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Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasında yerli ve yabancı girişimciler ödüllendirildi

Kanser hastalığına çözüm getiren
Türk girişimciye birincilik ödülü
Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) düzenlediği Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik
Haftasında girişimcilerin ödüllendirildiği Pitching Yarışması düzenlendi. Yarışmada kanser
hastalığına çözüm getiren Geen projesi ile Arda Deniz Dokuzoğlu ve Countly projesiyle oyun
alanında güvenilir veri mobil analizi yazılımı geliştiren Görkem Çetin birinci oldu.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Kanser ilaçları dünyanın en pahalı ilaçları. Bu projenin
bir an önce ürüne dönüşmesini arzu ediyoruz” dedi.
Profesör Noel Sharkey: “Sivil mi asker mi ayırt edemeyen otonom silahlar, küresel güvenliği
tehlikeye atıyor. Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan görüşmeler sonrası 24 ülkede bu
cihazlar yasaklandı. Bu cihazları barındıran Türkiye bu konuda henüz bir karara varmadı.”
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği ve
bu yıl yeni girişimlere fırsat sunmayı amaçlayan Born Global’ı dahil eden Türkiye İnovasyon ve
Girişimcilik Haftası kapsamında Pitching Yarışması düzenledi. Yerli ve yabancı 120 girişimcinin
final için kıyasıya yarıştığı Pitching’de, 12 finalist arasından dereceye girenlere toplam 350 bin TL
ve 90 bin TL para ödülü verildi.
Yarışmada Ulusal kategoride birinciliğe Geen projesiyle Arda Deniz Dokuzoğlu layık görüldü.
Kanser gibi ölümcül hastalıklara mühendislik ürünleriyle tedavi getiren Geen projesinde, geliştirilen
akıllı onkolitik virüsler sayesinde kanserli hücreleri yok edilmesi, sağlıklı hücreleri korunması ve
bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi sağlanıyor. Proje ile gelecekte 190 milyar dolara ulaşacak olan
pazarın yüzde 10’una ulaşılması planlanıyor. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Kanser ilaçları
dünyanın en pahalı ilaçları. Geen projesinin bir an önce ürüne dönüşmesini arzu ediyoruz” dedi.
Yarışmanın Global kategorisinde birinci ise İngiltere’den katılan Countly projesiyle Görkem Çetin
oldu. Oyun alanında güvenilir veri mobil analizi yazılımı geliştiren Countly, kısa zamanda alanında
dünyanın en büyük yedinci şirketi olması ile öne çıkıyor. Intel’in satın almak için teklif götürdüğü
ve Lufthansa ve Emirates gibi havayolu şirketlerinin de çalıştığı Countly, yılda 1 milyon dolara
yakın ciro gerçekleştiriyor. Dereceye girenlere ayrıca ayrıca 15 bin TL kredi desteği ile teknoloji,
mentorluk ve pazarlama destekleri de sunulacak.
Otonom silahlar küresel güvenliği tehdit ediyor
Etkinlikte yapay zeka ve robotlar konusunda dünyanın en önemli bilim insanları arasında yer alan
Profesör Noel Sharkey de bir konferans verdi. Sheffield Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik
Profesörü olan Sharkey, günümüzde küresel güvenliği tehlikeye atan otonom silahların çok hızlı
ilerlediğini ve buna karşı koymanın imkansız olduğunu söyledi.
Noel Sharkey, “Bir bilgisayarla ve sensörler yardımıyla bir robotu ya da bir cihazı tamamen kontrol
edebilirsiniz. Otonom silahlar konusunda başta ABD olmak üzere İngiltere ve Rusya ciddi
çalışmalar yürütüyor. Ancak bu ülkeler, diğer ülkelerin de bu silahlara sahip olabileceğini
düşünemediler. Bu cihazlar insansız çalıştırılabiliyor, kendi başlarına iniş ya da kalkış yapabiliyor.
Küçük bir araç içinden ya da bir uçak içerisinden kontrol edilebiliyor ve istenildiği zaman
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ateşlenebiliyor. Ve ülkeler, bu cihazlardan bir tane de istemiyor, birçok cihaza sahip olmak istiyor.
Yani amaçları tek bir kişi tarafından kontrol edilebilen bir sürü cihaza sahip olmak” dedi.
Otonom silahlar sivil halkı da öldürebilir
Konuşmasında bu cihazların çok fazla programa dayandığı için güvenli olmadığını altını çizen
Sharkey, şunları söyledi: “Bu silahlar, uluslararası insan hakları ile uyumlu bir çalışma değil. Çünkü
robotlar sivil alan mı yoksa askeri alan mı, bunu ayırt edemeyebilir. Bu silahları kullanırken sivil
halkı da öldürebilirsiniz. Dolayısıyla bu cihazlar küresel güvenliği de tehlike altına sokuyor. Ayrıca
bu tür otonom silahlar bir araya gelirse ve birbirine temas ederse ortaya nasıl bir sonuç çıkacağı da
belli değil. Bu savaş kanununa ve etiğine uygun bir durum değil. Birleşmiş Milletler nezdinde 120
ülke ile bu hususta yapılan görüşmeler neticesinde 24 ülkede bu cihazlar yasaklandı. Bu ülkelerden
biri Mısır. Türkiye'de de bu cihazlardan bulunduğu bilgisi geldi. Ancak Türkiye bu konuda henüz
bir karara varmadı.”
Pitching Yarışması
Global Kategori Derece Sahipleri
Birincilik Ödülü -Görkem Çetin / Countly (İngiltere)
Oyun alanında güvenilir veri mobil analizi yazılımı geliştirdi. Intel’in satın almak için teklif
götürdüğü ve Lufthansa ve Emirates gibi havayolu şirketlerinin de çalıştığı Countly, kısa zamanda
alanında dünyanın en büyük yedinci şirketi oldu. Yılda 1 milyon dolara yakın ciro gerçekleştiriyor.
İkincilik Ödülü - Ahmad Al-Hidig / Hey Doc projesi
Tüm dünyada acil olmayan hastalıklar konusunda hastaları iki dakika içinde doktorlarla
buluşturuyor ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Kırsal kesimde yaşayanlar ve mültecilere yüksek
kaliteli sağlık hizmeti vermeyi de amaçlıyor. 2021’ye kadar kullanıcı sayısını 15 milyona çıkarmayı
hedefliyor.
Üçüncülük Ödülü - Andreas Senjaya / i-Grow
Atıl durumdaki tarım alanlarından dünyanın en büyük organik çiftliğini kurması ile öne çıkan iGrow, pek çok işsiz çiftiye gelir kapısı yarattı. Proje ile örnek olarak Endonezya’da iki yıl önce muz
ekimi yapılan tarladan çiftçiler her ay 20 ton muz hasadı yapar hale geldi.
Ulusal Kategori Derece Sahipleri
Birincilik Ödülü-Arda Deniz Dokuzoğlu / Geen
Kanser gibi ölümcül hastalıklara mühendislik ürünleriyle tedavi getiren projede, geliştirilen akıllı
onkolitik virüsler sayesinde kanserli hücrelerin yok edilmesi, sağlıklı hücrelerin korunması ve
bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi sağlanıyor. Proje ile gelecekte 190 milyar dolara ulaşacak olan
pazarın yüzde 10’una ulaşılması planlanıyor.
İkincilik Ödülü - Emrah İnanç /Taşeron Bankası
Proje, işlerinin yüzde 98’ini taşeron firmalara yaptıran inşaat sektöründe müteahhitlere dünyanın en
büyük taşeron havuzundan faydalanma imkanı sunuyor. Proje, 1 Ocak’tan itibaren inşaat malzemesi
tedarik hizmeti de sunacak.
Üçüncülük Ödülü - Mehmet Imrak / Taglette
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Perakende markalarının üretimden satışa tüm ürünlerini tüm aşamalarını takip etmelerine imkan
tanıyan proje, mobil teknoloji ile müşterilere kasaya gitmeden ödeme kolaylığı sağlarken, markalara
da kayıp çalıntı ve stok maliyetlerini azaltma imkanı getiriyor.
Resim altı
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2 bin İnovaTİM üyesini sahnede buluşturarak “10 ilde TİM TEB
Girişim Evlerimiz var. Burada toplam 570 firma var. Hepinizin aynı şekilde girişimci olmanızı
istiyoruz. Gelin, iki bin İnovaTİM ailesi içinde bir yarışma yapalım ve para ödüllerini size verelim.
İçinizden yüzlerce girişimci görmek istiyorum” dedi.
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