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ÖNSÖZ

2020 yılı başında kimsenin gündeminde, bu yıla ilişkin planlamalarında
bu konu yoktu elbet.
Ülkemize bakınca, ilk vakanın diğer ülkelere göre geç ortaya çıkması;
diğer ülkelerin tecrübelerini görmek ve değerlendirmek açısından
şansımızdı.
İlk vakanın ülkemizde görülmesi ile birçok kurum ve kuruluş gibi biz de
Bilkent CYBERPARK olarak bu süreci firmalarımız adına gerek sağlık,
gerekse ekonomik olarak en az hasarla atlatmak üzere tedbirlerimizi
almaya başladık.
Kuluçka firmalarından 2 ay kira alınmaması, diğer Ar-Ge firmalarının
2 aylık kira bedellerinin ötelenmesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
koordinasyonu ile firmaları ekonomik olarak rahatlatmak adına
planladığımız bir tedbirdi. Bununla birlikte (ilerleyen sayfalarda
detaylarını görebileceğiniz şekilde) Bölgemizde her türlü
dezenfeksiyon ve koruma tedbirini de aldık.

Değerli Paydaşlarımız,
Çin’de ortaya çıkan, kısa
zamanda tüm dünya
ülkelerine yayılan ve
Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) tarafından
pandemi olarak ilan
edilen Koronavirüs
(COVID-19) salgını
dolayısıyla olağanüstü
bir dönemden
geçiyoruz.

Diğer taraftan; konunun ekonomik boyutu da önemli. Yaşam
ve çalışma alanları daraldıkça üretimin azalacağını söyleyebiliriz
ancak tüketim aynı hızda devam ediyor. Bu sebeple konuya hassas
yaklaşmak gerekiyor.
Süreç devam ederken; birçok firmamız da şu anda bu virüse karşı
savaşta katkısı olabilecek ürünler ve teknolojiler üzerinde çalışıyor.
Tanı kitleri, ventilasyon cihazı, sosyal mesafe takip çözümleri, termal
kamera sistemleri gibi pek çok ürün, gerek firmalarımız tarafından
gerekse yönetimimiz tarafından koordine edilen iş birlikleri ile üretilen
ürünlerden sadece birkaçı.
Pandemi; teknolojiye ve teknoparklara yapılan yatırımların boşa
çıkmadığını bir kez daha gösterdi. Pandemi ilanından itibaren herkes
bu ve benzeri sistemleri aramaya başladı. Hep beraber gördük ki
COVID-19 ile savaşan ürünlerin neredeyse tamamı teknoparklardan
çıktı.
Teknolojiye yatırımın, milli ve yerli üretimin ne denli önemli olduğunu
bu dönemde bir kez daha gördük. Umuyorum hemen unutmayız!
Çünkü kriz zamanlarını atlattıktan sonra bu tür önem arz eden konuları
unutma eğiliminde oluyoruz.
En kısa zamanda sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.
Faruk İNALTEKİN
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü
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Bilkent CYBERPARK
Firmalarına Sorduk:
1. COVID-19 konusunda şirket olarak aldığınız önlemler nelerdir?
2. Sektörünüz/Teknoparklar için alınan tedbirleri/destekleri yeterli görüyor musunuz?
Daha fazla neler yapılabilirdi?
3. Konu hakkında varsa sağladığınız veya sağlamayı planladığınız katkılardan/
desteklerden bahsedebilir misiniz?
4. Salgına karşı geliştirdiğiniz bir proje bulunmakta mıdır? Varsa bilgi verir misiniz?
5. Teknolojinin ve teknoloji geliştiren firmaların bu salgına karşı mücadelede yerinden
bahsedebilir misiniz?
6. Salgının ekonomiye etkileri konusunda düşünceleriniz nelerdir?
7. Salgının dijitalleşme sürecinde yaratacağı etkiler konusundaki düşünceleriniz
nelerdir?
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a2 Teknoloji

firmaları da bu krizden etkilendi ve etkilenmeye
devam edecekler. Bu nedenle, belirli bir süre
geri ödemesiz, faizsiz ya da düşük faizli kredi
imkanlarının artırılması ve yaygınlaştırılmasının
yerinde olacağını düşünüyoruz.

4. Salgının yayılmasını önlemek adına devletimiz bazı

Özcan GÜLDEREN
Yönetici Ortak

1. a2 Teknoloji olarak birçok global markanın Yapay
Zeka ve Video Analiz alanlarında çözüm ortağıyız.
Akıllı ve Güvenli Şehir çözümlerimiz yurtdışında
da önemli merkezlerde kullanıldığı için dünyadaki
gelişmeleri sürekli takip ediyoruz.
Ocak ayının son haftasında Çin devleti tarafından
koronavirüs vakalarının resmi olarak teyit
edilmesinin ardından konuyu takip etmeye
başladık. Çin dışında da vakaların tespit edilmesi
ve vaka sayısının hızla artması üzerine biz de
önlem almaya karar verdik. İlk aşamada yurt
dışı ziyaretlerimizi iptal ettik. 10 Mart tarihi
itibarı ile ülkemizde ilk vakanın açıklanması ve 15
Mart tarihinde artış hızının yükselmesi üzerine
ofislerimizi kapattık ve tüm çalışanlarımız
ile birlikte evden çalışma sürecini başlattık.
16 Mart’tan bu yana kesintisiz olarak evden
çalışıyoruz. Ayrıca, tüm toplantılarımızı da iptal
ederek, tele-konferans ya da video-konferans
üzerinden düzenledik.

2. Şu ana kadar açıklanan birçok tedbir ve destek
elbette çok değerli. Bir teknopark firması olarak,
kira erteleme desteğini de önemsiyoruz ve faydalı
olarak görüyoruz. Krizin gidişatına baktığımızda
bu desteğin daha da uzatılacağını ve hatta daha
etkin destekler sunulacağını öngörüyoruz.
Bunun yanı sıra, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
T.C. Sağlık Bakanılığı ve TGBD başta olmak üzere,
önemli kuruluşların teknoloji firmaları ile canlı
bir iletişim kurmaları ve COVID-19 krizine çözüm
ya da tedbir anlamında yerli teknolojiyi teşvik
etmeleri çok anlamlı.
Sektörel açıdan, yazılım sektörü diğer hizmet
sektörlerine ve fiziksel üretim yapan sektörlere
göre nazaran bu krizden daha az etkilendiği için
henüz bizim sektörümüzde bir tedbir açıklanmadı.
Ancak, bizim geliştirdiğimiz ürünler her ne kadar
yazılım temelli olsa da tamamı sahada çalışan
sistemler. Dolayısıyla biz ve bizim gibi yazılım
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tedbirler almaktadır. Bu tedbirlerden bazıları da
marketler, pazar yerleri ve toplu çalışılan alanlarda
maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı,
marketlere sınırlı sayıda müşteri alınmasıdır. Fakat
bu tedbirlerin yasal olarak düzenlenmesi kadar,
doğru uygulanması, denetlenmesi ve kayıt altına
alınması da çok önemlidir.
Alınan bu tedbirlerin anlık olarak denetlenmesi
ve kayıt altına alınabilmesi için bir çözüm
geliştirmeye karar verdik. Daha önceden TÜBİTAK
desteği ile farklı bir amaca yönelik geliştirdiğimiz
bir projemizi, çok hızlı bir şekilde mevcut şartlara
uyarladık. a2-VCA Video İçerik Analizi ürün
grubumuz altında sunduğumuz bu uygulama
Nisan ayının ikinci yarısından itibaren kullanılmaya
başlayacak.

5. Bugüne kadar verimliliği artırmak, işlerimizi
hızlandırmak ve hayatımızı kolaylaştırmak
için kullandığımız teknoloji bugün hayatımızı
kurtaracak noktada. Medikal teknolojinin geldiği
seviye sayesinde hastalara tanı koymak çok daha
kolay ve hızlı.

Hepimizin dört gözle beklediği aşının da önceki
zamanlara göre çok daha hızlı bir şekilde
bulunacağını düşünüyoruz.
Ancak, şunu da eklemek isterim ki; yaşadığımız
krizin olabildiğince hafifletilmesi ve salgının
önlenmesi, yine teknoloji firmaları sayesinde
olacak. Potansiyel hastaların uzaktan tespiti ve
takibi, teknolojik çözümlerle gerçekleştirilebilir.
Salgına karşı alınan önlemlerin denetimi bizlerin
çözümleriyle uygulanabilir. Tesisler ve işlerimizin
uzaktan yönetimi, uzaktan eğitim gibi evde
kalmamıza destek olan unsurlar yine teknoloji
ürünleridir.
Ülkemizde üretilen yerli teknoloji çözümlerimiz,
dünya standartlarında ve hatta bizim
bulunduğumuz sektör de dahil bazı sektörlerde
dünya standartlarının da ötesindedir. İçinde
bulunduğumuz kriz döneminde yerli teknolojinin
öneminin daha net bir şekilde ortaya çıkacağını
düşünüyoruz.

6. Koronavirüs henüz bir sağlık krizi aşamasında.
Şu anda hepimiz bu konuya sağlık öncelikli
bir perspektiften yaklaşıyoruz. Bunun böyle
olması çok doğal. Salgının ilerleyen sürecinde,
özellikle yayılım hızı yavaşladığında, bu konuya
farklı perspektiflerden de yaklaşabileceğiz ve
önümüzdeki süreçte bu krizin ekonomiye olan
etkilerini daha net göreceğiz. Ne yazık ki bu

konuda pozitif bir tablo da göremeyeceğiz.
Ekonomik olarak en büyük tehlike tedarik
zincirinin kırılmasıdır. Tedarik zincirinin kırılması
halinde, krizin etkileri tüm sektörlerde dalga dalga
yayılacaktır. Bunun sonucunda da çok yüksek
oranlarda işsizlik ile karşılaşacağız. Örnek olarak;
Mart ayının son haftasında Amerika’daki işsizlik
rakamları 3,3 milyondan 6,6 milyona çıkmış,
yalnızca bir haftada ikiye katlanmıştır. Türkiye’de
hizmet sektöründe yaşanan kayıp 25 milyar doları
geçmiştir.
Salgının uzadığı her gün ekonomik etkileri daha
da ağırlaşacak, yalnızca gündelik kazananlar ya da
hizmet sektörleri değil; toplum olarak ağır yaralar
alacağız.
Biz firma olarak her zaman olumlu düşünmeye ve
çözüm üretmeye çalışırız. Şu anda da hem salgına
karşı hem de gelecek dönemleri düşünerek,
üretime hız kesmeden devam ediyoruz ve bu
kriz dönemini bir tek çalışma arkadaşımızla dahi
vedalaşmadan geçirmeyi planlıyoruz.
Devlet tarafından alınacak ek önlemler, yerli
firmalarımızın teşvik edilmesi ve ortak akıl ile bu
zorlu dönemi de atlatabileceğimize inanıyoruz.

7. Son dönemlerde moda olan Endüstri 4.0 ve Dijital
Dönüşüm gibi kavramların aslında ne anlama
geldiğini ve faydalarını bugün deneyimleyerek
anladık. Fiziksel olarak işyerinde bulunulması
gereken sektörler haricinde, alt yapı hazırlığı
olan firmalar bir günde karar alıp neredeyse tüm
personeli ile uzaktan çalışma modeline geçebildi.
Hazırlığı olmayan firmalar ise bunun sancısını
derinden hissettiler.
Bu yaşadığımız salgın ve krizin hayatımızda bir
travma olarak yer edeceğini düşünüyoruz. Böyle
bir durumun bir anda karşımıza çıkabileceğini
öğrendik ve her an yeniden yaşanabileceğini de
biliyoruz artık. Bu nedenle, dijitalleşmenin ne denli
önemli olduğunu ve bu alana yatırım yapılması
gerektiğini de herkes fark etti. Salgının ardından
dijitalleşmenin daha güçlü ve daha hızlı bir süreçle
ilerleyeceğine inancımız tam.
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CBKSoft

Alpaslan COŞKUN
Genel Müdür Yardımcısı

1. Koronavirüs ile ilgili haberleri sürecin en
başından itibaren; yani Çin’de ortaya çıktığı
dönemden beri yakından takip ettik. Henüz
Türkiye’de vaka görülmeden önce dahi, şirket
içinde bazı önlemlerimizi hayata geçirdik.
Çalışanlarımızı kişisel hijyene dikkat etmeleri
konusunda sık sık uyardık ve dezenfektasyon
malzemeleri tedarik ederek ofis içinde kullanıma
sunduk. Zorunlu olmayan seyahatleri iptal ettik
ya da erteledik. Türkiye’de ilk korona pozitif
vakasının ortaya çıkmasında sonra ise derhal
ofisimizdeki çalışan yoğunluğunu azaltmak
amacıyla uzaktan çalışma altyapımızı hazırladık
ve personelimizin yaklaşık %60’ını evden
çalışmaya yönlendirdik. Hiçbir çalışanımızın
toplu taşıma kullanmamasını sağladık.
Gelişmeleri birkaç gün takip ettikten sonra da
kalan personelimizi de evden çalışacak şekilde
organize ederek tamamıyla uzaktan çalışmaya
geçtik. Şu anda sadece iki arkadaşımız maske,
eldiven ve sosyal mesafe kuralı gibi gerekli tüm
önlemleri alarak ofiste nöbetçi olarak görev
yapmakta.

2. Ülkemizde ilk korona pozitif vakasının
görülmesinin ardından T.C. Sağlık Bakanlığı,
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve içerisinde
yer aldığımız Bilkent CYBERPARK Yönetimi
tarafından gerekli tedbirler ivedilikle alınarak,
tüm bilgilendirmeler düzenli olarak yapıldı.
Daha sonra T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından teknokent firmalarına yönelik olarak,
bu süreçte uzaktan çalışma imkanı duyuruldu.
Tüm bu önlemleri memnuniyetle karşılıyoruz.
Ancak, bu sürecin uzaması durumunda tüm
sektörler gibi bilişim sektörü de olumsuz
etkileneceğinden, bazı sektörlere sunulan
ertelemeler gibi imkanların bilişim firmalarına
da sağlanmasını umut ediyoruz. Sektörümüz
reel sektör ile iç içe olduğundan, reel sektörün
sekteye uğramasından çok etkilenmektedir.
Maliye Bakanlığı’nın bazı sektörler için açıklamış
olduğu destekleyici önlemlerin yazılım
sektörü için de ivedilikle uygulanmasını talep
etmekteyiz.
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3. Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni tip Koronavirüs’ü
(COVID-19) dünya genelinde pandemi ilan etmesi
ve ülkemizde devletimizin T.C. Sağlık Bakanlığı
öncülüğünde gerekli tedbirleri artırması üzerine,
birçok şirket evden çalışma modeline geçti. Bu durum
iş süreçlerinde bazı aksamaların ve gecikmelerin
yaşanmasına neden oluyor. Bu noktada, dijital
dönüşümün önceliklerinden biri olan elektronik belge
ve süreç yönetim sistemlerinin önemi bir kez daha
gözler önüne seriliyor.
Bilimsel araştırmalara göre Koronavirüsün kâğıt
gibi ortamlarda 4 - 5 gün arasında aktif kalabileceği
öngörülüyor. Bundan dolayı mümkün olduğunca
elden ele dolaşan kâğıttan uzak durmamız, hem kendi
hem de toplum sağlığı için hayati önem arz ediyor.
Birimden birime, masadan masaya, elden ele dolaşan
kağıtlar birçok virüs ve bakterinin de taşınmasına ve
yayılmasına yol açıyor. Evrak ile sıklıkla temas eden
tüm ofis çalışanları, memurlar, arşivciler, satın almacılar,
muhasebeciler, hukukçular, öğrenci işleri görevlileri
daha yüksek risk altında bulunuyor.
İş süreçlerinin evden takip edilmesi için en ideal
çözüm, uçtan uca kesintisiz bir otomasyon sunan bir
Elektronik Belge ve Süreç Yönetim Sisteminin hayata
geçirilmesidir. Firma olarak geliştirdiğimiz enVision
Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemi
gibi sistemlerle; elektronik belgelerinizi oluşturmanız,
paraflamanız ve imzalamanız, elektronik arşivinizden
aradığınız bir belgeyi saniyeler içinde bulmanız
mümkündür.

5. Koronovirüs’ün sebep olduğu solunum yolları
rahatsızlığının ileri safhasında solunum cihazı ihtiyacı
arttı. Türkiye’de bu cihazların üretimi konusunda yola
çıkan BİOSYS girişimi, TÜBİTAK ve ASELSAN desteği
ile üretime Bilkent CYBERPAK’ta devam ediyor.
BİOSYS Biyomedikal alanında uzman mühendis ve
doktorlarla yaptığı 5 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda
ileri düzey ilk yerli mekanik ventilatörü üretti. Bu
durum teknoloji geliştiren firmaların bu tür salgınlara
karşı mücadelede ne kadar önemli olduğunu gözler
önüne seriyor. Biz de bir CYBERPARK firması olarak,
bu sonuçtan memnuniyet duyuyoruz.

7. Bu salgın sonrasında dijitalleşme ve dijital dönüşüm
konularının çok daha önem kazanacağını düşünüyoruz.
Bu kaçınılmaz bir süreç olacak. Kendi alanımızda,
yani Elektronik Belge ve Süreç Yönetim Sistemlerinin
de çok daha yaygın bir şekilde kullanılacağını
düşünüyoruz. Ofisten bağımsız olarak iş süreçlerinin
yönetilmesine imkan veren enVision ile kurum içi / dışı
yazışmalarınızı dileğiniz zaman dilediğiniz yerden dijital
platforma taşıyarak fiziksel teması ve riski minimize
ederken; aynı zamanda iş süreçlerini takip edilebilir
hale getirerek ciddi anlamda tasarruf sağlamaktadır.

CTech

3. SAHA İstanbul ve Bilkent CYBERPARK
ekosisteminin bir parçası olarak, COVID-19 için
talep edilen destekleri duyarlılıkla ve yakinen
takip ediyoruz. Bu konuda yetkinliklerimiz
kapsamında olan ve üzerimize düşen bir
husus olursa yapmaya hazırız.

5. Bu süreçte evden çalışma ve insansız
Ahmet F. VATANSEVER
Kurumsal İletişim ve Medya
İlişkileri Sorumlusu

1. Şirket olarak aldığımız önlemleri şu şekilde
sıralayabiliriz;
• Çalışanların büyük çoğunluğunun uzaktan
çalışma sistemine geçmesi (% 70-80
oranında),
• Ofis içinde çalışması gerekli personelin
minimum seviyede tutulması ve sosyal
mesafe kuralı gözetilerek çalışmalarının
sağlanması,
• Riskli yaş grubunda olan ve riskli kronik
rahatsızlığı bulunan çalışanların uzaktan
çalışma sistemine dahil edilmesi,
• Şirket içinde çalışacak personel için maske
ve eldiven kullanımının zorunlu olması,
• Her türlü dezenfektan hizmetlerinin en üst
seviyede tutulması.

üretim konularının önemi anlaşıldı. Teknoloji
firmalarının bu bağlamda artan ihtiyaçlara
yönelik çeşitli projelerin çalışmalarına
başladığını söyleyebiliriz.

6. Küresel anlamda etkilerini gördüğümüz salgın,
ülkesel bazda alt yapı ve yeterliliğin önemini
ortaya çıkardı. 2020’nin ikinci çeyreğinde
yayılması ve durdurulması mümkün olsa da,
yaşanan bu süreç tedarik zincirlerini etkileyerek
arz büyüklüğünü riske attı. Bu sebeple
kriz, firmaları; tedarikçilerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi, kurumsal bağlantıların
kurulması, risk profillerinin anlaşılması ve
alternatif tedarikçi bulunması konularında farklı
strateji ve yöntemler belirlemeye sürüklüyor.

7. COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışmanın
hayatımıza girişi ile otomasyon ihtiyacı da
artacaktır. Robotik süreç otomasyonu basit
konularda hızlanacaktır. Bununla birlikte dijital
e-business pazar büyüklüğü de artacak,
Türkiye’de bu sektörün ucuz ürün pazarı
dışındaki yayılımı da hızlanacaktır.

2. Ar-Ge günlerinin teknoparkta içinde çalışmaya
bakılmaksızın sayılması ve teknopark kiralarında
sağlanan esneklik bu süreçte firmalara olumlu
katkı sağladı.
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ETIYA

Yaprak YAZGAN TELLİCİ
İnsan Kaynakları
Direktörü

1. Türkiye’de henüz Koronavirüs vakası görülmediği
ama dünyada hızla yayılmaya devam ettiği
dönemde, çalışanlarımıza salgından korunma
ile ilgili bilgilendirme yaptık. Ofis içi hijyene çok
daha fazla önem verdik. Bütün ofislerimize
el dezenfektanı yerleştirdik. Riski en aza
indirmek için turnike giriş-çıkışlarında parmak
izi sistemimizi kullanmayı bıraktık. Hafta sonları
tüm ofislerimiz dezenfekte edildi. Türkiye’de ilk
vakanın görülmesinden itibaren de, teknoloji
firması olmamızın avantajını kullanarak, çok hızlı
bir şekilde aksiyon aldık ve tüm çalışanlarımızı
kapsayacak şekilde uzaktan çalışma sistemine
geçtik.
Uzaktan çalışma sürecine geçtiğimizden
beri İç İletişim/İnsan Kaynakları ekibi olarak
çalışanlarımızla iletişimi canlı tutmak adına sık
sık bilgilendirmeler, anketler ve online etkinlikler
yapıyoruz. Bu süreçte bizim için en önde
gelen şey, çalışanlarımızın fiziksel ve psikolojik
sağlığını korumak. Çalışanlarımızın fiziksel/
psikolojik sağlık durumları hakkında bilgi almak,
sürece yönelik geri bildirimlerini öğrenmek ve
gereksinimlerini daha iyi anlayabilmek adına
haftada bir anket yapıyoruz. Yine haftada
bir gün şirket dışından bir konuşmacımızın
paylaşım yaptığı, bir gün de çalışanlarımızın
kendi ilgi alanları/hobilerine yönelik paylaşımlar
yaptığı canlı yayınlarda bir araya geliyoruz.
Bunun dışında evde kaldığımız süre boyunca
hareketsizliğimizin önüne geçmek için haftada
üç gün egzersiz canlı yayınları düzenliyoruz.

2. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
Teknoparklara ilişkin tedbirleri ve destekleri
sayesinde Teknopark çalışanları olarak evden
çalışmaya çok hızlı bir şekilde geçebildik. Bu
kararların salgın ilerlemeden açıklanması ve hızlı
aksiyon alınması bizim için çok önemliydi. Bu
nedenle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na
çok teşekkür ederiz.
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5. Teknoloji, salgına karşı mücadelenin tam kalbinde
yer alıyor. Bu zorlu mücadelede teknoloji geliştiren
firmalara çok büyük görevler düştüğünün farkında
olmalıyız.
Medikal cihazların üretiminden yapay zeka
uygulamalarına, mobil şebekelerden internet
altyapısına teknoloji bu mücadelede pek çok alanda
önemli görevler üstleniyor.
Sağlık çalışanlarımız, eczacılarımız gibi bu mücadelenin
ön cephesinde yer almasak da, teknoloji sektörü olarak
bu mücadeledeki herkesi, her şeyi birbirine bağlayan
bir konumdayız ve bunun da getirdiği bir sorumluluk
var tabii ki.
ETIYA olarak dijital ürün ve çözümlerimizle biz de bu
mücadeledeki yerimizi alarak bu süreçte üzerimize
düşen görevi fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz.
Hastanedeki sağlık çalışanının ailesini aramasına
aracılık ediyoruz. İnternet bağlantısında sorun yaşayan
birinin sorununun en kısa sürede giderilmesi için
çalışıyoruz. Evden çalışan insanların hayatını nasıl
kolaylaştırabileceğimizi düşünüyoruz. Kurumların
son kullanıcıyla olan bağını güçlendirmek, kurumları
dijitalleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

7. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm son yıllarda en çok
konuştuğumuz, günlük ve iş hayatımızda gittikçe daha
fazla yer kaplamaya devam eden konu başlıklarıydı.
Şu anda içinde bulunduğumuz sürecin ise, tüm
dünyada halihazırda başlamış olan dijital dönüşümü
hızlandırdığını ve teknolojik farkındalığımızı artırdığını
gözlemliyoruz.
Salgına karşı alınan tedbirler doğrultusunda,
çalışanların uzaktan çalışma modelini, öğrencilerin
ise uzaktan eğitimi deneyimlediği bir süreçten
geçiyoruz. Dijitalleşme, bu süreçte olmazsa olmazımız.
Salgın öncesi dönemde devam ettirdiğimiz her şeyi
şimdi dijital olarak gerçekleştirmek durumundayız.
Aslında tam bu noktada, dijital dönüşümün
neresinde olduğumuz çok önem kazanıyor. Dijital
dönüşümünü tamamlayamamış şirketlerin bu süreçte
tamamlayanlara oranla çok daha fazla zorlandıklarını
gözlemliyoruz.
Bugün, hayatın her alanında dijitalleşme hızla artıyor
ve bu dönüşüme ayak uydurabilenlerin ayakta
kalabileceğini söyleyebiliriz. Bu dönemde daha yoğun
kullanılmaya başlanan teknolojilerin ise, salgından
sonra daha fazla kullanılacağını ve yaygınlaşacağını
öngörebiliriz.

KAREL

Salgın durumunda bir diğer önemli katkımız da
iletişim alanında olmuştur. Firmamız tarafından
geliştirilen bulutta konferans uygulaması özellikle
güvenlik kriterlerinin ve veri güvenliğinin önemli
olduğu görüşmeler için bir aternatif yerli çözüm
olması sebebiyle önem kazandı.

5. Mevcut durumda salgından etkilenen insanların
Alper SARIKAN
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Mühendislik Direktörü

1. Pandemi sürecinde ön hazırlık olarak,
çalışanlarımızın şirket dışından şirket ağına
güvenli olarak bağlanabilecekleri altyapıyı
oluşturduk ve tatbikatlar yaparak bu
hazırlıkları denedik. Çalışma ortamının steril
hale dönüşmesi için özellikle hafta sonlarında
tüm ofislerin steril edilmesini sağladık ve
çalışanların ortak kullandıkları tutamaçlar
için yoğunlaştırılmış dezenfektan kullanarak
önlem aldık. Bunun yanı sıra firmamızın
telekomünkasyon ve askeri ürünler tedarik
zincirinde önemli bir halka olması sebebiyle
çalışmalarımıza aktif olarak devam edebilmek
için seyreltilmiş çalışma kriterlerini tanımlayarak,
sosyal mesafe sınırları dahilinde çalışmaların
yakından; buna destek olur biçimde de diğer
personelin uzaktan çalışmalarını sağladık.

2. Sektörümüzde alınan tedbirlere ek olarak,
teknoparklarda kargo iletimlerinin tek
noktada toplanarak UV ışık uygulamasının bir
gece boyunca yürütülmesi ile bulaş riskinin
azaltılması yönünde önlem alınabilir. Bunun
yanı sıra ziyaretçi girişlerinin engellenmesi de
getirilebilecek ek önlemler arasında yer alabilir.

4. Salgına karşı geliştirilen mekanik ventilatör ve
ev tipi kullanıma yönelik solunum ölçüm cihazı
üretimlerine destek olmaktayız ve bu üretimler
için ilgili firmaların malzeme temini, üretim
ve mühendislik alanında ihtiyaç duydukları
destekleri sağlamaktayız. Pandemi döneminde
ev tipi kullanıma uygun spirometre cihazından
bu dönemde 1350 adet üreterek tasarımcı
firmaya teslim ettik ve sürecin devamını
da takip ediyoruz. Benzer şekilde mekanik
ventilatör üretimi için de tasarımı bulunan bir
firmaya sürecin başlangıcında itibaren yardım
etmeye başladık ve bu yardımları adım adım
artırmaya devam ediyoruz.

tespitinde iki farklı metot kullanılıyor: Kimyasal
temelli PCR ve bilgisayarlı tomografi. Bilgisayarlı
tomografi sonuçları çok daha tutarlı ve kısa sürede
sonuç vermekte. Teknoloji seviyesi ve birikimi
yüksek ülkelerde, bu görsel değerlendirmelerin
hızla makine öğrenme algoritmalarına
sokularak çok daha güvenilir sonuçların alındığı
gözlemleniyor. İlerleyen aşamada tüm görüntüleme
verilerinin ülkemizde de entegre edilmesi ile bu tür
uygulamalar mümkün olabilir.
Bunun yanı sıra cep telefonlarından elde edilen
konum bilgileri ile hastalığın yayılımı aktif olarak
takip edilebiliyor. Bu takiplerde sadece konum
verisi değil, aynı zamanda ekosistemdeki diğer
verileri de kullanmak gerekiyor. Bu da önümüzdeki
dönemde büyük veri uygulamalarına olan ihtiyacı
öne çıkarıyor.

6. Salgın ekonomideki pek çok yapı taşını eş
zamanlı etkiliyor ve bu etkinin dünya çapında
olması önümüzdeki dönemdeki yansımalarını
derinleştiriyor. Salgınla birlikte yeni bir yüzyılın
başlangıcının ekonomik alanda da yaşanacağını
ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar için yapılacak
devlet yatırımları savunma alanında mevcut
olan yatırımlara yanaşmaya başlayacağını
söyleyebiliriz. Bunun sonucunda da farklı fırsatlar
doğacak; uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma
ortamı sağlamak için gerekli olacak yazılımların
da önümüzdeki dönemde ekonomileri domine
edeceğini öngörebiliriz.

7. Salgın dünyayı dijitalleşme konusunda yaklaşık
on sene ileriye götürdü. On sene sonrasında
beklenen gelişmeler ve hayat tarzı günümüz salgın
ortamında yaşanmaya başladı. Uzaktan çalışma ve
eğitim ortamlarında gerçekleştirilecek eklentilerle
dijitalleşme süreci daha da hız kazanarak devam
edecek. Burada altı çizilmesi gereken noktalardan
bir tanesi de paranın da dijitaleşme kapsamında
hızla şekil değiştirerek dijitalleşmesi olacaktır.
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Kolaysoft

veriyoruz. Salgının başladığı ilk günden
bugüne kadar, binlerce eczacımıza özellikle
E-dönüşüm ürünlerinde, ücretsiz kullanım
imkanları, ücretsiz 7/24 müşteri hizmetleri
desteği, kesintisiz hizmet vermeye devam
ediyoruz.

4. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve bu
Mehmet Umut GÖKBULUT
Pazarlama Koordinatörü

1. Koronavirüs salgınının ilk haberlerini aldığımız
günlerde, ülkemize de geleceğini öngörerek,
evden çalışabileceğimiz bir altyapı için
gerekli hazırlıklara başladık. 11.03.2020 itibari
ile evden çalışma planları, uzaktan müşteri
yönetimi, online çağrı merkezi yönetimi
gibi; müşterilerimize kesintisiz hizmet
verebileceğimiz bir altyapıyı kurduk. %100
evden çalışma sistemine geçerek, sosyal
mesafeyi korumaya ve virüsün yayılma
hızını azaltmak için üstümüze düşeni
yapmaya çabaladık. Ayrıca tüm ofis ve ofis
araç gereçlerinin dezenfekte edilmesi için
çalışmalarımızı tamamladık.

2. Türkiye’de salgın haberlerinin başladığı ilk
günlerde Bilkent CYBERPARK Yönetiminin
üstün bir hızla, tüm ofis ve ortak kullanım
alanlarında aldığı önlemler, gerçekten kendimizi
güvende hissetmemizi sağladı. Ayrıca Bilkent
CYBERPARK Yönetimi olarak, tüm işlemleri
online sistemler üzerinden yapabiliyor olmaları
da bizim gibi uzaktan çalışma sistemine geçmiş
tüm CYBERPARK firmaları için ciddi bir avantaj
sağlıyor.

3. Kolaysoft Teknoloji A.Ş. olarak Türkiye’de
E-dönüşüm konularında Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından lisanslı bir firmayız ve
özellikle E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter
gibi E-Dönüşüm ürünlerinde binlerce
eczacımıza ve birçok hastaneye hizmet

Online panel, söyleşi
ve webinarlarımıza
Bilkent CYBERPARK
Youtube kanalından da
ulaşabileceğinizi
biliyor muydunuz?
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salgın döneminde PTT, elden tebligat, noterden
tebligat gibi seçeneklerin sağlıklı işlememesi
nedeniyle; personele yapılacak duyuru, yazışma
ve bildirimlerde (Bordro, ücret hesap pusulası,
izin, kvkk, iş güvenliği vb.) ve bildirimlere cevap
alınmasında sorunlar yaşanıyor.
Pandemi döneminde mevcut yasal
düzenlemelerin ve iş yeri uygulamalarının
yetersiz kaldığını hep birlikte görmekteyiz. Bu
anlamda uzaktan çalışanlarımıza veya elden/
noter üzerinden bildirim yapamadığımız
çalışanlara, PEYK ürünümüz kullanılarak yasal
dayanaklara uygun şekilde tebliğ ve tebellüğ
yapılması mümkün. Böylece çalışanlar da
kendilerine gelen tüm bildirimleri; bordro,
izin onay sistemleri ile rahatça evlerinden
ve cep telefonları ile zaman damgalı olarak
onaylayabilir; ayrıca diledikleri zaman tüm
bildirimleri görüntüleyerek kullanabilirler.
Ürünümüz sayesinde COVID-19 ile mücadele
kapsamında, izolasyon ortamında sosyal
mesafe korunarak, hem işverene hem de
çalışanlara fayda sağlanmış olacaktır.

6. Dünyada olduğu gibi, ülke ekonomimizde de
elbette dalgalanmalar ve daralmalar olacak. Bu
süreci en hasarsız şekilde atlatabilmemizin tek
yolu, gerekli önlemleri alarak üretmeye ve değer
katmaya devam etmek olacaktır.

7. Aslında hepimiz son bir ay içerisinde,
özellikle bilişim sektöründeki firmaların doğru
yönetildiğinde evden çalışma sisteminde
ne kadar verimli olabildiğini, birçok sürecin
online olarak da yönetilebildiğini fark etmiş
durumdayız. Ayrıca ülke olarak E-Devlet
işlemlerinin önemini bir kez daha çok iyi anlamış
olduk.
En önemlisi ise, online işlemler üzerinden artık
birçok işimizin kolaylıkla yapılabileceğini gayet
iyi anlamış bulunmaktayız. Eminim ki bu salgın
sonrasında bir çok kurum ve kuruluş dijitalleşme
süreçlerini öncelikli iş planlarına alarak, bu
konuda gerek kendi firmalarına gerekse dünya
vizyonuna değer katmış olacaktır.

KONNEKA

Filiz Deniz KARS
YBS Uzmanı

1. Yurt dışı temaslarımız sebebi ile COVID-19 virüsü
Türkiye gündeminde bugünkü hassasiyet seviyesine
ulaşmadan çok önce dikkatimizi çekmişti. İlk aşamada
yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimizi, akabinde ofisimizde
düzenlediğimiz toplantıları iptal ettik. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tarafından pandemi kararı alınır alınmaz
da, mühendislerimizin ve çalışanlarımızın tamamını
ev-ofis çalışma düzenine geçirdik. Bu tedbirlerin
çoğunu önceden almış olmanın önemini, ülkemizde ve
dünyada virüsün yayılma hızını gördükten sonra daha
net anlamış olduk.

2. Tedbirlerin ve desteklerin yeterli olmadığını bu tür
felaketler yaşanmaya başladığı an tecrübe ediyoruz
maalesef. Son yıllarda ilerlemeler kaydetsek de hala
uzun ve kısa vadeli planlama konularında yetersiziz.
Ancak bu konuda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
Teknoparklar bünyesinde yer alan firmalar için almış
olduğu kararla evden yapılacak çalışmaların da
teşvikler kapsamında yer almasının önünün açılmış
olması oldukça önemli bir karardır. Bu sayede
Teknoparkların Türkiye’deki bir çok kuruluştan hızlı
hareket ettiğini açıkça gördüğümüzü söyleyebilirim.
Başta çalışanlar olmak üzere, gerekli tüm izolasyon
tedbirleri hızlıca uygulamaya alındı.
Bu ve benzeri küresel felaketler yaşanmadan önce;
sağlık, finans, telekomünikasyon, enerji ve bunlara
bağlı kritik altyapıların etkilenme potansiyellerini
simüle ederek karşılaşılacak sorunlara karşı tedbirlerin
alınması gerekiyor. COVID-19 salgını sırasında
soluma cihazlarının üretiminin rahatlıkla Türkiye’de
yapılabileceğini gördük. Acil ihtiyaç olmadan üretim
potansiyelinin açığa çıkartılması önemli. Yerli ve
milli Ar-Ge firmalarının potansiyeli var, ancak ayakta
kalabilmeleri için satın alma garantili destek paketleri
olan projelere dahil olmaları gerekiyor.

4. Sağlık sektörü doğrudan hedef çalışma alanımız
olmadığı için salgına karşı doğrudan geliştirdiğimiz bir
projemiz yok. Ağırlıklı olarak Siber Savunma alanında
hizmet veriyoruz. Ancak bu süreçte dolaylı yollardan
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sağladığımız faydalar tabii ki var. Birçok müşterimiz
evden çalışma sistemine hazırlıksız geçmek zorunda
kaldı. Uygulama ve servisleri güvenli ve sorunsuz
çalıştırmak için ürünlerimizi kullanan müşterilerimize
aktif bir şekilde destek verdik. Ayrıca rutin
toplantılarını video konferans ile yapmak durumunda
kalan müşterilerimiz, sistemlerinde yaşadıkları
yoğunluk esnasında, yük dengeleme ürünlerimizin
sağladığı kullanım kolaylığı ile sistemlerdeki yükün
rahatlıkla nasıl yönetilebileceğini tecrübe ettiler.
Sosyal izolasyon amacı ile evlerinde kalan
vatandaşlarımız; sosyal medya, online alışveriş
ve diğer konularda uygulama kullanımına ciddi
oranda ağırlık verdiler. Servis sağlayıcılar verdikleri
hizmetlerin kalitesi hakkında arka planda ciddi
efor sarf ediyor. Bu amaçla geliştirdiğimiz
“senaryo ve modele dayalı ağ ve hizmet kalitesi
ölçüm” ürünümüz; merkezden, uç noktalarda
kullanılacak olan servislerin kalitesini tespit edip
gerekli raporlamalar ile olası aksama ve sorunların
önüne geçmektedir.

5. İzolasyon ve karantina durumlarında, dış dünya
ile interaktif tek bağlantımız internet. İnternet
altyapısının ve kullanılan uygulama ve servislerin
sürdürülebilirliğini sağlayan her teknoloji firması,
salgınla mücadele aşamasında, sağlık çalışanları,
kuryeler, finans çalışanları, kolluk kuvvetleri ve
sayamadığım birçok kritik operasyon kadar önemli.

6. Şüphesiz ki olumsuz etkileneceğiz. Alışık olmadığımız
ve zorunlu bir düzenle iş yapmaya çalışıyoruz. Son
kullanıcının da, bizlerin de, aracı kuruluşlarında tam
anlamı ile adapte olacağı bir düzen oluşmadan
ekonomik anlamda rahatlamamız vakit alacaktır.

7. COVID-19 salgını, “sağlıklı” dijitalleşmenin, altyapının
ve siber güvenliğin çok önemli olduğunu bir kez daha
anlamamızı sağladı. Tüm dikkatlerin zorunlu olarak
sağlık sektörüne odaklandığı bir dönem yaşıyoruz.
Bunu fırsat bilen hacker’lar, binlerce insan ve
kuruluşun mağdur olmasına sebep olan veri hırsızlığı
ve dijital dolandırıcılık gibi yöntemlere başvurdular.
Tüm iş akışlarını uzak bağlantılar ile sürdürmek
zorunda olan işletmeler, internet üzerinden verilen
servisler ve benzeri birçok işlem, kötü niyetli saldırılar
ile hizmet veremez/göremez hale getirildi. Bu
aşamada dijitalleşmenin sürdürülebilir olması için
siber güvenliğin olmazsa olmaz ana parametre olarak
düşünülmesi gerektiğini gördük.
Ayrıca bu durum, teknolojik gelişimin ve buna bağlı
Ar-Ge desteklerinin sadece kriz yaşanan alana değil,
dolaylı yollardan etkisi olacak siber güvenlik gibi
diğer alanlara da homojen dağıtılması gerekliliğini
ortaya koydu.
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POINTO

Metin ORMAN
Kurucu

1. Pointo olarak #evdekalturkiye diyerek, evden
çalışmaya başladık. Tüm projelerimizi uzaktan
takip ediyoruz ve böylece sağlıkla bu süreci geride
bırakmayı temenni ediyoruz.

2. Salgının Türkiye’ye ulaştığı haberlerinin gelmesi ile
birlikte Bilkent CYBERPARK tarafından firmalara
bilgilendirmeler yapılarak, salgının yayılmasını
önleyecek bir dizi önlem duyuruldu. Yani ilk andan
itibaren süreç hakkında bilgilendirilmiş olduk.
Bunun yanı sıra firmalara yapılan en büyük destek
kira ödemelerinin ertelenmesidir. Özellikle bizim
gibi Start Up firmaların bu konuda daha da fazla
desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından
sabit masraf ödemelerinin Start Up firmalardan
talep edilmemesi, firmaların bu süreçten zarar
almadan sağlam bir şekilde çıkabilmesi için önemli
bir destek olabilir.

4. Biliyoruz ki, Korona virüs (COVID-19) ilk olarak
Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde
ortaya çıktı ve 11 Şubat’ta Dünya Sağlık Örgütü
tarafından tanımlanarak daha sonrasında da küresel
salgın (pandemi) olarak ilan edildi. Yaşadığımız şu
günlerde görüyoruz ki, tüm dünyayı etkisi altına
alarak uluslararası bir krize neden oluyor ve ciddi bir
mücadele söz konusu. İlerleyen dönemlerde ise bizi
yeni bir dünyanın beklediği açık bir gerçek…
Bilim insanları ve alanında uzman kişiler yoğun bir
çalışma ile virüsten kurtulmanın yolunu ararlarken,
sağlık çalışanları da insan üzeri bir özveri ile sayısı
gün geçtikçe artan enfekte olmuş hastaların bakımını
gerçekleştiriyor. Tüm bu kişiler, hastaların sağlıklarına
kavuşabilmesi için gece gündüz çalışıyor.
Biz ise bu sürece nasıl katkıda bulunabiliriz diye
düşündük ve POINTO Yazılım Teknolojileri Ticaret
A.Ş olarak tüm dünyanın yakından takip ettiği korona
virüsünün etkilerini istatistiksel ve grafiksel anlatımlarla
hazırladık. Bu sayede doğru, güvenilir ve hızlı bir
şekilde topluma veri sunarak sosyal sorumluluk
kapsamında görev alabileceğimizi düşündük. IOS
ve Google Play uygulama marketleri tarafından
yayına alma konusunda devlet özel izini şartı
aranması sebebiyle uygulama yayına alınmadığından,
uygulamamızı web sitesi üzerine aktararak
“koronahaber.org” adı ile hizmete sunduk.

Yönetim Kurulumuz, bu site üzerinden sağlanan
reklam gelirlerinin T.C. Sağlık Bakanlığı aracılığıyla
sağlık çalışanlarına bağışlanmasına karar verdi.
Onlar bunca emek ve özveri ile kendi sağlıklarını
riske atarak gece gündüz hizmet verirken, biz de
bu uygulamalarımız ile sürece küçük bir katkıda
bulunabiliriz diye düşündük.

5. Salgının ortaya çıkmasıyla birlikte tüm Dünya
bu virüsle mücadele içerisine girdi. Birçok ülke
sokağa çıkmama konusunda vatandaşlarına
uyarıda bulunmaya başladı. Teknolojinin önemi
de tam bu noktada kendini gösteriyor. Virüsün ne
kadar tehlikeli olduğu, tahribatı ve tahribat riskleri
gibi önemli bilgiler, hızlı bir şekilde tüm dünyaya
iletiliyor. İnsanlar evden çalışmaya başladı ve
görüntülü haberleşme teknolojileri de aktif bir
şekilde kullanılıyor. Bu durum aslında pek çok
farklı iş sürecinin, evden yönetilmesi konusunda
teknoloji gereksinimlerini de işaret edebilir.
Sokağa çıkmama ve karantina nedeniyle dünyadaki
tüm tedarik süreçlerinde aksamalar meydana
geliyor ve tüm ülkeler üretimin ne kadar önemli
olduğunu deneyimliyor. Ülkelerin kendi temel
ihtiyaçlarını üretmesi gerektiği gerçeği gözler
önüne serildi. Teknoloji firmalarının ise bu tür
olası salgınlarda, virüsün tespiti ve yayılma hızını
azaltıcı kitler üreterek, insanların evde keyifli zaman
geçireceği çözümler sunarak, temel yiyecek
ihtiyaçlarını evlerinde üretebilecekleri sistemler
üzerine odaklanmaları yerinde olacaktır. Hijyenin
temel alındığı otonom sistemlerin tercih edilmesi ve
yeni dünya düzenine uyum sağlamayı kolaylaştıran
çözümlere odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz.

6. Salgının ekonomiye etkisi şüphesiz çok büyük
ve yarattığı etki henüz net olarak su yüzüne
çıkmış değil. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde
maalesef ortaya çıkan tahribat daha net bir
şekilde hissedilmeye başlayacak. Her şey normale
dönmeye başladığında ise artık dünyanın üretim
merkezi Çin olmaktan çıkarak, farklı lokasyonlarda
birden fazla üretim noktası oluşmasını bekliyoruz.
Yaşadıklarımız net bir şekilde bunun kaçınılmaz
bir ihtiyaç olduğunu gösterdi. Türkiye’nin de
bahsettiğimiz yeni üretim noktalardan biri olması
için ise gerekli çalışmalar ve altyapı hazırlıkları
biran önce yapılmaya başlanılmalıdır. Bu kriz
avantaja dönüştürülebilir.
Virüsün bir başka etkisi de insanların
alışkanlıklarının değişmesi olacak. Özellikle AVM,
sinema, tiyatro, oyun parkları gibi kapalı alanlar
uzun süre tercih edilmeyeceğini ve bu sektörlerin
ekonomik olarak çok daha fazla etkileneceğini
düşünüyoruz. Teknoloji ve tekmnolojik aktiviteler
bu boşluğu doldurabilir. Yani teknolojinin insan
hayatında daha da fazla yer alacağı aşikâr.

7. Dijitalleşme ve teknoloji artık daha fazla önem
kazanacak ve alışkanlıklarımızın değişeceği

kesin. Uzaktan eğitimler, evden çalışma kültürü hızla
yayılmaya başladı ve bu yöntemler artık kalıcı olacak.
İnternet altyapısı ve iletişimin önemi her geçen gün
daha da artacak. 5G teknolojisinin hayatımıza girişi
ve etkisi daha hızlı olacaktır. İnsana dayalı sistemler
yerini otonom sistemlere bırakıyor, bu süreç daha da
hız kazanacak. Hijyen algısı ise değişerek yeni hijyen
teknolojilerini ortaya çıkaracak. Teknolojide olduğu
gibi dikey yapılanma yerine yatayda büyüme önem
kazanacak. Yerli üretimin önem kazanacağı bir döneme
girdik ve bu durumda ilk önem kazanacak sektörlerden
birisi de tarım ve hayvancılık çözümleridir.
Biz POINTO olarak 2019 yılının sonundan itibaren
hassas tarım, akıllı sera teknolojik çözümleri
üzerine çalışmalarımıza başlamıştık. Hayvancılık
sektörünün temel ihtiyacı olan hayvan yemleri, yurt
dışı genel girdi maliyetlerinden ötürü, döviz ile de
ilişkili olarak yüksek rakamlara mal ediliyor. Biz bu
maliyeti düşürme hedefi ile hareket ettik. Dikey
tarım çözümleri ve otomasyona dâhil edilecek yapay
zekâ katkısı ile maliyetlerin minimumda tutulması
için proje çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.
Bu sayede dışa bağımlılığı yüksek oranda azaltmak
mümkün olacak.
Mevcut 3 aylık çalışmalarımızla, Akdeniz Üniversitesi
Zootekni ve Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
hocaları ile yaptığımız çalışmalar ve sonrasında hayvan
yemleri/bitkiler üzerine analiz yapan Konya’daki
Türkiye’nin önemli bağımsız laboratuvarında yapılan
test sonuçları ile projemizin başarısı tasdik edilmiş
oldu. Kısa süre içinde ürün yetiştirme, ambalajlama ve
son kullanıcıya ulaştırma çalışmaları yani seri üretim
adımları atılmaya başlanacak.
Yapmış olduğumuz modelleme çalışmalarına göre;
50 m2’lik kapalı bir alana kurulacak bir asansör
platformu ile yüksek verimlilikte (günlük 2 ton) yem
üretimi gerçekleştirilecektir. Bu teknikle yaklaşık
60 büyük baş hayvanı olan bir çiftliğin günlük yem
ihtiyacı karşılanabilir.
Tasarladığımız sistem %90 su tasarrufu sağlamakla
birlikte, hiçbir ilaç kullanmadan, tamamen doğal bir
ürün elde etmektedir.
Bir büyükbaş hayvanın günlük süt üretimini
%10, sütteki yağ oranını ise %0.5 arttıracağı
öngörülmektedir.
NOT: Elektrik, verimlilik hesaplamaları ve
optimizasyon çalışmalarımız devam ediyor.
Akıllı tarım sektöründe yapmış olduğumuz bu
ilk üretim buz dağının sadece görünen kısmı…
Çalışma alanımıza giren akıllı tarım teknolojileri
sayesinde, insanlar evlerinde temel ihtiyaçları olan
meyve/sebzeleri doğal bir şekilde üretebilecekler.
Hatta yaşanan ülkenin ikliminde yetişmeyen tropik
meyveleri dahi yetiştirip tadına bakabilecekler.
İlk testlerimizin 6 günlük sonuçlarının görsellerini
yanda görebilirsiniz.
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1. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs
(COVID-19) salgını ile ilgili gelişmeleri Simsoft
firması olarak yakından takip ediyoruz. Sağlık
kuruluşları salgını kontrol etmek için mücadele
ederken, ülkeler de gerekli önlemlerin hızla
alınması için çalışıyor. Alınması gereken
önlemlerden en önemlisi, virüsün yayılmasını
önlemek amacıyla insanların kalabalık
ortamlardan mümkün olduğunca uzak
kalmalarını sağlamaktır. Bu amaçla çalışma
ortamlarının sterilize edilmesi ve işlerin mümkün
ölçüde uzaktan yürütülmesi önerilmektedir.
Simsoft olarak çalışma arkadaşlarımızın
sağlığını önemsiyor ve gerekli hijyen koşullarının
sağlanması için tüm önlemleri alıyoruz. Uzaktan
çalışma sistemine geçmeden önce şirketimizdeki
belirli noktalara antiseptik losyonlar ve
dezenfektanlar yerleştirilmiş, çalışanlarımız için
maske temin edilmiş ve gerekli durumlarda
tedbir amaçlı kullanımı zorunlu olarak
uygulanmıştır.
Ülkemizde görülen vakaların açıklanmasının
ardından alınan tedbirler artırılmıştır. 16 Mart
tarihi itibariyle uzaktan çalışma sistemine
mümkün olduğunca geçmiş bulunuyoruz.
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın önerilerini takip ederek
çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak
için uygulamalarımız sıklaştırdık. Koronavirüs
salgınına karşı yapılacaklar “Acil Eylem Planı”
ile belirlendi ve “Vaka Yönetim Talimatları”
oluşturuldu.
Koronavirüs salgınına karşı çalışanlarımızın,
müşterilerimizin ve toplum sağlığının korunması
adına verdiğimiz hizmetlerde kesintiye
gitmeden, çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Simsoft Ailesinin tüm bireyleri Koronavirüs ve
süreç içerisindeki gelişmeler konusunda düzenli
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olarak bilgilendirilmekte ve kendilerine gerekli
tedbirleri almaları konusunda yönergeleriyle
birlikte açıklayıcı e-postalar gönderilmektedir.
Bu dönemde, sosyal izolasyon önlemleri
kapsamında toplantıların tümünün uzaktan
toplantı yönergesine uyarak online platformlar
üzerinden yapılması teşvik edildi.
Çalışma arkadaşlarımızın ve aile fertlerinin
Koronavirüs salgınından korunması
amacıyla şirket doktorumuz ile çalışmaları
titizlikle yürütüyoruz. Çalışanlarımızın
bu zorlu dönemde hastaneye gitmesini
önlemek amacıyla Simsoft olarak sanal
klinik hizmeti uygulaması başlattık. Bu
sayede çalışanlarımızın işyeri hekimimiz ile
“Skype” uygulaması üzerinden görüşerek
sağlık konularında bilgi alması ve tedavisi
sağlanmaktadır.
Gerekebilecek ek önlemler ve sürece ilişkin
gelişmeler konusunda da çalışanlarımıza bilgi
vermeye devam ediyoruz.

2. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kararı
ile uzaktan çalışma sistemine geçildikten
sonra da şirketlerin Teknopark ayrıcalıklarının
devam etmesi şirketler için kolaylaştırıcı bir
çözüm oldu. Bilkent CYBERPARK içerisinde
alınan önlemler açısından asansör, turnike
girişleri, tuvalet gibi ortak alanların temizliği
konusunda göstermiş olduğunuz titiz yaklaşım
için teşekkür ederiz.

3. Simsoft, bu olağanüstü dönemi atlatabilmek
için 14 yıllık bilgi ve deneyim ile oluşturduğu
alt yapı temelinde fikirler geliştirmekte ve
bunları ürünlere dönüştürmektedir. Bunlardan
bazıları:
a) COVID-19 ile ilgili ve bunun dışındaki
hastalıklarda kişilerin hastaneye gitmesini,
dolayısıyla virüsün bulaşma riskini azaltmak
için gelişmiş özelliklere sahip olan Tele
Hekim (telehekim.com) uygulamasını bir
grup seçkin tıp doktoru ile iş birliği halinde
geliştiriyoruz. Bu gelişmiş uygulama
sayesinde sağlık şikâyeti olanlar evlerinden
canlı olarak ilgili doktorlara bağlanıp,
destek alabileceklerdir. Uygulama testleri
en kısa süre içerisinde tamamlanıp ücretsiz
kullanıma sunulacaktır.
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b) Artan yoğun bakım personeli ihtiyacı için
ventilatör deneyimine sahip personel
yetiştirmek amacıyla VR tabanlı mekanik
ventilatör eğitimleri ve evde izolasyona
gönderilen hastaların VR ile eğitilerek
takiplerinin yapılması planlanmaktadır.
c) COVID-19 kriz yönetimi için sağlık
sistemimizdeki kaynakların optimal
kullanım senaryolarını test edilebileceği bir
simülasyon modeli geliştirdik. Bu model,
Simsoft’ta 9 yıldır geliştirilen SIMOVATE
Simülasyon ve Tahminleme yazılımları ile en
kısa süre içerisinde ücretsiz olarak herkesin
kullanımına açılacaktır.

4. Teknoloji firmalarının birçoğu içinde
bulunduğumuz durumun ihtiyaçlarını
karşılayacak yeni ürünler geliştirerek, mevcut
ürünlerini adapte etmektedir. Son yıllarda
sıklıkla gündeme gelen dijital dönüşüm çok
daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Çünkü
hem sermaye hem de kamu otoritesi bunun
farkında olarak davranmaya çalışacaktır.

5. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde
TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları
Genel Müdürlüğü inanılmaz bir hızla teknoloji
firmalarına yönelik kararlar aldılar; faaliyetler ve
programlar açıkladılar. Bu çağrılar ve faaliyetler
çok açık, şeffaf ve herkesi kapsayan şekilde
uygulanıyor. COVID-19 virüsünün ortaya
çıkarmış olduğu bu kriz durumu T.C. Sağlık
Bakanlığı ile birlikte tüm devlet kurumlarının
ortak çalışmasını gerektirdi. Ortaya çıkan yeni
problemlerin en süratli şekilde çözülmesi için
çalışabilecek herkesten katkı alınmalı ve çok iyi
koordinasyon sağlanmalıdır.
Sürecin yönetilmesi konusunda gösterdikleri
bu olağanüstü çaba için teşekkür etmek
istiyoruz.

6. Bu olağanüstü durum ekonomiyi elbette
etkileyecek. Ancak gördüğümüz kadarıyla
toplumun her katmanında bu olumsuzluğun
üstesinden gelmek için insanlar var gücüyle
çalışmaktadır. Ülke olarak dünyayı iyi izleyerek
tüm vatandaşlarımızın sağlığını önemseyen;
hızlı ve bilime dayalı kararlar almak ve
eksiksizce uygulamak zorundayız.
Dünyayı etkisi altına alan bu salgının en kısa
sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyor,
hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.

Tarla.io

Erdem ERİKÇİ, PhD
Kurucu Ortak

Koronavirüs ve Gıda Tedarik Zincirindeki
Hayvanlar*
İnsanı enfekte ettiği bilinen 263 tür virüs var. Bu
virüslerin 75 tanesi sadece insanda var olabiliyor.
188 tanesi, yani %71.5’inin hayvanlardan insanlara
geçtiği, yani zoonotik olduğu gösterilmiş [1]. Fakat
bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında devede
kulak gibi. Dünya Virom Projesi (10 yıl içinde kuş ve
memelilerdeki tüm virüslerin bir listesini çıkarmayı
hedefleyen proje) için çalışan bilim insanlarının
tahminlerine göre memeli hayvanların ve kuşların
bünyesinde keşfedilmeyi bekleyen 1.670.000 tür virüs
var. Bunlardan 631.000 ila 827.000’inin hayvandan
insana geçme potansiyeli olduğu düşünülüyor [2].
2020’nin başından beridir koronavirüsle yatıp
koronavirüsle kalkıyoruz. Dünya’nın dönüşü dahil
neredeyse her şey ya yavaşladı ya azaldı ya da
tamamen durdu. Koronavirüsün tespit edilmediği
ülke kalmadı. Peki nereden çıktı bu virüs?
Koronavirüs (bilimsel adıyla Coronaviridae) 40 üyesi
olan bir virüs ailesi. COVID-19’dan sorumlu olan 2019nCoV bu ailenin en yeni keşfedilen üyesi. SARS ve
MERS’e neden olan virüsler ise onun kuzenleri.
2019-nCoV’un tek sarmal RNA’dan oluşan genetik
materyali 29903 nükleotid ve 5 gen içeriyor. Bu
genler ORF1ab, spike (S), envelope (E), membrane
(M) ve nucleocapsid (N) genleri [3]. S genine
özellikle dikkatinizi çekeceğim; çünkü bu gen
virüsün bir hücrenin içine girebilmesi, yani enfekte
edebilmesi için, hücreye tutunmasını sağlayan
proteini kodluyor. Çapa görevi gören bu protein,
insan hücrelerinin yüzeyinde bulunan ACE2 denen
bir proteine bağlanıyor. 2019-nCoV’un enfekte etme
kabiliyeti ACE2’ye tutunabilmesiyle doğrudan alakalı.
Dolayısıyla S geninin özelliklerinin, virüse hayvandan
insana ve insandan insana geçebilme yeteneğini
sağlamış olması gerekiyor. Eğer S genini incelersek
virüsün kökeni ve evrimi hakkında fikir edinebiliriz.
2019-nCoV’da bulunan S genine en çok benzerlik
gösteren S geni, pangolinden elde edilmiş
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koronavirüs genomunda bulunuyor. Yani 2019-nCoV
pangolin koronavirüsünden köken almış olabilir.
Diğer yandan 2019-nCoV, yarasayı enfekte eden
koronavirüse de çok benziyor. Fakat 2019-nCoV’un
genomunda hem SARS’a neden olan koronavirüse,
hem pangolin ve yarasadaki koronavirüse kıyasla
önemli bir fark bulunuyor. 2019-nCov’un S geni
mutasyon geçirerek fazladan “polybasic cleavage
site” denen bir bölge kodlamaya başlamış [4,5]. İlginç
olan; benzer mutasyonlar daha önce kuş gribinde de
gözlenmiş. Düşük bulaşıcılık özelliğine sahip kuş gribi
virüsleri, benzer yapılar edindikleri zaman bulaşıcılığı
yüksek hale gelmiş [5,6]. Ayrıca bu bölgenin, virüsün
kendini bağışıklık sistemi hücrelerinden saklamasına
yaradığı da iddia ediliyor [7].

Farklı koronavirüs türlerindeki Spike proteininin birincil
yapısının kıyaslanması. Human SARS-COV2’nin (2019nCoV) spike proteininin yapısının pangolinden elde
edilen koronavirüse benzerliği (a) ve fazladan sahip
olduğu “polybasic cleavage site” (b) görülebiliyor.
The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine
(2020)

Teknik bir dille anlattıklarımdan teknik olmayan bir
dille çıkarılabilecek sonuç şu olabilir: 2019-nCoV
yepyeni bir virüs ve başka bir koronavirüsten
evrimsel adaptasyon yoluyla türemiş durumda.
2019-nCoV’un atası olan koronavirüs, belki yarasa,
belki pangolin, belki bilmediğimiz başka bir
hayvanın bünyesinde bulunuyordu, fakat başka
tür hayvanlara da geçebiliyordu. Örneğin yarasayı
enfekte edebilmiş koronavirüs pangolini enfekte
etti veya tam tersi. Aynı bünyede buluşan farklı
koronavirüs türleri birbirlerinden gen alışverişinde
bulunarak birbirlerine karıştılar. Diğer yandan bu
virüs insanı da enfekte edebiliyordu fakat henüz
insandan insana geçme potansiyeline sahip değildi.
Zamanla mutasyon geçirerek yukarıda bahsettiğim
“polybasic cleavage site” denen bölgeyi edindi
ve bilinen koronavirüslerden çok daha bulaşıcı,
insandan insana geçebilen bir forma dönüştü.
Yani 2019-nCoV’un evrimi ilk önce hayvanların
bünyesinde, sonra da insanların bünyesinde
gerçekleşti. Ardından dünya turu başladı.
Bu senaryoların gerçekleşebilmesi için sağlanması
gereken koşulları şöyle sıralayabilirim:

1) Koronavirüs enfekte hayvanlar
2) Birbirine çok yakın koronavirüs enfekte
hayvanlar
3) Birbirine çok yakın koronavirüs enfekte
hayvanlara çok yakın olan insanlar
4) Birbirine çok yakın koronavirüs enfekte
hayvanlara çok yakın olan insanlara yakın
başka insanlar
COVID-19’un ilk Çin/Wuhan’daki hayvan pazarında
(Koordinatlar: 30.619624, 114.263163) bulunan
insanlarda gözlendiği biliniyor. Hayvan pazarından
yapılan çekimlerde görünenler yukarıdaki bütün
koşulların o noktada sağlanabildiğini gösteriyor.
Pangolininden yarasasına, köpeğinden tavuğuna,
ayısından yılanına kadar birçok çeşit tür ve
bünyelerinde çeşit çeşit koronavirüsler (1), üst
üste yığılmış kafeslerin içinde duruyor. En üstteki
hayvandan en alttakine dışkı, iltihap, kan akıyor.
Salyalar her yere bulaşıyor, havaya karışıyor (2).
Pazardaki kasaplar o hayvanları alıyor, başını kesiyor,
derisini yüzüyor, kanına giriyor (3). Birçokları da
onları almak için hepsinin arasında yürüyor, bütün
bu pisliğe temas ediyor (4). Aşağıdaki videoda bir
örneğini izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=TevhYPaqGl4
Biyolojide konsantrasyon belirleyici bir parametredir.
Konsantrasyonun belirlediği şey ise ihtimallerdir.
Örneğin bir pangolinden temas halinde olduğu
bir insana koronavirüs geçme ihtimali %1 olsun.
Wuhan’daki gibi bir hayvan pazarında bir gün
içinde 100 insan 1 adet enfekte pangolin ile temas
kuruyorsa, 1 gün içinde 1 insanın koronavirüs kapması
beklenen bir durumdur. Fakat o pangolin vahşi
doğada yaşıyor olsaydı, 100 insanın onunla temas
kurması pangolinin ömrü boyunca mümkün olmaz,
dolayısıyla insana koronavirüsün bulaşma olayı
hiçbir zaman gerçekleşmezdi. 2002’de gerçekleşen
SARS salgını da bir hayvan pazarından başlamıştı.
Yani Çin’deki hayvan pazarları, zoonotik olayların
gerçekleşmesi konusundaki riskleri konsantre
etmek yoluyla, bu risklerin çok kısa sürelerde
gerçekleşmesine neden olan noktalar olduklarını
tekrar ispatlamış oldu.
Peki bundan sonra ne olacak? Önce kötümser bir
cevap vereceğim, fakat sonra iyimser bir senaryodan
bahsedeceğim.
Kuş gribi salgınından sonra ne olduysa o olacak.
Hatırlayın, 2005 yılında gündemde olan kuş gribi
kuşlardan kuşlara geçiyordu ve bu yüzden tavukçuluk
sektörü bir daha belini doğrultamaz, hatta bu virüs
her an insanlara da geçen bir forma dönüşebilir
korkusuyla ne kadar evcil kuş varsa katledildi. Biz de
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bir süre tavuk, yumurta tüketmedik ki kendimizi kuş
gribinden koruyalım. İdeal bir dünyada “Kuşlarla olan
temasımız insanlığı tehlikeye atıyor. 1918 İspanyol
gribi de bir kuş gribiydi, yani aynısı tekrarlanabilir. En
iyisi tavukçuluğu bırakalım.” denirdi. Fakat kısa bir
süre sonra bu tehlikeyi unuttuk. Kanuni düzenlemeler
geldi. Tavukları kümeslere kapattık. Artık daha
kontrollü ortamlarda büyütüyoruz sandık. Halbuki o
kümeslerin içinde hayvanlar, kanunların izin verdiği
şekilde, ömürleri boyunca bir kere bile kanadını
çırpamayacak kadar sıkışık yaşıyorlar. Bu koşulların
insana bulaşan bir kuş gribini doğuramayacağını
kimse iddia edemez.
SARS salgınından sonra da benzer şey oldu. Salgın
boyunca Çin’deki marketler kapalıydı. Salgın bitti,
2 ay sonra marketler tekrar açıldı. Sonra 18 yıl gibi
evrim için inanılmaz kısa bir süre içinde koronavirüs
ailesinde yepyeni bir tür ortaya çıktı ve bugün
hepimizi evlerimize kapattı. COVID-19 bitsin, yine
o marketler açılacak. Hatta bugünlerde Çin’de
marketlerin tekrar açıldığına dair iddialar dolaşıyor.
Paradigma değişikliği olmadığı sürece benzer
salgınlar tekrar tekrar yaşanacak. Pamuk ipliğine
bağlı sistemlerimiz birer birer çökerken hayvanların
öfkesini yaşamlarımızda hissetmeye devam edeceğiz.
Aşağıdaki video marketlerin durumunu çok güzel
özetliyor.
https://www.youtube.com/watch?v=TPpoJGYlW54
Bu kötü senaryonun devamında iyimser bir
senaryodan da bahsedeceğimi söylemiştim.
Bu senaryonun insanların akıllanmasını, doğa
ile etkileşim tarzını sorgulamasını, yeni tüketim
alışkanlıkları edinmesini kapsadığını düşünebilirsiniz
ama öyle değil; çünkü, bu gerçekçi olmazdı.
Ben, gerçekçi çözümün üretim yöntemlerinin
teknoloji ile dönüştürülmesi olduğuna inanıyorum.
Yani hayvancılığın hayvansızlaştırılmasından
bahsediyorum. Hayvanların gıda tedarik zincirinden
kurtarılmasını, hayvanla insan arasına mesafe
konmasının mümkün olduğunu söylüyorum. Yani
kültür eti teknolojisinin çözüm olabileceğini iddia
ediyorum.
Dünya çapında bu fırsatı görüp teknoloji geliştirmek
için çalışan birçok girişim mevcut. Türkiye’de 4 kişi
biftek.co markası etrafında bir araya geldik. Kültür eti
hedefinin gerçek olması için yöntemler geliştirmeye
başladık. Hayvancılığın doğa üzerindeki baskısını
hafifletmek amacıyla yeteneklerimizi ve emeğimizi
bu alana yönlendirdik.
Kültür eti teknolojisi, hayvanlardan küçük bir biyopsi
alındıktan sonra kök hücrelerin izole edilmesi ve
laboratuvar ortamında bu kök hücrelerden gıda
olarak tüketilecek dokuların bolca üretilmesi
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anlamına geliyor. Kültür etine “temiz et” ismi de
veriliyor. Çünkü bu etin tüm bulaşıcı hastalıklardan
uzak olacağını biliyoruz. Teorik olarak 1 adet kök
hücreden 1 ton et üretilebileceği hesabı da gıda
üretimi sırasında hayvanların canını almaya gerek
kalmayacağını müjdeliyor. Ayrıntılar için daha
önce konuyla ilgili yazdığım yazıyı bu linkten
okumanızı tavsiye ederim:
https://www.ideaport.org.tr/blog/neden-temizete-ihtiyacimiz-var/

biftek.co’da kültür eti üretimi

İnsanlar fanteziyi seviyor ve belli ki egzotik hayvan
ürünleri tüketmedikleri durumda kendilerini
eksik hissediyorlar ki Çin’deki hayvan pazarları
büyük bir gelir kapısı haline gelmiş. (Bu arada
burada egzotik hayvan tabirini kullanmam, inek,
kuzu, tavuk gibi hayvanların canını patlıcan gibi
gördüğüm anlamına gelmez. Yarasa yemekle
tavuk yemek arasında konsept olarak çok fark
olduğunu düşünmüyorum. İsterseniz bu noktada
“türcülük” kavramına göz atabilirsiniz). Yukarıda
bahsetmiş olduğum kültür eti teknolojisi yarasa
tüketmek isteyene de yarasa eti sunabilir. Tek
yapılması gereken yarasadan küçük bir biyopsi
almak. Yani özetle insanların vicdanına bel
bağlayarak sorunlara çözüm aramaya gerek yok.
Bu elbette insanların zihniyetinin değişmesine
gerek olmadığı anlamına gelmiyor. Uzun vadede
her birimiz kendi dönüşümümüzü sağlamaya
çalışırken, orta vadede üretim yöntemlerini
dönüştürerek soruna alternatif çözüm üretmekten
bahsediyorum.
Ne ektiysek onu biçiyoruz. Doğa ve hayvanlarla
olan insaniyetten uzak temasımızın kaçınılmaz
sonuçlarını yaşıyoruz. Doğa kaybolan dengeyi
arıyor ve daha önce olduğu gibi gelecekte de
aradığını bulacak. Bunu yaparken gerçekleşecek
olaylar insanların hoşlanacağı gibi olmak zorunda
değil. En nihayetinde doğa insanı umursamaz.
Fakat bizim doğa ile uyumlu yaşamaktan
başka çaremiz yok. Aksi takdirde geleceğimizi
yönlendirenler tarihte olduğu gibi bugün de
virüsler olacak.
Erdem ERİKÇİ, PhD
Biftek.co Teknik Lideri
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ZEMANA

Ayberk Furkan ÖZTÜRK

Onur MUMCUOĞLU

İş Geliştirme Yöneticisi

Satış Yöneticisi

1. Zemana Bilişim olarak en hızlı aksiyon alan firmaların
başında yer aldığımızı gururla söyleyebiliriz. T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere
konuyla ilgili bakanlıkların teknokentlere dair 15
Mart gecesi gerçekleştirdiği basın açıklamasının
ardından, 16 Mart sabahı evden çalışma kararını tüm
personeline uygun ekipman desteğiyle sağlayan
Zemana, değişen dünya düzenine ilk adımları atan
firmalardan biri olarak çalışanlarının işini yapmaya
devam etme konusunda tam anlamıyla hazırlıklı
hale gelmesini sağladı. Dönem sadece sağlıkla ilgili
kaygıları barındırmıyor elbette. Ekonomik refah
konusunda da ekibimizin endişelerini en başından
gidererek, her birinin ruh hali ve motivasyonunu
da üst düzeyde dikkate aldık. Uzaktan çalışma
konusundaki düzenlemeler ve yol haritaları her
bir departmanın iletişim seviyesini korumasını
sağladı. Müşterilerimizle çay içemesek de, sosyal
mesafeleri bir telefon ya da bir bilgisayar kadar
yakın hale getirdik. Dijital dönüşümün yansımalarını
gördüğümüz şu günlerde, samimiyetimizi asla
etkilemeyecek bir anlayış ile sektöre öncülük ettik.
Zemana olarak son günlerde kendi içimizde
sağladığımız bu sağlıklı ortamı çevremize yaymakla
meşgulüz. Bu kapsamda tüm ürün ve çözümlerimize
yönelik bir kampanya başlattık.

Bilkent CYBERPARK’ı
Instagram hesabından da
takip edebileceğinizi
biliyor muydunuz?
“Bilkent CYBERPARK”

2. Türkiye’de 80’in üstünde Teknopark bulunuyor.
50.000 firmanın üzerinde dev bir teknoloji ordusu
barındıran teknokentler Türkiye’nin tüm dünyadaki
gurur kaynağı olmaya devam eden fikirlerin
olgunlaşarak hayat bulduğu üsler konumunda.
2019 yılında teknokentler aracılığı ile 50 milyon
TL’lik ihracat yapan Türkiye’nin değerlerine,
Zemana olarak 168 ülkeye ihracat yaparak katkı
vermeye Bilkent CYBERPARK bünyesinde
devam ediyoruz. Teknokent disiplini içerisinde
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bulunan firmalar geleceğin Elon MUSK’larını, Bill
GATES’lerini yetiştirmekle birlikte, genç neslin
istihdamında eskisinden daha da fazla desteğe
ihtiyaç olduğu kesin. Bu istihdama desteğin artarak
devam etmesi teknokentlerin yarınlarımıza dair en
büyük katkısı olacaktır.
Dijitalleşen ve değişen bu yeni dünyanın
gereksinimleri, teknokentlere firmaların fiziki ev
sahipliğinden daha geniş perspektifteki bir
misyona geçişini sağlama fırsatı da sağlayacak.
Sadece bulunduğu çevrede değil tüm Türkiye
coğrafyasına yayılan bir anlayışla fikir merkezlerini,
sosyal aktivite alanlarını, kafe, hatta sinema ve
tiyatroları ev ortamından katkıda bulunan bu
teknoloji ordusuna sağlayabilecek ortamlar
yaratılabilir. Teknoparklar bünyesindeki firmalar
bu teknolojik altyapıya fazlasıyla sahiptir. Böylece
kendi içinden yaratacağı öz değerleriyle yeni
dünyanın teknoparklar aracılığı ile şekillenmesi
mümkün olacaktır.

4. Sosyal mesafe, salgın nedeniyle her gün
duyduğumuz ve hayat kadar önemli bir kavram
haline geldi. Sosyal mesafenin en iyi biçimde
korunması amacıyla uzaktan çalışma imkânı olan
şirketler bütün çalışanlarını evlerine yönlendirdi.
Bu yöntem ile salgına karşı korunma kat sayısıyla
beraber şirketlerin güvenli ağ ortamlarından
ev ortamına geçen çalışanların siber saldırılara
uğrama katsayısı da arttı.
Aynı zamanda sağlık çalışanlarından, emniyet
mensuplarına, belediye, kargo ve market
çalışanlarına kadar tüm kamu ve özel sektör
çalışanları, Türkiye’de hayatın sekteye
uğramaması için sahada fedakârca hizmet
vermeye devam ediyor.
Zemana olarak bizler de Türkiye genelinde
sahada çalışmaya devam eden pelerinsiz
kahramanlarımıza ve evde kalarak saha
çalışanlarımızın iş yükünü azaltan duyarlı
halkımıza hem teşekkür etmek hem de onları
son zamanlarda sayısı artan siber saldırılara karşı
korumak amacıyla, kurumsal ve bireysel siber
güvenlik ürünlerimizi 90 gün boyunca ücretsiz
sunmaya başladık.
Ücretsiz siber güvenlik desteği için, kullanıcıların,
www.zemanayanimda.com ya da
evdekal@zemana.com adresine talep göndererek
lisans başvurusunda bulunulması yeterli.
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5. Salgına karşı mücadelede sadece sahada
çalışanların veya teknoloji geliştiren firmaların
değil herkesin görevi ve sorumluluğu olduğunu
düşünüyoruz. Bunları üçe ayırabiliriz.
1. Salgına karşı ön cephede savaşanların ihtiyacını
karşılayacak cihaz ve malzemelerin üretilmesi:
Solunum cihazı, test kitleri, maske, yüz
koruyucu siperlik gibi cihaz ve malzemeleri
geliştirme veya üretme imkânı olan şirketlerin
salgından önceki projelerini kısa süre ile
rafa kaldırmasının büyük faydası olacaktır.
Özellikle tüm Dünya’yı tehdit eden bir tehlike
karşısında diğer ülkeler de ilk kendilerini
düşüneceklerinden, dışa bağımlılığımızı
minimuma indirmemiz gerekir. Kendi seri
üretimimizi yaparak vatandaşlarımızın
güvenliğini sağladıktan sonra, fazla
üretimimizi ihraç ederek salgının hasar verdiği
ekonomimizin yaralarını sarma imkânı da
bulabiliriz.
2. Teknoloji firmalarının sahada çalışarak salgınla
mücadele eden personelin iş yükünü azaltmak
için evde kalmayı teşvik eden kampanyalar
oluşturması: Örneğin yazılım firmaları,
yazılımlarını belirli bir süre boyunca ücretsiz
olarak lisanslarlarsa, insanlar yazılımları
denemek amacıyla evde kalmayı tercih
edebilirler.
3. Salgına karşı aktif mücadele imkânı olmayan
veya uzaktan çalışma imkanına sahip olan
çalışanların evde kalması: Salgının kontrol
altına alınabilmesi için en önemli adımlarından
biri sosyal mesafeyi korumaktır. Bunu da en
iyi hastalığımız var gibi düşünüp evde kalarak
başarabiliriz. Evde kalındığında salgının yayılma
hızı kontrol altına daha hızlı alınabilecek ve
sahada fedakârca hizmet veren çalışanlarımızın
da iş yükü azalacaktır.

6. Salgının başlangıcından bu yana başta ulaşım,
turizm, fuarcılık, eğlence gibi sektörler bugün
durma noktasına geldi. Sosyal mesafenin
korunmasına bağlı olarak diğer sektörler de
durumdan etkilenmeye başladı. Bugün bu sektörler
durmasa bile eski düzene kıyasla yavaşladı. Bu
nedenle salgının ilk günlerinden beri ekonomi kötü
yönde etkilenmeye başladı. Salgın süreci 83 milyon
insanın etkilendiği birçok faktöre bağlı olduğu
için bu sürecin ne kadar daha devam edeceğini
öngörmek zor. Dünya çapında pek çok büyük

firma ve kurum salgın nedeniyle Haziran ayından
sonrasını planlayamıyor.
Bu yüzden, bulunduğumuz aşamada dijital
deneyimlerimizin fiziksel deneyimlerimize nazaran
daha iyi ya da benzer sonuç verdiği sektörlerde
işlerin eskisi gibi devam etmeyeceğini öngörerek,
faaliyet gösterdiğimiz sektörlere göre çıkarımlar
yapmak yerinde olacaktır. Örneğin bir doktora
gidip hastane ortamında semptomları anlatmak
yerine bunu evimizden yapmak mümkün.
Salgından sonra da böyle devam etmek de
ihtimaller dahilinde. Ya da dijital ortamlarda bir
yemek siparişinin daha hızlı, daha sıcak veya daha
lezzetli gönderebildiğiniz bir restorana sahipseniz
işlerinizin daha az etkileneceğini söyleyebiliriz. Tüm
iş kollarında edinilen sosyal deneyimler, ekonominin
salgından etkilenmesinde ince bir ayar olacak
diyebiliriz.

7. Salgın nedeniyle tokalaşmaktan karşılıklı çay
içmeye kadar pek çok alışkanlığımızı geride
bırakmak zorunda kaldık. Sosyal mesafenin
ve izolasyonun çok önemli olduğu bu dönem
ister istemez herkesi dijitalleşmeye zorladı.
Salgından önce dijital dünyayı iyi kullanabilen ve
dijitalleşmeye kısa sürede ayak uydurabilecek
markalar piyasadaki varlığını sürdürebilecek. Salgın
sırasında kazandığımız bazı alışkanlıklar salgından
sonraki düzende de devam edecek.
Yani dijitalleşme yeni düzenin ilk adımı diyebiliriz.
Yeni düzene geçişteki bu adımı atarken
unutmamamız gereken çok önemli bir faktör
var; Siber Güvenlik. Bu karmaşık kavramı; dijitale
geçişle beraber artacak olan yoğun trafiği
karşılayabilecek altyapıyı oluşturmaktan, uzaktan
çalışırken evimizde kullandığımız bilgisayarları siber
salgınlara karşı korumaya kadar uzanan bir süreç
olarak özetleyebiliriz.
Dijitalleşmeye geçişte evden çalışma ile firmaların
iç ağları genişleyecek ve bir çalışanın ev ortamı
ne kadar güvenli ise, firmanın ağı da eşit seviyede
güvenli kalacaktır. Bu nedenle firmalar kendi iç
ağlarını korudukları gibi, evden çalışanlarının
da bilgisayarlarını anti virüs programları gibi
tedbirler ile korumalı ve çalışanların siber güvenlik
farkındalığını artırmalıdır.
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BİLKENT CYBERPARK FİRMALARININ
COVID-19 İLE SAVAŞI

Simsoft - Kriz Simülasyonu
Simsoft, COVID-19 sürecinde hastane
kaynaklarının yönetimi için birçok senaryonun test
edebileceği bir simülasyon modeli geliştirmiştir.
Model simovate.com/blog üzerinden ücretsiz
olarak herkesin kullanımına açılmıştır. Güncel
COVID-19 durumu ve kötü durum senaryolarının
önceden görülerek sürece hazırlıklı olunmasına ve
ilgili senaryoların sanal ortamda simülasyonunun
gerçekleştirerek kriz yönetimine katkı
sağlanmaktadır.

BİOSYS - Solunum Cihazı
BİOSYS, şu anda TÜBİTAK, Aselsan, Arçelik
ve Baykar iş birliğinde yerli solunum cihazının
(ventilatör) ilk serini üreterek (100 adet)
teslimatını gerçekleştirmiştir. 5000 adet daha
üretilip Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesi
planlanıyor.” Biosys, 2012 yılında faaliyetlerine
başlamıştır. Firmamız, daha ortada herhangi bir
salgın tehlikesi mevcut değilken ventilatör cihazını
geliştirmiş ve 3 hastane için 15 adet üreterek
teslim etmiştir. Yine salgın öncesi bu ürünü seri
üretime geçirmeyi planlarken Covid-19 konusu
ortaya çıkmış ve bu nedenle seri üretim işinin
daha hızlı olması gerektiği gündeme gelmiştir.

SENTEBİOLAB - Tanı Kiti
SENTEBİOLAB firmamız salgınla mücadelede
temel ihtiyaçlardan biri olan tanı kitlerinin
üretimini gerçekleştirmiş durumdadır. Firmamız
tarafından üretilen test kitleri 60 dakikada %99.9
doğrulukla sonuç vermektedir. Covid-19 tanı
kitinden şu ana kadar yüz bin adedin üzerinde
üretilerek teslime hazırlamıştır. Şu anda ihtiyaç
duyulan izin süreçleri devam etmektedir.
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A2 Teknoloji - VCA Video içerik
Analizi
A2 Teknoloji, kamusal alanlar, marketler, fabrikalar
gibi yoğunluğun tehlike yarattığı ortamları
kontrol eden ve belirli uyarı ve yönlendirmelerle
bu tehlikeyi minimum seviyeye çeken “Kişi Takibi
ve Maske Kontrol” ürünü geliştirmiştir. Ürün,
bir alanda bulunan kişi sayılarını tespit ederek
kapasite aşımına göre uyarı vermektedir. Alana
girişte veya alan içindeki hareket sırasında medikal
maske kontrolü yaparak maskesi bulunmayan
kişileri uyarıp, alan içerisinde dolaşan kişilerin
sosyal mesafe kontrolünü yaparak kurala uymayan
kişileri uyarıp raporlamaktadır.

Omega BigData - Portal Sistemi
İletişimin de neredeyse tamamen dijitalleşmesiyle
şirket içi iletişiminin verimliliğini sağlamak da
yine büyük önem kazanmıştır. Omega BigData,
kurumsal yapılara çalışanlarının güvende olup
olmadığını anlık olarak görebildikleri, çalışanlara
çeşitli içerik sunabildikleri, keyifli yarışmaların
yapıldığı, takımlar arası diyaloğun güçlendirildiği
özel bir uygulama ve portal geliştirmektedir.

Smartsoft - WordTest
Dijital eğitimin büyük önem kazandığı bu süreçte
Smartsoft, geliştirdiği özgün kelime öğretme
yönteminin konvansiyonel alternatiflerine göre
3 kat daha hızlı ve 5 kat daha kalıcı kelime
öğrettiğinin bilimsel olarak gösterilmesi üzerine,
“WordTest” markası ile ticari faaliyetlerine
başlamıştır. Tüm hizmetlerini web ve mobil
kanallardan sunmaktadır. Kelime öğretmenin
yanı sıra gramer bilgisi, online kitapları,
devasa soru bankaları, aynı anda 100.000
kişiye uygulanabilecek online senkron sınav
alt yapısı ve deneme sınavları, senkron (canlı)
ve asenkron (video) online eğitimler de dahil
olmak üzere 30’dan fazla başlık altında hizmet
sunan Türkiye’nin en büyük İngilizce eğitim sitesi
konumuna gelmiştir.
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CBKSoft - enVision
CBKSoft’un ürünü olan enVision, Elektronik Belge,
Form ve Süreç Yönetim Sistemleri hem kurum içi
yazışmalarınızı hem de kurumu dışı yazışmalarınızı
yasal geçerliliği olan dijital platforma taşıyarak
fiziksel teması ve riski minimize ederken, aynı
zamanda iş süreçlerini takip edilebilir hale getirip
ciddi anlamda tasarruf sağlamakta ve kullanıcılara
kağıtsız ofis deneyimi sunmaktadır.

OL Otomasyon - OLFARM
OL Otomasyon’un, taşınabilir tarım tesisi projesi
OLFARM ile kapalı alanda herhangi bir insan
müdahalesi olmadan yeşil yapraklı sebze üretimi
sağlanabilmektedir. OLFARM kapsamındaki;
%95 su tasarrufu sağlayan Aeroponik topraksız
tarım sistemi, bitkisel led aydınlatma ve otonom
iklimlendirme kontrolü sayesinde, istenilen her
bölgede 2 kat hızlı şekilde, minimum su ve enerji
tüketimi ile maksimum verimlilikte tarımsal
faaliyetler yapılabilmektedir.

Bimetri - Mobil Kişi Takip Çözümü
Bimetri tarafından geliştirilen “Mobil Kişi
Takip Çözümü” ile işyerlerinde sosyal mesafe
korunabilmekte ve enfekte olmuş kişilerin
geçmişte yakın teması varsa bilgi alınabilmektedir.
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Kolaysoft - PEYK
Özellikle Pandemi döneminde, mevcut yasal
düzenlemelerin ve işyeri uygulamalarının yetersiz
kaldığı noktada evden uzaktan çalışanlara veya
elden/noter üzerinden bildirim yapılamayan
çalışanlara, Kolaysoft’un “PEYK” ürünü kullanılarak
yasal dayanaklara uygun şekilde tebliğ ve
tebellüğ yapılması sağlanmaktadır. Çalışanların da
kendilerine iletilen tüm bildirimleri cep telefonları
ile zaman damgalı olarak onaylayabilmelerine,
ayrıca diledikleri zaman bordro vb. tüm
bildirimlerini görüntüleyerek kullanabilmelerine
imkan verilmektedir.

Zemana - Antivirüs Ürünleri
Zemana tarafından geliştirilen antivirüs ürünleri
ile kullanıcılarının bilgisayarlarının zararlı yazılımlar
tarafından ele geçirilmesine izin verilmeyerek
ihtiyaç duyulan akıllı koruma sağlanmaktadır.
“AntiMalware”, “AntiLogger”, “Endpoint Security”
ve “Mobil Antivirüs” 90 gün boyunca tüm
kullanıcıların ücretsiz erişimine açılmıştır.

Otonom Teknoloji - Doruk/Dolunay
Aerostat Sistemi
Otonom Teknoloji, geliştirdikleri Doruk/Dolunay
aerostat sistemi ile yüksek irtifaya tek bir baz
istasyonunu taşıyabilmekte (örnek 300 m)
ve kesintisiz 7/24 görev yapmasını sağladığı
sistemleri ile devamlı olarak, 60 km (300 m
yükseklik için) yarıçapında bir alana internet
hizmeti verilmesini sağlayabilmektedir. Böylece
çok fazla sayıda baz istasyonu yerine havada
çok daha yüksekte tek bir baz istasyonu görev
halinde, idamesi çok daha basit ve maliyeti çok
daha düşük hale gelmektedir.

  25

Pointo - koronahaber.org
Pointo tarafından hazırlanan web sitesi
koronahaber.org üzerinden, tüm dünyanın
yakından takip ettiği COVID-19 etkilerine dair
istatistiksel ve grafiksel verilere ulaşılabilmektedir.
Bu sayede doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde veri
sunulabilmektedir.

Rekrom-Termal Kamera
Rekrom tarafından, COVID-19’un kontrolsüz
yayılımının engellenmesi için hastalık belirtisi
olan yüksek ateşin tespiti için termal kamera
geliştirmektedir.
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BK Mobil - Metodbox-Dijital Eğitim
Platformu
Dijital eğitimin büyük önem kazandığı bu süreçte
BK Mobil, “Metodbox-Dijital Eğitim Platformu”
ürünüyle öğrencilerin uzaktan eğitim alma,
performans takibi ve raporlama gibi birçok
modülle çözüm sunmaktadır. Ürün, Türkiye’de tüm
Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’nda (anaokulu,
ilkokul, ortaokul ve lise) kullanılmaktadır.

TURK AI- Öksürük Ses Analizi İle
COVID-19 Ön Teşhis Sistemi
TURK AI tarafından geliştirilen Öksürük Ses
Analizi İle COVID-19 Ön Teşhis Sistemi ile,
COVID-19 olduğundan şüphe duyan vatandaşların,
sağlık kurumlarına başvurmadan, öksürük sesini
mobil uygulama üzerinden kaydetmesi aracılığıyla
vatandaşın risk taşıyıp taşımadığının tespitinin
yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanılarak
yapılması, sağlık kuruluşlarındaki gereksiz
başvuruların bu yöntem ile azaltılıp öncelikli olarak
test yapılacak vatandaşların hızlıca belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
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Bilkent CYBERPARK
Tarafından COVID-19’a
Karşı Alınan Tedbirler
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Bölgemize C1 girişinden (araç içinde) ve bina girişlerinden giriş yapan
herkesin vücut ısıları temassız ateş ölçer ile Güvenlik Personelimiz tarafından
kontrol edilecektir. Bu konuda Güvenlik Personeline destek ve yardımcı
olunması gerekmektedir.
Binalara maske ve eldiveni olmayan kurye, kargo personeli alınmamaktadır.
Binaların uygun alanlarına, maske ve eldivenlerin biriktirildiği çöp kutuları
yerleştirilmiştir. Bu çöpler ayrı olarak toplanarak Belediye’ye teslim
edilmektedir. Maske ve eldiven atıklarının bu kutulara atılması gerekmektedir.
Binaların giriş çıkış yönleri ayrılmıştır.
Binalarda yer alan panolara salgına ilişkin uyarılar ve tedbir önlemlerine ilişkin
afişler asılmıştır.
Bina girişleri ve otopark girişlerine sensörlü el dezenfektan üniteleri
konulmuştur. Girişlerde bulunan el dezenfektanı kullanımına hassasiyet
gösterilmesi gerekmektedir.
Güvenlik Bankoları ve Asansör önlerine sosyal mesafe ile ilgili zemin
işaretlemeleri yapılmıştır.
Bina ortak alanlarında yer alan banklar ve oturma grupları sosyal mesafe
kuralına göre düzenlenmiştir.
Teknik, Güvenlik ve Temizlik Personeli’ne COVID-19’dan korunma yolları ile
ilgili eğitimler verilmiştir.
Teknik, Güvenlik ve Temizlik Personeli maske, eldiven vb. her türlü koruyucu
ekipmanları kullanmaktadır.
Asansörler kabin iç-dış yüzeyleri, turnikeler, kapı kolları, tuvaletler vb. alanlar
dezenfektan ile düzenli olarak temizlenmektedir.
Bölgemizde yer alan bütün binalarımızın ortak alanlarında (WC, koridorlar,
bina girişleri, asansörler, toplantı odaları vb.) Ultra Volume Yöntemi
(ULV) ile püskürtme işlemi uygulanarak dezenfekte işlemleri haftada bir
gün yapılmakta olup dezenfekte işlemi 1 Haziran itibari ile haftada 2 gün
yapılacaktır.
Cyberplaza A ve B Blok’ta bulunan Yangın ve Servis kapıları açık bırakılarak
elle temas edilmesi önlenmiştir.
Ortak alanlarda ofislere giriş kapıları açık bırakılarak elle temas edilmesi
önlenmiştir.
Farklı binalarda farklı tipte klima sistemleri bulunmaktadır. Bu klima tiplerine
uygun olarak tedbir amaçlı teknik düzenlemeler (dezenfektan işlemleri,
ekstra filtreler, akış yönlendirmeleri vb.) yapılmaktadır.
COVID-19 önlemleri kapsamında mescitler kullanıma kapatılmış olup T.C.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak kurallara göre kullanıma açılacaktır.
COVID-19 önlemleri kapsamında yemekhaneler 30 Haziran’a kadar hizmet
vermeyecektir. Sıcak Kumanyalar bina girişlerinden dağıtılacaktır.
Bölgemizdeki kafe ve restoranlar T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. İçişleri
Bakanlığı’nın belirlediği önlemlere göre hizmet verecektir.
Bilkent Center Shuttle hizmeti COVID-19 önlemleri kapsamında 30 Haziran’a
kadar hizmet vermeyecektir.
Personel Servisleri hizmeti kullanıcı sayısı ve servislerin kapasitesine göre
sosyal mesafenin sağlanması akabinde başlanacaktır. 30 Haziran’a kadar
servis hizmeti verilmeyecektir.
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ONLINE PROGRAMLAR

Bilkent CYBERPARK’tan Girişimcilik
Dünyasına Online Destek!
COVID-19 pandemisi nedeniyle iş birlikteliklerinin ve her türlü etkinliğin azaldığı günümüzde
Bilkent CYBERPARK yürüttüğü birçok projeyi online ortama taşıyarak ekosisteme ve
girişimcilere destek olmaya devam ediyor.
Fikir aşamasındaki girişimciler için ücretsiz danışmanlık hizmeti “Online Girişimcilik Danışmanlık
Programı”, erken aşamadaki girişimcilere, alanlarında uzman mentorların katkısıyla destek
verildiği online program “Mentorum Benimle”, girişimcilik ekosistemine dair bilgilerin video
içerikler halinde yayınlandığı “Online Girişimcilik Kiti” ve sektör uzmanlarının katılımıyla canlı
olarak yayınlanan “Online Etkinlik Serisi” ile salgın sürecinde mesafeleri ortadan kaldıran Bilkent
CYBERPARK katma değerli hizmetleri ile girişimcilere yeni çözümler sunuyor.

Online
Girişimcilik
Kiti
Online Girişimcilik
Kiti ile girişimcilik
ekosisteminde
var olmak ve bu
ekosistemi yakından
tanımak isteyen
girişimcilerin
desteklenmesi
hedeflenmektedir.
Bu Kit ile tüm
girişimciler ve
girişimci adayları
için alanında uzman
mentorlardan,
çeşitli alanlarda
faaliyet gösteren
sektör liderine,
yatırımcılardan,
TTO uzmanlarına
kadar girişimciliğin
içinde yer alan
isimler tarafından,
girişimcilik alanında
sıkça kullanılan
anahtar terimler
üzerine tanıtıcı ve
bilgilendirici videolar
hazırlanmakta
ve CYBERPARK
Youtube hesabına
yüklenmektedir.

Mentorum
Benimle

Mentorum Benimle
programı ile teknoloji
tabanlı, en az ön
prototip aşamasında
olan girişimcilere
tamamen ücretsiz
ve online mentorluk
hizmeti verilmektedir.
Bu hizmet ile
firmasını ve ürününü
geliştirmek, daha ileriye
taşımak ve eksiklerini
gidermek isteyen
girişimcilere destek
sağlayan bir platform
sunulmaktadır. Program
kapsamında, girişimciler
alanlarında uzman
mentorlar tarafından
ürün geliştirme,
prototipleme, iş
geliştirme, fikri sınai
mülkiyet hakları ve
daha birçok farklı
alanda mentorluk
alabilmektedir.
Detaylı bilgi ve
başvuru için:
gitt@cyberpark.com.tr

Online
Girişimci
Danışmanlık
Programı
(E-GDP)

Girişimcilerin ve
girişimci adaylarının,
ticari değere
dönüşmesini planladığı
yenilikçi, teknoloji ve
Ar-Ge içeren tüm iş
fikirlerine açık “Online
Girişimci Danışmanlık
Programı” (E-GDP) ile
şirketleşme yolunda
tüm sorulara yanıt
sağlanmaktadır
Detaylı bilgi ve
başvuru için:
gdp@cyberpark.com.tr

Online
Etkinlik
Serisi
Bilkent CYBERPARK’ın
“Online Etkinlik
Serisi”nde, sektöründe
uzman konuk ve
konuşmacıların katılımı
ile düzenlenen online
panel ve webinarlar
ile girişimcilik
ekosisteminden,
teknolojik gelişmelere
ve kurumsal
faaliyetlere kadar
birçok güncel konu
hakkında bilgi sahibi
olunabilmektedir.
Online platformlar
üzerinden canlı olarak
yayınlanan etkinlikler
meraklı ve bilgi sahibi
olmak isteyen tüm
teknoloji şirketlerinin,
çalışanlarının ve
girişimci adaylarının
ilgisini çekecek
güncel konular
üzerinde
çeşitlendirilmektedir.
Etkinlikler
CYBERPARK sosyal
medya hesaplarından
takip edilebilir.
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GÜNCE

Hibe Teşvik
Programları
ve Uluslararası
İş Geliştirme
Bilgi Günü

İran
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı
CYBERPARK’ı
Ziyaret Etti
İran İslam Cumhuriyeti Bilimden ve
Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Sorena
SATTARİ ve İran İslam Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçisi Sayın Mohammad
FARAZMAND beraberindeki heyeti, 21
Ocak 2020 tarihinde bölgemizde ağırladık.

Hibe Teşvik Programları ve Uluslararası
İş Geliştirme Bilgi Günü, 28 Ocak 2020
Salı günü kahve sohbetleri eşliğinde
ODS Danışmanlık iş birliğinde ve
Bilkent CYBERPARK ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.
KOSGEB Yurt Dışı Pazara Giriş Destek ve
Ar-Ge İnovasyon Destek Programları, T.C.
Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri
Yetkinlik ve Tasarım ve Ürün Geliştirme
Projeleri ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı hakkında bilgilendirme yapılan
etkinlikte; desteklerden faydalanmak için
dikkat edilmesi gereken hususlar, yönetim,
işe alım, ihracat ve stratejik planlama konu
başlıklarında bilgilendirme yapıldı.
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İran Heyeti ile Bilkent CYBERPARK olarak
yürüttüğümüz projeleri paylaşarak, önümüzdeki
dönem gerçekleştirebileceğimiz iş birlikleri
hakkında görüş alış verişinde bulunduk.
Görüşmelerin ardından firmalarımızdan Ekin
Soft’u ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi
alan İran Heyeti, Türkiye’deki diğer temaslarını
gerçekleştirmek üzere bölgemizden ayrıldı.

BilgeAdam Teknoloji Günleri Test
Mühendisliği ve Kalite Yönetimi Semineri
Bilkent CYBERPARK ev sahipliğinde gerçekleşen
BilgeAdam Teknoloji günleri devam ediyor. Teknoloji
Günleri serisi kapsamında 3. etkinlik olan Test
Mühendisliği ve Kalite Yönetimi Semineri, 6 Şubat
2020 tarihinde keyifli bir networking etkinliği ile
başladı.
Seminerde test mühendisliğinin yazılımdaki rolü, testin yazılım
kalitesine etkisi, yazılım kalite güvencesi ve kalite ölçümleri gibi
konular ele alındı.
Bölgede yer alan firmaların kapasite artırmasına yönelik
seminerler Bilkent CYBERPARK ev sahipliğinde devam edecek.

Global Game
Jam 2020

Oracle Ürün
Yönetimi Eğitimi

Her yıl tüm dünyada yüzlerce merkezde
binlerce oyun geliştiriciyi buluşturan GGJ
2020 etkinliği, bu sene Bilkent Üniversitesi
Oyun Geliştiricileri Kulübü tarafından 31
Ocak – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında
Bilkent CYBERPARK’ta düzenlendi.

Bilişim ve Teknoloji Sektöründe
Ürünleşme ve Ürün Yönetimi Eğitimi,
20 Ocak 2020 Pazartesi günü kahve
sohbetleri eşliğinde Oracle iş birliğinde
ve Bilkent CYBERPARK ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.

Çok sayıda oyun geliştiriciyi bir araya getiren
etkinlikte katılımcılar 2020 yılına özel olarak
belirlenen temadan yola çıkarak, 48 saat içinde
çalışan bir oyun geliştirmeyi hedeflediler. 48 saat
sonunda çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu
28 geliştirici tarafından oluşturulan takımlar,
geliştirdikleri oyunların sunumlarını gerçekleştirdi.

Günümüzde bilişim ve teknoloji sektöründe
çalışan firmaların ürünleşme çabaları,
ürünleşmenin faydaları ve kar maksimizasyonu
için ürün yönetimi başlıklarının işlendiği eğitim,
Oracle – ERP ve EPM Ürünleri İş Geliştirme
ve Strateji Direktörü Makbule SHKALLA
TUNCERLİ tarafından sağlandı.
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T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat
Destekleri Bilgilendirme Toplantısı
CYBERPARK’ta Gerçekleştirildi

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler
Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel
Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Sn. Fatih
AYDIN, Ticaret Uzmanları Sn. Gamze
KÜÇÜK ve Sn. Ahmet GÜNEŞ’in katılım ve
sunumlarıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından
sağlanan ihracat destekleri hakkında, 4
Mart 2020 Çarşamba günü, detaylı bir
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Bilkent CYBERPARK Dr. Fikret Yücel Konferans
Salonu’nda yüksek bir katılım ile gerçekleşen
toplantıda özellikle bilişim ve yazılım firmalarına
yönelik tasarlanmış destek mekanizmaları üzerinde
duruldu. Oyun ve mobil uygulama geliştirme, yurt
dışı fuar katılımı, yurt dışı birim açma, reklam,
tanıtım ve pazarlama gibi bilişim firmalarının
uluslararasılaşma ve ihracat kapasitelerini artırma
amacıyla kurgulanan destekler detaylı bir şekilde
katılımcılarla paylaşıldı.

BİGG MARKA Programı’nın
bugüne kadar 54 girişimci
ekibin, toplamda 10
Milyon TL hibe alarak
şirketleşmesine destek
olduğunu
biliyor muydunuz?
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Bilişim ve yazılım firmalarının ihracatlarını artırmaya
yönelik desteklerin önümüzdeki dönemlerde de
devam edeceği ve yeni teşviklerin de kısa bir
süre içerisinde açıklanacağı belirtilen toplantı,
katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona
erdi.

Flatart Dijital
Pazarlama Etkinlik
Serisini Başlattı!

Flatart tarafından organize edilen Dijital
Pazarlama etkinlik serisi Digitalks’un ilki, Bilkent
CYBERPARK ev sahipliğinde 13 Mart 2020’de
gerçekleşiti.
Dijital pazarlama alanında bilgi sahibi olmak isteyen
firmalarımızın yoğun katılımıyla yapılan serinin ilk
konferansı, üç farklı konuşmacının sunumlarıyla başladı.
Popupsmart Ürün Yöneticisi Alattin Emre ELBEYOĞLU,
E-ticaret Dönüşüm Oranlarını Artıracak Yöntemler;
Flatart Ajans Direktörü Murathan YILDIRIM, İçerik
Stratejisi Yönetimi ve Onedio SEO Yöneticisi Metehan
YEŞİLYURT da Yapay Zeka ve Semantik SEO konularını
ele alarak keyifli sunumlar yaptılar.
Dijital pazarlama alanında daha fazla bilgi aktarmak
ve daha geniş kitlelere ulaşmak için Digitalks’un farklı
konseptlerle devam etmesi planlanıyor.

Girişimciler
için Bilişim
ve İş Hukuku
Semineri

Girişimciler için Bilişim ve İş
Hukuku Semineri, 26 Şubat
2020 Çarşamba günü kahve
sohbetleri eşliğinde Yaz Hukuk
& Danışmanlık iş birliğinde
ve Bilkent CYBERPARK ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
Pay sahipliği sözleşmeleri, rekabet
yasağı, elektronik ticaret, fikri mülkiyet
hakları ve kişisel verilerin korunması
kanunu başlıklarının işlendiği seminer,
Yaz Hukuk ortakları Avukat Elif Petek
ÖZLÜ ve Avukat Göksun Gökçe
GÖNDERMEZ tarafından sağlandı.
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Devlet Malzeme
Ofisi BİGG
Girişimcileri ile
Buluştu

Kamu pazarına satış yapmayı
düşünen 2019 – 1 ve 2. dönem
BİGG girişimcilerinin fikir
aşamasında iş modeli oluşturma,
pazar stratejileri, pazar kanalı,
gelir modeli vb. konularında bilgi
sahibi olmaları için 11 Mart 2020
tarihinde, Devlet Malzeme Ofisi
tarafından farkındalık eğitimi
düzenlendi.
Bilkent CYBERPARK’ta verilen
eğitimde, BİGG MARKA girişimcilerimiz
özel sektürün yanısıra, kamu sektörüne
giriş, kamudaki satış alanları ve
avantajları hakkında bilgi sahibi oldular.
Eğitimler DMO ekibi tarafından ve
TÜBİTAK personelinin katılımıyla
gerçekleştirilerek, girişimcilerin kamu
sektörü çalışanları ile de tanışmaları
sağlandı.

TOBB Polatlı Fen Lisesi Öğrencileri
CYBERPARK’ı Ziyaret Etti!
TOBB Polatlı Fen Lisesi 11. - 12. sınıf
öğrencileri, 18 Şubat 2020 Salı günü
Bilkent CYBERPARK’ı ziyaret etti.
Bilkent CYBERPARK ve girişimcilik
hakkında bilgi verdiğimiz etkinlikte 45
öğrenci, girişimcilerimiz ile bir araya
geldi. Firmalarımızdan Atarlabs, Hercules,
Barakatech ve İnfinia öğrencilerle ürün ve
hizmetleri hakkında bilgi paylaştı.
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Bilkent CYBERPARK’ta
Girişimcilik Paneli
Bilkent Üniversitesi öğrencileri, Bilkent
Üniversitesi GE 401-402 Yenilikçi Tasarım
ve Girişimcilik dersi kapsamında, 4 Mart
2020 tarihinde Bilkent CYBERPARK’ta
düzenlenen Girişimcilik Paneli’ne katıldı.
Bilkent CYBERPARK ve Girişimcilik sunumu ile
başlayan etkinlikte, öğrencilere CYBERPARK’ın
katma değerli hizmetleri ile girişimcilik ekosistemi
anlatıldı ve ardından BİGG MARKA programı
tanıtıldı. CYBERPARK sunumundan sonra
gerçekleşen Girişimcilik Paneli’nde; firmamız
HOP, BİGG MARKA mezunlarımız Neurocess ve
Seyisco’nun başarı hikayelerini anlattıkları keyifli
bir sohbet gerçekleştirdik.

Bilkent
CYBERPARK
WBAF 2020’de!
Bilkent CYBERPARK, 17-18 Şubat
2020 tarihlerinde İstanbul Swissotel
The Bosphorus’da gerçekleşen World
Business Angels Investment Forum
(WBAF) World Congress 2020’ye
katıldı. CYBERPARK’ın teknoloji
sponsoru olarak yer aldığı foruma
birçok uluslararası girişimci ve
yatırımcı yoğun ilgi gösterdi.
Bilkent CYBERPARK firmalarından; 3D
printerlara yeni bir boyut kazandıran Artı Boyut,
dönüşüm optimizasyonu alanında faaliyet
gösteren ve SaaS girişimi olan POPUPSMART,
modern kapalı alan tarımcılığında faaliyet
gösteren OL Otomasyon, mikromobilite girişimi
HOP, akıllı kimlik doğrulama ile ArkSigner,
tüketici içgörüleri alanında veri analizi sağlayan
Kimola, WBAF’de ürünlerini sergileyerek yerli ve
yabancı yatırımcılar ile bir araya geldi.

Etkinliğin ikinci gününde firmalarımız, WBAF
2020 Global Fundraising Stage’de yatırımcıların
karşısına çıkarak sunumlarını gerçekleştirme
fırsatı buldu. Sahneye çıkan girişimcilerimizden
HOP Scooter, WBAF Komitesi tarafından
seçilerek Due Diligence sürecine girmeye hak
kazanan 13 girişimden biri oldu.
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Bilkent CYBERPARK
Online Etkinlik Serisi
Uzaktan Çalışma
Kültürü

Bilkent CYBERPARK tarafından
düzenli olarak gerçekleştirilecek
Webinar dizisinin ilki, Uzaktan Çalışma
Kültürü Paneli; Bilkent CYBERPARK
Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN
moderatörlüğünde, BilgeAdam Genel
Müdür Yardımcısı Bora ŞEN, Microsoft
Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Dr. R.
Erdem ERKUL ve Meteksan Savunma
Genel Müdürü Selçuk ALPARSLAN’ın
katılımlarıyla 9 Nisan 2020 tarihinde
gerçekleşti.

Farklı sektörlerde iş yapış biçimlerinin
değişimine değinilerek başlayan webinarda,
Bora ŞEN, BilgeAdam’ın hazır bir altyapıya
sahip olması ile online eğitimlere kısa bir
sürede geçebildiklerinden bahsederken;
uzaktan çalışmanın ve dijitalleşmenin de bu
süreçte iş dünyasında yapılabilirliğinin görülmeye başlandığını söyledi. Ofiste çalışma ve uzaktan
çalışmanın bir arada yürütüldüğü hibrid sistemin Microsoft’ta önceden beri var olduğunu belirten
Dr. R. Erdem ERKUL, uzaktan çalışma kavramının 1979 yılında “benzinden tasarruf” için tartışılmaya
başladığından bahsederek konu ile ilgili istatistiki veriler paylaştı. Selçuk ALPARSLAN ise, bu
süreçte Meteksan Savunma’da alınan önlemlerden bahsederken, güvenlik konusuna dikkat çekti.
Uzaktan çalışmanın çalışma kültürümüze olumlu ve olumsuz etkilerinin olabileceğinden bahseden
ALPARSLAN, bu sürecin daha iyi planlama, küreselleşme ve farklı kültürler ile iletişime geçmek için
iyi bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.
Oldukça yüksek bir katılımcı sayısı ile farklı platformlarda canlı olarak yayınlanan webinar,
katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

Siber Güvenliğin
Sosyal Mesafesi
Yoktur
Bilkent CYBERPARK Webinar dizisinin
ikinicisi, Siber Güvenliğin Sosyal Mesafesi
Yoktur konusu ile firmalarımızdan ATAR
Labs’ın CEO’su Burak DAYIOĞLU’nun
katılımıyla 17 Nisan 2020 tarihinde
gerçekleşti.
Uzaktan çalışma kavramının ATAR Labs
için yabancı olmadığını ve sahip oldukları
altyapı ile çalışmalarını önceden de bu şekilde
yürüttüklerini belirten Burak DAYIOĞLU,
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uzaktan çalışırken güvenlik konusunda dikkat
edilmesi gereken noktalar üzerinde durdu. Evde
kullanılan bilgisayarın, internetin ve şifrelerin
güvenli olması gerektiğine dikkat çeken DAYIOĞLU,
bu süreçte sıklıkla kullanılan programların
güvenilirliğinden ve firma olarak kullandıkları
araçlardan da bahsetti. Farklı platformlarda canlı
olarak yayınlanan Webinar, katılımcıların sorularının
yanıtlanması ile sona erdi.

Teknopark
Firmaları İçin
Güncel Gelişmeler
Bilkent CYBERPARK Webinar dizisinin
üçüncüsü, Teknopark Firmaları İçin
Güncel Gelişmeler Paneli, 21 Nisan
2020 tarihinde Bilkent CYBERPARK
Operasyon Destek Hizmetleri Müdürü
Tufan ÖZCANLI moderatörlüğünde,
Av. Ayşin Turgay SOYDAN, Ar-Ge ve
Teknokent SMMM Güven AYYILDIZ
ve Av. Seyfettin UZUNÇAKMAK’ın
katılımlarıyla gerçekleşti.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili temel
bilgiler ve güncel gelişmelerin aktarımasıyla
başlayan panelde, küresel salgın sürecinin
teknopark firmaları üzerindeki yansımaları,
mevzuatlarda gerçekleşen değişiklikler ve
iş hukuku ele alınarak, dinleyicilerin soruları
yanıtlandı. Yoğun ilgi gören panel, farklı
kanallar üzerinden canlı olarak yayınlandı.

4

Fikirden Üretime
ve Global
Pazarlara Yol
Haritası
Sistem Global iş birliğinde
gerçekleştirilen Fikirden Üretime ve
Global Pazarlara Yol Haritası konulu
online panel, 24 Nisan 2020 Cuma
günü Bilkent CYBERPARK tarafından
düzenlendi.
Vergi Danışmanlık Bölüm Başkan Yardımcısı
Adnan DİNLER, Globalleşme Koordinatörü
Birgül TUNÇ, Patent Genel Müdürü Erdem
KAYA, İnovaban Genel Müdürü Dr. Kazım
ACATAY, Kıdemli Hukuk Danışmanı Nihan
KANBİR ve Sistem Global Teknoloji Genel
Müdürü Prof. Dr. Onur BALCI’nın katılımı ile
gerçekleşen etkinlik, dinleyiciler tarafından
büyük ilgi gördü.
Panelde; fikir geliştirilmesi, şirket
kurulumu, vergi, risk ve mevzuat yönetimi
gereklilikleri, fikri mülkiyet hakları, destek
ve teşvikler, yeni pazarlara uyum sağlama
gibi fikirden üretime ve global pazarlara
uzanan süreç boyunca atılması gereken
önemli adımlar konuşuldu.
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5

Flip-up / Uluslararası
Büyüme, Yatırım
Alma ve Exit
Süreçlerinde Vergi
Planlaması Webinarı

Deloitte iş birliğinde
gerçekleştirilen Flip-up /
Uluslararası Büyüme, Yatırım
Alma ve Exit Süreçlerinde Vergi
Planlaması konulu webinar,
28 Nisan 2020 Salı günü
Bilkent CYBERPARK tarafından
düzenlendi.
Deloitte M&A Cross-border Tax Müdürü
Tuna SOLMAZ ve M&A Cross-border
Tax Direktörü Fatih ORGAN’ın katılımı
ile gerçekleşen etkinlik, dinleyiciler
tarafından büyük ilgi ile takip edildi.
Webinar boyunca yurt dışından yatırım
alma, şirket kuruluşuna ilişkin planlama,
fon girişi ve exit süreçlerinde vergi
yapılandırılması, durum tespiti, hisse
devir anlaşmaları, dijital ekonominin
vergilendirilmesi ve vergi planlaması
konuları ele alındı. Girişimcilerin yurt
dışında şirketlerini büyütme sürecinde
onlara yardımcı olacak vergi planlamaları
aktarılmasının ardından dinleyicilerin
vergi alanında merak ettiği sorularının
yanıtlanmasıyla etkinlik sona erdi.

6

Yatırım Dünyası:
Dün, Bugün ve Gelecek Paneli
Yatırım dünyasının önemli isimlerini
bir araya getiren Yatırım Dünyası:
Dün, Bugün ve Gelecek konulu online
panel, 30 Nisan 2020 tarihinde Bilkent
CYBERPARK Genel Müdürü Faruk
İNALTEKİN moderatörlüğünde, Diffusion
Capital Partners (DCP) Kurucu Ortağı
Altan KÜÇÜKÇINAR, Vestel Ventures
Genel Müdürü Metin SALT ve 212 Venture
Capital Genel Müdürü Numan NUMAN’ın
katılımlarıyla gerçekleşti.
Yaptıkları son yatırımlardan ve destekledikleri
girişimlerden bahseden KÜÇÜKÇINAR, SALT ve
NUMAN, yatırım almak isteyen girişimcilere de
tavsiyelerde bulundu. Yatırım dünyasının şu anki
durumunu değerlendiren yatırımcılar, sektörün
geleceğine dair yorumlar yaptı. Farklı platformlarda
canlı olarak yayınlanan webinar, katılımcıların
sorularının yanıtlanması ile sona erdi.
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BİZ’DEN
ARAMIZA
HOŞGELDİNİZ!

Bekir ALHAYIROĞLU
Ufuk Üniverstesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu. 2017 yılında
Bilkent Holding bünyesindeki Tepe Servis’te Satın Alma
Memuru olarak göreve başladı.
11 Mart 2020’de Bilkent CYBERPARK ailesine katılan Bekir,
Satın Alma Sorumlusu olarak görevine devam ediyor
ve CYBERPARK bünyesindeki satın alma faaliyetlerini
sürdürüyor.

Serkan BUDAYAN
Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü’nden 2007 yılında mezun
olan Serkan BUDAYAN, Mart 2020 yılı itibarı
ile Tesis Teknik Yöneticisi olarak CYBERPARK
ailesine katıldı.
Serkan, tesis yönetimi, işletme, elektrik altyapı
işleri ve benzeri faaliyetlerin sürdürülebilirliği
konularında destek sağlıyor.
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BİGG MARKA

BİGG MARKA
Bilgi Gününde
Yeni Dönem
Girişimcilerimiz ile
Buluştuk
BİGG MARKA programının 30 Aralık
2019 tarihinde açılan yeni dönemi ile
beraber başvurular alınmaya başlandı.
2020 yılında başlayan BİGG MARKA
yeni dönemi kapsamında; 15 Ocak 2020
tarihinde, program, eğitimler ve mentorluk
süreçlerinin girişimci adaylarımıza detaylı
olarak tanıtıldığı Bilgi Günü düzenlendi.
Bilkent CYBERPARK ve hizmetlerinin tanıtıldığı
sunumun ardından, BİGG MARKA programı
sürecinde yer alan temel girişimcilik eğitimleri,
bire bir iş geliştirme mentorlukları ve sektör
lideri firmalardan sağlanan dikey mentorluklar
anlatıldı. Bilgi Günü’nün devamında, iş
geliştirme mentorluklarını ve temel eğitimleri
sağlayan Viveka firması tarafından oryantasyon
gerçekleştirildi.
Girişimci adaylarının hayallerini
gerçekleştirmesine destek olan BİGG MARKA
programı tüm girişimci adaylarını bekliyor.

Teknoloji tabanlı iş fikirlerinizle
hayallerinize bir adım daha yaklaşmak için

www.biggmarka.cyberpark.com.tr
adresinden başvurularınızı yapabilir
ve iş planınızla şirketleşme şansı
yakalayabilirsiniz!

Girişimci Danışmanlık
Programı kapsamında
görüşmelerimize online
olarak devam ettiğimizi
biliyor muydunuz?
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BİGG MARKA
Girişimcileri
Yeni Döneme
Yine Çok İddialı
Başladı!
Teknoloji tabanlı iş fikirlerinin girişimci
ihtiyaçlarına göre kurgulanmış hizmetlere
ve Bilkent CYBERPARK farkı ile başarılı iş
planlarına dönüştürülmesini planlayan program
BİGG MARKA, yeni dönemde de başarı
hikayeleri yaratmaya hazır. BİGG MARKA yeni
dönem çağrısının ardından düzenlenen bilgi
gününden sonra, 26 Ocak 2020’de Temel
Girişimcilik ve İş Modeli Kanvası Eğitimi ile yeni
döneme başladık.
BİGG MARKA 1. Aşama faaliyetleri kapsamında
gerçekleşecek eğitim ve mentorluklara katılmaya hak
kazanan girişimci adayları, iş planlarını oluşturmak
üzere ilk adımlarını attı. Bilkent Üniversitesi’nden
Dr. Örsan ÖRGE tarafından verilen Temel Girişimcilik
ve İş Modeli Kanvası Eğitimi, Bilkent CYBERPARK’ta
gerçekleşti. Girişimciliğin temeli, iş modeli kavramı,
temel bileşenleri ve iş planı bileşenleri konularını ele
alan eğitim; katılımcıların yoğun ilgisi ile tamamlandı.
BİGG MARKA programı; temel eğitimler, teknik ve idari
eğitimler, bire bir iş geliştirme mentorlukları ve sektör
lideri firmalardan sağlanacak olan dikey mentorluklar
ile devam edecek. Aynı zamanda program kapsamında
ürün geliştirme alanında da destek sağlanarak, teknik
ve ön prototipleme mentorlukları da gerçekleştirilecek.

Mentorum Benimle
Programımız ile çeşitli
konu başlıklarında ücretsiz
mentorluk hizmeti
alabileceğinizi
biliyor muydunuz?
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BİGG MARKA Programı’nda
TÜBİTAK 2. Aşama’ya Geçecek
Girişimciler Belirlendi
Bilkent CYBERPARK TÜBİTAK 1512 Teknogirişim
Sermaye Desteği Programı’nda 2015 yılından beri
yürütmekte olduğu Uygulayıcı Kuruluş görevini
başarıyla devam ettiriyor. Bugüne kadar birçok
girişimcinin hayallerini gerçekleştirmesine destek
olan CYBERPARK, BİGG MARKA programı ile 54
girişimcinin toplamda yaklaşık 10 Milyon TL hibe
alarak şirketleşmesine destek oldu.
BİGG MARKA 2019 – 2. Çağrı dönemi kapsamında yaklaşık
150 başvuru arasından seçilen 65 girişimci; aldıkları
eğitim ve mentorlukar ile teknoloji tabanlı iş fikirlerini,
nitelikli iş planlarına dönüştürdü. İş planı yazma kampı
sürecinde girişimcilere verilen bire bir / online iş geliştirme
mentorlukları ve temel girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra,
teknoloji ve müşteri doğrulama işlemlerini de yapabilmeleri
için bire bir dikey mentorluklar sağlandı. Sektör lideri
firmalar tarafından sağlanan dikey mentorluklar sayesinde
girişimciler, iş fikri alanlarına uygun firmalar ile bir araya
gelerek teknoloji ve müşteri doğrulama seanslarını
tamamladılar. Girişimciler iş planlarını daha nitelikli bir
hale getirirken, aynı zamanda ürün geliştirme alanlarında
sağlanan destekler kapsamında ön prototipleme ve teknik
mentorluklar da aldılar.
Eğitimlerini ve mentorluklarını tamamlayan girişimciler 17
Mart 2020, Salı günü Bilkent CYBERPARK’ta gerçekleşen
Nihai Değerlendirme Komisyonu’na iş planlarını sundular.
Tüm gün süren jüride, girişimciler yoğun geçen iş planı
kampında geliştirme fırsatı buldukları iş planlarını,
akademisyen, yatırımcı ve sektör uzmanlarından oluşan jüri
üyelerine sundular. Gün sonunda ise TÜBİTAK 2. Aşama’ya
geçmeye hak kazanan 16 girişimci belirlendi.
BİGG MARKA programı, seçilen girişimcilere sağlanacak
olan bire bir mentorluklar ile devam edecek. Tüm
girişimcilerimizi gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik
eder, 2. Aşama’ya geçmeye hak kazanan girişimcilerimize
başarılar dileriz.
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BİLKENT TTO

www.tto.bilkent.edu.tr

Moleküler Biyoloji Bölümü’ne
Newton Fund İleri Düzey Burs
Projesi
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bölümü öğretim üyesi
Dr. Onur ÇİZMECİOĞLU, “Kanserle İlişkili Fosfoinozitid 3-Kinaz
Alt Türlerinden p110α ve p110β Aktivitesine Özgü Fosforilasyon
İmzalarının Tespiti” başlıklı projesiyle The Royal Society’den
Newton Fund İleri Düzey Burs Projesi desteği almaya hak
kazandı.
Proje, kanserdeki PI3K’in “suç ortaklarını” (yani protein hedeflerini)
tanımlamayı ve onları etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Böylece, doğrudan
PI3K inhibisyonu ile ilişkili toksik yan etkilerin, sadece kanser hücrelerine
özgü değişimlerin ortaya çıkarılıp hedef alınarak en aza indirilmesi
öngörülüyor.

Dr. Onur ÇİZMECİOĞLU

Bilkent’in 9. MSCA-IF Ödülünü
Dr. Halil OKUR Aldı
2019 MCSA IF Çağrısı değerlendirmesi sonucu
Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü ve Bilkent
UNAM’dan Dr. Halil İ. OKUR, iki yıl boyunca Avrupa
Komisyonundan fon almaya hak kazandı.
Dr. OKUR, araştırmalarında biyolojik yüzeylerin kimyasal
yapısı ile birlikte bu yüzeylerde gerçekleşen moleküler
etkileşimleri ve reaksiyonları anlamaya odaklanıyor. Bu
bağlamda, biyoyüzey araştırmalarında akla ilk gelen ve sıkça
kullanılan boya moleküllerine alternatif olarak her biyolojik
yapının temel yapı taşlarından birisi olan su moleküllerini
inceleyerek biyokimyasal değişimleri moleküler seviyede
anlamayı hedefliyor.
Dr. Halil OKUR
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Dr. Bahar
DEĞİRMENCİ
UZUN’a EMBO
Desteği

Dr. Bahar DEĞİRMENCİ UZUN

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
öğretim üyesi Dr. Bahar DEĞİRMENCİ
UZUN, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü
(EMBO) Kurulum Desteği almaya layık
görüldü.
Dr. Bahar DEĞİRMENCİ UZUN, bu yıl bu hibe
programı kapsamında desteklenmesine karar
verilen 9 bilim insanından birisi oldu.
Kurulum Desteği Hibe Programı’nın amacı,
yaşam bilimleri konusunda çalışmakta
olan genç bilim insanlarını, program üyesi
ülkeler (2019 çağrısına katılan program
üyesi ülkeler Türkiye, Polonya, Portekiz, Çek
Cumhuriyeti’dir) içerisinde kendi araştırma
gruplarını kurmaları konusunda desteklemektir.
Programla öncelikli olarak amaçlanan, üye
ülkelerde yaşam bilimlerini güçlendirmek
üzere araştırmacıların ülkelerine dönerek kendi
laboratuarlarını kurmalarını sağlamaktır.
Kazanan bilim insanları 3 ila 5 yıl süreyle kendi
ülkelerindeki fon sağlayıcı kuruluşlardan yıllık
50.000€ destek alacaktır. Bu destek TÜBİTAK
tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca ödüle layık
görülen kişiler EMBO genç araştırmacılar ağına
dahil olacak ve Avrupa Bilim Topluluğu’na
entegrasyonları kolaylaşacaktır.
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Bilkent
Projelerine
TÜBİTAK
Uluslararası
Lider
Araştırmacılar
Desteği
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme
Programı (BİDEB) 2232 - Uluslararası
Lider Araştırmacılar Desteği
kapsamında, Mühendislik Fakültesinden
Doktor Öğretim Üyesi Erdinç TATAR,
Araştırmacı Sedat ÖZER, Fen
Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi
Serkan BELKAYA, İktisadi İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesinden Doktor
Öğretim Üyesi Eliza GHEORGHE
ve Bilkent Üniversitesi UNAM’dan
Doktor Öğretim Üyesi Aykut ERBAŞ,
Assistant Professor of Practice İbrahim
SARPKAYA, Doktor Öğretim Üyesi
Fatih İNCİ, Araştırmacı Gürkan YEŞİLÖZ
projeleriyle desteklenmeye hak kazandı.
2232 Programı’nın amacı ülkemiz açısından
stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek
projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında
yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya
teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve
yurt dışında çalışma deneyimine sahip, başta
Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli
araştırmacıların yurt dışından Türkiye’ye
gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını
Türkiye’nin önde gelen üniversite, sanayi
kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında
yürütmelerini sağlamaktır.

Mentor Arayüzleri Tanıtım Etkinliği
TÜBİTAK, BİGG+Mentor Arayüzü Çağrısı
kapsamında, 8 Ocak 2020 tarihinde Mentor
Arayüzleri Tanıtım Etkinliği düzenledi.
17 Aralık 2019 tarihinde açıklanan TÜBİTAK BİGG+
Mentor Arayüzü Çağrısı sonucunda Bilkent
CYBERPARK’ın da iş birliği kuruluşu olduğu
ArGeMentor+ projesi kabul aldı.
BiGG+ Çağrısı’nın amacı, araştırma ve yenilik
alanlarına ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin ve
verimli kullanılması, TÜBİTAK TEYDEB Programları
kapsamında desteklenen KOBİ’lerin ürün ve
hizmetlerinin ticarileştirmesi, bu KOBİ’lerin yeni
pazarlara girmesi ve ihracat kapasitelerinin artırılması
için mentorluk mekanizması geliştirilip uygulanmasıdır.

8 Ocak 2020, TÜBİTAK Başkanlık, Ankara

TÜBİTAK’ın bu çağrı kapsamında düzenlediği, Çağrı
sonucu beklentilerin paylaşıldığı etkinlik TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın açılış konuşması ile
başladı. Bilkent TTO Direktörü A. Hakan ÖZDEMİR’in
katıldığı etkinliğe, başta desteklenen kurumlar
olmak üzere iş birliği yapılan kuruluş temsilcileri,
süreçte görev alacak mentorler ve mentorluk hizmeti
sağlanacak olan KOBİ’ler de katıldı.

Teknoloji Transfer Ofislerinin
Etkinliğinin Analizi Kapanış Çalıştayı
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü adına
TTGV tarafından yürütülen “Teknoloji Transfer Ofislerinin Etkinliğinin Analiz
Edilmesi” çalışması kapsamında, 2019 yılı içerisinde 63 TTO ile mülakat
gerçekleştirildi, 200 paydaş ile toplantı veya bire bir görüşme yapıldı ve 230
paydaşın görüşleri toplandı. TTO Etkinlik Analizi Kapanış Çalıştayı, 14 Ocak
2020 tarihinde gerçekleşti.
Çalıştayda uluslararası teknoloji transfer politika ve uygulama örneklerinden öne çıkan
unsurlar, elde edilen araştırma bulgularının sunulması ve çalıştay katılımcılarıyla bulguların
değerlendirilmesinin ardından, TTO’ların etkinliğine ilişkin sorun alanları değerlendirildi.
Etki analizi süresince düzenlenen, Bilkent TTO’nun da destek verdiği toplantılar ve kapanış
çalıştayına direktörümüz A. Hakan ÖZDEMİR de aktif olarak katıldı.
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Bilkent UNAM Strateji Toplantısı
16 Ocak 2020’de Bilkent UNAM’da Strateji Toplantısı gerçekleştirildi.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih KAÇIR, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M.İ.
Safa KAPICIOĞLU, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL ve Rektörümüz Prof. Dr. Abdullah
ATALAR’ın katıldığı toplantıda, Bilkent TTO’yu temsilen direktörümüz de A. Hakan ÖZDEMİR de
yer aldı.

16 Ocak 2020, Bilkent UNAM, Ankara

HAVELSAN H-ARF Artırılmış
Gerçeklik Platformu Tanıtım
Toplantısı
HAVELSAN, Bilkent Üniversitesi ile arasındaki iş birliklerine bir
yenisini eklemek için Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü ile 17 Şubat 2020’de tekrar bir araya geldi
HAVELSAN tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli Artırılmış Gerçeklik
Platformu H-ARF tanıtıldığı toplantıya biz de Bilkent TTO olarak katılarak, iş
birliği olasılıklarını değerlendirdik.
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Bilkent UNAM
Stratejik
Ar-Ge Birliği
Proje Toplantıları

Bilkent UNAM’ın 2018 yılında TÜBİTAK 1004
Programı kapsamında “İleri Malzeme Yüksek
Teknoloji Platformları ile Elektronik ve Optik
Bileşen Üretimi için Stratejik Ar-Ge Birliği” projesi
ile desteklenmesi kapsamında faaliyetleri devam
ediyor.
Bu çağrının amacı yükseköğretim kurumları araştırma
altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri
ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak
geliştirdikleri ürün ya da teknolojileri, özel sektöre
transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının
oluşturulmasıdır.
Bilkent UNAM, 20-21 Şubat 2020 tarihinde bu
kapsamda projede yer alan TAI, Şişecam, Mir Ar-Ge,
Vestel firma temsilcileri ve diğer ortak üniversitelerden
akademisyenlerin yer aldığı proje ekibi ile bir araya geldi
ve 26 Şubat 2020 günü TÜSSİDE’ne (Türkiye Sanayi Sevk
Ve İdare Enstitüsü) hazırlanan rapor sunuldu. Bilkent TTO
olarak her türlü destek için Bilkent UNAM’ın yanındaydık.

Pizza Seminerleri

4 Mart 2020, ODTÜ, Ankara

4 Mart 2020 tarihinde, İTÜ Arı Teknokent
Genel Müdürü Deniz TUNÇALP, ODTÜ
TEKPOL tarafından düzenlenen Pizza
Seminerleri kapsamında ODTÜ’de
“Girişimcilik Ekosistemine Ne Lazım?”
konulu bir konuşma yaptı.
Büyük ilgi gören seminere, ekosistemdeki diğer
paydaşlarla birlikte Bilkent TTO olarak biz de
katıldık.

Akademik
Girişimcilik
Seminer Dersi
Sanayi, iş dünyası, sivil toplum
kuruluşlarından konuk konuşmacıların
yanı sıra akademisyenlerin de katılımıyla
planlanan seminer dersi kapsamında
Direktörümüz A.Hakan ÖZDEMİR, Elektrik
Elektronik Mühendisliği öğrencilerine
“Akademik Girişimcilik” konusunu anlattı.
Bu seminer derslerinin amacı; öğrencilerin
mesleki veya kariyer gelişimlerine veya bakış
açılarına katkıda bulunmak, teknolojideki
güncel konuları, eğilimleri veya zorlukları
tartışmak, teknolojinin ve mühendisliğin sosyal,
politik, kültürel, etik, yasal, ekonomik, çevre ve
sürdürülebilirlik, sağlık ve güvenlik, güvenilirlik
veya benzer boyutlarıyla ilgili bilgilenmelerini
sağlamaktır.

  47

ODTÜ TTO IP Strategy Academy Tech Transfer Talks Etkinliklerine
Katıldık
6 Ocak 2020 tarihinde ODTÜ TTO IP Strategy Academy –
Tech Transfer Talks kapsamında, International Institute
for Management Development (IMD)’dan Emeritus
Profesör Georges HAOUR’ın “Efektif Teknoloji Transferi”
konusunda tecrübelerini paylaştığı bilgilendirme
toplantısına katıldık.

6 Ocak 2020, ODTÜ, Ankara

Yine ODTÜ TTO IP Strategy Academy – Tech Transfer Talks
etkinlikleri kapsamında, 20 Şubat 2020 tarihinde ise, ODTÜ
KKM’de düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan DCP
fon yöneticilerinden Sn. Altan KÜÇÜKÇINAR’ı dinledik. “Girişim
sermayesi, yatırımlar ve yatırım süreçleri” konulu sunumda girişim
sermayesi fonlarının diğer fon kaynaklarından farkları, yatırım
öncesi ve sonrası nasıl değer yarattığı gibi konulara değinilirken;
girişim sermayesi fonlarının dağıtımı esasında incelenen kriterler,
problemin doğru tespit edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken
hususlar üzerinde duruldu.

Çeşitli Sektörlerden Firmaları Tanımaya
ve Akademisyenlerimizle Eşleştirmeye
Devam Ediyoruz
Bilkent CYBERPARK
Teknoloji Geliştirme
Bölgesi’nde veya farklı
bölge / şehirlerde yer
alan firmalarla geçtiğimiz
dönemde de temaslar
kurarak iş birlikleri
geliştirebilmek amacıyla
görüşmeler yaptık.
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Akademisyenlerimiz ve firma temsilcilerini olası iş birliği konularını
değerlendirebilmeleri için bir araya getirdik. Bilkent CYBERPARK’ta yer alan
firmalardan BNCOOL Mühendislik’i 23 Ocak 2020 tarihinde, Gerade Yazılım’ı 11
Şubat 2020 tarihinde, APPS Bilgi Teknolojileri’ni 13 Şubat 2020 tarihinde, Hercules
Biyomedikal’i 19 Şubat 2020 tarihinde, Limak Teknoloji’yi 3 Mart 2020 tarihinde
ziyaret ederek bu firmaların Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Yine Bilkent
CYBERPARK’ta yer alan Artı Boyut firması ile Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bölümü’nden bir akademisyenimizi 6 Ocak 2020 tarihinde, YD Yazılım temsilcileri
ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden bir akademisyenimizi 9 Ocak
2020 tarihinde üzerinde çalışmayı planladıkları projeyi görüşmek üzere ofisimizde
ağırladık. 10 Mart 2020 tarihinde, “Kablosuz Haberleşme” konusunda olası iş
birliklerini değerlendirmek üzere VESTEL firması temsilcileri ile Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü’nden iki akademisyenimizi online bir toplantı organize ederek
görüştürdük. 29 Ocak 2020 tarihinde HAVELSAN temsilcilerini üniversitemizde
ağırlayarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerimizle bir araya getirdik.

TSSK 7. Proje Pazarı Zirvesi’ndeydik!

5 Şubat 2020, ODTÜ TSSK, Ankara

Ana teması “Sektörel İş Birliği ve Nitelikli İş Gücü” olarak
belirlenen TSSK 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi;
Milli Savunma Bakanlığı ve SSB desteğiyle, T.C. Ticaret
Bakanlığı, TÜBİTAK, ASO ve SASAD iş birliğiyle,
ODTÜ TEKNOKENT Savunma Sanayii Kümelenmesi
tarafından 5 Şubat 2020 tarihinde ODTÜ Kültür ve
Kongre Merkezi’nde düzenlendi.
Bilkent TTO Üniversite Sanayi İş Birliği Ekibi olarak katıldığımız
etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından savunma sanayiinde
faaliyet gösteren pek çok firmanın standını ziyaret ederek tanışma
fırsatı bulduk.

TEYDEB 1501 ve
1507 Programları
Bilgilendirme
Toplantısı

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı (TEYDEB)
kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların
başvuru yapabilecekleri “1501-Sanayi ArGe Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge
Başlangıç Destek Programı” nın yılda iki kez
açılacak çağrılarla yürütülmesi kararı alındı.
Bu doğrultuda; 1501-Sanayi Ar-Ge Destek
Programı 2020 yılı 1. Çağrısı ve 1507-KOBİ Ar-Ge
Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı, 2
Ocak 2020 itibariyle açıldı. Çağrılı sürece geçen
bu programlar ile ilgili 14 Ocak 2020 tarihinde
TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza GÜRSEY Konferans
Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına
Bilkent TTO da Bilkent CYBERPARK ile birlikte
katıldı. TÜBİTAK Başkanı Sn. Hasan MANDAL ve
TEYDEB Başkanı Sn. Mehmet ASLAN tarafından
yapılan sunumlarda, çağrılı sisteme geçişin
nedenleri ve bundan sonra sürecin ilerleme şekline
yönelik detaylı bilgi aktarıldı.
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FİRMALARIMIZDAN

FİGENSOFT
1997 yılında kurulan Figensoft, Ar-Ge faaliyetlerini Bilkent
CYBERPARK’ta gerçekleştiriyor. Ana faaliyet konusu olan
mesajlaşma servislerini Posta Güvercini markası ile sunan
Figensoft, toplu SMS konusunda ülkemizdeki faaliyetteki en
eski firmadır. Yurt dışına çok erken dönemde açılan, 2005
yılında Azerbaycan’da şirket kurarak oradaki ilk toplu SMS
firması olan Figensoft’un 2009 yılında KKTC’de kurduğu
şirket ile adanın toplu mesajlaşma firması olmasını, 2013
yılında Gürcistan’da kurduğu şirket izledi.
Bölgeselden Globale Yolculuk
İsmail BAYRAKTAR
Genel Müdür

Figensoft, çevre ülkelerdeki şirketlerden sonra 2015 yılının başlarında
rota ve yöntem değişikliğine gitti. Önce Telefonica ardından T-Mobile
ile global bulk SMS partnerlik anlaşmaları imzaladı. Global 5 büyük
operatörün partneri olarak bugün dünyanın her ülkesinde toplu
SMS gönderimi yapıyor. Figensfot, GSMA Associate Member olan
Türkiye’nin tek toplu SMS firması oldu.
Firma; Türk Havayolları, Arçelik, LC Waikiki, Sun Express gibi pek
çok global Türk markasının tüm dünyada SMS trafiğini yönetiyor.
Aynı zamanda Apple gibi global markaların Türkiye ve KKTC SMS
gönderimlerini yapıyor.

www.figensoft.com

Ar-Ge ile Büyümek
Firmanın büyümesinin temelinde Ar-Ge bulunuyor. Figensoft, farklı
ülke/sektörlerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını görerek, ayda sadece
onlarca/on milyonlarca adet SMS gönderen farklı kurumların
ihtiyaçlarına karşılık veren çözümler üretti. Figensoft, 1000’den fazla
yazılım ile entegrasyon yaparak uygulama içinden SMS gönderimini
gerçekleştirerek, 10’dan fazla API ve entegrasyon çözümü geliştirerek
her kurumun ihtiyacını karşılar hale geldi.
Çözümlerimizde çoklu dil desteği de bulunuyor. Ara yüzler farklı
dillerde çalışmakta ve SMS gönderimi Arapça, Rusça gibi farklı dillerde
gönderiyi destekliyor. Tüm ürünlerimizi kendi mühendis ekibimiz ile
geliştirmekte, dışarıdan hizmet almamaktayız.
Hedef: Güçlü Global Bir Şirket
Bölgesel olarak elde ettiğimiz deneyimler globalde satış yapmak
için bize güç verdi. Globalde elde ettiğimiz ilk başarılar, geleceğe
güvenle bakmamızı sağladı. Yeni hedefimiz güçlü bir global oyuncu
olmaktır. Bu amaçla yeni ürünlere ve global satış gücümüze yatırım
yapıyoruz. Toplu SMS, toplu e-posta, push mesajı dünyadaki yeni
mesajlaşma çözümleri ile bir araya getirip; kolay ve etkin şekilde farklı
kanallardan mesajlaşmayı sağlayacak yeni çözümümüz üzerine Ar-Ge
faaliyetlerimiz sürüyor. Bunun yanında global pazardan daha fazla pay
almak üzere dünyanın her yerindeki potansiyelleri değerlendiren satış
ekibimizi güçlendiriyoruz.
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INNOLOGY
2013 yılında Bilkent CYBERPARK’ta faaliyete geçen Innology,
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknogirişim
Sermaye Desteği ile 3 ortak tarafından kuruldu. Firmamız,
günümüz şehirlerinin güncel problemlerini adresleyen ve
geleceğin şehirlerine güç veren çözümleri ile akıllı şehirler
alanında 7 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürüyor.
Yiğit KİPMAN
Kurucu Ortak & CEO

www.innology.com.tr

Kurum Yeteneklerimiz
Tamamı alanında uzman Ar-Ge mühendislerinden oluşan seçkin ekibi
ile müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiriyoruz. Uzmanlık
alanlarımız içinde; büyük ölçekli bulut tabanlı yazılımlar, mobil ve web
uygulamaları, görüntü işleme teknolojileri ve IoT (nesnelerin interneti)
projeleri yer alıyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel olarak sunduğumuz
çözümlerin yanında, sürekli olarak kurum içi inovasyon faaliyetleri
gerçekleştiriyoruz. İnovasyonu bir görev değil, kalıcı bir kurum kültürü
haline getirmeyi misyon ediniyoruz. Kurucu ekibimiz periyodik olarak tüm
çalışanlarla bir araya gelerek proje önerilerini dinliyor, gelecek vaat edenleri
değerlendirmeye alıyor, başarılı bulunan projeler için kaynak ayırarak bu
projelere şans veriyoruz. Firmamız bugüne kadar 4 farklı girişim projesine
kaynak ayırarak MVP (Minimum Viable Product) geliştirme sürecine dahil
oldu. Yakın tarihte, bunlar arasından elektrikli scooter paylaşım girişimimiz
“HOP! Scooter” spin-off yaparak firmamızdan ayrıldı ve başarılı şekilde
faaliyetlerini sürdürüyor.
Ürünlerimiz Hakkında Kısa Kısa
“Akıllı şehirler için değer yaratan çözümler” çerçevesinde oluşturduğumuz
ürünlerimiz, şehirler için yenilikçi medya çözümleri, akıllı şehir verisi
toplama ağları, çevreci kısa mesafe ulaşım çözümleri, paylaşım ekonomisi,
araç ve taksi çağırma uygulamaları gibi bir çok farklı alanı adresliyor.
Geliştirdiğimiz ürünlerden bazıları yurt içinde, bazıları ise yurt dışında aktif
olarak, her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde geliştirdiğimiz “iTaksi” taksi
çağrı uygulamamız, 2 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı ile İstanbul’daki taksi
bulma sorununa çözüm oluyor. Diğer yandan Ankara’da faaliyete geçen
şehrimizin ilk mikromobilite girişimi “HOP! Scooter”, Ankara’lılara elektrikli
scooterlar ile yeni ve çevreci bir ulaşım yöntemi sunuyor. Şu an devam
eden yatırım turu sonrası HOP! Scooter’ın hem ülkemizde, hem de bazı
hedef ülkelerde hızlı şekilde büyüyeceğini düşünüyoruz. Araç üzerinde
akıllı ekranlar ile konum ve zaman bazlı reklam vermeyi sağlayan “ZAP!
Reklam” projemiz ise her ne kadar Türkiye’de hak ettiği yeri bulamamış
olsa da, yurt dışında birçok firmaya sektör öncüsü olarak ilham verdi.
Büyümeye Devam Ediyoruz
Devam etmekte olan ve yakın zamanda başlayacak yeni projelerimiz
ile, 2020 yılında mühendislik ekibimizi daha da büyütmek istiyoruz. İlgili
adaylar genel başvuru için bize cv@innology.com.tr adresinden her zaman
ulaşabilirler.
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MİL
2010 yılından itibaren teknoloji dünyasında varlık
gösteren Mil Yazılım, eğitim simülasyonları ve
mobil oyunlar başta olmak üzere, pek çok alandaki
çalışmalarını Bilkent CYBERPARK bünyesinde aktif
olarak sürdürüyor.

Kağan YENİÇERİOĞLU
Şirket Müdürü

www.miloyun.com

Teknoloji ve yazılım dünyasına ilk olarak “Kültürel Miras
Dolmuş Oyunu” projesi ile adım atan Mil Yazılım, oyun
geliştirme alanında edinmiş olduğu tecrübelerine her geçen
gün yenisini ekliyor. Projelerine sanal gerçeklik ve artırılmış
gerçeklik teknolojilerini de dahil eden Mil Yazılım ekibi, oyun
piyasasında her geçen gün basamak atlıyor.
Mil Yazılım’ın, uzmanlaştığı eğitim simülasyonları alanında ise
pek çok çalışması mevcut. Askeri eğitim ve talimlerin güvenli
sanal ortamda gerçekleştirilebilmesi amacına hizmet eden
“War of VR” projesi ile Mil Yazılım ekibi, askerlerin çatışma
ortamına girmeksizin savaş ortamını deneyimleyebilecekleri
savaş simülasyonu tasarlamış ve geliştirmiştir. “War of VR”
ile asker ve kolluk kuvvetleri, takacakları bir yapay zeka
başlığı ile olası bir operasyon öncesinde kullanılması lazım
gelen taktikleri, gerçek dünyadan birebir modellenmiş sanal
ortamda, silah ve ekipmanlar ile deneyimleyebilmesi ve askeri
alanda verilecek eğitimlerin gerçekleştirilebilmesini sağlayacak
bir çözüm üretildi.
Üç Boyutlu Üniversite adıyla hayata geçirilmiş olan proje ile
ise bireylerin, okul ve benzeri dış mekanlarda bulunmaksızın,
bilgiye uzaktan erişiminin sağlanabilmesi hedefleniyor. Bu
hedef doğrultusunda Mil Yazılım, web teknolojileri ile oyun
teknolojilerini birleştirerek, kullanıcılara gerçek dünyanın
birebir modellemesini sağlayan yahut kendi hayal güçlerine
göre şekillendirme imkanı tanıyan üç boyutu sanal bir
etkileşim sistemi oluşturdu.
Mil Yazılım gelişen dünyanın ihtiyaçlarını erkenden tespit
ederek, eğitim simülasyon ve oyun alanında projeler üretiyor
ve ürettiği projeler ile toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya
katkı sağlıyor. Çalışan ve üreten ekibiyle yeni ihtiyaçlar tespit
etmeye, topluma yararlı olmaya ve yeni projeler üretmeye
devam ediyor.
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ZEO

Tuğçe SEVEN
CEO

zeo.org.tr

ZEO olarak, 2012 yılında Bilkent CYBERPARK’ta
başlayan girişim yolculuğumuzu, arama motoru
optimizasyonundan içerik üretimine kadar
pek çok alanda danışmanlığını sunduğumuz
hizmetlerimizle sürdürmekteyiz. Kurulduğumuz
ilk yıllarda yalnızca SEO hizmeti veren ve bu
kapsamda danışmanlık rolünü üstlenen markamız;
bugün İstanbul, Ankara ve Londra olmak üzere üç
farklı ofiste, farklı ürün ve hizmetleri ile markalarla
buluşmaktadır.
İstanbul ofisimiz ile SEO ve PPC danışmanlığı hizmetimizi;
aralarında Sahibinden.com, Yemeksepeti, Acıbadem,
PwC, Pepsi gibi referanslarımızın olduğu yüzü aşkın
markaya danışmanlık vererek sürdürüyoruz. Merkez
ofisimiz Ankara’da ise “Teknoloji ve Ürün Geliştirme
Departmanı” olma amacıyla dijital pazarlama sektörüne
katkı sağlayacak yazılım ürünleri geliştiriyoruz. 2018
yılında açtığımız Londra ofisimizi global projelerimiz
adına bir merkez olarak konumlandırıyoruz. Danışmanlık
projelerimizle MENA, Avrupa ve İngiltere Arama
Ödüllerinde, 3 yıldır finale kalmış ve Türkiye’de bu
bölgelerden alınan ilk ödülleri almış bulunuyoruz.
SEO ve PPC Danışmanlığı hizmetimizin yanı sıra,
2014 yılında kurulan ve markalar ile içerik üreticilerini
buluşturarak markaların içerik ihtiyaçlarını karşılayan
icerik.com; arama motoru sıralama takip yazılımı seo.
do markaları da Zeo çatısı altında yer alıyor. Bu teknoloji
projelerinde hedefimiz, dijital pazarlama ekosistemine
ihtiyaca yönelik etkili yazılımlarla katkı sağlamak.
Sektörümüzün gelişimini hızlandırmak ve dünyadaki
gelişmeleri Türk dijital pazarlama uzmanları ile
buluşturmak adına 2013 yılından bu yana her yıl Ekim
ayında Digitalzone isimli uluslararası bir konferans
düzenliyor ve ortalama 500 dijital pazarlama
profesyonelini İstanbul’da ağırlıyoruz. Her yıl, dünya
çapında tanınan dijital pazarlama profesyonellerini
Türkiye’deki takipçileriyle buluşturuyoruz.
Benimsediğimiz organizasyonel yapı ve dijital pazarlama
ekosistemine katkı temelinde şekillenen kültürümüz ile
dijital pazarlama sektörüne yönelik tüm gelişmeleri ve
teknolojileri yakından takip ediyor ve hizmet kapsamımıza
dahil etmeye çalışıyoruz.
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ARAMIZA YENİ KATILANLAR

A2S
DANIŞMANLIK VE YATIRIM A.Ş.
YAZILIM

AGERA
SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
SAVUNMA

ANSER
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
YAZILIM

CFN TEKNOLOJİ A.Ş.
YAZILIM,
FINANSAL TEKNOLOJILER

YAZILIM, SIBER GÜVENLIK

DMAM TEKNOLOJİ ÜRETİM
YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ
VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İSKAL İNŞAAT PROJE
MÜHENDİSLİK EMLAK TARIM
HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

3 BOYUTLU YAZICI

YIYECEK - İÇECEK

EKO
İÇECEK VE GIDA TİCARET
LTD. ŞTİ.

MAGTECH
YAZILIM VE BİLİŞİM
LTD. ŞTİ.

YIYECEK - İÇECEK

YAZILIM

PEERLOG BİLİŞİM BİLGİSAYAR
EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
IoT
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FORESTALL
BİLİŞİM ARGE VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

BİZİ TAKİP EDİN!

@cyberparkTGB
Bilkent CYBERPARK

@cyberparkTGB
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