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Gelişme Sürecinde Olan Çalışmalar



1- İTÜ Doğal Dil İşleme Teknolojisi Lisansı (ITU NLP)

• İTÜ Türkçe Metin İşleme Servisi, “tools.nlp.itu.edu.tr”, İTÜ Doğal Dil İşleme
grubu öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit tarafından,
metin işleme konusunda yapılan araştırmaların bir sonucu olarak, tüm
araştırmacılara ve endüstriye hizmet vermek amacıyla oluşturulmuş bir
platformdur.

Yaklaşık 1 yılı aşkın süren bir çalışma sonucu, ITU NLP Yazılımının
Amerika’da bir firmayamünhasır olmayan bir lisans verilmiştir.

Başarılı Ticarileştirme Örnekleri



2- Endüstriyel Tasarım Mali ve Manevi Hak Devri 

İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğretim üyelerinden, Doç.
Dr. Çiğdem Kaya Pazarbaşı’nın, setüstü ve ankastre ocak üreticisi
Mamur Teknoloji Sistemleri Sanayi A.Ş.’ye yaptığı tasarım
çalışmalarının Endüstriye Tasarım tescil sahipliği hakkı ve mali
hakları firmaya devredilmiştir

Firma tarafından satın alınan ocak tasarımı üretilmiştir.



Son Bir Yılda Yatırım Alan İTÜ Çekirdek Girişimcileri

1- Anatolian Technologies

Mobil saha ekiplerinin takibinin yanı sıra saha araç
bilgilerini alarak değerlendirme raporları sunan
Anatolian Technologies, yenilikçi yaklaşımı ile bakım ve
olası kaza raporları da üretebiliyor. Sürücü ve servis
uyarı sistemi ile kullanıcılara maliyet avantajı sağlayan
Anatolian Technologies 400 bin TL yatırım aldı.
(http://anatoliantechnologies.com/)



2- Bunsar

Yolda görüp beğendiğiniz bir kıyafeti, ayakkabıyı,

çantayı çektiğiniz bir fotoğrafla e-ticaret sitelerinde

başarıyla arayıp bulmanız ve satın alabilmeniz için

üstün bir teknoloji sunan Bunsar, son bir yıl içerisinde

550 bin dolar yatırım aldı. Dünya’daki benzerlerinin

çok üstünde performans sunan Bunsar, ABD, İngiltere

ve Türkiye’deki lider moda perakendecilerinden de ilgi

görüyor. (http://bunsar.com/)

http://bunsar.com/


3- ACL Teslim

Müşterilerine aynı günde teslim hizmeti vermek isteyen

e-ticaret sitelerine entegre lojistik çözümleri sağlayan

ACL Teslim, geliştirdiği platformu ile kurye firmaları ve

bağımsız kuryelere iş fırsatları yaratıyor. Hem firmalara

hem kuryelere, teslimat süreçlerini yüksek

performansta yönetme imkânı da sunan ACL Teslim, son

bir yıl içinde yatırımcılardan 750 bin TL yatırım aldı.

(http://www.aclteslim.com/)

http://www.aclteslim.com/


4- Enwair

İTÜ Çekirdek’in Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları

Birliği (OİB) ile birlikte yürüttüğü özel otomotiv kuluçka

programının mezunlarından Enwair, patentli yeni pil

teknolojisi ile modern hayatın baş ağrısı çabuk eskiyen,

çabuk biten pil sorununu çözüme kavuşturuyor.

Ürünleşme aşamasını tamamlamak üzere olan Enwair,

çığır açan bu teknolojisi sayesinde yatırımcılardan 275

bin TL yatırım aldı. (http://www.enwair.com)

http://www.enwair.com/


5- Garajyeri

Boş duran aracını kiralayarak ek gelir elde etmek

isteyen araç sahiplerinin paylaşım platformu Garajyeri

ise sektörel dönüşüm yaratma potansiyeline sahip az

sayıda sarsıcı yenilikten birisi. Bu sayede Garajyeri son

bir yıl içinde 800 bin dolar yatırım aldı. Garajyeri ile

kişiler uygun olan aracı doğrudan araç sahiplerinden

kiralayabiliyor. Tüm sürecin Garajyeri sayesinde kayıt

edilmesi ve özel sigorta uygulaması ile güvence altına

alınması da güvenlik sorunlarını en aza indiriyor.

(http://www.garajyeri.com)

http://www.garajyeri.com/


6- Pandora

Artırılmış gerçeklik girişimi Pandora, düşük maliyetli,

yüksek fonksiyonel özelliklere sahip ve mobil akıllı

cihazlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşan çözümler

üretiyor. Özellikle inşaat sektöründe mimari projelerin

görselleştirilmesinde kullanılan uygulamasıyla ihracata

da başlayan Pandora, akıllı cihazlardan yaratıcı sunum

kurgularını da mümkün kılıyor. Geçtiğimiz günlerde

İstanbul’dan sonra İzmir ofisini de açmak yönünde

çalışmalarını hızlandıran Pandora, ulaştığı yüksek gelir ve

ihracat avantajı ile kendine gerekli iş bağlantılarını

sağlamak üzere, “akıllı para” adı verilen yatırımcı ağına

erişmek için 200 bin TL tutarında melek yatırım aldı.

(http://www.arpandora.com/)

http://www.arpandora.com/


7- RepG

İTÜ Çekirdek’in Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları

Birliği (OİB) ile birlikte yürüttüğü özel otomotiv kuluçka

programının bir diğer mezunu RePG ise, sahip olduğu

patentli teknolojisi ile havanın bağıl nem farklılıklarından

elektrik üreten bir teknolojiyi ürünleştiriyor. Elektrikli

araba ve şebeke dışı elektrik ihtiyaçları için devrimsel

etkisi olabilecek RePG son bir yılda 740 bin TL yatırım

aldı. (http://www.repgenergy.com)

http://www.repgenergy.com/


8- Staynote

Otellerde konaklamakta olan misafirlerin

konaklamalarından önce, konaklamaları sırasında ve

sonrasında cep telefonlarından veya tabletlerinden

herhangi bir uygulama indirme işlemine gerek

kalmadan kendilerine iletilen bir linke tıklayarak tüm

ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan bir sistem olan

Staynote ile bulunduğunuz yerden tüm isteklerinizi

otele iletebiliyor ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri

alabiliyorsunuz. (http://staynote.com/)

http://staynote.com/


9- SnapBuy

E-ticaret alanında bir arama motoru oluşturarak

dönüşüm yaratmayı hedefleyen SnapBuy, yapay zekâ ve

makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak görsel

arama gerçekleştiriyor. SAAS platformuyla bulut

üzerinden girişimci ve KOBİ'lere e-ticaret altyapısı

sağlayan SnapBuy, 180 bin TL yatırım aldı.

(http://www.snapbuyapp.com/)

http://www.snapbuyapp.com/


1- "SYSTEM FOR INCREASING THE NUMBER OF FOCAL POINTS IN ARTIFICIAL EYE LENSES"

Buluş, göz hastalıklarında kullanılan göz içi lenslerle ilişkili, lazer uygulaması ile lenste yapı değişikliği

sağlanması ile ilgili bir yöntemdir. Görme kusurlarını gidermek amacıyla kullanılan göz lenslerinin bir ışık

kaynağı kullanılarak odak sayısının arttırılması ile ilgilidir. Yapılan buluş sayesinde, göz içerisine cerrahi

operasyonla yerleştirilmiş bulunan monofokal bir merceği multifokal hale getirilebilir; böylelikle merceği

kullanan kişi yakın/uzak gözlüğünden tamamen kurtulmuş olacaktır.

Klinik deneyler, prototip üretimi işbirliği veya yöntem lisansı gibi işbirliği adımları için yurtiçi ve

yurtdışında lazer cihaz üretici firmalar ile görüşmeler devam etmektedir.

Gelişmekte Olan Süreçler

Patent/ Know How Ticarileştirme Çalışmaları 



2- "BİR AKILLI OYUNCAK PLATFORMU" 

Bu buluş, bir oyuncağa entegre edilmiş bir LED’in belirli bir

dalga boyunda ışık yayma özelliğini kullanılıp, söz konusu LED ve

fototransistör / fotodiyot sensör ikilisinin yardımıyla belirli bir

alan üzerinde birden fazla nesnenin aynı anda konumunun,

cinsinin ve açısının algılanarak, bir akıllı cihaz üzerinde interaktif

bir oyun sunulmasını sağlayan bir akıllı oyuncak platformu ile

ilgilidir.

Patent başvurusu İTÜNOVA TTO üzerinden devam eden buluşla

ilgili hak sahipliği buluş sahiplerine devredilmiştir. Ayrıca buluşa

ilişkin yatırım alınması söz konusudur.



3- "BİYOFİLM NİTRİFİKASYON-KONTAKT DENİTRİFİKASYON

SİSTEM VE YÖNTEMİ"

Buluş, çevre teknolojisi ve su geri kazanımı teknolojilerinin

kullanıldığı, atık sulardan organik karbon, azot ve fosfor

giderimini ileri düzeyde sağlayan bir biyofilm nitrifikasyon -

kontak denitrifikasyon sistemi ve yöntemi ile ilgilidir.

Buluşun pilot ölçek bazında uygulaması İSKİ Ataköy İleri

Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde yapılmakta ve olumlu

sonuçlar alınmaktadır. Buluş, Techinnovation 2016

Singapore’ da sergilenmiştir. IPI Singapore ile buluşa ilişkin

görüşmeler devam etmektedir.



4- " BİR ANTİBAKTERİYEL MEMBRAN VE ÜRETİM YÖNTEMİ " 

Buluş, su ve atık su arıtımında kullanılan; mikroorganizmaların birikmesi

sonucu oluşan tıkanma sorununun önüne geçen bir antibakteriyel membran

ve üretim yöntemi ile ilgilidir. Membranda Bizmut şelatı kullanılmakta olup

suların ultrafiltrasyon işlemi gerçekleştirilmektedir. Tıkanma sorununu ortadan

kaldıran bu membranın, endüstriyel olarak üretimi ve kullanımı kolay ve

maliyetleri düşüktür.

Almanya’da da patent başvurusu olan buluş, Türkiye’ de incelemeli patent

belgesi almıştır. Buluşun laboratuvar ve pilot ölçekli uygulamaları yapılmıştır.

Gerçek ölçekte ticarileşme aşamasına hazır olan buluşla ilgili yerli ve yabancı

firmalarla görüşmeler devam etmektedir. Eylül ayında Singapore’da

gerçekleşen Techinnovation 2016’da sergilenen buluşa çeşitli firmalar talep

göstermiştir. Buluşla ilgili; patent süreçleri, TRL seviyesi ve iş planı gibi

konularda detaylı bilgilendirme firmalarla paylaşılmıştır.



5- Bir Yığın Delignifikasyonu

İTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Oya Atıcı’nın

geliştirdiği buluş, selüloz kaynağı hammaddelerin (atık kağıt, yaprak

vb.), kapalı reaktörlere ihtiyaç duymadan, açık alanda yığınlar

halinde kimyasal çözeltilerle yağmurlanarak işlenmesi üzerinedir.

Bu buluş sayesinde sıcaklık, basınç ve kokulu kimyasallar

kullanılmadan; açık alanda odun yığınlarından, tek seferde doğrudan

beyaz selüloz (odun hamuru) üretilmesi mümkün hale gelmektedir.

Akademisyenlerimiz Laboratuvar ortamında atık malzemenin test

çalışmalarına başlamıştır.



6- Fosfor İçermeyen Fosforesans Malzeme"

İTÜ Kimya Metalürji Fakültesi öğretim üyelerimizden Yrd. Doç.

Dr. Nuri SOLAK’ın geliştirmiş olduğu ve ticari sır olarak koruduğu

"Fosfor İçermeyen Fosforesans" malzemenin ticarileştirme

çalışmaları İTÜNOVA TTO tarafından yürütülmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Nuri Solak’ın ürettiği malzeme, firma tarafından

laboratuvar ortamında çeşitli ürün gruplarında uygulanmaktadır.

Deneysel sonuçlara göre ticari bir anlaşma yapılması

planlanmaktadır.




