
İCAT ÇIKAR YARIŞMASI İKİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİMİZ DİLEK MUTLU 

KAZANDI. 

 

Bankacılık sektörüne yenilikçi ve yaratıcı ürünler kazandırmak, müşteri deneyimini 

iyileştirmek ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen ve her yıl daha 

da büyüyen bir ilgiyle, önemli açık inovasyon uygulamalarından biri olan TEB Akıl Fikir 

Yarışması’nın 2.lik ödülünü 15.900 başvuru arasından Uludağ Üniversitesi Endüstri 

Mühendisliği 3.sınıf öğrencimiz Dilek Mutlu kazandı. 

Jürinin sektörün önde gelen isimlerden oluştuğu ve Türkiye’nin dört bir yanından fikirlerin 
yarıştığı yarışmada, öğrencimiz 15.000 TL para ödülü, Bahcesehir Üniversitesi MBA 
bursu ve iPad ödüllerini almaya hak kazandı. 

Bursa Tofaş Fen Lisesi mezunu, Endüstri Mühendisliği öğrencilerimizden Dilek Mutlu, 
aynı zamanda Bosch Bursa Fabrikasında bir buçuk senedir yarı zamanlı olarak çalışarak 
sektörde de deneyim kazanıyor. Bununla birlikte, sosyal anlamda da kulüplerde aktif 
olarak rol alıp kendini geliştirmeye, okul içinde de iyileştirme çalışmaları düzenlemeye 
devam ediyor. 

Ödüle layık görülen ve uygulamaya konulan inovatif fikri “TEB Genç Zeka Merkezi” olan 
öğrencimizin gençleri gelecekte var olmanın en önemli koşullarından olan yapay zeka ve 
veri analizini kullanarak projeler geliştirmeye, bankacılık ürünleri üretmeye iten projesinde 
odak noktası: “Önemli ve maliyetli görülen alanlarda ilgili gençler ile bankanın verilerini 
buluşturmak ve müşterilere özel bireyselleştirilmiş ürünler ortaya çıkarmak.”  



Bu ürünlerden bazıları: yüz tanıma sistemi ile bankamatikte dolandırıcılık tespiti yapılması 
halinde işlemin iptal edilip, bankaya ve kart sahibine bilgi verilmesi, kişiye özel yatırım 
danışmanlığı yapan chatbotlar ve müşteriye özel planlar ile giden kampanyalar. 

Projesini hazırlarken 4 büyük ilden 291 katılımcıya ulaşıp pazar araştırması yapan Dilek’in 
fikri, final günü büyük ilgi gördü ve hayata geçirilmesi için hazırlıklara başlandı ve final 
sunumundan bir ay sonra gerçekleşen ödül töreninin açılışında TEB Genel Müdürü Ümit 
Leblebici, TEB Genç Zeka Merkezi’nin açılış duyurusunu yaptı.  

Dilek, üniversitemizi 1500 katılımcının olduğu büyük bir salonda temsil ederken ödül 
töreninden sonra girişimci gençlerden oluşan bir grup ve Genel Müdür ile düzenlenen 
oturuma konuşmacı olarak katıldı. 

Öğrencimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.  

 


