaklanmış projeler üzerin-
de çalışmaları amaçlanıyor. Bu proje kapsamında 
öğrencilere Bosch’un Türkiye’de faaliyet göste-
ren kendi fabrikalarından örnek alanlar sunularak, 
bu alanlarla ilgili çalışmalar yapmaları isteniyor. 
Öğrencilerin çalışma yaptıkları uygulama alanları 
içerisinde, montaj hatlarıyla koordineli üretim op-
timizasyonu, lojistik, çalışanlara görsel olarak veri 
ve bilgi aktarımı, artırılmış gerçeklik tabanlı teknik 
rehberlik, gerçek zamanlı çalışan temel perfor-
mans göstergeleri paneli, önleyici bakım ve enerji 
yönetimi için makine durumlarının izlenmesi gibi 
konular yer alıyor. Böylece Nesnelerin İnterneti 
(IoT), bağlanabilirlik, Sanayi 4.0 konularının teori-
den çıkarak, öğrenciler tarafından gerçeğe dönüş-
türülmesi hedefleniyor.

Bu konuda Teknoloji Transfer Ofisleri’ne düşen 
sorumluluk sizce nedir? 
Yukarıda bir örnek verdim, öğrencilerimize ulaş-
mak için Teknoloji Transfer Ofisi’ni kullandık. 
TTO’lar, literatür ve akademik bilgiye sahip üniver-
siteler ile bizim aramızda bir köprü, üniversite – 
sanayi işbirliği için önemli bir aktör. Sanayi 4.0 yeni 
bir konu ve keşfedilecek bir çok alan var, bu alanları 
belirleyip TTO’lar aracılığıyla üniversitelerimizle 
birlikte çalışabiliriz.
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Sizi tanıyarak başlamak isteriz... Bize kendiniz-
den bahseder misiniz?
Gençlik yıllarımdan itibaren hep farklılık yaratabile-
cek biri olma heyecanını ve idealini yaşadım. Beni 
bugünlere getiren motivasyon kaynağım sanırım 
buydu. Çocukluk yıllarımda mahallemizde bulunan 
abimin atölyesinde çalışıyordum. Aslına bakarsanız 
o günlerde atölyede çalışan ve çok fazla üniversi-
teye gidip meslek sahibi olma gibi bir ideali olan 
biri değildim. Fakat sonrasında şunu keşfettim; 
çevremde herkes okuyor ve herkesin bir ideali 
vardı. Benim ise bir gelecek öngörüm yoktu ailem-
de bana bu konuda yeterli telkinde bulunmuyordu. 
Ben babamı 9 yaşındayken kaybettim. Bir nevi 
babasız ev yelkensiz gemiye benzer misali gençlik 
yıllarımda kendime çok büyük hedefler koya-
madım. Çevremin etkisiyle o dönemde Selçuk 
Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği bölümüne 
girdim. Her ne kadar lisede ortalama bir öğrenci 
olsam da bölümümden dönem birincisi olarak 
mezun oldum. Mezun olduktan sonra 1987 yılın-
da Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’ne kabul 
edildim. Bundan yaklaşık 1.5 yıl sonra Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde yüksek lisans programına kaydol-
dum. 1991 yılında yüksek lisansımı tamamladım. 
Doktoramı ise İstanbul Teknik Üniversitesinde 
tamamladım. Daha sonrasında ise Canada Victoria 
University’nin öğretim görevlisi oldum. Burada 2 
yıl kaldıktan sonra Suudi Arabistan’a gittim ve tek-
rar Kanada’ya dönerek Ontario Üniversitesi kurucu 
üyesi oldum. 2016 yılı itibariyle de Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde ki görevimi sürdürmekteyim.

Bilime Yön Veren 100 Türk isimli kitapta sizin 
de isminiz geçiyor. Bu başarınızın sırrı nedir?
Bana göre başarının anahtarı ‘çalışmak’. Ne olursa-
nız olun çalışmadan hiçbir şey elde edemezsiniz. 
Sürekli güncel kalmalı ve vazgeçmeden çalışmaya 
devam etmelisiniz. Bununla birlikte tabi ki çalış-
malarınız hedefe odaklı olmalı. Bazen duyuyorum 
hem öğrencilerimden hem de sektörde ki insanlar-
dan gece gündüz çalışıyorum fakat başarılı olamı-

Prof. Dr. İbrahim Dinçer... Kendisini  enerji alanında 
yaptığı öncü çalışmalar ile tanıyoruz. Başarısının sırrı, yaptığı 
çalışmalar ve çok daha fazlası sizi satırlarımızda bekliyor.

Bilime yön veren 
bir başarı hikayesi:

yorum diye. Bu nedenle hedefe odaklı çalışmak 
sonuç alma açısından büyük önem arz ediyor. Yine 
aynı şekilde üretken olmak çok önemli. Üretmek 
derken, akademik tarafta yayın yapmalı, araştırma 
projeleri yürütmeli, patentler almalıyız sadece 
bunlarda değil yetiştirdiğimiz öğrenciler de bu 
üretkenliğin içinde yer alıyor. Bu nedenle ne kadar 
üretken olursanız uluslararası boyutta bir yere 
gelme ihtimaliniz o kadar yükseliyor. Bana göre 
uluslararası boyutta başarıya 
erişmek için 3 tane ana 
kriter var bunlar;

• Çalışmak
• Samimi ve iyi 
niyetli olmak
• Hedefe yöne-
lik çalışmak

Bu kriterlere 
uyarken de aka-
demik etikten de 
uzaklaşmamak 
büyük önem arz 
ediyor. Tüm bu kriter-
ler kadar önemli bir un-
sur daha var ki bu da kişinin 
kendi iç motivasyonunu yakalaması 
o heyecanı içinde duyması. Kesinlikle 
içinde o heyecanı hissetmeli ki bir çalış-
ma yapabilsin. Eğer telkinle bir proje yürütüyorsa 
mecbur kaldığı için proje yapıyorsa onu görev ola-
rak görür ve proje sonlandığında kendisine bir şey 
katmamış olur. Kendimden örnek verecek olursam 
bana en çok mutluluk ve haz veren şeylerden 
biri öğrenci yetiştirmek. Şimdiye kadar 200’ün 
üzerinde master ve doktora öğrencisi yetiştirdim. 
Bunların 35 tanesi bugün profesör oldular büyük 
bir çoğunlu da doçent, bir eğitmen için bundan 
daha büyük bir mutluluk olabilir mi?  Bu öğrenciler 
Dünya’nın 25 farklı ülkesinde şu an da projelerine 
devam ediyor. Bu da demek oluyor ki neredeyse 

dünyanın her yerinde öğrencim var.Benim bir diğer 
motivasyon şeklimde kendimle yarışmak, asla 
kendime senede 3-5 proje yapıp kenara çekileyim 
gibi hedefler koymam aksine her gün kendimle 
yarışıyorum. Her gün bir önceki günden daha fazla 
argüman üretmeye çalışıyorum. Biliyorum ki insan 
istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok.

PREA (The Premier’s Research Excellence 
Award) ödülüne sahipsiniz. Bu süreci 
anlatabilir misiniz?

Bu ödülü Kanada’da 2004 yılında kazandım. 
Kanada’nın en büyük ödüllerinden bir ta-
nesi mükemmel araştırmacı ödülü olarak 
geçiyor. Akademik çalışmalarımdan ötürü 
Ontario eyaleti bakanının elinden aldım o 
ödülü.

Enerji konusunda çalışıyorsunuz, 
gelecekte hangi enerji türleri yaygın 
hala gelecek? 
Dünya’da bir değişim söz konusu tüm 

Dünya’da artık enerjinin profili değişiyor. 
Geçmişten günümüze gelen fosil kaynaklara 

dayalı ekonomik bir profil hakim şuan Dün-
ya’da. Fosil kaynaklara dayalı bu enerji profilinin 

değişim sinyali 2015 yılında düzenlenen Paris’te 
iklim değişikliği konferasında verildi. Emisyonlar 
çevreye yüksek dozlarda olumsuz etki oluşturu-
yor, bu olumsuz etkilerde Dünya’ya kalıcı hasarlar 
bırakıyor. Bu nedenle bu konferans sonunda 2 
tane önemli çözüm önerisi dile getirildi. Bunlardan 
ilki yenilenebilir enerji kaynakları. Örneğin, rüzgar 
enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerjiler, dalga 
enerjileri, kısmı olarak biyokitle enerjileri vb.. İkin-
cisi ise temiz yakıtlar. Nedir bu temiz yakıtlar diye 
soracak olursanız. Şuan kullandığımız yakıtlar fosil 
kaynaklı yakıtlar bunlar hidro karbonlu yakıtlardır 
bunların içinde hem hidrojen var hem de karbon 
var bunu yaktığımız zamanda karbondioksit ortaya 
çıkıyor. Yakıt yakma işleminde oksijenle reaksiyo-
na girince karbondioksit ortaya çıkıyor ve çevreye 

The Premier’s 
Research Excellence 

Award
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zararlı hale geliyor. Bu nedenle bizim fosil kaynaklı 
yakıtları (odun,kömür,petrol,doğalgaz) yaktığımız 
zaman sürekli doğaya zararlı gazlar salmış ola-
cağız. Biz de doğaya daha fazla zarar vermemek 
adına karbonlu yakıtları hayatımızdan çıkararak 
hidrojene geçiyoruz. Son dönemlerde üzerinde 
en çok çalıştığım konu hidrojen enerjisi nedeni 
ise hidrojen enerjisinin karbonu yok. Bundan son-
rası için elimizde kalan son seçenek karbonsuz 
enerji seçeneği ve karbonsuz yakıtlar. Bunun da 
en önemlisi hidrojen. Bu konunun üzerinde yoğun 
olarak çalışıyorum hatta patentler de aldım. Bu-
rada hidrojeni öne çıkaracak teknolojiler üzerine 
çalışıyorum. Bu yıl Ocak ayında Davos’ta ekono-
mik forum vardı. Bu foruma dünyanın en büyük 13 
firmasının üst düzey yöneticileri katıldı ve forumda 
alınan karar gereği hidrojen konseyi kuruldu. Bu da 
bize gösteriyor ki geleceğin en önemli enerji seçe-
neği hidrojen.

Bildiğiniz üzere doğada serbest gezen hidrojen 
bulunmuyor. Peki bunu elde etmek nasıl 
mümkün olacak? 
Hidrojeni sudan elde edeceğiz. Peki sudan nasıl 
hidrojen elde edeceğiz? Elektroliz yöntemini uygu-
layabiliriz, termokimyasal çevrimler yada elektro-
kimyasal yöntemler kullanabiliriz. Biz suyu ayrıştı-
racağız. Hidrojeni oksijenden ayırıp elde edeceğiz. 
Oksijen bildiğiniz üzere farklı sektörlerde hali 
hazırda kullanılıyor. Bunu ayırıp ticari olarak kullana-
biliriz ya da doğaya bırakabiliriz.Burada önemli olan 
hidrojeni elde edebilmek. Hidrojeni depoladıktan 
sonra araçlarda kullanabilirsiniz, sanayide kullana-
bilirsiniz. Bundan sonra yakıt piline (fuel cell)  ge-
lecek sıra ve hidrojen yakıtımız olacak. Hidrojene 
oksijen vereceğiz veya hava vereceğiz yakıt pilleri 
elektrik üretecek ve bu üretim sonunda diğer yakıt 
türlerinde olduğu gibi karbondioksit yerine temiz 
içerebilir su çıkacak. Şöyle bir ekosistem olmuş 
oluyor; sudan yakıt üretiyorsunuz sonunda o yakıt 
tekrar su olarak doğaya geri dönüyor. Ortada çev-
reye zararlı bir emisyon olayı yok bu nedenle bu 
enerji türü dünyada en öne çıkmış enerji seçeneği 
olarak gözükmektedir. Bununla birlikte hidrojen 
enerjisi, araçlarında performanslarını artıracak. Bir 
dolu depo ile en az 300 km yol gidilebilecek ve 
herhangi bir performans düşüklüğü göstermeye-
cek.Geçen yıl düzenlenen Hidrojen Kongresi’nde 

dünyanın en önemli araç firmaları kendi yakıt pilli 
araçlarını hazırlamaya başladıklarını açıkladılar. 
Bildiğiniz üzere Avrupa’da alınan karara göre 2025 
yılından itibaren dizel araçlar, 2030 yılından itibaren 
de benzinli araçlar artık yollarda olmayacak .Bu 
olay aslında bizim gibi ülkeler içinde büyük önem 
arz ediyor. Bugünden yarının teknolojisini elde ede-
bilirsek o gün geldiğinde ülke olarak bir adım önde 
olmuş olacağız.

Teknoloji Transfer 
Ofisleri ile ilgili 
düşünceniz nedir? 
Teknoloji Transfer 
Ofisleri bugün çok 
önemli bir konumda 
yer almaktalar. Bütün 
üniversitelerde olması 
gerektiğini düşünü-
yorum. Bana kalırsa 
Teknoloji Transfer Ofis-
lerinin kurulmasında 
geç kalındı. Kanada’da 
1970’li yıllardan itiba-
ren tüm üniversiteler-
de mevcut. Teknoloji 
Transfer Ofisleri’ni 
aslında 3 başlık altın-
da değerlendirmek 
gerekiyor; Araştırma, 
inovasyon ve bulunan 
fikirleri ticarileştire-
bilme yeteneği ile 
değerlendirmeliyiz. 
Fikri alıp bir teknolojik 
çıktıya çevirebilmeli. 
Yani fikre ekonomik 
olarak bir katma de-
ğere ulaştırabilmeli. 
Bu nedenle Teknoloji 
Transfer Ofisleri’nin 
önemini tartışmama-
mız gerekiyor tam tersi 

nasıl daha faydalı hale getirebilmeliyiz diye düşün-
meliyiz. Örnekleyecek olursam bu şuna benziyor 
yemek yiyelim mi yemeyelim mi? Hayatta kalmak 
için yemek yemek zorundayız. Teknoloji Transfer 
Ofisleri’de bizim için olmazsa olmaz konumda yer 
alıyor. Teknoloji Transfer Ofisleri ara kesit bir ofis 
bir tarafta araştırmacılar yani üniversitenin öğretim 
üyeleri var. Diğer tarafta da bunları piyasaya pazar-
layacak, piyasada bu teknolojileri kullanabilecek bir 
pazar bulma yada bir pazar yaratma gibi bir misyo-
nu var. Bu nedenle bu ofisler bizler için olmazsa ol-
maz.Hele ki Türkiye’nin şuan da içinde bulunduğu 
cari açık sebebiyle yaşadığı sıkıntıları düşününce 
tek kurtuluş yolu bu açığı teknoloji ile kapatabiliriz 
gibi gözüküyor. Sınıf atlamak içinde teknoloji üret-
mek zorundayız. Dünyanın önüne ancak bu şekilde 
geçebiliriz.

Öğrencilerinize ileride sizin gibi başarılı bir bi-
lim insanı olabilmeleri için ne gibi tavsiyelerde 
bulunursunuz?
Kişi istedikten sonra, azimle çalışıp, iyi niyetli, 
pozitif ve sonuç odaklı olduğu takdirde çok başarılı 
olacaklarını hatta benden daha öteye geçebilecek-
lerini düşünüyorum. Benim süper yeteneklerim 
yok. Sadece elimden geldiğince sonuç odaklı, 
samimi, iyi niyetli ve etik kurallara bağlı olarak 
elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 
Öğrenciler maalesef şu an ki sistemde geleceği 
değil günü kurtarmaya çalışıyorlar onlar için geçer 
not almak yeterli geliyor. Ancak mezun olduktan 
sonra gerçeklerle yüzleştiklerinde işin ciddiyetine 
varıyorlar fakat o zaman da çok geç oluyor. 2.00 
ortalama ile mezun olursunuz ancak yurtdışında 
YÖK denkliği olan okullarda yüksek lisansa kabul 
alamazsınız. Aslında eğitim sistemimizde de bazı 
açıklar mevcut yurtdışında bir üniversiteden kabul 
almanız için 4.00 üzerinden minimum 3.00 orta-
lama gerekliyken ülkemizde milli eğitim bakanlığı 
2.65 ortalamaya burs veriyor.Ben hep öğrencileri-
me şunu söylüyorum sıradan mühendis olacaksa-
nız hiç olmayın, daima en iyisi olmaya çalışın, hep 
en iyisini yapmaya çalışın ve sıra dışı olun.
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Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Adım Arda Deniz Dokuzoğlu Geen by Technology 
adında bir şirketimiz var. Hem Türkiye’de hem 
Amerika’da faaliyet gösteriyoruz. Biz bir sentetik 
biyoloji firmasıyız ama son zamanlarda artık sente-
tik viroloji firması olmaya başladık. Sentetik virüs-
ler geliştiriyoruz, geliştirdiğimiz bu virüslerle de  
Star Camp’den önce endüstriyel biyoteknolojiyi 
hedefliyorduk. Yani enzim üreticile ,ilaç molekül 
üreticileri, gıda katkı malzemesi üreticileri gibi 
hücrelerden biyolojik canlılardan üretim yapan 
endüstriyel firmalara genetik mühendisliği plat-
formu sağlamaya çalışıyorduk. Şimdi Amerika’ya 
gidip geldikten sonra bir hayli değişiklik oldu. 
Orada birçok validasyon çalışması yapma şansı-
mız oldu; öğrendiklerimiz ile  iş  modelimizi baş-
tan tasarlamamız gerekti. Bu bizim için büyük bir  
fırsat oldu. Şuanda hala yeniden yapılanma  aşa-
masında ama şuan genetik devreleri ve sentetik 
virüsleri genetik mühendisliği endüstrisine  sok-
maya çalışıyoruz. Gizlilik sebebiyle açıklayamaya-
cağım bir  Pazar üzerine çalışmamız devam ediyor.

Girişimcilik maceranız nasıl başladı?
Girişimcilik maceram bundan 5-6 sene önce  
nano yaşam ve nano biyo teknolojik  kurulumu ile 
başladı. Orada  kurucu mühendistim hissem yok-
tu ama şirket ilk kurulduğu andan itibaren  mü-
hendis olarak çalışmaya başladım. Hem de üni-
versitemin ilk yıllarıydı… Can Kayacılar ile tanıştık 
bu dönemde beraber çalıştık ürünleri geliştirdi. İlk 

Arda Deniz Dokuzoğlu. Henüz 24 yaşında genç bir girişimci. Hikayesi Yıldız Teknik 
Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’ne girmesi ile başlıyor.

Dünyaya açılan pencere:
Geen By Technology!

olarak, pilot üretim için birkaç  reaktör  tasarlayıp 
kurdum orada sanayi dünyasına bu şekilde girme 
şansım oldu. Daha sonra oradan ayrılıp kendimiz 
genetik mühendisliği ile ilgili çalışmaya başladık. 
Daha sonra başka bir firma kurduk, iflas etti. Son-
ra şuan ki işim olan Geen By Technology’i kur-
duk. Tabi bu yaşadıklarımız bize ciddi tecrübeler 
kazandırdı; kendi endüstrimizi öğrenmeye başla-
dık. Bu geliştirdiğimiz teknolojileri nerede uygula-
yabileceğimizi öğreniyoruz. Normalde şu şekilde 
başlanır; bir problem vardır o problemi bilirsiniz 
o probleme bir çözüm arayarak başlarsınız fakat 
bizim high tech’te böyle olmuyor çünkü bu sefer 
yıllarca geliştirilmiş  bir teknolojiyi ticarileştirme-
niz gerekiyor. Bu nedenle daha  çok varsayımsal 
bir pazar üzerine gidiyoruz. Var olan teknolojiyi 
nereye odaklayabiliriz diye kendi kendimize  sor-
maya başlıyoruz. Yeni pazar deniyoruz yeni yerler 
araştırıyoruz. Deneye deneye bir süre sonra ta-
mam bu teknoloji demek ki tüketici ile şu pazarda 
buluşacakmış diyebiliyorsunuz. Yıllardır elimizde 
ki teknolojiyi nasıl endüstriye adapte ederiz; İn-
sanlar bunu hayatlarına nasıl uygular, genetik mü-
hendisliği nasıl girer sorusunun cevabını arıyoruz. 
Artık bulduğumuza inanıyoruz. Şuanda çok çok 
kuvvetli bir pazar üzerinde çalışmamız devam 
ediyor, California’da çok heyecanlıyız.

Star Camp’den nasıl haberdar oldunuz?
Star Camp’i Teknopark Kuluçka firması olmamızdan 
dolayı TTO aracılığı ile öğrendik. Girişimciliği hızlan-

dıran bir program var dedikleri zaman çok heyecan-
landık. Hemen bir başvuru yazdık ve sürece başla-
dık. Yapılan değerlendirmeler sonucu bu programa 
katılma şansımız oldu. Oraya gittiğimiz andan itiba-
ren o havaya girdik ve bize paha biçilemez tecrü-
beler kazandırdı bu program. Dolayısıyla Star Camp 
bizim için tam ihtiyacımız olduğu zamanda karşı-
mıza çıkan bir ilaç oldu. Silikon Vadisi seyahati ile 
gidip orada ki pazarı yerinde görerek kendimizi de-
ğerlendirme şansımız oldu. Bunun dışında orada 
sektörde yer alan diğer girişimcileri görerek yeni 
iş birlikleri edinme  fırsatı yakaladık. Bir diğeri ise 
işi yerinde görüp değerlendirme  fırsatımız oldu 
.Yaptığımız işin değerli olup olmadığını o pazara 
girip giremeyeceğimizi değerlendirme  fırsatını 
bize verdi. Orada bir evimiz bize ait bir çatımız ol-
duğunu hissettik bu çok önemliydi. Dönmemize  
rağmen hala biri sorduğu zaman bizim Palo  Al-
to’da ofisimiz var diyebiliyoruz, bu bile bizim için 
büyük bir prestij kaynağı. Orada gezimiz esna-
sında kullanabileceğimiz bir laboratuvarımız oldu 
öyle ki yarın gidip uçak bileti alsak orada gidip 
hemen çalışmaya başlayabiliriz. Bu program bize 
öyle bir özgüven aşıladı ki bugün sermayeyi çöz-
düğümüz anda gidip başlayabileceğimizi biliyoruz 
ve çok yakın zamanda tekrar gideceğiz.

Star Camp’deki ofisin imkanlarını 
nasıl buldunuz?
Bir kere orada bulunan ofis son derece merkezi bir 
yerde bulunuyor. Aynı zamanda alanda çok güzel 
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ve çok kullanışlı. Tüm ihtiyacımız olan ofis araç ve 
gereçlerine sahibiz. Her gün gidip çalışmak için ha-
rika bir yer. Her yere kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. İşi 
gerçekten yapmaya karar verdiğinizde orada istedi-
ğiniz network’ü kolaylıkla elde edebiliyorsunuz. Bu 
da bizim gibi girişimciler için çok önemli bir detay. 
Orada ki ziyaretim esnasında tanıştığım birini şuan 
işe aldık ve oradan bize iş geliştirme konusunda 
destek veriyor. Yurt dışında işini konumlandırmak, 
kargonun gelip gideceği bir yerinin olması, banka 
hesabı açtırmak için bir iş adresinin olması , şirket 
kurulumu için eyalete bir adres göstermeniz gere-
kiyor. Bu gibi prosedürleri aşmak  bile bu projenin 
ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Star Camp’ta 
bize ders vermek için gelen hocalarımız oldu hem 
de sektörden önemli tecrübeleri olan insanlarla ta-
nıştık. Onların da bizlere çok önemli katkıları oldu. 
Oradayken çok hissetmemiş olsam da dönüp 
baktığımda network’üme kattıklarımın büyük ço-
ğunluğuna onlar sebep olmuş, birçok bağlantıya 
onlar sayesinde ulaştım. Bu proje bize çok büyük 
tecrübeler edinmemizi sağladı, buraya döndük-
ten sonra bütün iş yapımızı değiştirdik. Bütün 
yabancı stratejimizi değiştirdik özellikle Amerika 
topraklarında ki stratejimizi. Yaptığımız hataları 
gördük kazandırdı. Buraya çok güzel bir  tokat 
yedik ve olaylara daha realist bakmaya başladık. 
Başlarda bunu kabullenmem çok zor oldu fakat 
kabullenme erdemini gösterince ancak bir yere 
varabileceğimi gördüm. Bu nedenle de geriye dö-
nüp baktığımda iyi ki gidip o tecrübeleri yerinde 
yaşamışım diyorum.

Türkiye’deki şartları düşününce aradaki 
farklar nelerdir?
Biz Türkiye’de çok büyük bir  illüzyonun 
içerisindeyiz. Biz burada lokal pazara 
o kadar alışmışız ki Türk milletinin 
ve yaptığı işlerin geri olduğuna o 
kadar inandırılmışız ki herkes-
ten geri olduğumuzu o kadar 
kabullenmişiz ki bu bizde 
bir özgüven eksikliği yarat-
mış. Bu özgüven eksikliği 
de bizi o kadar içe doğru 
kapanmaya itmiş ki biz fır-
satları görmemeye başla-
mışız. Aynı zamanda risk 
almamaya başlamışız. Biz 
burada nerede konfor varsa 
oraya kaçıyoruz. Bakın büyük 
ölçekli firmalara kendisine gü-
zel bir Pazar bulmuştur kendisini 
o pazara adamıştır bu pazarı çok 
iyi yönetir fakat  kendisini büyütecek 
yeni atılımlar yapmaz. Tamamen amacı 
var olan yapıyı korumak ve uzun yıllar bo-
yunca bu yapıyı ayakta tutunmaktır. Risk almaz 
ve kazandığını koruma yolunda giderler. Bende risk 
almaktan korkuyorum ama zaman içinde büyü-
düğümüzü gördüm ki bu yenilebilecek bir duygu. 
Bu kültürümüz sayesinde elde ettiğimiz bazı ka-
zanımlarda var çok sıcak ikili insan ilişkilerimiz, 
çok kuvvetli bir ortama girdiğimizde hemen ken-
dimizi o ortama adapte edip herkesle sıcak ilişki 
kurabiliyoruz çok iyi satış yapabiliyoruz. Bunlar iyi 
şeyler duygusallık boyutunda baktığımızda  ama 
biraz da risk almak lazım belki de sentez yapmak 
gerekiyor. Bu nedenle  orada ki iş ahlakını ve 
kültürünü yakından görmek belki benim bugün 
bunların farkında olmamı sağladı. Mesela biz her 
yere geç kalıyoruz  kimi zaman işe kimi zaman 
arkadaş buluşmasına  fakat Amerikalı dediğin sa-
atte orada oluyor ne 1 dakika ileri ne 1 dakika 
geri. Bu disiplinlere sahip olmamız gerekiyor. Star 
Camp’in ilk günlerinde bile gördük ki hoca bizden 
önce geliyor biz geç geliyoruz. Bizim onlardan 
bu disiplinleri öğrenmemiz gerekiyor  ve açıkça 
söylemek gerekirse onlar bizden daha iyi iş yapı-
yorlar. Yine de dezavantajlarımızı avantaj haline 
getirmeli, risk almayı öğrenmeli ve işimize daha 
büyük ciddiyetle sarılmalıyız.

Star Camp deneyiminin yürüttüğünüz projeye 
ne gibi katkıları oldu?
Yaptığım hataları görmemi ve onlarla yüzleşmemi 
sağladı. Bütün ekibim adına bunu söylüyorum he-
pimiz hatalarımızı gördük ve bunlarla yüzleştik. Kur-
duğumuz iş modelinin hataları ve yanlış olduğu yer-
ler, yürümeyeceği yerler, boşa harcadığımız zaman, 
yanlış konumlandırılmış ürünler, yanlış pazarlanma-
ya çalışılan ürünler ve hatta yanlış kurduğumuz ekip 
bazen. Bütün bunları oraya gittiğim zaman görebil-
dim eğer bu programa katılmasaydım belki de hiç 
farkında olmayacaktım.

BU 
PROJE BIZE ÇOK 

BÜYÜK TECRÜBELER 
EDINMEMIZI SAĞLADI. 
BURAYA DÖNDÜKTEN 

SONRA BÜTÜN IŞ YAPIMIZI 
DEĞIŞTIRDIK; BÜTÜN 

YABANCI STRATEJIMIZI, 
ÖZELLIKLE AMERIKA 
TOPRAKLARINDAKI 

STRATEJIMIZI 
GELIŞTIRDIK.
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