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Değerli Paydaşlarımız,
CyberSpot dergimizin 23. sayısı ile karşınızdayız.
Bu sayımızda sürekli gelişen, dönüşen ve ihtiyaçlardaki değişime ayak uyduran
yazılım alanına odaklanmak istedik. Bildiğiniz üzere yazılım sistemleri özellikle son
dönemde mobil teknolojiler gibi günlük hayatımızın önemli parçaları haline gelen
tüm araçların işletiminde oynadığı kritik role ek olarak; inşaat, eğitim, sağlık, güvenlik
ve pazarlama sektörü gibi pek çok farklı alanda da artık inovasyonun ve yeniliklerin
merkezinde yer alıyor.
COVID-19 salgınının çoğu sektöre olduğu gibi yazılım alanına da kaçınılmaz etkileri
oldu. Aşı, ilaç gibi engelleyici ve tedavi edici unsurlar ile salgın koşulları etkisindeki
yaşamımız bir nebze de olsa rahatlayacak gibi görünüyor. Fakat pek çok kuruluş,
salgın ile hayatlarımıza giren pek çok dijitalleşme adımını salgın sonrasında
da sürdürmeyi planlıyor. Bu da dijitalleşmeyi destekleyen unsurlar konusunda
beklenmedik hızda ve büyüklükte bir talep artışı anlamına geliyor.

Önsöz
“Yazılım sistemleri
özellikle son dönemde
mobil teknolojiler gibi
günlük hayatımızın
önemli parçaları haline
gelen tüm araçların
işletiminde oynadığı kritik
role ek olarak; inşaat,
eğitim, sağlık, güvenlik
ve pazarlama sektörü
gibi pek çok farklı alanda
da artık inovasyonun ve
yeniliklerin merkezinde
yer alıyor.”
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Salgına bağlı olarak hızla gelişen teknoloji tabanlı sağlık çözümleri, çevrimiçi alışveriş
platformları, uzaktan çalışma uygulamaları, teknoloji tabanlı servislere erişime
yönelik talep ve mobil cihazlarla etkileşimdeki artış da yazılım trendlerinde belirleyici
rol oynuyor. 2020 Ağustos TÜİK verilerine göre, artık Türkiye’de nüfusun %99.4’ünün
bir cep telefonuna erişimi var ve internet kullanıcılarının sayısı nüfusun %79’unu
buldu. Dahası, 2024 yılında dünyadaki yazılım geliştirici sayısının 28.7 milyona
ulaşacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, değişen çalışma koşulları ve yaşam biçimleriyle
ortaya çıkan teknolojik ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara yönelik çözüm üretimleri yazılım
sektörünün geleceği için önem arz ediyor. Örneğin, dijitalleşme konusunda hızla artan
talep, sağladığı etkin çözümlerle low-code / no-code gibi kullanımı kolay az kod ya da
kodsuz yazılım trendine günden güne popülerlik kazandırıyor ve teknoloji uzmanları
bu çözümlerin giderek yaygınlaşacağını öngörüyor. Salgının beraberinde getirdiği
uzaktan ve fakat takım halinde çalışmayı sürdürme ihtiyacı da, bulut teknolojilerinin
hızlı gelişimi için kusursuz bir zemin oluşturuyor. Bu ihtiyaç, aynı zamanda kullanıcı
dostu arayüz ve tasarımların hazırlanmasının da önemini artırıyor. Yapay zeka,
artırılmış gerçeklik, derin öğrenme, makine öğrenmesi ve büyük veri teknolojileri de
uzun süre yazılım alanında belirleyici olmayı sürdürecek gibi görünüyor.
Bu sayımızda sizlerle; güncel yazılım trendleri, büyük veri teknolojileri, yazılım
projelerinin başarısını etkileyen faktörler, suç tespiti, gibi pek çok başlık altında
kapsamlı bir içgörü paylaşıyoruz. Bilkent CYBERPARK bünyesinde çalışmalarını
sürdüren yazılım firmalarımızın başarılarıyla gurur duyuyor ve dergimizin yazılım
odaklı bu sayısının gelecek projeler için ilham kaynağı olacağına inanıyoruz.
Keyifli okumalar.
Faruk İNALTEKİN
Genel Müdür
Bilkent CYBERPARK

Spot
Dosya
YAZILIM

Ekosistem Paydaşlarına Sorduk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyayı şekillendirecek olan yazılım trendleri neler olacak?
Daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek tasarlanırken, yazılım bunun neresinde yer alıyor?
Yazılımın gelişmesiyle doğan güvenlik tehditlerinin önüne nasıl geçilebilir?
Geçtiğimiz son 10 yıla baktığımızda yazılım dünyasındaki ivmelenme hakkında ve önümüzdeki yıllarda
yazılımların gelişim süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yazılım dünyasındaki yenilikleri nasıl takip ediyorsunuz ve bu yeniliklere şirketinizi nasıl adapte ediyorsunuz?
Özellikle son yıllarda yazılıma artan ilgi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Türkiye’nin dünya çapında yazılım ekosistemdeki konumu ile ilgili görüşleriniz neler, sizce özellikle öne
çıktığımız bir alan var mı?
Türkiye’nin global anlamda yazılım sektöründe söz sahibi olması için atılması gereken adımlar nelerdir?
Pandemiyle artan dijital dönüşümde yazılımın önemi ve bu dijitalleşme sürecindeki konumu nedir?
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Ulaş KULA
Teknoloji ve İnovasyon Direktörü

Bilişim A.Ş.
Yazılımın, kullanıcıları ile buluştuğu andan itibaren
güvenlik de ele alınması gereken bir problem alanı olarak
ortaya çıkıyor. Teknolojinin gelişmesi, yazılımların dünyaya
açılması, iç ve dış tehditlerin daha çok artmasına ve
güvenliğin ayrı bir uzmanlık alanı olarak IT dünyasında
gelişmesine yol açtı. Yazılım, donanım, ağ gibi bir
uygulamanın kullanıcısı ile buluşmasına yol açan tüm
bileşenlerin güvenliği ve bu güvenliğin sürekli yenilenmesi
günümüz dünyasının vazgeçilmez bir gereksinimidir. Bu
sebeple siber güvenlik sürekli olarak en fazla yatırım
yapılan alanların başında geliyor.
Yazılım özelinde konuyu ele alacak olursak, statik kod
taraması, güvenlik testleri gibi dış önlemlerin ötesinde
yazılım geliştirilmesi sırasında güvenlik yaklaşımının önemi
gittikçe artıyor. Güvenlik gereksinimlerinin tüm yazılım
bileşenlerinin içerisinde geliştirme anında ele alınması,
birim testlerinde güvenlik gereksinimlerinin de bulunması;
güvenli yazılım geliştirme açısından artık iyi bir pratikten
öte zorunlu bir hal almıştır. Bu sebeple yazılım geliştirici
firmalarda, güvenlik ile ilgili danışman ya da uzmanların
kod geliştirme aşamasına dahil olması önem taşıyor.
Güvenlik şimdiye kadar hep saldırıdan geride olan bir alan
olarak tanımlanan, saldırı gerçekleştikten sonra, önlem
alma, benzer saldırıların önünü kesme yönünde ilerleyen
bir yapı sundu. Ancak günümüzde yapay zekâ teknolojileri
yardımıyla bu saldırıların tahmin edilerek sıfır gün
olaylarının önlenmesine yönelik algoritmalar geliştiriliyor.
Belki de bu teknolojiler ile güvenlik ilk kez saldırıdan öne
geçen bir alan olmayı başarabilir.
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•
Ülkemiz yazılım geliştirme uzmanlığı
açısından, küresel ölçekte yer alabilecek
nitelikte iş gücüne sahip önemli bir ülkedir. Son
zamanlarda küreselleşmenin arttığı bir ortamda,
meslektaşlarımızın yurt dışından gördüğü ilgiyi
ve bu alanda kazandıkları başarıları mutlulukla
izliyoruz. Bu nitelikli iş gücü ancak yaratıcı bir
girişimcilik ortamı ile birleştiğinde küresel anlamda
başarılı işlere çalışan olarak değil, iş sahibi olarak
imza atmak mümkündür. Ülkemizde, ne yazık ki,
diğer ülkelerde olduğu gibi; özel sektör içerisinde
melek yatırımcı, girişim sermayesi yatırımcısı,
risk sermayesi yatırımcısı bulmak kolay değil.
Yatırımcılar genelde riskten çok fazla kaçınıyor ve bu
da girişimcilerin en riskli dönemde yalnız kalmasıyla
sonuçlanıyor. Bu dönemde, çok başarılı işlere
yabancı yatırımcıların erken sahip çıktıklarını ve
bu girişimlerin kısa sürede yabancı sahiplerin eline
geçtiğini de üzülerek gözlemliyoruz.
Burada önemli ölçüde devlet desteği ve çabasının
olduğunu görmekle birlikte, devletin yapısı gereği
denetleme, yönlendirme ve yükseltme açısından
özel sektör yatırımcısından geride kaldığını
söylemek yanlış olmaz. Bu sebeple, aslında
girişimlerin kendi öz dünyalarına da daha yakın olan
özel sektör tarafından yatırım alarak büyütülmesi
en önemli hedef olarak ele alınmalıdır. Bu yöntem
ile başarılı olan çok sayıda ülke bulunuyor. Bu
döngüyü özel sektörü cesaretlendirerek kırabilirsek,
küresel pazarda yer edinme açısından çok önemli bir
ilerleme sağlayacağımız açıktır.

•
Big data süreçlerinizde hangi veri analiz
tekniklerini kullanıyorsunuz?
Big Data kavramı çerçevesinde müşterilerimize
çözüm oluştururken iki temel uzmanlık alanından
faydalanıyoruz:

• Big Data Teknolojilerinin Kullanımı
• Büyük Veri Analiz Teknikleri
Mühendislik alanında yeterli çözümler üretilebilmek

için bu ikisini bir arada ve çözüm odaklı olarak
kullanmak gerekiyor. Problemin çok iyi analiz
edilmesi, her mühendislik faaliyetinde olduğu gibi
vazgeçilmez bir ön şart olarak karşımıza çıkıyor.
Yukarıdaki iki başlığı inceleyecek olursak; Big Data
teknolojilerinin doğru seçilmesi projenin başarısında
büyük önem taşıyor. Burada müşterinin veri setinin
incelenmesi, varmak istediği sonuçların ele alınarak
bu sonuçlara en uygun teknoloji bileşenlerinin
kullanılması, hem çözümü çabuklaştırıyor hem de
çözümün çok etkin olmasını sağlıyor. Büyük veri
teknolojisi dünyasında teknoloji anlamında çok
sayıda çözüm ve bunların güçlü ve zayıf olduğu
alanlar var. Genelde bir büyük veri projesinde birden
çok teknolojinin bir arada kullanılması gerekiyor.
Örneğin veri transferi, saklaması, algoritmaların
çalıştırılması gibi alanlarda farklı teknolojilerin
birbirleri ile etkin bir şekilde birleştirilerek çözüme
ulaşılması genel olarak karşılaştığımız bir durum.
Bilişim A.Ş. olarak 10 yılı aşkın süredir veri analizi
ve büyük veri teknolojileri üzerinde çalışıyor ve bu
alandaki yetkinliğimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.
Müşterilerimize BilişimBI veri analizi uygulamamızı
sunarken; doğru seçilmiş büyük veri teknolojilerini
bir araya getirerek uçtan uca büyük veri projelerini
hayata geçiriyoruz.
Büyük veri teknolojilerini devreye aldıktan sonra,
bu platformlar üzerinde büyük veriyi de kapsayan
teknikler ile veri analizi çalışmalarını yürütüyoruz.
Bu tekniklerden en önemlileri:

• Veri Entegrasyonu ve Transferi
• Veri Modelleme
• Veri Örneklemi (İstatistiksel Örneklem)
• Temel İstatistiksel Analizler
• Veri Madenciliği
• Makine Öğrenimi
olarak sayılabilir. Özellikle açık kaynak kodlu büyük
veri teknolojilerini ve veri analiz tekniklerini bir
araya getirerek sunduğumuz uçtan uca çözümler
ile müşterilerimizden çok olumlu geri bildirimler
alıyoruz.
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Big data kullanımında KVKK sebebi ile etik bir problem söz
konusu mu? Bu nasıl elimine edilebilir?
KVKK ya da GDPR gibi kişisel verilerin korunması ile ilgili
düzenlemeler, sadece büyük veri değil tüm veri toplama
tekniklerinin ve veri analizi yöntemlerinin çözmesi gereken bir
sorun olarak ortaya çıkıyor. Burada veri hacmi büyüdükçe, veri
analizi teknikleri daha genelleşme eğilimde olduğundan (örneğin,
büyük veri setlerinde kümeleme analizleri gibi genelleştirilmiş
analizler daha sıklıkla kullanılır) kişisel verilere daha az dokunan
yapıların büyük veri yapıları olduğu söylenebilir. Ancak başka bir
açıdan bakıldığında, çok sayıda ve yüksek çeşitlilikte toplanan
veri, analiz edildiğinde tekil kişiyi ortaya çıkarıyor olabilir. KVKK
kapsamında bu veri çeşitliliğinin bir arada kullanılması da bir ihlal
olduğundan, bunun tespiti hem denetleyiciler hem de geliştiriciler
için zorluk oluşturan, net olmayan bir alan olarak karşımıza
çıkıyor. Net olmayan alanlarda etik problemlerin çıkma olasılığı
artıyor.
Bu problemin çözümü, yine büyük veri ve veri analizi
teknolojilerinde olabilir. Bu tür ihlalleri tespit edebilen yapay
zeka uygulamaları, kişisel veri ihlali konusunda denetçilere
ve geliştiricilere önemli ölçüde yardımcı olabilir. Şu an yapay
zeka teknolojileri kullanılarak temel nitelikteki kişisel veriler
tespit edilerek maskelenebiliyor ya da analizden çıkarılabiliyor.
Aynı şekilde birbirleri ile ilişkileri sonucunda kişisel veri haline
gelen verilerin de ele alındığı çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar
sonucunda büyük veri platformlarında düzenlemelere uygun etkin
veri analizleri sunabilmek ve bunları denetleyebilmek mümkün
gözüküyor.

Bilkent CYBERPARK’ın bilişim alanında
sanal ticaret heyeti gerçekleştiren ilk
teknopark olduğunu biliyor muydunuz?
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Karel
a. Merkezi Altyapı: Bulut, ve bulut servisler öne
çıkacak, Multi-Cloud önümüzdeki yıllarda önem
kazanacak
b. Merkezi Olmayan Altyapılar öne çıkacak: Edge
Computing katlanarak büyüyecek, özellikle SDWAN
mimarisi yazılımların entegrasyonunda önemli bir
altyapı oluşturacak.
c. Kubernetes yaygınlaşmaya devam edecek, Docker
yapıları kuvvet kaybedecek.
d. Kuantum Hesaplama ivme kazanacak, Blockchain
gelişmeye devam edecek.
e. Yapay Zeka her alanda kullanılmaya başlanacak,
Derin Öğrenme Kitaplığında ise TensorFlow 2.0 ve
PyTorch öne çıkacak
f. Hızlı Uygulama Geliştirme: Düşük Kodlu / Kodsuz
Geliştirme öne çıkacak, yazılım mimarisinde ise
mikroservisler, monolitler, sunucusuz bir arada var
olacak.

•
Geçmiş yıllarda petrolün hayatımızdaki önemli yerini
önümüzdeki yıllarda veri alacak ve veriye hakim olup
etkin kullanabilen firmalar / ülkeler avantajlı olacaklar.
Bu kapsamda verinin üretilmesi, ilişkilendirilmesi ve
işlenmesi yönünde sürekli kodlama, kod geliştirilmesi
son derece önemli.

•
Özellikle IoT alanında yaşanacak gelişmelerle
birlikte her bir sensör noktasında bir özel işlemci ve
bu özel mikroişlemciler üzerinde koşacak yazılım
parçaları hayatımıza girecek. Benzer biçimde,
otomotiv sektöründe yaşanacak elektrikli araca
geçiş aşamasında da araçların pek çok noktasında
algılayıcılar yer alacak ve bu algılayıcılar üzerinde
de yazılım koşuyor olacak. Tümleşik sistemin bir
parçası olacak bu monolitik yapıdaki mikroişlemci
mimarisindeki yazılımlardaki ufak bir boşluk bile
tümleşik sistemi tehdit edebilecek. Bu nedenle her
katmanda güvenlik önem kazanacak. Özellikle sınırlı

Alper SARIKAN
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Mühendislik Direktörü

miktarda kaynağa sahip mikroişlemciler üzerinde
güvenlik kriterlerine uygun yazılım bileşenlerinin de
doğru biçimde ele alınarak koşturulması gerekecek.

•
Teknolojinin son on yılda geçtiği dramatik yolları
düşündüğümüzde, öncelikle aklımıza donanım
veya internet gelebilir. Ancak yazılım geliştirme,
teknolojinin diğer tüm yönleri kadar çarpıcı biçimde
değişti. Gerçek şu ki, yazılım geliştirmeye on
yıl öncesine göre çok daha farklı yaklaşıyoruz.
Yazılım geliştirme oldukça karmaşık bir süreçtir
ve onu doğru bir şekilde oluşturmak için bir ekip
gerektirir. Bir programcı, öngörülen bir uygulama
oluşturmak için kod yazmaz. Proje aşamaları
geleneksel olarak planlama, tasarım, mimari,
geliştirme, test etme ve yayınlama şeklindeydi.
Bir kez başlatıldığında,uygulama geliştiricileri
olarak destek ve bakım aşamalarının başlaması
ve ardından 2.X sürümünü oluşturmak için tüm
sürecin tekrarlanması vb. derken, planlama ve
ürün lansmanı arasındaki sürenin bir yılı veya daha
fazlasını aşması tipikti. Bu uzatılmış süreç, bugün
tam bir çeviklik ve hızlı tepki gerektiren bir dijital
dönüşüm dünyasına geçmiş durumda.
Son on yılda yazılım geliştirmede tanık olunan bazı
önemli değişiklikler:
• Sanallaştırma ve konteynerler aracılığıyla daha
hızlı dağıtımlar
• Kitlelerin ve platformların genişletilmesi
bulutun ölçeklenebilirliği ve esnekliği
• DevOps ve çevik metodolojinin yazılım geliştirme
üzerindeki etkisi
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•
Elektronik tasarımda entegre üstündeki sitemler
(SoC) ve FPGA mimarisi yaygınlaştıkça, donanım
bileşenlerinde öne çıkan hususlar donanımdan çok
üzerinde koşan yazılım bileşenleri olmaya başladı.
Bunun yanı sıra kişisel cihazların yaygınlaşması,
nesnelerin interneti, araçların elektrifikasyonu vb.
yeni sektörlerin de hayatımıza girmesiyle birlikte
üzerinde yazılım koşan ürün sayısı hızla arttı ve bu
artış devam ediyor. Bununla birlikte de son yıllarda
yazılıma olan ihtiyaç arttı ve önümüzdeki yıllarda da
artmaya devam edecek.

•
Dünya çapında, yazılım ekosisteminde global
yazılım üretme konusunda eksikliklerimiz
bulunmakla birlikte, özellikle savunma
sanayiindeki butik yazılımlar konusunda
önemli bir bilgi birikimi ülkemizde mevcut.
Ancak önümüzdeki yıllardaki gelişmeler ve
bilginin işlenmesindeki önem de göz önünde
bulundurulduğunda büyük veri, bulut servisleri,
otomotiv yazılımları, IoT yazılımları ve oyun
yazılımları konusunda ülkemizdeki yazılım
ekiplerinin aktif olması gerekliliği açıktır.

•
Yazılım sektörünün kalkınabilmesi için bu
yönde projelerin hayata geçebilecek şekilde
desteklenmesi son derece önemlidir. Yazılımın bir
taraftan ihracatı yapılabilecek en basit ürün olmakla
birlikte diğer taraftan katma değeri en yüksek
ürünlerden biri olması dikkate alınması gereken
önemli hususlardandır. Ürün odaklı yapılacak
desteklerin aktif takip edilmesiyle bir yandan
yazılım ürün bileşenleri yaşam döngüsüne dahil
olurken, diğer yandan ülkemizden yurt dışına beyin
göçünün de önüne geçebiliriz.

•
Pandemi ile birlikte işlemlerin uzaktan
gerçekleştirilebilmesi, veri tabanlarına uzaktan
erişim, video konferans sistemleri, dosya paylaşım
ortamları, ortak çalışma ortamları vb. pek çok
alan ,10-15 yılda kat edecekleri aşamaları 1 yıl
gibi kısa bir sürede kat etmek zorunda kaldı. Bu
yoğun sayısal dönüşüm, aynı zamanda altyapıların
da değişmesine dolayısıyla servis katmanının
yönetim araçlarının geliştirilmesi ihtiyacını da
doğurdu. Diğer bir tetiklediği nokta ise üretilen
sayısal verinin değerlendirilmesi yönünde oldu;
8

örneğin öğrencilerin uzaktan sınavlarının yapılıp
değerlendirilmesi, sınav kağıtlarının tamamının
dijital ortama taşınması, kurumsal ve kamusal
alandaki tüm onay akışlarının dijital ortama
taşınması gibi sonuçları oldu.

•
Big data süreçlerinizde hangi veri analiz
tekniklerini kullanıyorsunuz?
Veri analizi, verilerden değerli bilgilerin çıkarılması
işlemidir. Bu süreçte, verilerin işlenmesi ve
sınıflandırılması gerekmektedir. Doğru veri
sınıflandırma yöntemi ve veri işleme modu sisteme
öğretildiğinde çok daha verimli sonuçlar elde
edilebilir. Bizim kullanmakta olduğumuz veri
analizi modları:
1. Sınıflandırma
2. Regresyon
3. Kümeleme
4. Benzer eşleşmeler

5. Sık kullanılan öğe kümeleri
6. İstatistiksel açıklama
7. Bağlantı tahmini
8. Veri sıkıştırma
9. Nedensel analiz
olarak sıralanabilir.
Big data kullanımında KVKK sebebi ile etik
bir problem söz konusu mu? Bu nasıl elimine
edilebilir?
Veri güvenliği konusu önümüzdeki dönemde en
önemli hususların başında yer alacak ve elde
edilen veriler her ne kadar KVKK kapsamında
“anonim olarak değerlendirilecek, kişi ile
ilişkilendirilemeyecek” şeklinde belirtilse de,
özellikle büyük veri araçları ile anonim hale gelmiş
verilerin ilişiklendirilmesi mümkün. Bu kapsamıyla
büyük veri ve ilintili algoritmaları ile kişisel verilerin
güvence altında tutulması ve verinin anonim olarak
değerlendirilmesi çok zordur.

Geçmişte birbiriyle bağlantısı düşünülmeyen
cihazların IoT teknolojisi ile birlikte kullanımı
giderek yaygınlaşmakta. Bu teknolojinin
geleceği ve kullanım alanları ile ilgili
öngörüleriniz neler?
Nesnelerin interneti kavramında asıl hedeflenen,
nesnelerin birbirlerine doğru veri ürettiği ve insan
bağımsız bu verileri kullanarak anlamlandırıp
aksiyon alabildikleri bir ortama doğru ilerlenmesidir.
Bu kapsamda gün geçtikçe yaygınlaşan sensör sayısı
ile birlikte üretilen veri miktarı da üstel olarak artıyor.
Üretilen veri miktarındaki bu artış, önümüzdeki
dönemde diğer nesnelerin bu sensör verilerini
kullanarak anlamlandırabilecekleri ortamları
oluşturmalarına olanak sağlayacak ve gerçek
anlamda IoT hayatımıza girmiş olacak. Kullanım
alanlarının ana ekseninde üretim tesislerinin
otomasyonu, akıllı ev platformları, yaşlı ve hasta
bakımı uygulamaları ve enerji verimliliği yönetim
araçları öne çıkacak.
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görüntülenmesini bile kullanılan donanım kadar
arka planda geliştirilmiş yazılıma borçluyuz. Bu
nedenle bilim ve teknoloji ile yazılımın ayrılması artık
mümkün değil.
Arda DEVELİOĞLU
CTO

Oplog
Yakın gelecekte dünyayı şekillendirecek yazılım
trendleri şüphesiz makine öğrenimi, yapay zeka ve
bulut bilişimi. Bunlara sanal gerçeklik ve nesnelerin
internetini de (IoT) ekleyebiliriz.
Bu konuyu sektör bazında değerlendirmek gerekirse
bizim içinde bulunduğumuz e-ticaret lojistiğinde,
dünyada bilinen adıyla “fulfillment” sektöründe,
dikey ölçeklenebilir olmasından dolayı bulut bilişim
ile depo yönetimi bakımından robotik ve IoT bir adım
daha öne çıkıyor.
OPLOG olarak e-ticaret şirketlerinin depolama
ihtiyaçlarına yönelik olarak ürünlerini depoluyor,
sipariş karşılama süreçlerini paketlemeden
teslimata kadar yönetiyoruz. Bütün bu süreci
kusursuz işletmek için de bu trendlerden destek
alıyoruz. Bununla beraber e-ticaretin müşteri
deneyimi tarafında ise çok kanallı hizmet verme,
fintech çözümleri ve artırılmış/sanal gerçeklik
teknolojilerinin ön plana çıkacağını hep beraber
gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum.

•
Yazılım artık sadece şirketlerin sunduğu ürün ve
hizmetlerden ibaret değil. Teknolojinin ve bilimin her
adımında yazılım önemli bir yer tutuyor. Daha birkaç
ay önce samanyolunun merkezindeki kara deliğin
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2011 yılında, yazılım altyapısına sahip ürün ve
hizmetler hakkında Marc ANDREESSEN Wall
Street Journal’da “Yazılım dünyayı yiyor” diyerek
ekonominin büyük bir kısmını yazılım şirketlerinin ele
geçireceğini öngörmüştü. Bu tahminin gerçekleştiğini
zaten gördük. Aslında artık her şirket, büyümek ve
hatta hayatta kalabilmek için mevcut sektörüne
ek olarak bir yazılım ve teknoloji firması da olmak
durumunda.
Bu gerçekliğin üstüne sürdürebilirlik konuları
önem kazandıkça bu noktada da daha çok yazılım
çözümleri ve platformlarının oluşacağını göreceğiz.

•
Güvenlik tehditlerinin önüne asla tam olarak
geçilemeyebilir. Ancak bu tehditler belirli bir noktaya
kadar engellenebilir. Teknoloji geliştikçe mevcut
tehditlere karşı kullanılan önlemlerin aşılması da
kolaylaşacaktır. Bu nedenle bugün alınan bir önlemin
beş yıl sonra hala çok güvenli olacağını varsaymak
mümkün değil. Fakat gelişen teknolojiyi takip edip,
alınan güvenlik önlemlerinin sürekli güncel tutulması
ile bir noktaya kadar tehditler engellenebilir.

•
Biz OPLOG’da sürekli öğrenen bir ekibiz. Böyle bir
ekip kurup, şirket içinde kişisel gelişim için ekip
arkadaşlarımıza alan açarak ve bu alanlara yatırım
yaparak güncel kalıyoruz. Şirket içinde kullandığımız
birçok öğrenim programımız da mevcut. Bunları
Pluralsight ve Gartner hesaplarımız üzerinden
güncel bilgilere erişimin desteklenmesi, bu bilginin
kullanımının teşvik edilmesi, Brownbag ve Book
Club etkinlikleri düzenlenmesi, ReadIt Kütüphane
ile çalışanlarımızın talep ettiği kitapların şirket
kütüphanesine eklenmesi ve Azure Playground’da
son teknolojiler hakkında yetkinlik kazanılması

•
olarak listeleyebilirim. Ekip arkadaşlarımıza
kişisel ve mesleki eğitim programları kapsamında
Coursera, EdX, Datacamp veya kendi belirledikleri
eğitimlere erişim fırsatı da tanıyoruz.
Kişisel olarak ise boş vaktim olduğunda takip
ettiğim websiteleri var. Elimden geldiğince oradaki
makaleleri okuyorum. Eğer orada ilgimi çeken
bir konu bulursam, ya bir “tutorial” bulup kendim
kurcalamaya çalışıyorum ya da o alanda uzman
kişilerle bağlantılar kurup en güncel bilgileri
onlar üzerinden alarak yetkinliklerimi artırmaya
çalışıyorum.

•
“Yazılıma ilgi arttı” diyebilir miyiz bilmiyorum
ama yazılıma ve yazılımcıya olan ihtiyacın arttığı
kesin. Bu da ister istemez ilgiyi doğuruyor. Ancak
yazılıma gerçekten ilgi duyup, ayrıntılara giren,
yazılımı en son ve en iyi pratiklere göre yapan kişi
sayısı çok fazla değil. Bu nedenle aslında sektörde
iyi yazılım ekipleri kurmak oldukça zor. Üstelik
yazılımdaki insan ihtiyacı yakın bir dönemde de
azalmayacak. Dolayısıyla her ne nedenle olursa
olsun yazılıma ilginin yüksek olması iyi bir şey. Bu
noktada insanların yazılım konusunda kendilerini
geliştirebilecekleri kaynaklara olan erişimin daha
çok kişiye sunulması yazılımın geleceği açısından
önemli.

Türkiye’de yazılım ekosistemi daha yeni yeni kendini
buluyor. Bu ekosistemde global satın almalar ve
unicorn’lar son birkaç yılda ortaya çıkmaya başladı
ama beyin göçünün önüne geçilmezse bu trendin
hızlanması çok zor.
Beyin göçünün tek olumlu yönü, Türk yazılımcıların
dünyada önemli yerlere gelmeye ve ses getirmeye
başlaması. Bu kişiler bilgi ve deneyim ile global
ekosistemde yerlerini sağlamlaştırdıktan
sonra Türkiye’ye geri dönerlerse bunun Türkiye
ekosistemine çok olumlu etkileri olacaktır.
Onun dışında Türkiye’yi dünya ile kıyaslandığımızda
ülkemizdeki yazılım ekosisteminin bankacılık /
fintech taraflarında oldukça iyiye gittiğini
düşünüyorum. Finans ve bankacılık sektörü
Türkiye’de nispeten yeni olduğundan bu alanlarda
doğrudan en yeni ve en son teknolojilere yatırım
yapılabildi. Yatırımlar sayesinde bu sektörlerde bir
sıçrama gerçekleşti. Aynı şeyi oyun sektörü için de
söyleyebiliriz.
Öte yandan Türk start-up ekosisteminde oldukça
büyük satışlar oldu ama bu satışlardan çok
Getir, Trendyol gibi firmaların yurt dışına açılıp
isim yapıyor olması daha önemli. Bu gelişmeler
ekosistemin olgunlaşmaya başladığının en somut
göstergesi.
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•
İlk etapta Bilkent CYBERPARK gibi teknoloji
geliştirme bölgelerinin içinde kuruldukları
üniversitelerden daha fazla beslenen yapılar haline
getirilmesi ile başlanabilir. Bu bile Türkiye’deki
yazılım sektörünün biraz daha ileriye gitmesini
sağlayacaktır.
Ancak Türkiye’nin global yazılım sektöründe söz
sahibi olmasının kısa ve orta vadede zor olduğunu
düşünüyorum. Yazılım temelde matematik ve
problem çözme süreçlerini kapsar. Türkiye’de
öğrencilere matematik problemleri çözmenin önemi
aktarılamadığı için matematik ve problem çözme
eğitimine gereksiz gözüyle bakan nesiller yetişiyor.
Bu noktada Türkiye’nin Hindistan gibi yazılım
konusunda atılım yapmış olan ülkelere bakıp
eğitim sistemlerinde yazılım odaklı programları
desteklemesi gerekiyor.

•
Big data süreçlerinizde hangi veri analiz
tekniklerini kullanıyorsunuz?
OPLOG güncel teknoloji trendlerini yakından
takip eden bir teknoloji şirketi. Sağladığımız
hizmetin doğası gereği, e-ticaret yapan birçok
marka ile yakından çalışıyoruz. Dolayısıyla hem
müşterilerimize hem de son tüketiciye daha iyi
hizmet verebilmek adına çok sayıda veri tutmamız ve
işlememiz gerekiyor. O yüzden OPLOG’da veri ambarı
ve iş zekası projeleri yürütüyoruz.
Bu projeler kapsamında öncelikle belirlediğimiz
alanlardaki datayı kendi sistemlerimizde mümkün
olduğunca temiz ve anlamlandırılabilir şekilde
tutuyoruz. Bu verileri sadece depolamakla da
kalmıyoruz, aynı zamanda makine öğrenimi ve
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istatistiksel analiz yöntemleri ile analizlerini
gerçekleştiriyoruz. Analizler sonucunda edindiğimiz
çıktıları stratejik kararlara dönüştürüyor ve
daha sonra geliştirdiğimiz ürünleri ve hizmetleri
iyileştirmek için kullanıyoruz.
Tüm bu çalışmalar Azure Cloud servisleri üzerindeki
Data Factory, Synapse Analytics, Databricks gibi
modern teknolojiler aracılığıyla inşa ediliyor.

Big data kullanımında KVKK sebebi ile etik
bir problem söz konusu mu? Bu nasıl elimine
edilebilir?
Kişisel veri güvenliğinin öneminin farkındayız. Bu
nedenle KVKK üzerinde durduğumuz konulardan
biri. Her türlü verinin işlenmesi aşamasında
kullanıcılarımızın gizlilik, güvenlik ve mahremiyetini
her zaman göz önünde bulunduruyoruz. OPLOG
içindeki kendi sistemlerimizde de kişisel verilerin
korunması için birçok yöntem kullanıyoruz. Gerekli
noktalarda güvenlik/erişim kontrolleri ve veriyi
anonimleştirme bunlardan birkaçı.
Big data kısmında ise KVKK sebebi ile PaaS olarak
kullanılabilecek araçları yasaya uygun olacak
şekilde özelleştirmemiz gerekiyor. O yüzden bulut
sağlayıcıların kullanıma hazır sistemlerinden
destek alsak da altyapıları elimizden geldiğince
kendimiz kuruyor, sistemimizin geliştirilmesi ve
bakımını da kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Saas
araçlarını minimumda kullanıyoruz ve analizlerimizi
ya özelleştirilmiş Saas araçlarıyla ya da kendi
geliştirdiğimiz ürünlerle yapıyoruz. KVKK’daki gri
alanların şirketlerin ürün ve teknoloji tercihlerinde
belirsizlik yarattığını, bunun da karar verme
süreçlerine zaman maliyeti olarak yansıdığını da
belirtebilirim.

Code2
Mustafa SAKALSIZ
CEO
Özellikle yazılım geliştirmenin daha geniş kitleler
tarafından benimsenmesini kolaylaştıracak
araçların artacağını ve yaygınlaşacağını
düşünüyorum. Bu sektördeki iş gücünün giderek
daha pahalı hale geleceği varsayımından, insanlar
ve şirketler mümkün olduğunca bu araçlar ile
kendi yazılım ihtiyaçlarını daha çok içlerinde ve
yazılım mühendisleri olmadan yapabilir hale
gelecekler. Benim kişisel tahminim, yapay zeka
gibi alanlar klasik bilgisayarlar üzerinde tıkanma
yaşayacak. Veri işlemelerin gerçek zamana yakın
zamanda yapılabilmesini sağlayacak özelleşmiş
çipler artacak ve bunların farklı bir paradigma
ile kodlanmaları gerekecek. Dolayısıyla yazılım
biliminin çok farklı yeni dalları oluşacak.

Low code / no code platformlarının son
zamanlarda çoğalmasının sebebi nedir?
Dijitalleşen süreçlerle beraber, yazılıma olan ihtiyacın
artması ve mevcut yazılımcı sayısının bu talebi
karşılamakta zorlanması, insanları daha hızlı ve pratik
yazılım üretme araçlarına yöneltiyor. Buna ek olarak,
no-code ve low-code araçlarının eskiye nazaran daha
yetenekli hale gelerek ciddi anlamda şirketlerin ve
girişimcilerin ihtiyacını karşılayacak hale geldi. İş
hayatındaki rekabetten dolayı, şirketlerde yazılım hayat
döngüsünün daha hızlı dönmeye zorlanması ve buradaki
yazılım ekiplerinin daha çevik bir şekilde ihtiyaçlara cevap
verecek çözümler araması, bu platformların çoğalmasına
ve talep görmesine sebep oluyor.

•
Çok klişe olmakla beraber, eğitimin kalitesinin
artırılması bence çok önemli. Toplam nüfusumuza
nazaran, yüksek nitelikli mezun sayımız oldukça az.
Yeni nesillerde mühendisliğin en iyiler tarafından
tercih edilmesi, hala en büyük şansımız. Bununla
beraber, artık yazılım her alanda ciddi bir ihtiyaç
olduğu için her dalda yüksek nitelikli insanlara
ve onların etkileşimine ihtiyacımız var. Türkiye’de
girişimcilerin iç pazarla yetinmemesi ve mutlaka
küresel bir vizyona sahip olmaları gerekiyor.
Türkiye’deki iç pazarın çok küçük olmaması,
yıllarca birçok girişimciyi iç pazara hapsetti. Bu
dönemlerde, iç pazarı yok denecek kadar küçük
ülkelerden global anlamda daha çok başarılı yazılım
şirketi çıktı. Son yıllardaki, içerideki ekonomik
durumlar ve dünyada başarılı olmuş girişim
örnekleriyle bizde de birçok girişimcinin artık gözü
tüm dünyaya çevrilmiş durumda. Bununla beraber
yatırım ekosisteminin genişlemesi ve çeşitlenmesi
de önemli. Başarılı örnekler çoğaldıkça, yatırım
ekosistemi de büyüyecektir.

•

Low code / no code arasındaki fark nedir?
Bu alanlara yönelik olarak kod içeren yazılım
kullanıcılarının ve müşterilerin talepleri / geri
dönüşleri neler oluyor?
En kaba tabirle, hiç kodlama yapmadan uygulama
ya da çözüm üretebildiğiniz platformlara no-code, bir
miktar kodlama gerektiren ama yine de kolay bir şekilde
uygulama ya da çözüm üretebildiğiniz platformlara
ise low-code platform diyebiliriz. Bu iki konsept yine
de birbirinden çok farklı değildir. Günümüzde lowcode platformlar, mümkün olduğunca kod yazmadan
yapabileceğiniz yeteneklerini artırırken; no-code
platformlar da geliştiricilerini kısıtlamamak adına
kodlama yapabileceği alanları açmaya çalışır. Dolayısıyla
bu platformların giderek birbirlerine yaklaştığını
söyleyebiliriz. Kullanıcılar genel olarak çoğu işlemi
kodlamadan pratik bir şekilde yapmak istiyorlar ama,
kodlama bilen kullanıcılar bazı durumlarda kodlama
yapmayı daha pratik buluyor ve kodlama yapabilme
özgürlüğüne sahip olmak, onlara kendilerini güvende
hissettiriyor.
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Anser
Big data süreçlerinizde hangi veri analiz
tekniklerini kullanıyorsunuz?
Teknolojik gelişmelerle birlikte tüm kullanım
alanlarında veri üretimi ve tüketimi çok büyük
boyutlara taşınmaya başladı. 2020 yılından
itibaren üretilen veri miktarı, bir önceki yıllara
oranla neredeyse 10 katına çıktı ve son 2 yıl içinde
tüm insanlık tarihi boyunca oluşan veriden daha
fazlası üretildi. Bu durum yaşadığımız çağın da veri
çağı olarak adlandırılmasına, bilişim teknolojileri
alanında da veri bilimi, veri analistliği ve veri
mühendisliği gibi mesleklerin ortaya çıkmasına
vesile oldu. Üretilen yüksek miktarda verinin amaca
yönelik olarak doğru biçimde kullanımı ve veriden
gerekli anlamın ve bilginin çıkarılması için de büyük
veri teknolojileri sıklıkla kullanılmaya başlandı.
Anser Bilişim Teknolojileri olarak savunma,
güvenlik ve haberleşme alanında üretilen verilerin
işlenmesi, saklanması ve bilgiye dönüştürülmesi
noktasında büyük veri teknolojilerini kullanarak
çözümler üretmekteyiz. Uygulama alanlarında
üretilen veriler kullanılarak karar alma süreçlerine
yardımcı olacak analitik yöntemlerin geliştirilmesi
bu noktada önemli bir adımdır. Karar alıcıların
durumsal farkındalık oluşturabilmesi için ise dört
temel analitik yöntemin gerçekleştirilmesi gerekir.
Bunlar sırasıyla şu şekilde tanımlanır:
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Betimleyici Analitik: Üretilen verilere dayalı olarak
“Ne oldu?” sorusuna yanıt arar. Betimleyici analitik,
geçmiş verilere odaklanır ve geçmişteki durumun
anlamlandırılmasını sağlamaya çalışır. Tüm analitik
yöntemler içinde en temel analitik yöntem olarak
görülür. Genel olarak matematiksel ve istatistiksel
yöntemlere dayalı olarak anlamlandırma yapar. Geçmiş
verilerin görselleştirilmesi ve görsel analitik yöntemler
de bu analitik yöntemler için kullanılır.
Teşhis Analitiği: Geçmiş verilerden “Neden oldu?”
sorusuna yanıt arar. Üretilen veriler içinde değerli
öngörülerin belirlenmesini sağlamaya çalışır.
Oluşan sonuçların da değerlendirilmesi ile sebepsonuç ilişkilerinin ortaya çıkarılmasına odaklanır.
Veri madenciliği ile ilginç kuralların çıkarılması gibi
yöntemler bu analitikte sıklıkla kullanılır.
Tahminsel Analitik: Üretilen verilerden tahminler
yaparak “Ne olabilir?” sorusuna yanıt arar. İleriye
yönelik tahminlerin çıkarılması için geçmiş ve o anki
üretilen veriler kullanılır. İstatistiksel yöntemlerin
yanında, makine öğrenmesi ve yapay zeka yöntemleri
bu analitik yöntemlerde oldukça fayda sağlamaktadır.
Yönergeli Analitik: “Ne yapmalıyız?” sorusuna yanıt
arar. Üretilen veri ve içinde bulunulan senaryoya
uygun olarak ne yapılması gerektiğine dair öngörülerin
çıkarılması sağlanır. Kural bazlı olarak kullanılan

uzman sistemlerin, betimleyici ve tahminsel
analitikle birlikte kullanımı bu yöntemde sıklıkla
görülür. Karar vericiler için önemli bir analitik yöntem
olarak öne çıkar.

Big data kullanımında KVKK sebebi ile etik
bir problem söz konusu mu? Bu nasıl elimine
edilebilir?
Verilerin toplanması, saklanması ve bilgiye
dönüştürülmesi adımlarında ise verilerin
içeriklerinin analitik yöntemler ile karar vericilere
sunulması gerekir. Ancak bu verilerin içeriklerinde
kişiye özel veriler bulunabilir. İçeriğinde kişisel
veriler barındıran bu veriler, amaç dışı kullanıma
ya da kötüye kullanıma zemin hazırlayabilir. Bu
tip durumların önüne geçmek amacıyla KVKK
kanun metninin hazırlanması ve TBMM Genel

Kurulu tarafından kabulü ile kanunlaşması
sağlandı. Verilerin toplanması, saklanması ve
bilgiye dönüştürülmesi aşamalarına yönelik
kişisel verilerin açık rıza ile alınması gerekir.
Güvenlik ve savunma uygulamaları için emniyet
ve jandarmanın ilgili birimleri gibi kanunen
yetkili kuruluşlara aktarılabilmekle birlikte, açık
rızanın alınamaması gibi durumlara karşı ise
verinin anonimleştirilmesi, anonim hale getirilen
verilerin toplanması, saklanması ve anonim veriler
doğrultusunda bilgilerin oluşturulması öncelikli
çalışmalardandır.
Anser Bilişim Teknolojileri, kişisel verilere yönelik
hassas durumları da göz önüne alarak veri
analitiği ve büyük veri teknolojilerinin kullanımı
noktasında çağın gerektirdiği ihtiyaçları doğru
biçimde ortaya koyacak çözümler üreten bir firma
olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Bu yıl 6.sı düzenlenecek olan UTTP’nin 2013
yılından bugüne 700’ün üzerinde başvuru
aldığını ve 200’e yakın mezun verdiğini
biliyor muydunuz?
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İlhan ERCAN
Genel Müdür

Datateam
Büyük veriden faydalanılarak üretilen ve suç önlemede
kullanılan yazılımların etkinliği ve geleceği hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Suç önleme ve suçla mücadele denilince akla genelde emniyet
güçlerini ilgilendiren adli olaylar geliyor. Ancak finansal suçlar
kapsamında mali suçlar ve dolandırıcılık olayları da artık çok
yaygın ve bu olaylar finans kurumlarına ciddi zararlar verebiliyor.
Dolayısıyla suç istihbarat sistemlerinin kullanım alanlarında
kolluk kuvvetlerinin dışında bankacılık ve sigortacılık gibi
sektörleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Bir suçu tespit ederken doğru ilişkilere odaklanabilmek ve olayların
anlık takibini yapabilmek oldukça önemli iki unsur. Dolayısıyla
suç tespit yazılımları bu iki ihtiyacı net bir şekilde karşılamaya
yönelik geliştirilen sistemler. Bahsettiğimiz sektörlerin ellerinde
ciddi bir veri hacmi mevcut ve bu veriler doğru bir analiz sistemiyle
değerlendirildiğinde suçların tespitinde oldukça etkili oluyor.
Suç örgütleri organize hareket ediyor ve çok farklı yöntemlere
başvurabiliyor. Geleneksel yöntemlerle bu örgütlü suçların tespiti
çok zaman almakla birlikte gelişmiş bir suç tespit yazılımı ile bu
örgütler hızlıca tespit edilebiliyor.
Çağımızda artık herkes dijital izler bırakıyor. Kullandığımız
telefonlardan, uçuş ve konaklama bilgilerine kadar her türlü
verilerden bu izler oluşuyor. Dijital izler birçok farklı deseni
ortaya çıkarmamızı sağlıyor. Hatta artık bir kişinin dijital izinin
olmaması bile bir anomali desen olarak tanımlanıyor. Bu noktada
dijital izlerin bir arada tümleşik analiziyle birçok suç ve suç
organizasyonun ortaya çıkarılması mümkün. Bu durumda bu tür
bir suç analiz platformunun kullanılması artık bir seçenek ya da
tamamlayıcı bir unsur değil, bir gereklilik. İleri ülkelerde özellikle
belirttiğimiz sektörlerin hepsinde bu sistemler kurumların ana
omurga yazılımlardan biri haline gelmiş durumda.
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Suç tespit yazılımlarında, bağlantıları ve şüpheli
desenleri ortaya çıkarma yeteneğiyle ilişki odaklı
veri analizi ve graph analitiğinin gücünden
faydalanılıyor. İlişki ağlarının görselleştirilmesiyle
graph modelleri arasında normal kalıplarla
uyumsuz olan modeller genellikle şüpheli
davranışlarda bulunan kişilerin göstergesi oluyor.
Kendi geliştirdiğimiz suç analiz platformu
Datactive de bu noktada graph analitiğinin tüm
yeteneklerini ve daha fazlasını sunuyor. Şüpheli
desenleri ortaya çıkarma yeteneği, organize
suçlar, kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve
e-ticaret dolandırıcılığı gibi yöntemlerin tespitinde
oldukça etkili oluyor. Datactive’i suç çözmede etkili
kılan en önemli özelliği, suç deseni tanımlayıp
bu desenin senaryolaştırılarak anlık olarak
takibinin sağlanması ve ileri veri görselleştirme
yeteneğiyle sunduğu veri keşif imkânı. Bu
yetenekler, organize suçlarda bağlantıları ve
hareketleri ya da işlemler arasındaki ilişkileri
ortaya çıkarmak açısından oldukça önemli.

Datactive Sorgu Ekranı

Ayrıca Datactive farklı kaynaklardaki verilerin
ilişki odaklı görselleştirilmesine ve tek bir
arayüz üzerinden tüm ilişkilerin tek seferde
görüntülenmesine olanak tanıyor. Sistem
sorguların genişletilebilmesi açısından da oldukça
esnek olduğu için şüpheli bir hareket ya da kişi
üzerinden sorgular detaylandırılabiliyor. Datactive
ürünümüzle kritik kurumlarda ve birimlerde
hizmet veriyoruz.
Bu teknolojiler aslında uzun zamandır kullanılıyor,
ancak ülkemizde yeni yeni bu konuyla ilgili
farkındalık oluşmaya başladı. Bu alanda Datactive’i
biz ilk ve tek yerli suç istihbarat sistemi olarak
konumlandırıyoruz. Suçların tespiti, suçluların
yakalanması gibi durumların toplumsal bir boyutu
da var. Mevcut sistemler organize suçları tespit
etmekte artık ciddi derecede yetersiz kalıyor.
Bunun farkındalığıyla bu sistemlerin sektörlerin
özelinde sürekli geliştirileceğini, suç tespit ve
kurumsal denetleme prosedürlerinde olmazsa
olmaz bir konuma geleceğini öngörüyoruz.

Datactive Sonuç Ekranı
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Kamer KEMERKAYA
Kurucu Ortak, CEO

Moralabs
Günümüz oyun piyasasında geleneksel oyunlar mı daha
çok tercih ediliyor yoksa AR gibi teknolojilerle desteklenmiş
oyunlara daha büyük bir ilgi söz konusu mu?
Artırılmış gerçeklik, fiziksel dünyamızı genişleten ve üzerine dijital
bilgi katmanları ekleyen bir teknoloji olarak daha iyi bir deneyim
yaşamamızı sağlıyor. Bu katkılarından dolayı yaşanan deneyimi
daha da geliştiren AR teknolojisi oyunların keyfini artırıyor. Şimdiye
kadar en popüler AR oyunu, Niantic tarafından geliştirilen ve bir akıllı
telefonun kamerası, jiroskop, saat ve GPS kullanan ve konum tabanlı
artırılmış gerçeklik ortamını etkinleştiren, Pokemon Go’dur. Oyun,
2016 yılında ilk yayınlandığında bütün rekorları kırdı ve 207 milyon
dolar gelir elde etti. Bilinen diğer AR popüler oyunlarına örnek olarak
Bee Ready, Domino World ve Ingress verilebilir.
Yayınlanan raporlarda 2020 yılında AR küresel oyun marketinin, 4.7
milyar dolara ulaştığı görülürken; 2026 yılında 20.8 milyar dolar olması
bekleniyor. Ancak şu anki duruma baktığımızda geleneksel oyunların
AR oyunlara nazaran daha çok tercih edildiğini görüyoruz. Yine
raporlara göre 2020 yılında global oyun marketi büyüklüğü, 177.8 milyar
dolara ulaştı. Bütün pazar içinden AR oyunların payı, %2.6 seviyesinde
kalıyor. AR teknolojisinin artışında teknik yapılabilirlik de, bu durumda
önemli rol oynuyor. Teknoloji sağlayıcılarının, yenilikçi oyun çözümleri
sunan cihaz üreticileri ile artan iş birliklerinin gerçekleşmesi ile pazarda
AR teknolojisinin de kullanımı artacak.
Oyun dünyasında temel parametre, oyuncuya yaşattığınız deneyim ve
keyifli bir Game Play’e sahip olmasıdır. Bu durumda oyuncu, oyununuzu
sürekli oynar ve ona yatırım yapar. Bu nedenle Game Play’i etkileyen ve
zenginleştiren AR gibi yeni teknolojiler, oyun dünyasını bir adım öteye
taşıyan ve büyüten teknolojilerden olacak diye düşünüyorum.
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Gül Yüksel TUĞANALP
Pazarlama Müdürü

OneZero
RPA’yi tasarlarken hangi alanı baz alarak projeyi
geliştirdiniz? RPA’in kullanım alanları ile ilgili bilgi
verebilir misiniz?
Dijital dönüşüm eskiden fark yaratmakta kullanılan bir
rekabet aracıydı. Fakat çağımızda artık şirketler dijital
dönüşüme şu ya da bu şekilde entegre olmazlarsa kendilerini
rekabetin dışında kalmış bulabiliyorlar. Bu da şirketleri çok
farklı teknoloji ve yazılımları kullanmaya yönlendiriyor. Bu
teknolojiler sürekli bir gelişim halinde. Birçok teknolojiyi
birlikte kullandığınızda hem her bir teknolojinin gelişimine
ayak uydurmak hem de bu teknolojiler arasındaki boşlukları
kendi süreçlerinizle doldurmak durumundasınız. Süreçleriniz
büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça bunu yönetmek zorlaşıyor.
İşte bu sorunları çözebilmek ve bu boşluğu doldurabilmek
için OneZero, teknolojiler arası bağlantıyı sağlayabilecek
bir yazılım geliştirme kararı aldı. VooDoo RPA, teknolojileri
entegre etmek ve her tekrarlı iş için farklı bir yazılım
kullanmak yerine bu uygulamaların birbiri ile konuşmasını
hatta bir insan gibi davranmasını sağlıyor.
RPA kullanım alanları sizin hayal gücünüzle sınırlı. Belirli
bir kural çerçevesinde ilerleyen ve tekrarlanan her türden
sürecinizi VooDoo robotlarımızla otomatikleştirebiliyorsunuz.
Müşteri hizmetlerinden, satış operasyonuna; üretimden,
Ar-Ge’ye; ulaşımdan, liman işletmeciliğine her departman
ve sektörde otomatikleştirilebilir süreçler var. Örneğin dijital
pazarlamanın vazgeçilmezi olan sosyal medya izleme
konusunda benim sürecimde VooDoo RPA önemli bir yere
sahip. Onlarca platformdan gelen yüzlerce verinin organize
edilip bir dashboard halinde önüme gelmesi benim pazarlama
stratejisi oluşturmamdaki en büyük yardımcım.
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Hızlı büyüme beraberinde artan rekabeti de getiriyor.
Dolayısıyla, zaman içerisinde rakiplere karşı kendini
koruyabilen, sürdürülebilir rekabet avantajı bulunan
girişimleri arıyoruz.
Pazar bize ne söylüyor? Pazar büyüklüğünün ve
büyüme hızının yatırımcı açısından ne kadar önemli
olduğu aşikar. Ekip olarak pazara ait verileri detay
seviyede inceleyip, elde ettiğimiz içgörüler ile kararımızı
desteklemeyi tercih ediyoruz.
Dilek DAYINLARLI
Kurucu Ortak

ScaleX
Yatırım yaparken B2B ve B2C odaklı yazılımlarda
hangi özelliklere önem veriyorsunuz, bu
yazılımların geleceğinde ne var?
Erken aşama girişimlere yönelik yatırım kararı, pazar
dinamikleri ile girişim stratejisi dikkate alınarak
kurgulanan hipoteze ve niteliksel etkenlere bağlı.
Ölçülebilen iş sonuçları, yatırımcı açısından alınan riski
anlamak adına kritik bir araç. Ancak erken aşama
girişimler için doğrudan belirleyici bir etken değil.
Niteliksel etkenler başlığını biraz daha açmak isterim.
Yatırım kararını verirken kendimize sorduğumuz beş
temel soru var:
Neden şimdi? Herhangi bir yatırım tezinde cevaplanması
gereken en önemli sorulardan biri bu. Bilginin, hatta
içgörünün, limitli olduğu bir sektörde zamanlama
çok kritik. İlgili ürünün veya hizmetin, pazarın mevcut
dinamiklerine ne kadar uyduğu, önümüzdeki dönemde
ne kadar süre daha uyacağı ve küresel yatırımcının
iştahını ne kadar kabarttığı çok önemli.
Neden bu ekip? Bizler gibi birçok küresel yatırımcı,
kurucu ekibin yatırım kararını etkileyen en önemli konu
olduğunu ifade ediyor. Bu önceliği destekleyen birçok
akademik araştırma da mevcut. Bu sebeple ekibin
küresel bir başarı elde edebilmek için doğru becerilere,
motivasyona ve deneyime sahip olup olmadığını
kendimize soruyoruz.
Uzun vadeli rekabet avantajı var mı? Girişimin artan
gelir yaratmış olması çok kritik, ancak yeterli değil.
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Biz nasıl destek olabiliriz? Yatırım yaptığımız girişimin
küresel bir başarı elde edebilmesi için önündeki
engelleri kaldırmak üzere portföy şirketlerine
ekip olarak katkı sağlıyoruz. Bu sebeple; girişime
sağlayacağımız katkının payı, yatırım kararımızı
etkileyen bir diğer niteliksel etken.
Erken aşama yatırım fırsatlarını değerlendirirken,
aklımdan geçenleri bu şekilde özetleyebilirim. Erken
aşama girişimlerin tabiatı gereği pek çok bilinmeyeni
var. Dolayısıyla bütün sorulara yanıt bulmaktansa,
düşüncelerimi yukarıda tariflediğim şekilde organize
etmek faydalı oluyor.
Son bir ekleme yapmak gerekirse; girişimci için fırsatlar
üç ana başlığın değişiminden tetikleniyor:

• Regülasyon,
• Teknoloji platformları,
• Kullanıcı alışkanlıklarındaki değişim.
Covid-19 ile birlikte çok zor bir dönemden geçiyoruz.
Yukarıda ifade ettiğimiz üç ana başlık pandemi ile
birlikte hızla değişiyor. Dolayısıyla bu zor dönem birçok
fırsatı da beraberinde getiriyor. Erken aşama yatırımcı
olarak, geleceğin başarı hikayelerine imza atmak adına
fazlasıyla yoğun çalıştığımız bir dönemden geçiyoruz.
ScaleX ekibi olarak, dijital yıkım ifadesini yapıcı yıkım
olarak değerlendiriyor ve katalizör teknolojilere
inanmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki senelerde
yapay zeka, biyoteknoloji, blockchain, robotik
teknolojiler, kuantum bilişim gibi gelecek vaat ettiğine
inandığımız sektörler ile ilgilenmeye devam ediyoruz.
Özelikle yazılım alanında, B2B SaaS şirketlerinin
önümüzdeki dönemde daha da gündemde olacağını
görüyoruz. Halka açık B2B SaaS şirketlerinin değerleme
çarpanları son 5 yılda neredeyse 3 kat artarak 16.6x
değerlerine ulaştı. Hem girişimciler için, hem de bizim
gibi yatırımcılar için heyecan verici fırsatların olduğu bir
dönemden geçiyoruz diyebilirim.

Tarla.io
Risk analizini hangi teknolojileri kullanarak
gerçekleştiriyorsunuz? Alanınızdaki doğruluk
oranını artırmak için nasıl geliştirmeler
yapılmakta?
Neredeyse geri dönülemez bir noktaya ulaşan
küresel iklim krizinini yarattığı ve yaratacağı etkileri
günümüzde ve her geçen gün daha şiddetlenmiş bir
şekilde hissetmeye başlayacağız. İnsanlık olarak
doğayla uyumlu bir şekilde ve gözlem yaparak yaşamak
zorundayız. Yoksa bizler ve gelecek nesiller için
yaşanılabilir bir dünya kalmayacak. Oluşabilecek tüm
risklerden teknoloji ve veriyi kullanarak erken haberdar
olmak, alınacak önlemler ile oluşabilecek zararların
en aza inmesi için oldukça önemlidir. Küresel iklim
krizinin etkisiyle ekstrem hava olayları hayatımızda var
olacak ve sıklığı artacak. Artık önemli olan bu risklerden
önceden haberdar olup önlem alınmasıdır.

Nurcan Ayla ISSI
Ziraat Mühendisi

Mehmet Ufuk GÜR
İş Geliştirme Mühendisi

Tarla.io olarak birçok veri ve parametreyi kullanarak
risk ve kuraklık analizi raporları hazırlıyoruz. Risk
analizi raporunda, ülkedeki ilk özel fırtına tespit ve
takip ağı sistemi dolu ve fırtına oluşumlarını anlık
olarak takip ve kaydetmemizi sağlıyor. Elde edilen
noktasal dolu-fırtına oluşumlarını ilgili tarla ya da
herhangi bir bölge için rapor haline getiriyoruz.
Yatırım kararı alacaklar, tarım yapanlar ya da bir
bölgenin risk durumunu öğrenmek için ilgilendikleri
arazi ya da bölgenin doluya ve fırtınaya maruz kalma
risklerini öğrenebiliyorlar. Bu veri, sigorta ve banka gibi
finansal kuruluşlar için de çok önemli bir bilgi kaynağı
oluşturuyor.
Kuraklık analizi raporunda, küresel iklim krizinin
yaratacağı en büyük problemlerden biri olan kuraklığın
oluşma olasılığını ve kuraklığa dair mevcut durumunu,
arazinin ya da bölgenin 30 senelik meteorolojik
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geçmişini bugün ile kıyaslayarak ortaya çıkarıyor ve
bir rapor haline getiriyoruz. Ülkemizdeki kuraklık
riski için hazırladığımız haritada son günlerde
üzülerek takip ettiğimiz yangın haberleri ve kuraklık
haritasında yangın çıkan bölgelerde şiddetli
kuraklığın olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Kuraklık
şiddeti arttıkça çıkan yangın sayılarında da artış
gözlemlenecek. Bu gibi risklerin oluşacağı bölgelerin
takibi ve erken önlem alınabilmesi hayati önem
taşımaktadır.
Risk analizi konusu için tarla.io kuraklık analizi örneği
üzerinden ilerleyebiliriz. Geçmiş 30 yıllık verileri analiz
ederek, güncel sezonunun normallerden sapmalarını
inceliyoruz. Kuraklık risk analizi için aşağıdaki
adımları takip ediyoruz:
Tarımsal kuraklık için PALMER Kuraklık Şiddeti
Endeksi (PDSI): Kuraklık raporlarında kullandığımız
bir hesaptır. PALMER Endeksinde; yağış ve sıcaklık
parametresi yanında toprağın su tutma kapasitesi
de hesaba katılır. Yağış ve topraktaki nem toplanır,
sıcaklık yüzünden kaybolan nem çıkartılarak
hesaplamalar yapılır. Tarımsal kuraklığı algılamak için
yoğun olarak kullanılır.

Yağış Durumu
Son 365 gün için
Veri türü

Değeri

Yağış toplamı

717.89 mm

Günlük yağış ortalaması
Yağışsız gün sayısı

235

Yağışlı gün sayısı

130

5 gün boyunca süren kurak küme sayısı

29

5 gün boyunca süren yağışlı küme sayısı

7

Kuraklık Durumu
Veri türü

Değeri

Açıklama

SPI (6 aylık)

-0.6509

Normale yakın kurak

SPI (12 aylık)

-0.7053

Normale yakın kurak

SPEI (9 aylık)

-0.9736

Normale yakın kurak

SPEI (12 aylık)

-1.3117

Orta düzeyde kurak

PDSI

-1.4116

Hafif kurak

Gelecekteki Kuraklık Beklentisi
Veri türü

Gelecekteki Kuraklık Olasılığı: Geçmiş kuraklık
değerlerine bakarak ilgili konumun gelecekte ne
kadar olasılık ile hafif, orta ve şiddetli kuraklığa maruz
kalacağı tahmin edilir.
Hafif, orta ve şiddetli kuraklık olasılıklarının aritmetik
toplamıdır. Bu rakamın büyük olması ilgili bölgede
kuraklık yaşanma olasılığına karşılık gelir.
Seçilmiş örnek bölge için verileri ve risk sonucunu
yanda görebiliriz:
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1.97 mm

Değeri

Hafif kuraklık olasılığı

% 10.20999...

Orta kuraklık olasılığı

% 4.05

Şiddetli kuraklık olasılığı

% 2.01

Toplam kuraklık olasılığı

% 16.28

Doğru Veri Teknikleri
Doğruluk Oranının Artırılması: Doğruluk oranını artırmak için veri
kaynağının çeşitlenmesi gerekmekir. Ölçüm verilerinin kaynak
sayısının artması ve ölçüm aralığının da kısa olması doğruluk
oranını arttıran, dolayısıyla sapmayı (deviation) azaltan bir tekniktir.
Tarla.io Doğruluk Oranı Arttırma Çalışmaları: Tarla.io olarak,
sahadaki istasyonlardan ölçüm istasyonlarından direkt olarak veri
alıyoruz. Bu verilerle birlikte, boş kalan (istasyon olmayan) alanlar
için de yüksek çözünürlük tahmin datası kullanıyoruz.
Geçmiş 30 yıldaki verilere göre günlük verileri analiz edip, doğru
tahmin değerlerine ulaşıyoruz. Aldığımız verileri; geçmiş 1 yıl, 3 yıl,
5 yıl, 10 yıl gibi hareketli ortalamalarla karşılaştırarak doğru sonuca
ulaşabiliyoruz.
Bunun için interpolasyon gibi matematiksel modelleri kullanıyoruz.
İnterpolasyon Hakkında
Sayısal Analiz yöntemlerinde tanımlanan ve bilinen değer
noktalarından yola çıkarak bu noktalar arasında, farklı bir yerde
ve değeri bilinmeyen bir noktadaki olası değeri bulmaya/tahmin
etmeye yarayan yöntemlerin tümüne verilen genel isimdir. En basit
tanımı ile “var olan sayısal değerleri kullanarak, boş noktalardaki
değerlerin tahmin edilmesi” olarak açıklanmaktadır. Türkçede
bazen kolaylık olsun diye “interpolasyon” sözcüğü yerine yalnızca
“tahmin” de kullanılmaktadır.
İnterpolasyon genelde mühendislik ve deneylere/ölçümlere dayalı
benzeri bilim dallarında, toplanan verilerin bir fonksiyon eğrisine
uydurulması amacıyla kullanılır. Elde toplanan verinin dağınık ve
özellikle aşırı heterojen olduğu durumlarda interpolasyon ile boş
alanlardaki değerlerin bulunması önem kazanmaktadır.
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Yazılım
Projelerinde
Proje Yönetimi
İzge
İLK BAKIŞTA AGILE YÖNTEMLER
Farklı sektörlerde projelerin başarısı sürekli
sorgulanır ancak bilişim sektöründe, özellikle
yazılım projeleri bu sorgulamaya daha fazla maruz
kalır. Bu durumun geçerli sebeplerinden birkaçını
şöyle sıralayabiliriz: teknoloji, rekabet, kurumsal
yetkinlik sorunları.
Bilişim projelerinin başarısını değerlendiren pek
çok akademik çalışmaya bir arada göz atan bir
makale bu konudaki merakınızı giderebilir: A Global
Study on ICT Project Performance Isaac Kashiwagi
(M.Sc.) Delft University of Technology: A Global
Study on ICT Project Performance | Journal for the
Advancement of Performance Information and
Value (cibw117.org)
1980’lerden itibaren ICT Projelerinin başarı
değerlendirmelerini yapan makalelerin çoğunu
inceyelen Isaac KASHIWAGI, makalesinde, diğer
tüm makalelerde belirtilen başarısızlık sebeplerini
benzerliklerine göre ele alıyor.
Başarısızlıkla sonuçlanan projelerin oranları ve
başarısızlık sebepleri farklı makalelerde farklı
şekilde ele alınmış olsa da; genel olarak, projenin
sonuca ulaşması ve sonucunun kullanılabilirliği
diye düşündüğümüzde, başarısızlığın %50 - %70
aralığında değerlendirildiğini görüyoruz.
Bu sebepler gruplar halinde, başarısızlığı irdeleyen
makalelerde geçme sıklığına göre incelendiğinde:
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Faktör Kategorisi

Yayınlarda Karşımıza Çıkma Sıklığı
Ortalaması

Yetkinlik

%51

Kapsamlandırma

%45

Planlama

%43

Alıcı - Satıcı İlişkisi

%42

Teknoloji

%24

Büyüklük

%18

Tablo: ICT Projeleri Başarısızlık Sebepleri Kategorisi, Tablo 5, Isaac
KASHIWAGI (M.Sc.) Delft University of Technology: A Global Study
on ICT Project Performance | Journal for the Advancement of
Performance Information and Value (cibw117.org), 2018.

Isaac KASHIWAGI, makalesinde, toplam 28 ülkede,
16.000’den fazla kuruluşun projeye yönetimine dair
verilerinin incelendiği 56 makalenin sonuçlarını
derliyor ve başarısızlıkla ilgili bahsedilen 325 faktörü
5 ana kategoride topluyor.
Bu bilgiler ışığında, yazılım projelerinin başarısını
en çok etkileyen faktörün proje yönetimi unsurları
olduğunu görüyoruz. Yine aynı makalede, projenin
büyüklük anlamında doğru ölçeklendirilmesinin (yani
küçük tutulmasının) başarıyı getiren faktörlerden
biri olduğu, diğer bir faktörün de “çevik” yöntemlerle
çalışmak olduğu dikkatimize takılan önemli bir
nokta.
Çevik yöntemlerin çok yeni olduğunu iddia edemeyiz,
ancak yaygınlaşması yenilere dayanıyor. Çevik;
hızlı adapte olmaya, proje sonuçlarını anlamlı,
kullanılabilir parçalar halinde sürekli ve sık teslimata
dayanıyor ve “çevik” kelimesi, bu felsefenin adı. Çevik
bir “zihin yapısı”; küçük, müşteri ve son kullanıcıların
da içinde bulunduğu takımlarla; doğru anlayıp, doğru
önceliklendirip, otonom ilerleme ve sürekli teslimat

Dilek KOÇAK, PMP
Ortak

ve geri bildirimle, kaliteyi sürecin bir parçası haline
getirmeye odaklı, yani aslında “takım”ın kendisine
odaklı. Bu yüzden çevik kuruluşlarda “insan” ve
“iletişim” en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Tabii, döngüleri itibariyle “scrum”a yakın duran,
ancak yazılım sürdürülebilirliği konusunda
kendine özel değer ve çözümler içeren Extreme
Programming’i de anmadan geçemeyiz.

Bu felsefenin uygulamaya geçmesini sağlayan
ise “çerçeveler”, yani, yapılandırılmış süreç ve
prosedürler. Bunların arasında en çok duyduklarınız,
ve hatta bazılarınızın kullanmakta olduğunuz
“Scrum”. Dünyada çevikleşen kuruluşların %70’i
Scrum çerçevesi ile bunu gerçekleştirmiş ve
sürdürüyor.

Daha pek çok çevik yöntem bulunmakla birlikte,
“Neden çevik?” sorusuna verilecek cevapların en
önemli maddesi bence şu olur: çünkü dijitalleşme
çağında, teknoloji ve yazılım bileşeni bulunmayan
projemiz yok artık ve projelere nokta da koymuyoruz;
sürekli gelişmeye devam ediyorlar. Bu maddeler
çok uzayabilir, ama ikinci maddeyle sınırlandıralım:
Müşteriyi, son kullanıcıyı ve dolayısıyla ürün
önceliklerini anlamak en önemli husus.

Scrum, 1-4 haftalık döngülerle, her döngüde anlamlı
ürün artırımlarına odaklanarak ilerleyen ve takip
ettiği etkinlikleri olan bir çerçeve. Her döngüye alınan
kullanıcı hikayelerini planlayıp, günlük toplantılarla
ilerleyip, döngü sonunda müşteri / son kullanıcı
teslimini gerçekleştirip, döngüyü kapatmadan once
de kendi etkinliği ve verimliliğini değerlendirip,
iyileşmeleri sürekli uygulamaya almaya odaklanıyor.
Kanban ise, döngülerle ilerlememizi gerektirmiyor;
işlerimizin takip etmesi gereken adımlarda, hangi
noktada olduğunu izlememizi ve böylece aksiyon
alarak ilerletmemizi sağlıyor.
Çevik dendiğinde belki de en çok duyduğumuz
iki yöntem “Scrum” ve “kanban”. İkisini birlikte
kullanmamız da mümkün. “Değer akışı” ve insana
odaklanma, her ikisinin ortak noktası ve çevik
yaklaşım ve yöntemlerin tamamına “yalın” temelli de
diyebiliriz.
Çevik felsefesi ile üretmemizi sağlayan bir diğer
yöntem de “Kristal Ailesi”. IBM’in kurucusu Alistair
COCKBURN tarafından geliştirilen aile, tek bir
yöntem değil; projenin büyüklüğü, ihtiyaç duyulan
fon, takım büyüklüğü gibi kriterlerle proje yönetimini
biçimlendirmemizi sağlıyor.

Bir diğer soru da “Nasıl çevik dönüşüm?”. Bu
sorunun tek bir cevabı var: İşimize nasıl yarıyorsa!
Yani yukarıda bahsettiğimiz ve bahsedemediğimiz
yöntemler, bizi ürün değerine götürmek için birlikte
nasıl formüle edilmeli ise, öyle hareket etmeliyiz. Bu
noktada çevik modellemeden de (agile modeling)
bahsedelim. Kavramı aynı isimli kitabında gündeme
taşıyan Scott W. AMBLER, “uygulama tabanlı, farklı
uygulamaları ihtiyaç duyduğumuz şekilde kendimize
göre kullanmak” olarak özetlediği modelde,
çevikleşirken kullanabileceğimiz pek çok farklı
yöntem ve teknikten bahseder.
En son soru belki de: “Küçük takımlarda çevik
tamam da, ya büyük projelerde veya büyük
kuruluşlarda?” O zaman da “Scaled Agile
Framework”, “Scrum of Scrums” gibi kurumsal
dönüşümü destekleyen çerçeveler öne çıkıyor. Bu
çerçevelerden biri de çevik modellemenin bugün
dönüştüğü ve -belki de yaklaşım ve standard
anlamında- biraz daha yapısallaştığı “Disciplined
Agile”. Sözünü ettiğimiz kurumsal anlamda
ölçeklendirmeye dayanan tüm yöntemlerin kendine
özgü kural ve / veya yaklaşımları var, ancak onları
başka bir yazı olarak incelemek mümkün.
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İzge
YAZILIM PROJELERİNDE BAŞARI FAKTÖRLERİ
Düzenli olarak yayınlanan ve yapılan araştırmalar çerçevesinde, BT projelerinin başarı /
başarısızlık durumlarının raporlandığı Standish Group tarafından hazırlanan Chaos
raporu, BT projelerinin uluslararası düzeyde irdelenmesine büyük katkı sağlıyor.
Standish Group CHAOS raporlarına göre yazılım projelerinin %19’u tamamlanmadan
iptal ediliyor ve %47’si uygulama esnasındaki itirazlarla değişikliğe uğruyor.
Projeleri başarıya götüren üç faktör: 1) iyi bir sponsor, 2) iyi bir takım ve 3) iyi bir
çalışma ortamı olarak belirleniyor. Başka bir deyişle, çoğu projenin teknik olmayan
nedenlerden dolayı başarısız olduğu belirtiliyor. Sorunun çözümü için yıllar boyunca
birçok yaklaşım denendi ve sadece yazılım projelerinin üçte biri tamamen başarılı
olarak ilerleyebildi.
CHAOS raporundan bazı istatistikleri inceleyecek olursak;
Proje Zorluk Faktörleri
(Projenin Kusurlu Tamamlanmasına
Sebep Olan Faktörler)

Proje Başarısızlık Faktörleri

1. Paydaş Katılımı %15,9

1. Kullanıcı katkısının eksikliği %12,8

1. Eksik gereksinimler %13,1

2. Yönetim Desteği %13,9

2. Tamamlanmamış gereksinimler %12,3

2. Kullanıcı katkısının eksikliği %12,4

3. Açık/Net Gereksinimler %13

3. Gereksinimlerdeki değişiklikler %11,8

3. Kaynakların eksikliği %10,6

4. Doğru Planlama %9,6

4. Yönetim desteğinin eksikliği %7,5

4. Gerçekçi olmayan beklentirler %9,9

5. Gerçekçi Beklentiler %8,2

5. Teknoloji yetersizliği %7

5. Yönetim desteğinin eksikliği %9,3

Proje Başarı Faktörleri

Yazılım projelerinin fiziksel elle tutulur bir çıktısının
bulunmaması ve geliştirilen üründen beklentilerin
net tarif edilemiyor olması, projelerde yüksek
başarısızlık oranlarının oluşmasına neden oluyor.
Net tespit edilememiş isterlerin varlığı müşteri
beklentisinin karşılanmamasına, doğal olarak da
kullanılmayan ya da ihtiyacı tam karşılamayan
ürünlerin üretilmesine yol açıyor. Günümüzde,
ihtiyacın artık çok daha hızlı bir şekilde değiştiği,
mevcut teknolojik gelişmelere hızlı adaptasyonun
gerektiğini kabul etmeliyiz. Projelerimizin erken
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fazlarında detaylı gereksinim analizleri yaparak, diğer
fazlarda tespit edilmiş bu gereksinimlerle uyumlu
ürünü geliştirmek ve beklentiyi karşılamak gittikçe
zorlaşıyor. Gereksinimler çok hızlı değişmekte ve
kullanıcı/müşteri ihtiyacını her zaman ilk fazlarda ideal
şekilde tarif edememekte. Yazılım projeleri, proje
sonunda tek teslimat (single delivery) yönteminden,
artırımlı teslimata (incremental delivery) doğru
evrilmelidir. Değer üreten ürün parçaları geliştirilerek
erken aşamalardan itibaren paydaş görüşleri
alınmalı ve beklentiler, gereksinimler düzenli olarak

yönetilmelidir. Bu sayede, paydaşın beklentisi
karşılanmış olacak ve proje başarısı yükselecektir.
Geleneksel proje yönetim yaşam döngüsünde,
şelale yaklaşımında, yazılım projelerimiz genellikle
analiz, tasarım, geliştirim, test, devreye alma
şeklinde fazlardan oluşur ve her fazla detaylı
çalışmalar yapılarak paydaş onayları ile bir sonraki
faza ilerlenir. Çalışan nihai ürün devreye alma
aşamasında son kullanıcının ilgisine sunulur ve
ürüne dair ilk uygulama pratikleri ve kullanıcı
tepkileri projenin son aşamalarında alınır. Geleneksel
yaşam döngüsü; isterlerin çok net tanımlanabildiği,
geçmişte benzer proje deneyimlerine sahip
olduğumuz durumlarda oldukça doğru bir yöntem
olarak yer alıyor. Artık globalleşen dünyanın ve
çok hızla gelişen teknolojinin de etkisiyle, yazılım
ürünlerinden müşterinin beklentisi oldukça yükseldi.
Daha iyisi, daha hızlısı, daha kolay kullanımlı
olanı gibi, hep “daha” ile karşı karşıyayız. Yazılım
projelerinin başarısızlık oranını geçmiş beş ve on
yıllık istatistiklerle kıyasladığımızda, artış içerisinde
olduğunu gözlemliyoruz. Çevik (agile) yaşam
döngüsünün ve iş analistliği (business analysis)
yöntemlerinin ilk olarak yazılım sektörü için ortaya
çıkmış olması şaşırtıcı değil.
İş analizi; bir problemin çözümü ya da bir fırsatın
tespitinde gereksinimleri doğru / eksiksiz belirleme,
modelleme, analiz etme, tasarım alternatifleri
üretme, gereksinimi izleme ve doğrulama ve
yönetmek için yol ve yöntemleri kapsar. Bir
“gereksinim mühendisliği” olarak tarif edebiliriz.
Müşteri beklentisinin / gereksinimlerin doğru tespit
edilememiş olmasının en temel başarısızlık nedeni
olduğunu istatistiklerde de görmekteyiz. Proje
ekibimizde yer alan iş analisti arkadaşlarımızın
müşterinin sesi olarak, prototipleme yöntemlerini de
kullanarak, gereksinimleri tespit etme, modelleme
ve analiz etme çalışmalarını yürütmektedirler. İş
(business) ve geliştirme (development) tarafındaki
paydaşlar arasında bir köprü oluşturur ve beklentinin
doğru karşılanmasını sağlatmak için çalışırlar.
Günümüzde çok sık duyduğumuz çevik dönüşüm
ya da çevik yönetim (agile) de yazılım sektörü
bünyesinde doğan ve artık tüm sektörlere uyarlanan
bir yönetim yaklaşımı. 2001 yılında yayınlanan Çevik
manifesto doğrultusunda küçük yenilemelerle
değer yaratacak şekilde işleri tamamlamak,
kullanıcıya üretilmiş ara ürünü sunmak, geri
bildirimlerle bir sonraki iterasyonları planlayarak
artırımlı bir şekilde ilerleme sağlanır. Müşteri ile iş
birliği ön planda tutulur. Geliştirme ekibi, otonom,
kendi kendisini yönetebilen ve organize olabilen bir
ekiptir. İterasyonlar çerçevesinde tamamlanacak
olan işin taahhütü yapılır ve ilgili zamanda işlerin
tamamlanmasını sağlayacak şekilde takım olarak

bir arada iş birliği içinde çalışmalar yürütülür. Çevik
yaşam döngüsü; Ar-Ge projelerinde, gereksinimlerin
çok sık değişme ihtimalinin bulunduğu projelerde,
yazılım projlerinde oldukça ideal bir yaklaşımdır.
Çevik ve klasik yaşam döngüleri ile yönetilmiş
projelerin başarı ve başarısızlık istatistiklerini de
Chaos raporundan elde edebiliyoruz. Değer odaklı,
artırımlı teslimatın, müşteri iş birliği odağında
çalışmanın ve prototipleme başta olmak üzere
birçok iş analizi yöntemelerinin kullanımı ile
başarılı projelere doğru ilerlememiz kaçınılmaz.
Projelerimizde melez(hibrit) yaklaşımlarla, hem
çevik hem de klasik yaşam döngülerinin birbirini
bütünlediği ve güçlendirdiği çözümlerle ilerlemenin
katkısını gözlemliyoruz.
Yazılım projelerinde karşımıza çıkan bir diğer
yaklaşım da “DevOps” tur. “The Cost of Poor Software
Quality in the US: A 2020 Report”, “Düşük Yazılım
Kalitesinin Maliyeti” raporunu incelediğimizde; çevik
ve Devops yaklaşımlarının birbirini bütünleştirdiği
sürekli değişim, entegrasyon ve devreye alma
mantığının yazılım süreçlerindeki gerekliliğini
görüyoruz.
Birçok BT pazarında, geliştiricilerin küçük, artırımlı
değişiklikleri sürekli test ettiği, günlük, saatlik
hatta anlık olarak üretim sistemlerinde canlıya
geçişin sağlandığını gözlemliyoruz. Bu yaklaşım
“DevQualOps” olarak adlandırılır ve Agile+DevOps
yaşam döngüsü boyunca uygun bir kalite düzeyi
sağlanır.
Projelerimizde, kaliteden ödün vermeden, müşteri
beklentileri ile uyumlu, muhtemel değişikliklere
çabuk tepki verebilen, adaptasyonu yüksek, geri
bildirimlerle beslenen, paydaş iş birliğinin ön planda
tutulduğu yaklaşım modellerini uygulayabilmek
başarılı yazılım projelerinin anahtarı olarak
karşımıza çıkıyor.
Daha detaylı veriler için izge.com.tr “Bilgi
Kütüphanesi” bölümünden yazımızın kapsamlı
haline ulaşabilirsiniz.
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Günce
Webinar

Çalışma Hayatında
Yeni Trendler:
Etkili Ekip ve Proje
Yönetimi
Asana ve Asana’nın Türkiye’deki tek yetkili
çözüm ortağı olan Omtera iş birliğinde “Çalışma
Hayatında Yeni Trendler: Etkili Ekip ve Proje
Yönetimi” adlı webinar 25 Mayıs 2021 tarihinde
gerçekleştirildi.
Asana / Omtera Product and Growth Manager’ı Seren
DEMİRCİ ile Asana / Omtera Head of Customer Success Murat
YILMAZ’ın katılımı ile gerçekleştirilen webinarda, daha etkili
ve verimli çalışma yöntemleri, zamanı verimli kullanmanın
yolları ve etkili ekip yönetiminin nasıl gerçekleştirileceği gibi
konularda önemli bilgiler paylaşıldı. Konu ile ilgili soruların
konuşmacılar tarafından yanıtlanmasıyla sona eren webinar,
farklı platformlarda canlı olarak yayınlandı.
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Webinar

Dilimin Sınırları
Dünyamın Sınırları
Bilkent CYBERPARK Online
Etkinlikler Serisi kapsamında, 6
Mayıs 2021 tarihinde, Dilimin
Sınırları Dünyamın Sınırları
Webinarı gerçekleştirildi.
%100 başarılı dil edindirme sistemi
Yek Metodu’nun tanıtıldığı ve İngilizce
eğitim hakkında merak edilen
soruların cevaplandığı online etkinlik,
katılımcıların da aktif katılımıyla
gerçekleşti. Keyifli bir sohbet ile
devam eden etkinlik, soru cevap
seansı ile tamamlandı.

Seda YEKELER,
Dil Bilimci,
Sen de Konuşabilirsin kitabının yazarı

Bilkent CYBERPARK bünyesinde
yer alan firmalarımızı büyük
ölçekli kurumsal firmalarla
buluşturduğumuz CYBER 1E1
programımızda 1 yılda 100’den
fazla görüşme gerçekleştirildiğini
biliyor muydunuz?

  29

Huawei AppCube
ile Low Code
Etkinliği
Bilkent CYBERPARK Online Etkinlikler
Serisi’ne 27 Mayıs 2021 tarihinde Huawei
AppCube ile Low Code Etkinliği’nin
gerçekleşmesi ile bir yenisi daha eklendi.
Huawei’nin Low Code uygulama geliştirme
süreçlerindeki deneyimini paylaştığı ve potansiyel
iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere online
olarak gerçekleşen etkinlikte, yazılım geliştirme
dünyasındakı yenilikler ile Low Code uygulama
süreçleri ele alındı. AppCube uygulamasının
tanıtımının da gerçekleştirildiği etkinlik,
katılımcıların yoğun ilgisi ile tamamlandı.

KOSGEB Mikro ve
Küçük İşletmelere
Hızlı Destek Programı
Bilgilendirme
Toplantısı
Konuşmacılar:
Dr. Ali Sevinç, KOSGEB Ankara Sincan Müdürü
Burçak Ulusoy, KOBİ Uzmanı
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Webinar

Liderlik ve
Yöneticilik
Bilkent CYBERPARK tarafından
yürütülen online etkinlikler tüm
hızıyla devam ediyor.
7 Mayıs 2021 tarihinde, şirket yönetim
süreçlerinde önemli bir rol sahibi olan
liderlik, koçvari liderlik, liderlik tarzları ve
eski-yeni paradigmaların ele alındığı webinar,
katılımcıların yoğun ilgisi ile gerçekleşti.
Aksiyon İş Koçluğu kurucusu Barış HAZER’in
konuşmacı olduğu webinarda, liderlik
ve koçluk konularında örneklere ve vaka
anlatımlarına yer verildi.
Webinar katılımcılardan gelen soruların
yanıtlanması ile son buldu.

10 Mayıs 2021, Pazartesi günü
Bilkent CYBERPARK’ta KOSGEB
yetkililerinin katılımı ile KOSGEB
Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı
Destek Programı Bilgilendirme
Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda Mikro ve Küçük İşletmelere
Hızlı Destek Programın genel amaçları,
çağrı kapsamındaki destekler,
başvuru tarihleri, başvuru süreçleri
ve değerlendirme süreçleri hakkında
bilgilendirme yapıldı. Yoğun ilgi gören
etkinlik soru cevap kısmı ile son buldu.
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Eğitim

Teknoparklarda
Katma Değer
Vergisi
Uygulamaları
“Teknoparklada Katma Değer Vergisi
Uygulamaları” konulu eğitim, 4 Mayıs 2021
tarihinde Intelligent Solutions Yeminli Mali
Müşavirlik’ten YMM Ahmet Ozan ERDOĞAN
tarafından gerçekleştirildi.
Katma Değer Vergisine yönelik genel kavramlar, KDV
istisnaları, istisna olan ve olmayan işlerin bir arada
yapılması ve genel giderlere ait KDV’nin dağıtımı ile
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne yönelik KDV istisnaları
gibi konuların uygulamalı olarak ele alındığı ve yoğun bir
katılıma sahip olan eğitim; izleyicilerden gelen soruların
yanıtlanmasıyla tamamlandı.

Teknoparklarda
Faaliyet Gösteren
Firmalara
Sağlanan
Teşvikler
“Teknoparklarda Yer Alan Firmalara
Sağlanan Teşvikler” konulu eğitim, 3
Haziran 2021 tarihinde Intelligent Solutions
Yeminli Mali Müşavirlik’ten YMM Ahmet
Ozan ERDOĞAN tarafından gerçekleştirildi.
Kurumlar vergisi teşvikleri, gelir vergisi teşvikleri
(bordro damga vergisi + SSK primi), Katma Değer
Vergisi teşvikleri, ithalat teşvikleri ve istihdam
desteği gibi konuların uygulamalı olarak ele alındığı
ve yoğun bir katılıma sahip olan eğitim; izleyicilerden
gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.
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Teknoparklarda
Muhasebe
Uygulamaları
Eğitimi
“Teknoparklada Muhasebe Uygulamaları”
konulu eğitim 18 Ağustos 2021
tarihinde Intelligent Solutions Yeminli
Mali Müşavirlik’ten YMM Ahmet Ozan
ERDOĞAN tarafından gerçekleştirildi.
Muhasebenin tanımı ve genel muhasebe
kavramları, ücret gelirlerine sağlanan teşvikler
ve muhasebe kayıtlarına yansımaları, maliyet
muhasebesi uygulamaları ve dağıtımlar ve KDV
iadelerinde kayıt düzen gibi konuların uygulamalı
olarak ele alındığı ve yoğun bir katılıma sahip
olan eğitim; izleyicilerden gelen soruların
yanıtlanmasıyla son buldu.
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Firmalarımızın
Başarıları
Yapay zeka destekli mobil müşteri kazanım
platformu üzerine çalışan firmamız AppSamurai,
San Francisco’nun en iyi 101 mobil şirketi ve girişimi
arasına girdi.
AppSamurai aynı zamanda Financial Times ve
Statista’nın hazırladığı Amerika’nın en hızlı büyüyen
şirketleri 2021 listesinde 24. sırada yer aldı.

Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi
Kuruluşu

2020 Araştırması
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AR-GE 250
Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En
Yüksek 250 Şirketi
KAREL ELEKTRONİK
KRON TELEKOMÜNİKASYON
ROKETSAN

Yatırım Alan
Firmalarımız

Yapay zeka destekli Dijital Etkileşim
Yönetimi ile tek platformdan
markalara dijital kanal yönetimi ve
müşteri duygusu analizi sunan Bilkent
CYBERPARK firması Etiya,
Kanada merkezli Quebecor Media
Inc.’ten yatırım aldı.
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IDEF’21
15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21’e
Bilkent CYBERPARK’ta yer alan 13 firma katıldı.
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Makale

Dijital Dönüşümde
İK-BT Sinerjisinin
Etkileri
Pandemi süreci ile birlikte Dijital Dönüşüm, şirketler
üzerindeki etkilerinin arttığı ve katma değerinin daha fazla
hissedildiği bir yıl geçirdi. İş süreçlerini odağa alan şirketler
farklı stratejiler belirleyerek pandeminin risklerini minimuma
indirmek için farklı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu noktada en
kritik fonksiyonlardan biri de İnsan Kaynakları oldu. Çünkü
biliyoruz ki değişim ve dönüşümün insan faktörünün göz ardı
edilerek gerçekleştirilebilmesi neredeyse imkânsız. Bu sebeple
İnsan Kaynaklarını geleneksel destek fonksiyonunun ötesine
geçirerek dönüşümün ortağı haline getirmek mümkün.

Onur AYHAN
Meteksan Savunma - Bilgi Teknolojileri
ve Dijital Dönüşüm Müdürü

İnsan Kaynakları konumu gereği şirket atmosferini gözlemleyerek dönüşüme yön verir. Şirket stratejilerinin nasıl
hayata geçirileceği konusunda iş birimleriyle dirsek temasıyla çalışır. İnsan Kaynakları başlı başına en önemli
iş süreçlerinden biridir. Benzer kilit bir fonksiyona sahip Bilgi Teknolojileri de Dijital Dönüşüme liderlik eder, iş
birimlerini teknoloji ve süreç bakış açısıyla destekler. Bu iki kritik fonksiyonun sinerjik ve yakın temas halinde
çalışması ortaya çok daha yüksek bir katma değer çıkarır.
Kariyer.net & PwC ortaklığında gerçekleştirilen “İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme Endeksi Araştırması”na
göre şirketlerin yaklaşık %50’si İnsan Kaynakları süreçlerini manuel olarak yürütmektedir. Buna karşın bilgi
sistemleri altyapısı ile desteklenen İnsan Kaynakları süreçleri şeffaflığı ve kurumsallığı artırır. Bilgiye hızlı ve anında
erişim, yönetici ve çalışanların zamandan tasarruf etmesini sağlar. Çalışanın kendi verilerine anlık ulaşabilmesi,
kendi kariyerini ve ilerleyişini takip edebilmesi, çalışanın şirkete olan bağlılığını artırır ve çalışan deneyimini bir üst
noktaya çıkarır. Süreç onaylarının dijital platformlar üzerinden ve hatta mobil ortamlar üzerinden yapılabilmesi
hem süreçleri hızlandırır hem de pandemi sürecinde insan etkileşimini azaltır. Aynı şekilde diğer iş süreçlerinde
gerçekleştirilecek dönüşümlerde de İnsan Kaynakları kilit rol oynar. Dönüşümler insanların yeni süreçlere alışmasını,
yeni araçlarla çalışmasını gerektirir. Bu anlamda yeni çalışma modellerinin ve rollerinin belirlenmesi ve çalışanlara
benimsetilmesi, çalışanlara gerekli eğitimlerin sağlanarak kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, gerekli yetenek
ve uzmanlık seviyelerinin artırılması, şirketteki etkileşim ve iş birliği platformlarının geliştirilmesi ile dönüşümün
desteklenmesi sağlanır. Köklü bir değişim ve dönüşüm için yüksek enerji ve motivasyon gereklidir. Buna karşın
ilerleyen süreçte zaman zaman fikir ayrılıkları ve problemler de yaşanabilir. İnsan Kaynaklarının yönetsel fonksiyonu
çalışanlar ve süreçler arasında denge kurma noktasında başarılı bir görev gerçekleştirir.
Konunun bir başka boyutunu da ‘inovasyon’ olarak değerlendirmek mümkün. Sermayesi insan kaynağı olan
şirketlerin inovasyon konusunda da potansiyelleri her zaman yüksektir. Alevlenen yeni fikirlerin söndürülmeden
başkaları tarafından da fark edilebilmesi ve farklı fikirlerin yüksek etkileşimle hızlı bir şekilde geliştirilebilmesi
dönüşümün her adımında itici güç sağlar. Çalışanların gerçek potansiyellerinin ortaya çıkarılarak fikir üretmelerinin
desteklenmesinde de yine İnsan Kaynakları büyük bir role sahiptir. Sözün özü, her türlü dönüşümün şirket kültürü
haline getirilmesi için insanı odağa almak gerekir.
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Hayalleri
Gerçekleştirmeye
Giden Yol
TÜBİTAK, 1512 Girişimcilik Destek
Programı (BİGG) ile teknoloji ve yenilik
odaklı iş fikri olan girişimcilere 200.000
TL hibe sağlayarak şirketleşme imkanı
sunuyor. Programın başvuruları ve iş fikri
başvurularının toplanıp değerlendirilerek
başarılı bir iş planına dönüşmesi için
eğitimler ile mentorluklar Uygulayıcı
Kuruluşlar tarafından temin ediliyor.
Uzun yıllardır BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olan
Bilkent CYBERPARK, 2002 yılında Türkiye’nin en
önemli üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi ve
Bilkent Holding tarafından faaliyete geçirildiği
günden bu yana girişimlere sunduğu fırsat ve
desteklerle ekosistemin kilit oyuncularından birisi
konumundadır. Farklı sektörlerden öncü firmalara
ev sahipliği yapan Bilkent CYBERPARK, ulusal
ve uluslararası başarıları ile lider teknokentler
arasında yer almakta ve Uygulayıcı Kuruluş
görevine devam etmektedir. 2015 yılında “BİGG
MARKA ile işe sağlam başla.” sloganı ile Bilkent
CYBERPARK tarafından kurgulanan BİGG MARKA
programı, 2020 yılı ile birlikte Pamukkale Teknokent
ve Konya Teknokent iş birliği sayesinde gücüne güç
katarak girişimcilere oldukça zengin ve kapsamlı bir
program sunuyor.
Bilkent CYBERPARK, teknoloji tabanlı iş fikri
olan girişimcilere ulaşabilmek ve BİGG MARKA
programı öncesinde de destek sağlayabilmek adına
sahip olduğu kuluçka ve ön kuluçka programları
deneyimini farklı ön kuluçka programları ile
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girişimcilere sunuyor. Girişimci adaylarının ticari
değere dönüşmesini hedeflediği, teknoloji ve
yenilik içeren fikirleri ile başvurabildiği “Girişimci
Danışmanlık Programı” ile alanında uzman Bilkent
CYBERPARK ekibi, girişimci adaylarının iş fikirleri
için yol haritası oluşturmalarına destek oluyor ve
şirketleşme yolundaki tüm sorularını yanıtlıyor.
Girişimcilerle alanında uzman mentorların bir
araya geldiği “Mentorum Benimle” programında
ise girişimciler birçok farklı alandan mentorler ile
çalışma imkanı yakalıyor. BİGG MARKA programına
uygun olan girişimci adayları, bu süreçler sonunda
başvuruya yönlendiriliyor.
Pandemi sebebiyle tüm programlar online
ortama taşınarak mesafe sınırı ortadan kaldırıldı.
Her dönem 150’nin üzerinde başvuru alan BİGG
MARKA, ilk aşamada uygun olarak değerlendirilen
girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk desteği
temin ederek, bugüne kadar 69 girişimcinin
toplam 12.000.000 TL hibe alarak şirketleşmesine

destek sağladı. Her yıl içeriği zenginleşerek
devam eden program, girişimcilerin ihtiyacı
özelinde kurgulanarak birebir ilgi doğrultusunda
ilerliyor. Programda yer alan temel girişimcilik
eğitimleri ve birebir iş geliştirme mentorluklarının
yanı sıra, sektör lideri firmalardan alan özelinde
dikey mentorluklar sağlanıyor. Toplu eğitimlerde
girişimci adaylarına iş planı yazma, sunum yapma,
şirket kurma ve idari konularda bilgi verilirken,
birebir iş geliştirme mentorluklarında ise girişimci
adayları edinilen bilgileri pratiğe çevirme imkanı
buluyor ve iş planlarını oluştururken her adımda
destek alıyorlar. Ayrıca alanında büyük başarılar
elde etmiş büyük kurumlar tarafından sağlanan
dikey mentorluklar ile girişimci adaylarının iş ve
ticarileşme planları güçlendirilirken aynı zamanda
saha tecrübesi kazanmasına destek olunuyor. Dikey
mentorlukların katkısı ile Bilkent CYBERPARK
Türkiye’deki en başarılı Uygulayıcı Kuruluşlar
arasında yerini sağlamlaştırmış bulunuyor.

BİGG MARKA programının sunduğu fırsatlar eğitim
ve mentorluklar ile sınırlı kalmayıp, gerçekleştirilen
iş birlikleri doğrultusunda girişimci adaylarına
yatırımcılarla görüşme fırsatı sağlanıyor. Aynı
zamanda akademik girişimciliğin teşvik edilmesi
adına akademisyenlere özel Bilkent Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğinde destekler
veriliyor.

Girişimci adaylarının teknoloji ve
yenilik odaklı iş fikirlerini başarılı
bir iş planına dönüştürme
sürecindeki tüm ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak
kurgulanan BİGG MARKA tüm
girişimci adaylarını bekliyor.
Detaylı bilgi ve başvuru için

biggmarka.cyberpark.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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BİGG MARKA 2020-2 Dönemi’nde
Girişimciler Nihai Jüri
Sunumlarında!
TÜBİTAK 1512 BİGG desteğiyle Bilkent
CYBERPARK, Pamukkale Teknokent ve
Konya Teknokent iş birliğinde başarıyla
yürütülen BİGG MARKA programı
girişimcileri, 2 ay boyunca aldıkları eğitim
ve mentorluklar sonucunda, iş fikirlerini
nitelikli birer iş planına dönüştürdüler
ve ardından jüri karşısına çıkarak Nihai
Değerlendirme Komisyonu’na sundular.
Aralarında akademisyen, yatırımcı,
teknoloji transfer yetkilisi ve sektörde
yer alan firma kurucuları gibi birçok
alandan jüri üyelerinin yer aldığı Nihai
Değerlendirme Komisyonu’nun sunumları
dinledikten sonra gerçekleştirdiği eleme
sonrasında TÜBİTAK 2. Aşama’ya geçmeye
hak kazanan girişimciler belirlendi.
BİGG MARKA 2020-1 Çağrı Dönemi’nde yaklaşık
130 başvuru arasından seçilen 46 girişimci,
program içinde yer alan eğitim ve mentorluklarla,
teknoloji tabanlı iş fikirlerini nitelikli birer iş
planına dönüştürdü. Girişimciler; zengin içerikli
online eğitimler ve birebir olarak gerçekleşen
iş fikri, iş planı ve sunum mentorluklarına ek
olarak; iş fikirleri özelinde sektörün önde gelen
firmalarıyla eşleştirildikleri dikey mentorluk
görüşmeleri sayesinde, teknoloji doğrulama ve
müşteri görüşmesi yapma fırsatı elde etti. Donanım
alanında ürün geliştirecek olan girişimcilere ise, ön
prototipleme, tasarım ve üretim başlığında teknik
mentorluk desteği sağlandı.
Eğitim ve mentorlukların tamamlanmasıyla,
4 ve 5 Mayıs 2021 tarihlerinde iki seans olarak
online platform üzerinden düzenlenen Nihai
Değerlendirme’de başvuru sahibi girişimciler,
jüri üyelerine iş planlarının detaylarını içeren
sunumlarını gerçekleştirdiler. Jüri üyeleri her
bir girişimcinin sunumunu dinledikten sonra
değerlendirmelerini yaptılar.
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İki gün boyunca devam eden değerlendirme
sürecinin sonunda, 12 girişimci TÜBİTAK 2.
Aşama’sına geçmeye hak kazandı.
Girişimciler, BİGG MARKA programının ilerleyen
sürecinde iş planlarını doğru bütçeleme ve finansal
planlama alanında eğitim ve mentorluklarla iş
planlarını daha da güçlendirmeye devam edecek ve
iş planlarını nihai hale getirecekler.
TÜBİTAK 2. Aşama’ya geçmeye hak kazanan tüm
girişimcilerimizi kutlar, gösterdikleri başarıdan
dolayı tebrik ederiz.

BİGG MARKA Girişimcileriyle
Büyümeye Devam Ediyor!
BİGG MARKA, Açıklanan Son Çağrı ile Türkiye Ortalamasının
Üstünde Kalarak %50 Başarı Oranını Yakaladı!

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek
Programı BİGG kapsamında yürütülen
ve girişimcilerin 200.000 TL hibe
alarak şirketleşmesine destek olan
BİGG MARKA son döneminde de
Türkiye ortalamasının üstünde bir
başarı oranı elde etti. Açıklanan 2020-1
çağrı döneminin sonucuna göre %50
oranında başarı yakalayan BİGG MARKA,
girişimcilere hayallerine ulaşmalarında
destek oluyor.

Teknoloji tabanlı iş fikirlerinin nitelikli birer iş planına
dönüşme sürecinde girişimciler, ihtiyaçları özelinde
kurgulanmış program kapsamında birebir mentorluklar
ve temel girişimcilik eğitimleri ile desteklendi. Program
sonunda iş fikirlerini başarılı birer iş planına dönüştürerek
BİGG MARKA Nihai Jüri Değerlenedirmesi sonucunda
uygun olarak değerlendiren girişimciler, 2. Aşamaya
geçerek TÜBİTAK’a iş planlarını sunma fırsatı elde etti.
TÜBİTAK tarafından açıklanan sonuçlar doğrultusunda,
her dönem olduğu gibi bu dönem de farklı başarı
hikayeleri yaratan BİGG MARKA, %50 başarı oranı
yakalayarak ticarileşebilir, Ar-Ge yönü güçlü, yenilikçi
projeleri girişimcilik ekosistemine kazandırmıştır.
Program sonucunda Türkiye ortalamasının üzerinde bir
oran yakalanarak, BİGG MARKA’nın başarısı bir kez daha
tescillenmiş oldu.
BİGG 2020-1 çağrı dönemi boyunca emek sarf eden ve
başarıya ulaşan tüm girişimcilerimizi kutlarız!
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Bilkent
TTO

www.tto.bilkent.edu.tr

Prof. Dr. Şule ALAN’a
ERC Desteği
Prof. Dr. Şule ALAN

İktisat Bölümünden Adjunct Profesör
Dr. Şule ALAN, Avrupa Araştırma Konseyi
(European Research Council – ERC)
tarafından Advanced Grant araştırma
desteği ile ödüllendirildi.
Prof. Dr. ALAN, bütçesi 2.5 Milyon Euro olan bu desteği
“Sosyal İçerme ve Eğitimin Politik Ekonomisi: Etnik
Çeşitlilik İçinde Sosyal Sermaye İnşa Etmek” isimli
projesini hayata geçirmek için kullanacak.
Projenin ana amacı, çatışma ve ayrımcılıktan
uzak, hoşgörü ve dahil etme ile karakterize edilen
toplulukların oluşturulmasına yardımcı olmak için
kanıta dayalı politika eylemleri sunmaktır. Proje, art
arda dört yıl boyunca paralel olarak yürütülecek büyük
ölçekli randomize kontrollü denemeleri (RCT’ler) içeren
hafifletici ve önleyici eğitim müdahalelerini uygulamayı
ve test etmeyi içeriyor.
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Bu proje:
• kitlesel göç akışlarından etkilenen topluluklarda
etnik gruplar arası uyumu inşa etmeyi amaçlayan
etkili eğitim politikaları tasarlamak için ihtiyaç
duyduğumuz kanıtları üretecek,
• eğitimin hoşgörülü ve kapsayıcı nesiller yetiştirme
konusundaki rolünü ilk kez nesnel olarak ortaya
çıkaracak.
Bilkent Üniversitesi’nin ortak kurum olarak yer aldığı
projede European University Institute ev sahibi
kuruluş olarak yer alıyor.
Avrupa’da yürütülen bilimsel araştırmaların
ilerlemesine kaynak sağlamak amacıyla 2007’de
Avrupa Birliği’nin kurduğu ERC, bugüne dek toplam
9 öğretim üyemize araştırma desteği sağladı.

CaseCampus Programı’na Katıldık
Girişimciliğe ilgi duyan gençleri; başarılı girişimciler, girişimcilik alanında deneyimli
akademisyenler, yatırımcılar ve uzman danışmanlar ile bir araya getiren CaseCampus
Programı’nda yer aldık.
6-9 Temmuz 2021 tarihlerinde sanal ortamda gerçekleşen etkinlikte Bilkent TTO Direktörü A. Hakan
ÖZDEMİR, hem akademik danışman olarak yer aldı hem de gruplar arasında bir ekibe kolaylaştırıcılık yaptı.

Pfizer Patient Lab 2.0
Kurumiçi Girişimcilik
Programı’nda
Mentörlük Yaptık
Pfizer tarafından bu sene ikincisi
gerçekleştirilen Patient Lab-Kurum İçi
Girişimcilik Programı’nda Direktörümüz
A. Hakan ÖZDEMİR mentör olarak yer aldı.
8 gün boyunca, 6 farklı sektörden startup; 50’nin
üzerinde ekosistem üyesi, 14 yatırımcı ve 29
mentörün aktif olarak katıldığı programın 28
Mayıs 2021 tarihindeki finalinde, takım sunumları
gerçekleştirilerek birinci ekip seçildi.
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Üniversite-Sanayi
İş Birliklerimize
Devam
Ediyoruz

2021 yılının Mayıs-Haziran döneminde
üniversite-sanayi iş birliği kapsamında
Bilkent Üniversitesi Akademisyenleri
tarafından dördü yabancı, ikisi yerli firmalar
ve ikisi kamu ile olmak üzere toplamda
2.850.000 TL bütçeli 8 sözleşme imzalandı.
Ayrıca yine aynı dönem içerisinde Kredi Kayıt
Bürosu A.Ş ile Bilkent Üniversitesi arasında olası iş
birliklerine yönelik çerçeve sözleşme imzalandı.

EIC Accelerator
Programı’na Katıldık
Bilkent TTO Direktörümüz A. Hakan ÖZDEMİR, başta startup ve spin-out’lar
olmak üzere küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ’leri); oyunun kurallarını
değiştiren yenilikler geliştirmeleri ve ölçeklendirmeleri için destekleyen EIC
Accelerator Programı’nda Step1 ve Step3 aşamalarının değerlendirilmesi için
eğitimlere katılarak Avrupa’daki 5 projenin değerlendirmesinde görev aldı.

Bilkent TTO Olarak
“AR-GE, Derin/
Kilit Teknolojiler
ve Akademisyen
Girişimciliği”
Çalıştayı’nda Yer
Aldık
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Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti mali iş birliği
kapsamında yürütülen Rekabetçi
Sektörler Programı’nın “Rekabetçilik
ve Kapsayıcı Büyüme” temalı ve
“Ar-Ge, Derin / Kilit Teknolojiler ve
Akademisyen Girişimciliği” konulu
çalıştayına Direktörümüz A. Hakan
ÖZDEMİR katıldı.
10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen
çalıştayda bahse konunun ülke politikasını
belirlemek üzere bilgi alışverişi yapıldı.

Bilkent
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi
Öğrencileri
İş Dünyası
ile Projeler
Geliştiriyor

İş Dünyası tarafından üniversitemize
önerilen projeler, ürün, yöntem, hizmet,
karar destek sistemi geliştirme, Ar-Ge,
tasarım, prototip oluşturma gibi birçok
konuyu kapsıyor.
4. Sınıf öğrencilerimiz, yaklaşık 8 aylık bir sürede
tamamlanan projelerden büyük deneyim elde
ediyorlar. Akademik ve sanayi danışmanlarının
desteğinin de olduğu bu çalışmalarda, şirketler
gelecekte birlikte çalışacakları mühendisleri
daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Ayrıca
üniversite - sanayi iş birliği çalışmalarının yelpazesi
genişleyerek, bazı örnek çalışmalara temel oluyor.
Yapılan projelerin sergilendiği dönem sonunda
düzenlenen Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri
Fuarı’nda; öğrencilerimiz de mezuniyetlerini coşku
ile kutluyorlar.

TÜBİTAK 1702
Patent Lisans Desteği
Aldık
Bilkent Üniversitesi olarak Adana Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi ile ortak başvuru sahibi olduğumuz “Manyetik
parçacık kullanımı ile mikro kanallarda numunelerin
zenginleştirilmesi” başlıklı buluşumuzun sanayiye
lisanslanması için bir süredir çalışmalar yapmaktaydık.
Üniversitelerde yer alan patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını
sağlamak amacıyla açılan TÜBİTAK 1702-Patent Tabanlı Teknoloji
Transfer Çağrısı’na buluşumuzu lisanslamak isteyen TEKGEN Sağlık
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile ortak bir başvuru yaptık. Toplam 18 projenin
destekleneceği bu çağrı kapsamında, projemizin TÜBİTAK tarafından
desteklenmesine karar verildi. Destek kapsamında 3 yıl boyunca firma
tarafından ödenecek lisanslama ve danışmanlık giderlerinin %50’si
TÜBİTAK tarafından karşılanacak.
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Elektrik - Elektronik
Mühendisliği Bölümü
Sanayi Odaklı Bitirme
Projeleri ve Fuarı
Bu yıl 12 şirketle, toplam 15 proje gerçekleştirildi.
Arçelik, Karel, Roketsan, Havelsan TUSAŞ gibi
büyük ve uluslararası platformda söz sahibi
şirketlerin yanı sıra girişimci, araştırmacı, yenilikçi
firmalar da sürece eklendi.
Yapılan projelerdeki Ar-Ge yetkinliği ve yenilikçi kavramlar
sektörden birçok uzmanın ilgisini çekti. Pandemi koşullarına
rağmen 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen Proje Fuarı’na,
öğrenciler ve şirket yetkilileri katıldı.

7. SANAYİ
ODAKLI BİTİRME
PROJELERİ FUARI
Servis Kiti
UWB Tabanlı Eşgüdümlü Robot Sürüsü

2 HAZİRAN 2021
13:30 -16:30

Pekiştirmeli Öğrenme Temelli Otonom Yer Aracı
Buzdolaplarında Enerji Tüketiminin Azaltılması
Plastik Yüzeylerde Biyosensör Tasarımı ve Uygulaması
LIDAR(Light Detection and Ranging) Prototip Yapımı
Paylaşımlı Kullanım Alanları için Geniş Bant Erişim Uygulama Platformu
Yazılım Tabanlı Radyo Platformu ile Manyetik Rezonans Spektrometresi Tasarımı
Sinyal Analizi için IoT Bulut Servislerinin Geliştirilmesi ve Akıllı Üretim Uygulamaları
3 Boyutlu Yeniden Yapılandırma Yoluyla Araç Gövdelerinde Hasar Tespiti
Büyük Veri Kullanarak Anomali Tabanlı Ağ Saldırı Tespit Sistemi
Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Montaj Alanında Kullanılması
Robotların Bağıl Algılayıcılar Kullanarak Koordineli Görev İcrası
Koordine ve Otonom Keşif, Arama ve Tanıma
Ataletsel Ölçüm Birimleri için Yapay Zeka
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Endüstri Mühendisliği Bölümü
Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri
Fuarı ve Yarışması

Endüstri Mühendisliği Bölümümüz tarafından düzenlenen 19. Proje Fuarı ve
Yarışması’nda farklı sektörden 15 şirketle iş birliği içerisinde toplam 21 proje
yapıldı. Projelerde 138 son sınıf öğrencisi görev aldı.
Mezuniyet öncesinde iş hayatını deneyimleyerek yaşama şansını
yakalayan gençlerimiz, ayrıca gelecekte çalışacakları şirketleri
de yakından tanıma şansını elde ettiler. Bilkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sanayi Odaklı Bitirme
Projelerinin ülkemizde temellerini atan bölümdür.
Pandemi nedeniyle 1 Haziran’da online olarak gerçekleştirilen
proje fuarı ve yarışmada ödüller sahiplerini buldu.
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Makine Mühendisliği Bölümü
Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri
Bu yıl, 9 farklı şirketle toplamda 13 proje gerçekleştirildi. Roketsan, Arçelik,
Aselsan, FNSS, Nurol Makine, Ford Otosan gibi büyük ve sektöründe lider
kuruluşlar her yıl büyük bir ilgiyle bu çalışmalara katılarak, öğrencilerimize
birçok alanda destek oluyorlar.
Bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen fuarda, proje sonuçları tasarım
boyutunda büyük ilgi topladı.
Çalışmalarımızda proje talepleri her yıl artarak devam ediyor ve öğrencilerimiz projelerini
büyük bir motivasyonla tamamlıyorlar.

BİGG MARKA
programında şimdiye
kadar 69 girişimin
toplamda
12 Milyon TL
hibe alarak
şirketleştiğini
biliyor muydunuz?
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Arçelik Proje Sunum
ve Entegrasyonu
Etkinliği
Arçelik Eskişehir Buzdolabı ve Kompresör
İşletmesi’nin dönem sonunda düzenlediği Proje
Sunum ve Entegresyonu konulu davette; proje
gerçekleştiren tüm gençler, akademik danışmanlar
ve yöneticiler, Arçelik Üst Düzey Yönetimi eşliğinde
projelerini sundu.
20 Ağustos tarihinde Eskişehir tesislerinde gerçekleştirilen
etkinliğe Arçelik CTO’su Nihat BAYIZ, Merkez Ar-Ge Direktörü
Emre OĞUZ, Buzdolabı Ürün Direktörü (Eskişehir Genel Müdürü)
Ayhan ÖNDER, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah
ATALAR, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan AKAY, Elektrik
Elektronik Bölüm Başkanı, ders koordinatörleri ve projeyi
tamamlayan yeni mezun mühendisler katıldı.
Arçelik Buzdolabı ve Kompresör işletmesinde;
gerçekleştirilen proje, projenin sisteme entegrasyonu
ve iş sonuçları yerinde paylaşılarak büyük ve güzel
bir organizasyona imza atıldı.

GENÇ
LERLE
PROJ
EY
İSTER APMAK
MİSİN
İZ?
ÜNİV
ERSİT
BİTİR
EM

SANA
Yİ
JELER
İ KOO İŞ BİRLİĞİ
Yeşim RDİNATORÜ
GÜLS
yesim
ERE
e@bil
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BİL-TEL
Kümesi
Aylık Bil-Tel
Küme Buluşmaları
Devam Ediyor!
Bilişim sektöründe öne çıkan ve
küme üyesi firmaların, iş yapma
potansiyeline sahip olduğu
ülkelerin ele alınarak pazar
analizlerinin paylaşıldığı Bil-Tel Küme
Buluşmaları’nın ikincisi ve üçüncüsü
28 Mayıs 2021 ve 10 Ağustos 2021
tarihlerinde yoğun bir katılımla
gerçekleşti.
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İkincisinde Endonezya ve Kazakistan; üçüncüsünde
ise Brezilya, ABD ve Boston’daki bilişim sektörünün,
ticari verilerin, iş yapış şekillerinin, pazardaki fırsat ve
risklerin ele alındığı buluşmada; küme üyesi firmalar
bilgi alışverişinde bulundu. Firma iş birliklerinin ve
etkileşimlerinin artmasının hedeflendiği buluşmada, bu
pazarlarda faaliyetleri bulunan firmalar küme üyeleriyle
kendi tecrübelerini paylaştı. Buluşmalarda ayrıca,
yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanan yurt dışı
pazarlama faaliyetleri hakkında firmaların görüşleri alındı.
Bil-Tel Kümesi, bilişim sektörü ve ihracat odaklı olarak,
her ay farklı ülkelerin pazar analizlerini küme üyesi
firmalarla paylaşmaya devam edecek.

Bilkent
CYBERPARK
Sanal Ticaret
Heyeti ile
Kanada’da
Bilişim alanında Bilkent CYBERPARK
tarafından ikinci kez düzenlenen
sanal ticaret heyeti 7-11 Haziran
2021 tarihlerinde gerçekleşti. Sanal
ticaret heyetini Kanada’daki iş partneri
Oppsense Inc. ile gerçekleştiren
CYBERPARK; katılımcı firmaları
Kanada’da yer alan potansiyel
müşteriler ve stratejik iş ortakları ile bir
araya getirdi.
7 Haziran 2021 Pazartesi günü Toronto
Ticaret Ataşesi Mehmet EKİZOĞLU ve
Kanada-Türkiye İş Konseyi Yöneticisi
Mike WARD’ın açılış konuşmaları ve NU
Professional Corporation Genel Müdürü
Nilgün UZUNHASANOĞLU’nun “Kanada’da
Şirket Kurulumu” ile ilgili bilgilendirmesi
ile başlayan toplantı, birebir online
görüşmeler ile devam etti. 5 gün süren
heyette, Bilkent CYBERPARK’ta yer alan
ArkSigner, BilgeAdam, Bilişim A.Ş., BK
Mobile, Datateam, Infinia, Oplog ve Simsoft
firmaları; 21 Kanada firması ile ürünlerini ve
süreçlerini tanıtarak potansiyel iş birlikleri
gerçekleştirmek üzere bir araya geldi.
Gerçekleştirdiği ikinci sanal ticaret
heyeti ile sınırları ortadan kaldıran ve
ekosistemde büyük bir adım atan Bilkent
CYBERPARK; ilerleyen dönemlerde de
gerçekleştireceği yeni ticaret heyetleri ve
hızlandırıcı programlar ile girişimcilerin
uluslararasılaşma hedeflerine destek olmaya
devam edecek.
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Firmalarım
Serdar ÇORA
Kurucu

www.aeros.com.tr
2019’da kurulan ve 2021 yılında Bilkent
CYBERPARK ailesinin bir üyesi olan Aeros;
havacılık alanında tasarım, analiz, test ve
sertifikasyon hizmetleri veriyor.
Aeros; ülkemizde hava platformları için geliştirilen
ürünlerin tasarımlarına sistem mühendisliği,
yapı/mekanik tasarım ve analizi, aviyonik ve
elektrik sistem tasarımı, aerodinamik, uçuş
performans ve havacılık testleri ile uçuş emniyeti,
özel mühendislikler ve sertifikasyon gibi kritik
mühendislik uzmanlıklarında hizmetler sunuyor.
KOBİ’lerden büyük savunma ve havacılık firmalarına
kadar geniş bir yelpazede paydaş portföyüne
sahip Aeros, derin bilgi birikimi ve tecrübesi ile
çalışmalarını yüksek kalitede sürdürüyor.
Aeros, kuruluşundan bu yana global seviyede uzman
havuzu oluşturma, özellikle sivil havacılık için gerekli
olan yetkilerin alınması, uzman KOBİ’ler ile iş birliği
yapma ve malzeme / ürün tedarik ağı kurma gibi
faaliyetlere ağırlık veriyor. Bu faaliyetler Aeros’un
ana çalışma alanı olan ortak ürün geliştirme ve bu
ürünlerin hava araçlarına entegrasyon faaliyetlerinde
ihtiyaç duyulan altyapıyı kuvvetlendiriyor. Halihazırda
farklı paydaşlarımız ile birlikte Gunpod, CCS, ECS,
OBOGS, PDU gibi ürünlerin geliştirilmesi için ortak
ürünlerde fizibilite çalışmaları, tasarım, analiz ve test
faaliyetleri yürütüyoruz.
Farklı paydaşlarla ortak ürün geliştirmenin ilk
aşamasında, birlikte çalıştığımız ekiplere çeşitli
havacılık disiplinlerinde bilgi aktarımı sağladığımız
eğitimler yer alıyor. Havacılık tasarım ve analiz
süreçleri ve sertifikasyon gibi ortak konuların yanı
sıra ihtiyaca yönelik detay eğitimler hazırlayarak
tasarım ekibinin bilgi seviyesinin havacılık
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uygulamaları için yeterli olgunluğa çıkarılmasını sağlıyoruz.
Eğitim hizmetimiz; havacılık alanında çalışan firmaların
ihtiyaçları doğrultusunda gerekli uyarlamalar yapılarak
oluşturulıyor. Şimdiye kadar verdiğimiz eğitimlerin geri
bildirimleri “yüksek derecede başarılı” olarak ölçüldü.
Yapısal testler, uçuş testleri, DO-160, MIL-STD-810 ve MILSTD-461 testleri konusunda test mühendisliği ve icrası yanında
testlerin yönetimi alanlarında hizmetler vererek, bu hizmetler
sayesinde kısa zamanda doğru ve etkin test icrası ile tasarım
iyileştirme önerileri sunuyoruz.
Havacılık projelerinde başarıya ulaşmanın bütüncül olarak
sağlandığını bilerek; teknik mühendislik işlerinin yanı sıra teklif
oluşturma, sözleşme, takvim bütçe planlama ve izleme gibi
proje yönetimi konularında da hizmetler sunuyoruz.
Aeros ekibi geçmişte görev aldığı Hürkuş, Anka, Atak, A400M,
A350, Gökbey, Hürjet gibi özgün ürünler ile uçak ve helikopter
modernizasyonlarındaki tecrübesini kullanarak yeni hava
araçlarının geliştirilmesi ve bunlara yeni sistemler entegre
edilmesinin yanı sıra; havacılık alanında dünyadaki gelişmeleri
takip ederek yeni teknolojiler üretme üzerine de çalışıyor.
Etik ilkeler ve ticari ahlak konularında çok hassas olan
şirketimiz, yakın gelecekte, ülkemizde tasarlanıp üretilen
ürünlerin dünya çapında BOEING, AIRBUS, LEONARDO,
EMBREAR, BOMBARDIER, SIKORSKY, LM gibi devlerin hava
araçlarına entegrasyonlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor ve
“akıl teri ihracatı”nın öncülerinden olmaya gayret ediyor.
Aeros, “Eşgüdümlü iş birlikleri, sıkı ekipler ve doğru kararlarla
önemli başarılar elde edilir” mottosuyla yoluna devam ediyor.

mızdan
Özlem KAHRAMANER
Genel Müdür Yardımcısı

www.arksigner.com
ArkSigner olarak, 2015 yılından bu yana
Bilkent CYBERPARK’ta yenilikçi bakış açımızla
müşterilerimize elektronik imza ve kimlik
doğrulama alanında çözümler sunuyoruz.
Kendimizi bir “cybersecurity ve fintech firması”
olarak tanımlıyoruz.
İstanbul İTÜ Teknopark ve San Francisco’da
şubelerimiz bulunuyor. Finans, bankacılık, sağlık,
kamu, eğitim, enerji ve lojistik sektörlerinde
sorunsuz işletilebilen ürünlerimiz ile yer alıyoruz.
Bankacılık sektöründe Ziraat Bankası, İş Bankası,
HalkBank, AlbarakaTürk ve KuveytTürk gibi önde
gelen bankalara; kamuda T.C. Sağlık Bakanlığı
ve T.C. İçişleri Bakanlığı gibi büyük kurumlara ve
özel sektörde OPET, ENKA ve KoçSistem gibi öncü
firmalara hizmet veriyoruz.
Yaklaşık 3.200 kurumsal müşteriye ve 10 milyondan
fazla kullanıcıya çözüm sağlayan ArkSigner; sahip
olduğu ISO 9001:2005 ve ISO 27001 sertifikaları,
Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve HTK
kümelenmesi üyelikleri, ETSI, USB, Bluetooth ve
PDF Association standartlarını sağlıyor.
ArkSigner ile Dijital Dönüşümü Yakalayın
İhtiyaçlarınıza yönelik olarak bilişim altyapınıza ve
mevzuat hakimiyetine uygun uçtan uca çözümler
sunuyoruz. Hazır uygulamalarımız “en az mevzuat
bilgisi ile” imzalama ve doğrulama yapmayı, geliştirme
kütüphanelerimiz ise “imzalama ve doğrulama süresini
kısaltmayı” hedefliyor. Müşterilerimizi, ileri mevzuat
bilgimiz ve saha deneyimimiz sayesinde doğru
bilgilendiriyor, analiz çalışmalarını yaparak kullanım

senaryolarını belirliyoruz. Bu sayede, özellikle çalıştığımız
bankalar, büyük şirketler ve kamu kurumlarını ArkSigner
yazılımları ile güçlendirerek, operasyonel maliyetlerini ciddi
oranda düşürüyoruz.
Elektronik imza çözümlerimiz olan “Kurumsal İmzalama
Portalı” ve “Aç Bak İmzala” ile web uygulaması üzerinden belge
imzalayıp doğrulayabilmenizi ve bir belgeyi iş akışına koyarak
onay ve imza yetkilileri arasında dolaştırabilmenizi, şirket
içerisinde yapılan tüm kritik yazışmaları elektronik olarak kayıt
altına alarak süreçlerinizi koruyabilmenizi sağlıyoruz.
Pandemi sürecinde dijital dönüşümün hız kazanmasıyla
beraber “uzaktan müşteri edinimi” gittikçe önem kazanıyor.
Özellikle bankacılık ve finans sektörlerinde kimlik kartları ile
uzaktan müşteri edinimi süreci resmen başladı. ArkSigner,
LiveAuth ürünü ile BDDK ve BTK mevzuatına uygun ve
“sahtecilik tespiti özelliği” ile güvenli bir deneyim sunuyor.
Görüntü işleme ve optik karakter tanıma ile güvenlik
tehditlerinin önüne geçiyor. LiveAuth, kimlik kartıyla
doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra, müşteri temsilcisiyle
görüşme yapılırken arka planda doğrulama işlemlerine devam
ediyor.
ArkSigner Büyümeye Devam Ediyor
Uzaktan çalışma döneminde, dijital çözümlere artan
ihtiyaçla 2020 yılında hızlı bir büyüme sağladık. Gelen
talepler doğrultusunda “Ar-Ge ve İnovasyon” alanında ciddi
yatırımlar yaptık. Yerli malı sertifikası ile tescillenmiş uçtan
uca çözümlerimize yaptığımız bu yatırımlarla şirketimizi
giderek büyütmekteyiz. Önümüzdeki yıllarda da hedefimiz
bir dünya markası olabilmek.
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www.finkoto.com

Suat KESKİN
Barış ÇAMUR
Erdi SÖZER
Kurucu Ekip

2021 yılında Bilkent CYBERPARK’ta 3 ortak olarak
kurduğumuz Finkoto, Finansal Teknoloji alanında
yenilikçi hizmetler geliştirmeyi hedefliyor. Bu
doğrultuda, son yıllarda FinTech sektöründe
kayda değer bir etki yaratan, Türkiye’de de önemli
gelişmelerin yaşandığı Açık Bankacılık konusuna
öncelikli olarak odaklandık.
Açık Bankacılık
Avrupa Birliği’nde kabul edilen ve sonrasında Uzak
Doğu ülkelerinde de başarı ile uygulanan Açık
Bankacılık ile geleneksel bankacılık anlayışı oldukça
değişiklik gösterdi. Dünyadaki başarılı örnekler
doğrultusunda ülkemizin koşullarına uygun bir Açık
Bankacılık yapısının ilk adımları atıldı. Önümüzdeki
günlerde bu konuda yeni düzenlemelerin
yapılmasını beklerken, Finkoto olarak ilk hedefimiz
müşterilerin bütün banka hesaplarını tek bir çatı
altında yönetebilecekleri bir ürün geliştirmek.
Kullanıcıların finansal okuryazarlıklarını artıracak,
kişiselleştirilmiş çözümler sunmak istiyoruz. İkinci
adımda ise müşterilerin ödemeleri ve tahsilatları
güvenli bir şekilde yönetmesine, gerçek zamanlı
para transferleri yapmasına ve daha fazla finansal
görünürlüğe sahip olmasına olanak sağlamak için
yeni araçlar eklemek istiyoruz.
Firmamız Hakkında
Enerjik, güncel yazılım teknolojilerini yakından takip
eden mühendislerden oluşan son derece hevesli bir
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ekibiz. Farklı geçmişlerden gelen çalışanlarımızın
zengin deneyimleri bizi güçlü kılıyor.
Ekibimizin bilgi ve becerilerinin sürekli gelişimi
amacıyla hayat boyu öğrenmeyi benimseyip,
birikimlerimizi birbirimiz ile paylaşıyoruz.
Yüksek performanslı, güvenli, ölçeklenebilir
uygulamalar geliştirme konusunda tecrübeliyiz.
Finans Teknolojileri alanındaki profesyonel
geçmişimiz, çalışmalarımızda bize katkı
sağlıyor. Geliştirdiğimiz ürünleri mikroservis
mimarisi ile tasarlıyoruz. Güncel teknolojiler
kullanarak uçtan uca web uygulamaları ve
mobil uygulamalar geliştiriyoruz. En iyi yazılım
geliştirme pratiklerini ve çevik proje geliştirme
yaklaşımlarını uygulamaya özen gösteriyoruz
ve bu deneyimi tüm ekip ile paylaşıyoruz. Yeni
fikirleri her zaman bir gelişim alanı olarak
görüyor, gelecekte geliştireceğimiz ürünlere
birlikte karar veriyoruz.
Hedefimiz
Geliştirmekte olduğumuz Açık Bankacılık ürünü
ile Türkiye’de başarı elde edip sonrasında dünya
pazarına açılmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda,
finans sektöründe hizmet veren bir teknoloji
şirketi olarak bu alandaki gelişmeleri yakından
takip ediyor ve hizmet kapsamımızı genişletmeyi
planlıyoruz. Ayrıca finans sektörüne katkı
sağlayabileceğimiz iş birliklerinde yer almak da
hedeflerimiz arasında yer alıyor.

www.hypernova-tech.com

Yenal GÖĞEBAKAN
Berkant AKIN
Kurucu Ortaklar

Sektörde birçok başarılı projeye imza atmış
iki girişimci olarak 2020 yılında Hypernova
yolculuğuna başladık. Mobil oyun geliştirme ve
oyun ekosistemi üzerine odaklanan Hypernova,
bünyesinde barındırdığı gelişmiş mühendislik
gücünü yaratıcılık ve sanat ile birleştirerek
dünya pazarı için uygulamalar üretiyor.
Dünyada ve ülkemizde hızla gelişen mobil oyun
endüstrisi içerisinde kendine hızla yer edinen
Hypernova, özgün mekanikleri olan ve sanatsal
olarak da bir o kadar etkileyici oyunlar tasarlamaya
odaklanıyor. Bünyemizdeki gelişmiş mühendislik
birikimimizi sanat ve hayal gücü ile birleştirerek
geniş kitleleri oyunlarımızla eğlendirmek istiyoruz.
Yazılım geliştirme yeteneğimizin yanı sıra
kullandığımız model, animasyon, grafik ve ses gibi
sanatsal varlıklar Hypernova içinde özgün üretiliyor.
Konforlu, eğlenceli ve uyumlu çalışma ortamımızda
yaratıcılığı hep ön planda tutarak verimliliğimizi
sürekli kontrol ediyoruz. Tüm oyunlarımızı detaylı
ölçümleme yöntem ve metrikleri ile sürekli
geri bildirim alacağımız şekilde tasarlıyor ve bu
bildirimler doğrultusunda kendimizi geliştiriyoruz.
Veriye dayalı tasarım oyun sektöründe en önemli
konulardan birisidir. Oyunun oyuncu ile etkileşimini
formal metotlar kullanarak analiz ediyor; buradan
çıkan sonuçları oyunlara yansıtılarak oyun ve oyuncu
deneyimini iyileştiriyoruz.

Hypernova olarak Ar-Ge çalışmalarına ayrıca
önem veriyoruz. Oyun teknolojilerindeki en
son gelişmeleri devamlı takip ederek yeni
çalışmalarımızda kullanıyoruz. Yeni kurulmuş bir
oluşum olmamıza rağmen yenilikçi fikirlerimizi
projelendirip çeşitli kurumlar nezdinde Ar-Ge
çalışması haline getiriyoruz ve bu sürekli araştırma
yöntemini kurum kültürü olarak canlı tutuyoruz.
Mobil oyun alanında geliştirdiğimiz teknolojileri ve
birikimimizi sanal gerçeklik gibi alanlara da taşımak
için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.
Girişimciler olarak sektörde uzun yıllara dayanan
tecrübemizi Hypernova’nın yenilikçi, üretken
ve eğlenceli bir şirket olması için kullanıyoruz.
Oyun sektörünün çok yakın gelecekte ülkemizin
itici güçlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Bu
bağlamda önemli konulardan biri; yeterli kalitede
insan kaynağının oluşturulması ve geliştirilmesidir.
Hypernova kurucuları tecrübelerini de kullanarak
genç mühendis ve artistlerin yetiştirilmesini
sistematik bir şekilde yönetiyor. Ayrıca staj
programlarımızla oyun sektörüne girmek isteyen
genç arkadaşlarımızı da yönlendirerek sektöre
girişlerini sağlamış oluyoruz.
Ülkemiz için önemli bir döviz kaynağı olan mobil
oyun alanında Hypernova katkısını ilk sıralara
çıkaracağımıza inanıyoruz. Bu yolculukta ekibimize,
ülkemize ve kendimize güveniyoruz.
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Ufuk Serdar DEMİR
Kurucu Ortak, CEO

www.ndgstudio.com.tr
Bilkent CYBERPARK’ta 2021 yılı başında
faaliyete geçen ND Gaming, tecrübeli ve
yetenekli ekibiyle oyun endüstrisinde fark
yaratmayı amaçlıyor. Şirketimiz günden
güne büyüyen oyun sektöründe önemli bir
merkez olan Bilkent CYBERPARK’ın getirdiği
olanaklardan da yararlanarak, mevcut aşamada
hypercasual türü oyunlar üretiyor.
Dünyada hızla gelişen oyun endüstrisinde Türkiye
çok başarılı bir konumda bulunuyor. Bu çerçevede
Ankara ve daha özelinde Bilkent CYBERPARK oyun
şirketlerinin yoğunlaştığı bir ekosisteme sahip. Bu
ekosistem startuplara vergi, altyapı, aynı sektörden
şirketlerin bir arada bulunmasının getirdiği etkileşim
ve paylaşım anlamında büyük katkı sağlıyor.
Şirketimiz de bu ekosistemde bulunmanın
artılarından yararlanarak mevcut durumda
hypercasual oyunlar, ilerleyen dönemlerde ise PC
oyunlarına geçiş yaparak en çok oynanan oyunları
üretme yolunda.
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Büyüme hedeflerimizin ilk adımındaki hypercasual
oyunlar kapsamında dünyanın en önemli
yayıncılarıyla anlaşmalarımız bulunuyor. Elde
edeceğimiz mali olanaklar ile ekibimizi büyüterek
daha uzun vadeli düzenli gelir sağlayan PC oyunların
yapımına geçerken, bir yandan da kendi ürünlerimizi
geliştirmek ve sektöre yeni girecek oyun şirketlerine
yayıncılık hizmeti vermek; hedefimizdeki kilometre
taşlarından birkaçı olarak sayılabilir.
Bütün bunların yanı sıra, şirketimiz bünyesinde
benimsediğimiz kültürün sadece oyun şirketlerine
değil bütün startuplara örnek olmasını onlara ilham
vermesini istiyoruz. Bu kültürün en önemli ayağını,
çalışanlarımızın gerçek manada birer paydaş
olarak görülmesi ve ona göre bir çalışma sistemi
uygulanması oluşturuyor. Bu durum çalışanlarımızın
şirketi kendi şirketleri gibi değerlendirmesini
sağlayarak, aynı zamanda motivasyonlarını artırıyor.
Mutlu çalışanların daha üretken ve yaratıcı olduğunu,
bunun da şirketlerin ticari anlamda başarılı olmasının
anahtarı olduğunu düşünüyoruz.

Dr. Neslihan KURT
CEO

www.openzeka.com
Open Zeka, yeni nesil derin öğrenme tabanlı
yapay zeka algoritmalarını kullanarak insan
algısına yakın doğrulukta görüntü analizi
yapabilen akıllı sistemler geliştirmek amacıyla 26
Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da kuruldu. 2017’den
bu yana Bilkent CYBERPARK bünyesinde
faaliyetlerine devam eden Open Zeka, yapay zeka
tabanlı servisler ve algoritmalar geliştiriyor.
Open Zeka yazılım geliştirme faaliyetlerinin yanında,
yapay zeka alanında çözüm üreten global ölçekteki
birçok firmanın donanım çözümlerini ülkemize
sunuyor. Open Zeka; NVIDIA Embedded Türkiye ve
MEA Distribütörü, NVIDIA Deep Learning Institute
(Derin Öğrenme Enstitüsü) ve NVIDIA Süper
Hesaplama Birimi partneridir. Çalıştığımız firma ve
kurumlar genel olarak; Ar-Ge üzerine çalışma yürüten
savunma sanayi firmaları, akıllı şehir uygulamaları
geliştiren firmalar ve üniversitelerden oluşuyor.
Firmamızın faaliyet alanları Yapay Zeka, Elektrik
Elektronik, Gömülü Sistemler, Donanım Sistemleri
Üzerine Yazılım Geliştirme şeklinde. Ayrıca firmamız;
geliştirici kitler, hazır yapay zeka kitleri, modüller
ve taşıyıcı kartları içeren NVIDIA gömülü sistem
donanımları ve yüksek hesaplamalı sistemler ile ilgili
alanlarda çalışıyor.
Firmamız, Bilkent CYBERPARK iş birliği ile 2018-2019
yıllarında MARC mini otonom araç yarışmalarını
gerçekleştirdi. Yarışmaları takip eden süreçte “MARC
Mini Otonom Araç Kiti” olarak adlandırdığımız
ürünümüzü kullanıcıların beğenisine sunduk. Bu

araç kiti, otonom sistemler geliştirmek isteyenler
için, yüksek teknoloji ürünü donanımlar ve otonom
sürüşe hazır yazılım mimarisine sahip. Ayrıca aracın,
derin öğrenme sayesinde tamamen otonom hareket
edebilme, şerit takibi veya belirlenen sınırlar içerisinde
ilerleme, nesne tanıma, engellerden kaçınma gibi
kabiliyetleri bulunuyor.
Firmamız; bünyesinde aktif olarak yürütülen Cordatus
projesi ile yüksek hızlı görüntü aktarımı, dağıtık
görüntü işleme ve yapay zeka bulutu oluşturma
alanlarında geliştirme faaliyetlerini de sürdürüyor.
Bunun yanında OpenZeka Akıllı Görüntü Analiz
Sistemi, OpenZeka AI Servis-V1, Yangın Tespit
Yazılımı adında tamamlanmış projeleri ve “Cordatus”,
“OpenZeka AI Servis-V2” adında geliştirilmeye devam
eden projelerimiz bulunuyor. Ayrıca yeni nesil yapay
zeka algoritmaları ve sensörleri kullanarak akıllı şehir
ve otonom sistemler konusunda çalışmalarımızı ve iş
birliklerimizi sürdürmekteyiz.
Firmamız kurulduğu günden bugüne kendini sürekli
geliştiren yapısı ve işleyişi ile öğrenen bir organizasyon
olma özelliğini koruyor. Open Zeka olarak bir taraftan
çalışmalarımızı hızlandırmak için yazılımcı ekibimizi
genişleterek büyüyoruz; diğer taraftan bünyemize
dahil ettiğimiz insanları kişisel gelişim, iletişim,
kişilerarası ilişkiler, yeni teknolojilere adaptasyon,
yabancı dili geliştirme, lisansüstü eğitim, uluslararası
geçerliği olan NVIDIA sertifikasyonlarını edinme gibi
konularda desteklemeye ve teşvik etmeye devam
ediyoruz.
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Ferit Ozan AKGÜL
Kurucu ve Genel Müdür

www.qualpos.com
2019 yılında TÜBİTAK desteği ile kurularak
Bilkent CYBERPARK’ta faaliyete başlayan
Qualpos A.Ş.; 2 yılı aşkın süredir kapalı ve açık
alan konumlama, haberleşme ve çevresel ölçüm
sistemleri üzerine ürün geliştiriyor. Alanında
uzman elektronik ve yazılım mühendislerinden
oluşan bir kadroya sahip olan Qualpos,
öncelikli alan olarak uzaktan ölçüm ve analiz
sistemlerinin geliştirilmesini şirket stratejisi
olarak belirlemiştir.
Qualpos bu strateji ile çıktığı yolda, kurulduğu ilk yıl
TÜBİTAK 1512 desteği alarak bu destek kapsamında
kapalı alanlarda konumlama ve izleme sisteminin
prototipini başarıyla geliştirdi. Geliştirme aşamasında
Bilkent’te bulunan Tepe Servis ve çeşitli hastanelerle
görüşerek, sistem ürünleştiğinde operasyonel
verimliliğin sağlanması, ekipman ve personelin etkin
yönetimi ve maliyetlerin azaltılması için ticarileşme
yönünde pozitif geri bildirimler aldı.
Başarıyla tamamlanan 1512 projesi sonrasında,
TÜBİTAK 1507 programı kapsamında “Yüksek
Atmosferde Ölçüm Yapıp Ortam Verilerini Otomatik
Olarak Analiz Eden ve Raporlayan Rasat Cihazının
ve Yazılımının Geliştirilmesi” projesi desteklenmeye
uygun bulundu ve şirketimizin çalışmaları bu alana
odaklandı.
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Türkiye 1962 yılından beri yurt dışından yüksek
atmosfer ölçümleri için radyosonde cihazları ithal
ediyor. Dünyada sadece Almanya, ABD, Finlandiya,
Japonya, Kore gibi ülkelerde imal edilebilen bu
ürünün; yurt dışına bağımlılığı azaltacak, ileride
ihracata da dönüşebilecek yerlileşme adımında
özellikle meteoroloji, uzay teknolojileri, sivil ve askeri
havacılık ve ileri düzey yüksek atmosfer akademik
çalışmalarının önünü açması bakımından büyük bir
paya sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Bu proje ile Türkiye’nin ilk yerli “Radyosonde” üretimi
ve stratejik önem arz eden alanlarda dışa bağımlılığın
azaltılması yönünde adımlar atılmış olacak.
Kadrosundaki uzmanlarla pandemi koşullarında
dahi yoğun bir çalışma dönemi geçiren Qualpos
A.Ş., projenin ilk döneminde planlanan noktalara
ulaşarak; telemetri, konumlama, sıcaklık, basınç ve
nem sensör sistemlerinin prototiplerini çıkardı ve
temel PCB tasarımlarını hazırladı. 2022 yılı içerisinde
Ar-Ge çalışmaları tamamlanarak seri üretim için
detaylı bir plan yapılacak.

Umut KÖSEOĞLU
Kurucu Ortak, CEO

www.shopside.io
2020 yılında Ankara’da kurulan bir startup
olan Shopside, özellikle küçük ve orta ölçekli
işletmelerin satış verimliliklerini artırmak
amacıyla pazaryeri entegrasyon hizmeti sunan
bir web uygulamasıdır. 2021 yılında Bilkent
CYBERPARK’a geçmiş olup; yoğun yazılım
geliştirme süreçleri ile ürün geliştirmeye devam
etmektedir.
Shopside girişimcilik yolculuğunun oldukça başında
olmasına rağmen, 2021 yılı başında güçlü, kullanıcı
dostu platformu ve iş birlikleri ile oldukça hızlı bir
başarı yakalamış ve bu başarı sayesinde, Mikro
Yazılım tarafından satın alınmıştır. Turkven’in çatı
şirket olarak yer aldığı bu teknoloji grubunda; Mikro
Yazılım, Zirve Yazılım, Paraşüt Muhasebe firmaları
dikkat çekmektedir. Shopside, grubun da desteğini
alarak büyümeye hızla devam etmektedir.
Ürünümüz Hakkında
“Tüm E-Ticaret işlemlerinizi tek panelden yönetin!”
sloganıyla yola çıkan Shopside,
• Pazaryerleri (N11, Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol,
Epttavm, Çiçeksepeti, Farmazon, Tedbul)
• E-Ticaret altyapıları (Woocommerce, Opencart,
Shopify)
• Muhasebe sistemleri (Paraşüt, Mikro)
• Ödeme sistemleri (Iyzico, Param, Pay TR)
• Kargo firmaları (Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG
Kargo, UPS Kargo)

Bir e-ticaret operasyonu; e-ticaret web sitesi,
pazaryerleri, ödeme platformları, kargo firmaları,
muhasebe platformları, crm ve erp platformları
olmak üzere çok kanallı bir yönetim gerektirmektedir.
Her panel için ayrı ayrı ürünler eklenmeli, stok takip
edilmeli ve siparişler kontrol edilip onaylanmalıdır.
Bu işlemleri yapabilmek için her platformun kendine
ait bir yönetim paneli bulunur. Her platformdan ürün
yönetimi, sipariş yönetimi, fatura yönetimi, ödeme
yönetimi, kargo yönetimi yapmak ciddi iş gücü
kaybına ve verimsizliğe yol açar. Bu verimsizlik de,
tüm e-ticaret operasyonunun tek bir panel üzerinden
yönetilmesi ihtiyacını doğurmaktadır.
Shopside e-ticaret altyapıları, pazaryerleri, muhasebe
sistemleri, ödeme sistemleri, kargo firmaları ile API
sistemleri üzerinden entegre olarak, tüm e-ticaret
işlemlerinin ek bir panel üzerinden yönetilmesini
sağlıyor.
Geleceğe Dair
Normal şartlar altında yıllık %40 büyüme oranlarına
ulaşan e-ticaret ekosistemi, pandemi sebebiyle
neredeyse 3 yıllık büyüme oranlarına 1 senede ulaşmış
durumda. Bu gelişme de ekosistemdeki oyunculara
birçok fırsat sunuyor.
Pazaryerleri toplam mağaza sayılarını açıklamasa
bile, ortalama olarak pazaryeri kullanan e-ticaretçi
sayısının 400.000 civarlarında olduğu tahmin ediliyor.
Bu noktada pazarın doygunluk seviyesinden oldukça
uzakta olduğunu söyleyebiliriz.

ile API sistemleri üzerinden entegre olarak, tüm
e-ticaret işlemlerinin tek bir panel üzerinden
yönetilmesini sağlıyor.
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Cüneyit KANDAŞOĞLU
CEO

www.tractus.com.tr

2019 yılında Ankara merkezli kurulan
TRACTUS TEKNOLOJİ, geliştirdiği ürün ve
projelerle müşterilerine veri bilimine dayalı
çözümler sunuyor. 2020 senesinde bünyesinde
geliştirdiği Ar-Ge projeleri kapsamında
Bilkent CYBERPARK’ta yerini alan TRACTUS,
birçok sektörde fark yaratan çözümleri ile
faaliyetlerine devam ediyor.
TRACTUS, verileri maksimum güvenlikle işleyerek
stratejik karar verme noktalarında müşterilerine
destek olacak ürün ve hizmetler sunarak; uzman
kadrosu ile Büyük Veri Analitiği, Veri Analizi,
Tahmine Dayalı Modelleme, Sosyal Medya Analizi,
Duygu Analizi, Faktör Analizi, Makine Öğrenimi,
Derin Öğrenme, AI tabanlı Mobil/Web Uygulamaları,
IoT, İş Zekâsı, Risk Analizi ve Veri Görselleştirme
alanlarında veriye dayalı çözümler geliştiriyor.
TRACTUS’un geliştirdiği, Türkiye’de insana bağlı
olmayan ilk Know Your Customer (KYC) ürününü
olan Tractus eKYC; bankacılık, finans, sigortacılık,
telekomünikasyon gibi birçok sektörde şirketlerin
müşterilerini hızlı ve güvenli tanımaları için yeni nesil
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dijital kimlik doğrulamasını sağlayan bütünleşmiş
bir ürün paketidir. Güvenli, regülasyonlara uyumlu,
zaman tasarrufu sağlayan kullanıcı dostu ürünümüz
hem mobil uygulama hem de web servisi olarak
kullanılabiliyor. Hem esnek hem de kararlı bir yapıya
sahip olan bu yazılım iş akışlarına kolayca dahil
edilebiliyor. Müşteri hesaplarını hızlı bir şekilde
açmak ve riski azaltmak için kullanıcı kimliklerini
ve belgelerini saniyeler içinde doğrulayıp, işletme
maliyetlerini düşürerek zamandan ve paradan
tasarruf edilmesini sağlıyor.
TRACTUS ailesi olarak, Veri Biliminde seçili firmalar
arasında olmak en büyük hedeflerimiz arasında. Bu
kapsamda firmamız sektörel gelişimi hızlandırmak
için en büyük önemi Ar-Ge çalışmalarına veriyor.
Gerek yayınlanan regülasyonlar, gerek global
değişiklikleri yakından takip eden firmamız,
ürünlerini her zaman geliştirmeye ve güncellemeye
devam ediyor. Bugün için çözümü imkansız görünen
problemleri en son yazılım teknolojileri ile çözülebilir
hale getirmeyi, bu amaçla çözümlerimizi ihtiyaç
duyan tüm profesyonellere ulaştırmayı hedefliyoruz.

SEKTÖREL
Buluşmalar

Büyük Veri ve Veri Madenciliği

Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayii

CYBERPARK
“Sektörel Buluşma Günleri” Serisi
Her ay farklı bir sektörü ele alan CYBERPARK Sektörel Buluşma Günleri’nde
7. tur tamamlandı. Programda, bölgede yer alan aynı sektördeki firmaları bir
araya getirerek iş birliklerine ortam hazırlamak ve firmalar arası etkileşimi
artırmak hedefleniyor.
Katılımcıların birbirlerini firmaları
ve projeleri hakkında bilgilendirdiği
programda, farklı sektörlerde faaliyet
gösteren firmalarla ortak noktada
buluşma yöntemleri geliştiriliyor.
Firmaların birbirlerine örnek ve
ilham olarak, yaptıkları iş birliklerinin
artması amaçlanıyor.

Şimdiye kadar yapay zeka ve makine öğrenmesi, oyun
teknolojisi, siber güvenlik, sağlık teknolojileri, finansal
teknolojiler, büyük veri ve veri madenciliği, uzay, havacılık
ve savunma sanayii başlıklarının konu edildiği programda;
gelecek aylarda aşağıdaki konular üzerinde durulması
planlanıyor:
• Akıllı Şehirler
• Telekomünikasyon
• Çevre ve Tarım
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Basından
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Bızden

Birlikte nice
yıllara...
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Şirketimizde 10. ve 15. yıllarını dolduran ekip
arkadaşlarımıza plaketleri takdim edildi. Kendilerine
katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

Bora Yağız SİPAHİ
Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım bölümünden 2018
yılında mezun olan Bora Yağız SİPAHİ, 2021 yılı itibarı ile
Kurumsal İletişim Uzmanı olarak Bilkent CYBERPARK ailesine
katılmıştır. Bora; sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama,
arama motoru optimizasyonu ve görsel iletişim konularında
destek sağlıyor.

Şiyar PAMUK
Silvan Endüstri Meslek Lisesi’nden 1998 yılında mezun olan Şiyar PAMUK, 2010 yılında
Bilkent Holding bünyesindeki Tepe Servis’te Lojistik Depo Sorumlusu olarak göreve
başladı. Şubat 2021’de Bilkent CYBERPARK ailesine katılan Şiyar, Depo ve Arşiv
Sorumlusu olarak görevine devam ediyor.
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Aramıza
Yeni
Katılanlar
D2G

BİOVA

ADHOC

TEKNOLOJİ A.Ş.

MEDİKAL SAĞLIK YAZILIM
MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş.

TEKNOLOJİ A.Ş.

BACKPACK GAMES

Telekomünikasyon

YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

Yazılım

Sağlık Teknolojileri

Oyun

EDA EROL
POLİARK

IYEX AI

MİMARLIK VE ÇEVRE
TEKNOLOJİLERİ

FRUMATIC
BİLİŞİM İLETİŞİM BİLG. TEKN.
SAN. VE TİC. A.Ş.

Yazılım

YAZILIM A.Ş.

İBRAHİM TUNA
ÖZDÜR

Yazılım

Savunma Sanayi

Bilişim Teknolojileri

LAUNDRATIVE

POPUPSMART

YAZILIM A.Ş.

TEKNOLOJİ A.Ş.

E-Ticaret

SAAS

E-Ticaret

SERACELL
BİLİŞİM VE TARIM
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Tarım Teknolojileri

TECHNOTOPIA
SİMOVATE
BİLİŞİM A.Ş.

Bilişim Teknolojileri
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SEFA GÜNDOĞDU

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

Sağlık Teknolojileri

BİZİ TAKİP EDİN!

@cyberparkTGB
Bilkent CYBERPARK

@cyberparkTGB

Bilkent CYBERPARK
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