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20 Ekim 1984 tarihinde  
Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulan  

ve öğrenci, mezun ve öğretim görevlilerinin 
başarıları ile her zaman  

öncü olan Bilkent Üniversitesi’nin  
yeni yaşını gururla kutluyor,  

Kurucumuz Sayın Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI’yı 
saygıyla anıyoruz.
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Önsöz

Değerli Paydaşlarımız, 

Cyberspot’un yeni sayısı ile bir kez daha karşınızdayız.

Zorlu bir 2021’i geride bırakırken 2022’nin çok daha iyi geçeceğini ümit 
ediyoruz. 

Pandemi sayesinde hızlanan dijital dönüşüm, beraberinde hayatlarımıza 
pek çok yeniliği getirdi. Tüketim alışkanlıklarımız günden güne, sizlerin de 
gündelik hayatlarınızda gözlemleyebileceği üzere değişiyor. TÜİK “Hanehalkı 
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarına göre 2021 yılında 
hanelerin %92’si artık evlerinden internete erişim imkânına sahip. Aynı 
araştırma, internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi 
veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranının 2021 yılında 
%44.3 olduğunu gösteriyor. E-ticaretin genel ticarete oranı ise yıldan yıla 
artarak devam ediyor. 

Bahsettiğimiz veriler doğrultusunda, e-ticaretin geldiği noktayı göz önünde 
bulundurduğumuz zaman internete erişimi olan her bireyin irili ufaklı tüm 
firmalar için potansiyel bir müşteri haline geldiğini görebiliyoruz. Dijital 
pazarlama kavramını da bu bağlamda daha fazla potansiyel müşteriye, doğru 
hedef kitlelere, hızlı ve etkin şekilde ulaşmaya olanak sağlayan stratejiler 
olarak nitelendirebiliriz. 

Dijital pazarlama; SEO (arama motoru optimizasyonu), içerik pazarlaması, 
satış ortaklığı (affiliate marketing), sosyal medya pazarlaması, SEM (arama 
motoru pazarlaması), görüntülü reklamlar, influencer pazarlaması ve viral 
pazarlama gibi pek çok kademesi olan bir yapıya sahip. Bu bağlamda 
stratejiler firmadan firmaya ya da üründen ürüne değişiklik gösteriyor. Kaldı 
ki günden güne gelen güncellemeler ve bu stratejileri uygulamada kullanılan 
araçların fazlalığı; bu konuda uzmanlaşmayı ve güncel kalmayı oldukça güç 
kılıyor. Yapı, sürekli devinim içerisinde.

Cyberspot’un 24. sayısında, dijital pazarlama alanında son gelişmeleri 
irdelediğimiz, geleneksel pazarlamanın günümüzdeki yeri ve gelecek 
trendlerine ışık tuttuğumuz ve büyük, orta ve küçük ölçekli firmalara 
rehber niteliği taşıyacak kapsamlı bir içerik hazırladık. Bu rehberin Bilkent 
CYBERPARK bünyesinde faaliyet gösteren tüm firmalara marka iletişimi ve 
pazarlama stratejileri konusunda ilham vereceğine inancımız tam.

Herkese bir kez daha sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu bir yeni yıl diliyorum. 

Keyifli okumalar. 

Faruk İNALTEKİN
Genel Müdür
Bilkent CYBERPARK

“Dijital pazarlama 
kavramını da bu 
bağlamda daha 
fazla potansiyel 

müşteriye, doğru 
hedef kitlelere, hızlı ve 
etkin şekilde ulaşmaya 

olanak sağlayan 
stratejiler olarak 

nitelendirebiliriz.”

Zorlu bir 2021’i geride 

bırakırken 2022’nin çok 

daha iyi geçeceğini ümit 

ediyoruz.

www.cyberpark.com.tr
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Bilkent CYBERPARK 2021 Yılı Değerlendirmesi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 Performans Endeksi 
sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı ikinci teknoparkı olduk!

BİGG MARKA Ön Kuluçka Programımız kapsamında 12 girişimcimiz toplam 2.400.000 TL hibe alıp şirketleşme hakkı elde
etti. 2021 yılı yeni dönem çağrısında ise 800’e yakın başvuru arasından seçilen 170 girişimciye eğitim ve mentorluk sağladık.
 
Kanada Sanal Ticaret Heyeti’ni gerçekleştirdik. Heyete katılan 8 firmamızı 21 Kanada’lı firma ve kurum ile bir araya getirerek
toplamda 45 birebir görüşme gerçekleştirilmesini sağladık.
 
“CYBER 1E1” B2B odaklı eşleştirme programı ile 9 büyük kurumu, bünyemizde yer alan 36 firma ile bir araya getirdik ve 
toplamda 55 birebir görüşme gerçekleştirmelerini sağladık.
 
Bil-Tel Kümesi, 40 üye firmasının ihracat kapasitesini artırması amacıyla 2 eğitim düzenledi.
 
Ücretsiz olarak yürütülen Girişimci Danışmanlık Programı’nı (GDP) 2021 yılındaa da online olarak devam ettirerek 13 girişimci 
adayına mentorluk hizmeti sağladık.
 
“Doping Invest Camp” ile 36 startup’ı 5 yatırımcı ağı ile bir araya getirdik ve toplamda 40 yatırım görüşmesi gerçekleştirildi.
  
İK Destek Programı kapsamında firmalarımız için 40’ın üzerinde ilan yayınladık, 282 başvuruyu firmalarımıza yönlendirdik.
 
“Sektörel Buluşma Günleri” webinar serimizde toplam 8 farklı sektörü, 58 firmamız ile bir araya gelerek değerlendirdik. 
 
Online Mentorluk Programı “Mentorum Benimle” ile ücretsiz ve online olarak toplam 21 mentorluk seansı gerçekleştirdik.
 
Stajyer Destek Programı’mız kapsamında 285 stajyer adayının firmalarımızla eşleştirmesi yaparak üniversite-sanayi 
iş birliğine katkıda bulunduk.
 
Firmalarımızla 165 kez fiziki ve online görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, istek ve önerilerini aldık.
  
2021 yılı boyunca 111 firma/girişimci CYBERPARK’ta yer almak üzere başvuruda bulundu.
    
COVID-19 ile ilgili aldığımız tedbirleri sürdürerek "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni yeniledik.
  
Kuluçka Programımızdan 21 firmamızı daha mezun ettik.
 
2009 kişinin katıldığı 51 etkinlik düzenledik.
 
7 firmamız toplamda 1.9 milyon dolar (açıklanan tutarlar) yatırım aldı.
 
Yurt içi ve dışı 9 heyet ağırladık.

12238 m2 büyüklüğündeki yeni binamızın inşaatına başladık.

4233 m2’lik ek otoparkımızı kullanıma açtık.
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Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen “8. Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Zirvesi”nde; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından 2020 Yılı Performans Endeksi Sonuçları 
açıklandı. Sıralamaya göre Bilkent CYBERPARK hem 
olgun teknoparklar kategorisinde hem de genel 
sıralamada 2. sırada yer aldı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK ödülleri takdim 
ederken, Bilkent CYBERPARK’ın ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı 
Tunç BATUM ve Genel Müdür Faruk İNALTEKİN birlikte aldı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK ve T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha 
KOÇ’un yaptıkları konuşmalarda Türkiye girişim ekosisteminin 
içinde bulunduğu değişim ve gelişimin altı çizilirken, Türkiye’nin 
sanayi ve teknoloji alanında gelecek dönem stratejilerine 
değinildi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, üniversiteler 
ve sanayiden üst düzey yetkililerin katılım gösterdiği zirvede 
Bilkent CYBERPARK, sağladığı katma değerli hizmetler, 
uluslararasılaşma ve Ar-Ge projeleri başlıklarında yarattığı 
önemli fark ile başarısını bir daha tescil ettirdi.

TGB Zirvesi
2021

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından yapılan Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri 2020 Performans Endeksi 

sonuçlarına göre, Bilkent CYBERPARK 

Türkiye’nin en başarılı ikinci 

teknoparkı oldu!

Bilkent 
CYBERPARK 
Türkiye’nin En 
Başarılı İkinci 
Teknoparkı 
Oldu!



DİJİTAL 
PAZARLAMA

• Dijital Pazarlama alanında son yıllardaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

• Önümüzdeki 5 yıla damga vuracak trendler neler olacak?

• Geleneksel pazarlamanın yerini dijital pazarlamanın alacağını düşünüyor musunuz?

• Firmanızda dijital pazarlama alanında nasıl bir strateji izlediniz? Bunun sizin firmanıza ve satışlarınıza nasıl bir 
etkisi oldu?

• “Türkiye’de dijital pazarlama” hakkında ne düşünüyorsunuz? Firmalar dijital pazarlamanın öneminin farkında 
mı? Kampanyalar ve stratejiler doğru kullanılıyor mu? 

• Şirketler pazarlama alanında dijitalizasyona adapte olabilmek için neler yapmalı?

• Sosyal medya kanalları ve ‘influencer marketing’ trendleri hakkında öngörüleriniz neler? Bu trendlerin dijital 
pazarlamaya etkileri nasıl olur?

• Özellikle küçük ölçekli firmaların kendilerine yer bulabilmek ve bilinirliği artımak için bu alanda 
önceliklendirmesi gerekenler neler?

• Dijital pazarlama alanında bireyler ve firmalar kendini nasıl geliştirebilir? Hangi kaynaklardan faydalanabilir?

• Dijital pazarlama alışverişi, pazarları ve reel hayatı nasıl etkiliyor?

• Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka ve metaverse gibi alanlar, içinde bulunduğumuz günlerde 
çokça konuşuluyor. Buralarda dijital pazarlamaya yönelik fırsatlar var mı?

Ekosistem Paydaşlarına Sorduk:

Spot 
Dosya

Program kapsamında Bölgemizde birebir ve yüz 
yüze gerçekleşen görüşmelerde Bilkent CYBERPARK 
firmaları önde gelen yatırımcılara sunum yapma fırsatı 
yakaladı.

500 Startups
Uzun bir aradan sonra yatırımcı-girişimci görüşmelerini yüz yüze 
gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığımız etkinlikte firmalarımız 
Cervos, HOP!, Otonom Teknoloji ve Simovate 500 Startups’tan 
Esat Acar ile bir araya gelerek projelerini tanıttılar.

Inventram
Firmalarımızdan Mil Yazılım ve Hypernova, Inventram CEO’su 
Cem SOYSAL ile yaptıkları toplantılarda proje ve faaliyetlerini 
sundular.

APY Ventures
Bilkent CYBERPARK firmalarından Mora Yazılım, SeraCell ve 
Tarla.io APY Ventures ekibi ile bir araya gelerek görüşmelerini 
gerçekleştirdiler.

Doping Invest Camp 
programımız, firmalarımızı 
yatırımcılarla buluşturmaya 
tüm hızıyla devam ediyor!

Yürütmekte olduğu katma değerli hizmetler 
ile girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan 
Bilkent CYBERPARK, firmalar ile yatırımcıları 
Doping Invest Camp programı kapsamında bir 
araya getirmeye önümüzdeki süreçlerde de 
devam edecek.
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Günümüzde dijital mecra, ek bir mecradan çok ana 
mecra haline dönüştü. Özellikle mobil uygulamalar, 
içeriğe ulaşma, bilgi ve haber alma bakımından öncelikli 
başvurulan yeni medya araçları haline geldi. Bu alana 
yapılan yatırımlar her geçen yıl daha kıymetli hale geliyor. 
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan 
biri, dijital pazarlamanın farklı boyutlarının olması. 
Kullanabileceğiniz çok fazla kanal var. Dijitalin dinamik 
yapısına ayak uydurarak hangisinin hangi amaca hizmet 
edeceğini iyi bilmek ve doğru seçmek gerekiyor.

Aslında dijital pazarlama geleneksel pazarlamanın yerini 
aldı diyebiliriz. Birçoğumuzun alışkanlıkları teknolojinin 
yarattığı yeni düzene bağlı olarak farklı bir eksene 
doğru kayıyor. Artık çift ya da çoklu ekran deneyimi 
hayatımıza yerleşti. İnsanlar televizyon izlerken aynı 
anda telefonlarını, tabletlerini ya da bilgisayarlarını 
kullanmaya devam ediyorlar. Bu hem kişinin dikkatini 
yakalamayı daha zor bir hale getiriyor hem de tek başına 
geleneksel pazarlama yöntemlerini yetersiz kılıyor. Bu 
değişimle birlikte farklı pazarlama stratejileri ortaya 
çıktı. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak 
müşteriyle bireysel iletişimin önem kazandığı pazarlama 
iletişimi unsurlarının ön plana çıktığını görüyoruz. Zaman 
içerisinde teknolojiyle birlikte pazarlama iletişiminin tüm 
unsurlarının entegre bir şekilde kullanılmasını gerektiren 
bütünleşik pazarlama iletişimi kavramının daha da 
yaygınlaştığını göreceğiz.

Günümüzde halihazırda kendine bir yer edinmiş ve 
gelecek yıllarda giderek daha büyük bir öneme sahip 
olacak dört önemli nokta var. 

Birincisi, artık deneyim arayışında bir özne tarif etmek 
mümkün. Yalnızca dijital pazarlama alanında değil; 
insanlar hayatlarının her alanında yeni bir deneyim 
peşindeler. Sadece alışveriş yapmak ya da bir ürün satın 
almak değil, bir deneyim yaşamak istiyorlar. Müzik 
dinlemek değil, onu bir deneyime dönüştürmek... Ancak 
söz konusu mobil dünya olduğunda, bu deneyimi küçük 
bir telefon ekranı yoluyla aktarmak durumundasınız. 
En büyük zorluk bu. Bunu başarabilen markalar hedef 
kitlelerinin zihnindeki konumlarını pekiştirmiş olacak.

Diğer trendler aslında bu deneyimi mobilde sunabilmekle 
ilgili. O nedenle ikinci trend olarak karşılıklı etkileşimden 
bahsetmek mümkün. Artık hiçbir özne hayatının herhangi 
bir alanında pasif bir izleyici olmayı istemiyor. O deneyime 
aktif olarak katkıda bulunan ve onu şekillendiren bir 
konum arıyor. Bu nedenle, mobil kullanıcıya video 
izletmek, bir içerik okutmak ya da bir görsel göstermek 
yeterli değil; bütün bunları kullanıcının etkileşime 
geçebileceği bir şekilde tasarlamak gerekiyor.

Gelecek yıllara damgasını vuracak üçüncü trend ise 
kişiselleştirme. Bu, kısmen erişilebilir içeriğin sınırsız 
olmasıyla ilişkili. Anonim bir kullanıcının tam da aradığı 
ürünle ya da en çok ilgisini çeken reklamla ya da tam 
onun keyif alacağı bir içerikle tesadüfen karşılaşma 
ihtimali düşük. Burada kullanıcı datasının en etkili şekilde 
devreye sokulması ve kişiselleştirilmiş bir deneyim 
sunulması giderek önemli hale geliyor. Müşterilere 
yollanan maillerde onlara isimleriyle hitap etmek ve 
vakti geldiğinde doğum günlerini kutlamaktan öte bir 
kişiselleştirme. Tüm yolculuğu ona hitap eder şekilde 
tasarlamak gerek.

Son olarak bütün bunları zaman ve kaynak açısından 
en verimli şekilde yapabilmek gerekiyor. Bu noktada da 
yapay zeka ve otomatizasyonun önemi giderek artacak.  
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AppSamurai

Emre FADILLIOĞLU
Kurucu Ortak ve Genel Müdür

Dijital pazarlama ya da kapsamı biraz daha daraltacak 
olursak mobil pazarlama, bizim hem kendi firmamız 
için kurguladığımız bir süreç hem de içinde faaliyet 
gösterdiğimiz ve mobil uygulamalara çözümler 
sunduğumuz bir alan. Bu çözümlerin üzerine kendi 
marka kimliğimizi inşa ederken en önceliklendirdiğimiz 
konu bütüncül yaklaşım oldu. Bu ne anlama geliyor? 
Herhangi bir mobil uygulama yeni kullanıcılar edinerek 
büyümek istiyor. Bu ilk basamak. Bu esnada App 
Samurai’ın sunduğu hizmetlerden faydalanıyor ve yapay 
zeka yoluyla sürekli optimizasyonu sağlanan, doğru 
kullanıcının doğru zamanda hedeflendiği kampanyalar 
oluşturuyor.  

Ne yazık ki mobil reklam “fraudulent activity” dediğimiz 
çeşitli sahteciliklerden muaf değil. Biz müşterilerimizin 
yeni kullanıcı edinmek için yaptıkları yatırımlardan en 
yüksek düzeyde sonuç almalarını istiyoruz. Bu aşamada 
bir “fraud prevention tool” olarak Interceptd devreye giriyor.    

Biliyoruz ki kullanıcı kazanmak büyümenin sadece ilk 
adımı. Yeni kullanıcıların devamlılığını sağlamak ve 
uygulama ile olan ilişkilerini güçlendirmek de lazım. 
O noktada üçüncü ürünümüz Storyly devreye giriyor. 
Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya kanalları 
üzerinden herkesin aşina olduğu “Hikaye” formatını farklı 
mobil uygulamaların entegre etmesini sağlıyor.  

Bu bütüncül yaklaşımı kendi pazarlama stratejilerimize 
de yansıtıyoruz. Hedef kitlemiz “X kategorisinden 
şu koşulları karşılayan mobil uygulamalar ya da 
Y kategorisinden bu koşulları karşılayan mobil 
uygulamalar” değil. Hedef kitlemiz büyüme hedefi olan 
bütün aplikasyonlar. Hepsine kurabildiğimiz farklı bir 
cümle var çünkü App Samurai çatısı altında hepsine 
önerebildiğimiz farklı bir büyüme çözümü var.  

Hem ülkemizde hem de tüm dünyada dijital pazarlama 
bir seçimden çok hayatta kalmak için bir zorunluluk 
haline geldi. Dijital pazarlama ve mobil ekosistem herkes 
için çok yeni kavramlar ve bu alanlarda yapılabilecekler 
sınırsız. Ülkemizde yaş ortalamasının 30 olduğunu 
düşünürsek, yaş grubuna paralel olarak dijitale 
yönelim ve adaptasyon sürecinin de uzun olmayacağını 
söyleyebiliriz. Son yıllarda şahit olduğumuz birçok 
start-up gibi, KOBİ’ler de dijital pazarlama sayesinde 
sektör fark etmeksizin potansiyelini artıracak. Günümüz 
şartlarında, dijital dönüşüme adapte olamayan ve onsuz 
da ayakta kalabileceğini düşünen işletmelerde zaman 
içinde dışlanmışlık hissi oluşacaktır. Dijital dönüşüm 
endüstriden endüstriye değişebiliyor ve esnek kurallara 
sahip. Yine de bu kurallar arasında dikkat edilmesi 
gereken bazı noktalar var.  

Şirket sahiplerinin göz önünde bulundurması gereken 
ilk karar, işletmelerini artık fiziksel dünyanın kısıtlı 
imkanlarından kurtarmak olmalı. Elbette dijital 
dönüşüme dahil edilemeyecek şeyler olacağı için bu 
noktada hamleleri olabildiğince çözüm odaklı seçmek 
gerekiyor.

Diğer bir nokta ise yapay zeka yatırımlarının 
artırılması olmalı. Nesnelerin interneti dediğimiz 
kavram günümüzde en önemli bilgi ve ticaret ağını 
oluşturuyor. Mobil kullanımının hızla artmasıyla birlikte 
dönüşüm hedefleri de paralel olarak yapay zekanın 
geliştirilmesinden geçiyor.  

Son olarak, şirket içerisinde dijital dönüşümü doğru 
şekilde gerçekleştirmek gerekiyor. Bu değişimin 
liderliğini yürütmek için ekipler arasında doğru dağılımın 
yapılmasının oldukça önemli. Fonksiyonel birimler 
içerisinde bu dağılımı yapmak ve tüm çalışanların 
değişime ayak uydurmasını sağlamak önemli.  
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Her markanın kendi kimliği, renkleri, sloganı var; 
bunlar ve daha pek çok öge yoluyla tüketicide 
bırakmak istediği bir his, yaratmak istediği bir istek 
var. Bunlar markaların kontrolünde olan kısımlar. 
Ancak bunun bir adım ötesinde insanların herhangi 
bir marka ile birbirine aktardıkları şeyler var. “Word of 
mouth marketing” dediğimiz biçimde markalara dair 
kulaktan kulağa yayılanlar büyük ölçüde markaların 
kontrolü dışında gerçekleşiyor.  

“Influencer marketing” tam bu iki alanın ortasında 
konumlanıyor. Bir yandan marka kontrolünde ve 
marka tarafından organize edilmiş bir süreç; diğer 
yandan da sizin markanızı sizden başka biri anlatıyor 
ve insanlar sosyal medyadan takip ettikleri, yakın 
hissettikleri bir insanın ağzından sizi dinliyor. Bu 
giderek yükselmeye devam edecek bir trend, çünkü 
etki gücü fazla.

Yola yeni çıkmış, küçük ölçekli firmaların en büyük 
önceliği tabii ki müşteri edinmek. Ancak bununla 
paralel olarak, pazarda kendilerine yer edinebilmeleri 
ve rakiplerinden ayrışabilmeleri için iki önemli noktayı 
sağlam temellendirmeleri gerekiyor.  

Birincisi, firmanız iyi bir fikir üzerine inşa edilmiş 
olmalı. Neden varsınız ve potansiyel bir müşterinin 
hayatındaki hangi boşluğu dolduruyorsunuz? 
Bu sorulara daha yola çıkarken net cevaplar 
verebilmek önemli. Herhangi bir hizmeti ilk sunan 
odak olabilirsiniz, yeni bir talep yaratabilirsiniz. Bu 
muhteşem bir şey. Durum bu değilse bile sizin faaliyet 
gösterdiğiniz alanda halihazırda iş yapan insanlardan 
farklı ne öneriyorsunuz? İkinci, üçüncü, beşinci sırada 
girdiyseniz o alana, insanlar sizi neden tercih etsin? 
Farkınızı net bir şekilde ortaya koymanız gerek.

İkinci olarak da bütüncül yaklaşımı uygulamak 
gerekiyor. Edindiğiniz yeni müşterileri devamlı hale 
getirin, bir sadakat inşa edin, sizi tavsiye etsinler ve 
hakkınızda olumlu cümleler kursunlar. Kusursuz 
bir deneyim ve iyi müşteri ilişkileri sayesinde kendi 
başınıza ulaşmanın zor olduğu kişilere bu tavsiyeler 
yoluyla ulaşabilirsiniz.  

Bu iki noktayı başarabilirseniz kendinize hedef 
kitlenizin hayatında vazgeçilmez bir yer inşa etmeye 
başlarsınız. Burada sunduğunuz değer ne kadar 
yüksekse sizden vazgeçilmesi o kadar zor bir hal alır. 
Giderseniz eksikliğiniz hissedilir, özlenirsiniz. Şirket 
yönetmek rasyonel bir perspektif üzerine kurulu 
analitik bir süreç. Ancak markalaşmak duygusal bir 
etki yaratabilmekle ilgili. Bu duygusal bağı asla ikinci 
plana atmayın.

Başak DEMİR
Pazarlama Direktörü

Pandemi süreci birçok alanda olduğu gibi 
pazarlamada da dijitalleşme sürecini hızlandırarak, 
belki 10 senede yaşanacak gelişmelerin art arda 
yaşanmasına neden oldu. Çalışma ortamlarımızın, 
satışın, eğitimin, hatta sosyalleşmemizin dijital 
kanallara kayması pazarlamanın dijitalleşmesinin 
de hızını artırdı. Büyüklüğü ne olursa olsun, bir 
şirket eğer pazarlama yapacaksa, bunun yolu artık 
dijital kanallardan geçiyor. Çok ilgisiz gibi görünen 
hedef kitlelere sahip şirketler bile en azından sosyal 
medyada var olmaları gerektiğinin bilincindeler. 
Müşteri beklentileri, mecralar, teknolojiler değişiyor. 
Dijital pazarlamacıların buna ayak uydurması, 
gittikçe artan rekabet ortamına uyum sağlamaları 
ve müşterilerinin vizyonlarını genişletmeleri 
gerekiyor.

 2021’de CMO’lar arasında Gartner’ın yaptığı ankete 
göre tüm pazarlama harcamalarının %72,2’si 
sadece dijital kanallara yapılıyor. Peki televizyon, 
basın, etkinlik gibi geleneksel mecraları da ne kadar 
dijitalden ayırabiliriz? Bir dergi reklamı web sitesine 
yönlendirme yapıyorsa, bir televizyon reklamı 
dijitalde kurgulanan bir kampanyayı tanıtıyorsa, 
etkinlikler offline – online beraber yapılıyorsa; 
geleneksel– dijital ayrımı yapmak zorlaşıyor. 
Dolayısıyla bunu ‘yerini alma’ olarak tanımlamanın 
çok doğru olmadığını düşünüyorum.

BilgeAdam  
Teknoloji
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Türkiye her alanda dijitalleşmede çok iyi bir yerde. En 
başta e-devlet, kamu uygulamaları, mobil bankacılık 
derken zaten özellikle sosyal medya kullanımı 
konusunda başı çeken Türk halkı, dijital ortamlara 
uyum sağlayan iyi bir dijital tüketici. Böyle bir ortamda 
tabii ki pazarlamanın da dijitalleşmesi kaçınılmaz. 
Bilinçlenme geç olmakla beraber özellikle e-ticaret 
alanında büyük şirketlerin yaptığı dev kampanyalar yol 
gösterici oluyor ve hızla gelişiyoruz. Ancak, özellikle 
orta büyüklükteki şirketlerde strateji geliştirme ve 
planlama tarafında eksikler var. Bu konuda çok yetkin 
olmayan kişi ve ajanslar yüzünden getirisi düşük, bir 
yere varmayan, bir stratejisi ve hedefi olmayan reklam 
kampanyalarına yüksek paralar harcanabiliyor. Bütçe 
kaynaklı sebeplerle iyi kurgulanmamış, zayıf UX ve 
içerikli web siteleri üretiliyor ve dolayısıyla dönüşüm 
optimize edilemiyor. Daha da önemlisi elde edilen 
pazarlama verisi doğru değerlendirilemeyebiliyor. 
Oysa elde edilen verinin iyi depolanması ve kategorize 
edilmesi satışı artırma ve pazarlama harcamalarını 
optimize etmek için çok önemli.

Şirketler pazarlama alanında dijitalizasyona 
adapte olabilmek için stratejilerini ve hedeflerini 
iyi belirlemeli. Etkin, iyi içerikli bir web sitesine 
sahip olmalı. Tüm pazarlama sürecini 360 derece 
düşünüp, tüm içerik ve mecra planlamasını buna göre 
kurgulamalı ve iyi bir CRM’e sahip olmalı. Özellikle 
küçük ölçekli firmalar bilinirliklerini artırmak için yine 
öncelikli olarak strateji ve planlamayı doğru yapmalı, 
doğru hedef kitleyi belirlemeli, bu sayede de düşük 
bütçe ile doğru kanalları kullanarak, az kaynakla daha 
büyük etki yaratmalılar. Daha somut öneriler vermek 
gerekirse SEO, sosyal medya ve ilgi çekici etkin 
içerikler ile görünürlüğü artırmak ilk adım olabilir. 
Bu adımdaki başarı reklam bütçelerinin optimize 
edilmesinin de önünü açacaktır.

Gelecek trendlerinde ise, en önemli ve hayatımıza 
dokunan değişikliği verinin toplanmasında 
yaşayacağız gibi görünüyor. Google’ın 2022 itibariyle 
üçüncü parti çerezleri (cookie) kabul etmeyecek 
olması ve tüm dünyada kullanıcı verilerinin 
toplanması ile kullanılması alanında sıkılaşan 
yasalar, dijital pazarlama alanında çalışan bizleri yeni 
yöntemler geliştirmeye itecek. Reklam ve hedefleme 
ile kullanıcılara ulaşmak zorlaşacağından; eski usul, 
ilk elden, direkt kullanıcıdan elde ettiğimiz kişisel 
bilgilerin önemi artacak ve bunu toplayabilmek için 
yöntemler geliştireceğiz. Bu anlamda şirketlerin iyi 
bir CRM kullanmaları çok önemli. Dijital kanallardan 
toplanan verilerin otomatik olarak depolanması ve 
segmentasyonu pazarlama açısından hayati olacak.

Sosyal medya alanına bakacak olursak zaten 
çok popüler ve etkili bir yöntem olan Influencer 
Marketing’in önemini giderek artırması ama bunu 
bazı değişimlerle yapması öngörülüyor. Şu anda 
sınırlı sayıdaki çok yüksek takipçili Influencer’lar 
büyük bütçeler ve büyük markalar ile çalışıyorlar. 
Önümüzdeki dönemde “Micro Influencer” kavramının 
hayatımıza girmesini bekliyoruz. Micro Influencer’ları 
daha az takipçili, daha niş alanlardaki kanaat 
önderleri olarak niteleyebiliriz. Tabii bu hesapların 
belirlenmesi ve geri dönüşünün hesaplanması büyük 
bir iş ve ancak yapay zeka destekli uygulamalar ile 
mümkün olacak.

Arama motoru tarafında ise öncelikle zaten bir süredir 
gündemimizde olan görsel ve sesli aramaların daha 
fazla karşımıza çıkması ile buna göre yeni SEO (arama 
motoru optimizasyonu) stratejileri belirlenmesi 
gelecek. Özellikle e-ticarette görsel arama hacminin 
oldukça artacak olması, bu alanda şimdiden içerik 
oluşturulmaya başlanmasını gerektiriyor.
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Emel  
ÖZDORA AKŞAK

Dijital pazarlama kesinlikle çoktan, özellikle de 
belirli psikososyal segmentler ve yaş grupları için, 
geleneksel pazarlama yöntemlerinin yerini almış 
bulunuyor. Alışveriş davranışlarına baktığımızda 
bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Artık market 
alışverişi bile sanal market platformlarından 
yapılıyor. Mobil uygulamalar kahvenizi bile 
getiriyor. Her şey çevrim içi olarak satın alınabiliyor, 
özellikle kolay iade edebilme özelliği sayesinde 
insanların alışveriş merkezlerine daha az gittiğini 
düşünüyorum. Tabii bunda COVID-19’un da etkisi 
çok yüksek. Dijital pazarlama gerek ölçme-

değerlendirmede sağladığı kolaylıklar ve hemen 
ölçümleme olanakları, gerek de en hızlı ve direkt 
yoldan kitlelelere mesaj ulaştırabilme özelliği 
sayesinde pazarlamacıların da favori yöntemi 
olmuş durumda. Ancak alışveriş merkezleri ileride 
topluma ne şekilde faydalı hale gelebilir bunu da 
planlamak gerekecek…

Influencer marketing pazarlama alanında daha 
önce yaşanmamış olanaklar yaratıyor. Örneğin, 
sosyal medya üzerinde takip ettiğiniz birinin ürün 
paylaşımınını görüyorsunuz, paylaştıkları linke 
tıklayıp sadece “sepete ekle” ve “satın al” diyerek 
saniyeler içerisinde ürün satın alabiliyorsunuz. 
Tarihte hiçbir zaman alışveriş bu kadar kolay ve hızlı 
olmamıştı. Bu pazarlamacıların rüyası olabilir!

Influencer marketing hızla büyümeye devam 
edecektir diye düşünüyorum. Ne kadar buna karşı 
tepkiler gösterilse ve bunu eleştiren videolar 
paylaşılıyor olsa da hiçbirimiz bunun kolaylığını 
ve etkinliğini reddedemeyiz. Çevrim içi alışverişin 
giderek artacağını ve influencer marketing’in 
hayatımızın daha da merkezinde olacağını 
düşünüyorum. Artarak “influence” edilmeye devam 
edeceğiz bence, ama belki daha kapalı dijital 
gruplar içerisinde... Çünkü bu durum bir yandan 
negatif tepkilere de yol açabiliyor. Özellikle “Efsane 
İndirim Günleri” zamanı bu tepkiler çok yükseldi 
ve insanlar “Artık link görmek istemiyoruz.” diye 
isyan ettiler. Belki böyle kitlesel etkinlikler yerine 
daha butik ve daha küçük çaplı kampanyalara 
dönüş yapılabilir çünkü aslında bu tip indirim 
kampanyaları da geleneksel pazarlamadan miras. 
Halbuki dijitalde bu tip bir şeye gerek bile olduğunu 
düşünmüyorum. Kişiselleştirilmiş indirim zamanları 
ve ürün kategorileri ile doğru hedef kitleye ulaşılıp 
kolayca ve kimsenin de gözüne sokmadan verimli 
şekilde satış gerçekleştirilebilir.

Türkiye’de dijital pazarlamanın çok geliştiğini ve 
etkili bir biçimde kullanıldığını düşünüyorum. Artık 

ses sanatçıları bile müzik kliplerine ayıracakları 
bütçeyi sosyal medya pazarlamasına ayırıyorlar. 
Influencerların şarkıyı paylaşması, yaygınlaştırmada 
kliplerden daha etkili oluyor. Dijital mecra 
bambaşka bir alan. Hedef, geleneksel mecralara 
göre düşünüp dijitale geçmeye çalışmak olmamalı. 
Markalar öncelikle doğru hedef kitleyi belirleyip 
o kitleye nereden ve nasıl ulaşabileceklerini 
belirlemeliler. Belki benzer markaların ya da 
ürünlerin kullandıkları stratejileri araştırıp 
benchmarking yapabilirler.

Biz öğrencilerimize bitirme projesi yaptırırken 
bazı öğrencilerimiz kendi markalarını yaratıp ürün 
satışına başlıyorlar. Arama motoru optimizasyonu 
pazarlaması ve Instagram reklamlarını etkili 
biçimde kullanarak küçük reklam bütçeleri ile bile 
büyük fark yaratabildiklerini ve çok sayıda insana 
ulaşabildiklerini direkt olarak gözlemleyebiliyoruz. 
Bu da küçük markalar için çok heyecan verici 
bence. Özellikle ölçme değerlendirme olanaklarının 
bu kadar yüksek olması, markalara da satış ve 
pazarlama konusunda gerçek zamanlı ışık tutacaktır.

Büyük ölçekli firmalar tarafında ise kampanya ve 
stratejilerin “kör göze çomak” şekline dönüşebilme 
riski var. Abartılı ve eş zamanlı link paylaşımları 
insanları rahatsız ediyor ve hatta bazen alışverişten 
soğutuyor. Ben de bu Kara Cuma (ya da Efsane Cuma) 
zamanı link gördükçe hep hızlıca geçiyordum, dediğim 
gibi eş zamanlı ve kitlesel kampanyalara artık ihtiyaç 
olduğunu düşünmüyorum.

Bu alanda kendini geliştirmek isteyen firma ve 
bireylere tavsiyem, bol bol bu konuyu okumaları ve 
sektörel yayınları takip etmeleri. “Ad Age”, “Digital 
Marketing”, “Digital Trends” gibi kaynaklardan, 
hatta bu kaynakların sosyal medya hesapları ve 
bloglarından faydalansınlar. Bu konuda yazılan ders 
kitapları bile geçersiz kalıyor çünkü sektör çok hızla 
ilerliyor ve gelişiyor. O nedenle sektörel kaynakları 
takip etmelerini tavsiye ederim.

Bilkent Üniversitesi - İletişim ve Tasarım 
Bölümü, Profesyonel İletişim, Reklamcılık 
ve Sosyal Medya Pazarlaması Dersleri 
Koordinatörü

Yıllardır, “Büyüme odaklı pazarlama stratejilerinin 
en önemli bileşeni içerik pazarlamasıdır” dedik 
ancak şu anda ciddi bir içerik çöplüğü ile karşı 
karşıyayız. İçerik çok önemli olmaya devam 
edecek fakat öne çıkan, farklılaşan, bilgiyi hızla 
ulaştıran, özgün içeriklerin iş yaptığı, videoların 
kısasının ‘makbul’ olduğu, kullanıcıların bu tip 
içerikleri izlediği ve tıkladığı bir döneme girdik. 
Özetle, uzun makaleler değil kısa yazılar, 15-
20 dakikalık değil 1-2 dakikalık hatta daha kısa 
videolar yeni trendimiz olacak.

Elbette hayatımıza yeni giren “Metaverse” 
kavramını, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla 
duyacağımız açık... İnternetin üç boyutlu sanal 
bir evrene dönüşmesi ile birlikte; aktif kullanıcılar 
olarak, sanal kimliklerimizle bir müzeyi ziyaret 
edecek ve kendimiz gibi diğer kullanıcılarla 
sohbet edecek, tapu dairesinden bilgi edinecek, 
bir giyim mağazasına gidip kıyafetleri deneyerek 
satın alabileceğiz. Planlandığı gibi giderse bu, 
tüm pazarlamayı dönüştürecek. En büyük sosyal 
medya devi Facebook’un bu öngörü ile “Meta” 
ismini kullanması ve bu alanda geliştirme 
yapacağını açıklamasının ardından büyük 
şirketlerin ve kurumların bu alanda yaptığı 
çalışmaları birer birer görmeye başladık. Bu 
alanda yapılan çalışmaları yakından takip etmeye 
ve teknolojiyi adapte etmek için çalışmaya 
başlamalıyız.

BilgeAdam Teknoloji çatısı altında farklı hedef 
kitlelere sahip, farklı markalarımız var ve 
dolayısıyla hepsi için farklı stratejilerle ilerliyoruz. 
Zaten en önemlisi de entegre bir pazarlama 
stratejisi oluşturmak. Hedef kitle analizini 
doğru yaparak; web sitesi, sosyal medya, içerik, 
dijital reklam gibi kanallarınızı aynı strateji 
doğrultusunda performansa odakladığınızda 
başarı geliyor. Yapılan en büyük hata stratejik 
planlama yapmadan, birbirinden kopuk yönetilen 
mecralar ve anlık verilen kararlar ile sonuç 
beklemek.



Insider, Endüstri Dönüşümünden Sorumlu 
Genel Müdür
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G2O Consultancy, Stratejik Marka ve 
Dijital Deneyim Danışmanı

Dijital dönüşüm ve adaptasyonun tam ortasında insan 
var. “Dijital” dediğimiz şey gökten inmiyor. Bütün mesele 
bizim zihin yapımız. Stanford Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü Profesörü Carol DWECK, insanların zihin 
yapısını ikiye ayırır: “Ben bu işlerden anlamam.” diyenler 
(fixed mindset) ve “Ben bunu hallederim.” diyenler 
(growth mindset). Dijitalleşme stratejilerini konuşmadan 
önce kendimizin ve ekibimizin bu değişime açık 
olduğuna emin olmalıyız. Bir şeyi ezberlemeye değil, 
öğrenmeye açık ekipler kurmalıyız.  

 Firmalar kendilerine şu soruları sormalılar; “Kimin 
problemini çözüyorum?” ve “Problem ne?”. Çözdüğünüz 
derdi ve kime yardım ettiğinizi anlamadan pazarlama 
stratejileri oluşturamazsınız. Sonrasında da “Bu kitle hangi 
dijital mecrada?” ve “Ben nerelerde olmalıyım?” soruları 
geliyor. Son olarak da bu mecralarda bir içerik stratejisi 
belirlenmeli. Her gün, “bugün ne paylaşsak?” diye geçmez. 
Aylık plan program yapmak çok faydalı olacaktır.

 Artık tek atış, “Haydi influencer’a para vereyim de 
ürünümün/hizmetimin linkini paylaşsın” devri geride 
kaldı. İnsanlar samimiyet arıyor. Daha uzun vadeli, 
marka elçisi tadında yapılan işlerden daha iyi sonuçlar 
alıyoruz. Takipçi sayısından çok, gerçekten hedef 
kitleleriniz uyuşuyor mu ona bakmak gerekiyor. 
Aynı markada 50 bin takipçisi olan kişiyle yaptığımız 
çalışmadan daha yüksek satış dönüşü alıyorken 1.5 
milyon takipçili kişiden hiç dönüş almadığımız olabiliyor. 

 Pazarlama konusunda çok sabırsızız. Bunu sadece 
Türkler diye kısıtlamak aslında yanlış olur. Çalıştığım 

birçok millette var bu durum. Markayı kurduğu gün, 
sosyal medya hesaplarını açtığımız saniyede reklam 
çıkıyoruz. Bu doğru bir yol değil. Web sitemiz ve sosyal 
medyamız adeta misafir ağırlayacağımız evimiz gibi. 
Misafire “Haydi gel.” demeden önce evimize çeki 
düzen vermeliyiz. Web sitemiz SEO (arama motoru 
optimizasyonu) uyumlu mu? İnsanların gelip keyifle 
takip edeceği, etkileşim yaratacağım bir Instagram 
sayfamız var mı? İlk önce bunları sormamız gerek.

 Dijital pazarlama, geleneksel pazarlamanın yerini aldı 
bile. Bugün bu iki kavramı ayıran en önemli fark, dijital 
pazarlamanın ölçülebilir olması. “Ölçemediğin şeyi 
yönetemezsin.” diye meşhur bir cümle var hepimizin 
bildiği. İşte bugün pazarlama faaliyetlerini ölçebilen, 
ölçtüğünü değerlendirip sonraki adımını daha doğru 
atan ve bu sayede deneme yanılma yapmaktan (A/B 
Testing) korkmayan markalar kazanıyor.  

 Bugün hala web sitesi olmayan ya da yarım yamalak olan 
markalar varken elbette daha çok yolumuz var, özellikle 
metaverse konularına geçmek için. Web 1.0 ya da Web 
2.0’da da treni kaçıran ve hala yetişememiş çok marka 
bulunuyor. Web 3.0 ve Metaverse’de de yine böyle olacak. 
Artık sanal gerçekliği her alanda görmeye başladık. 
Fortnite’ta bir konsere gitmekten tutun arkadaşlarla 
sosyalleşmeye kadar neredeyse her şey için mümkün 
bu yeni teknolojiler ile yapılabilecekler kendi hayal 
gücümüzün sınırlarının bile çok ötesinde. Tüm markaların 
bu değişimi pazarlama stratejilerine nasıl dahil etmeleri 
gerektiğini düşünmeye başlamaları şart.

 Bu alanda bütün mesele güncel olabilmek. Artık uzun 
yıllar sonunda edinilmiş “uzman” titrinin bu alanda 
çok bir anlamı kalmadı. Dolayısı ile sürekli okumak, 
günde en az 1-2 saati bu dünyada neler olup bittiğine 
ve araştırmaya harcamak önemli. Benim sevdiğim bazı 
kaynaklar şöyle:
  
 https://moz.com/blog
 https://www.socialmediaexaminer.com/
 https://www.mediapost.com/
 https://contentmarketinginstitute.com/blog/
 https://www.searchenginejournal.com/

Göksemin 
GÖKALP ÖZDEMİR

Kerem BOZOKLUOĞLU

Dijital Pazarlama alanında son yıllardaki gelişmeleri iki bölümde 
değerlendiriyorum;

• Pandemi nedeni ile geleneksel faaliyet gösteren firmalar 
fiziksel mağazalarındaki satış açığını kapatmak için çevrim içi 
satış kanallarına çok ciddi yatırımlar yapmak zorunda kaldılar. 
Bu nedenle küçük ve büyük ajanslar bu konuda çok hızlı yol 
almak ve firmalara dijital pazarlama faaliyetlerini daha etkin 
kullanmaları için yol göstermeye başladılar.

• Küçük ve orta ölçekli firmaların oyuna girmesi ile pazarlama 
alanındaki oyun alanı daha da doldu. Bu nedenle büyük 
oyuncular pazarlama alanındaki tüm yatırımları sadece reklam 
kanallarına değil diğer kanallara (sms, e-posta, inbound 
marketing v.b.) yoğunlaşarak mevcut müşterilerini daha etkin 
kullanmaya başladılar.  

Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamanın yerini alması için 
bence önümüzde daha çok uzun bir zaman var. Demode gibi 
görünmeye başlasa da geleneksel pazarlama yerini başka bir 
şeyle değiştirmeden evrilecek. Mesela İstanbul’da kağıt kaplanan 
billboardların artık dijital ekranlara dönüştüğünü görüyoruz. 
Bu ekranlar zaman içinde cep telefonumuzdaki uygulamalar ile 
konuşacak ve müşterisi olduğumuz firmaların o bölgedeki müşteri ve 
ihtiyaç analizine göre bize içerikler sunmaya başlacaklar. Bu nedenle 
hala geleneksel ve fiziksel olarak içerik sunan alanların dijital ile 
koordineli olarak çalıştığına şahitlik edeceğiz.  
   
Önümüzdeki 5 yılı düşünecek olursak çok kısa zaman içinde 
metaevrenlere giriş yapmış olacağımızı düşünüyorum. Teknolojik 
bir devrime doğru ilerliyoruz, çok hızlı bir şekilde çağ atlayacağız ve 
insanlar bu evrenlerin içinde yepyeni bir hayat kuracaklar. 
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Bu nedenle de bu alanda çok ciddi teknolojik 
trendler gelişecek. Mesela giyilebilir cihazlar ve 
bunların size hisleriniz ile ulaşması sayesinde 
hissedilebilir ortamlar ortaya konulacak. Bu 
ihtiyaçlar giderildikçe evrenlerin içinde yeni 
ihtiyaçlar oluşmaya başlayacak. Mesela sanal 
para kazanmak için pazarlama alanında yepyeni 
fikirler karşımıza çıkabilir.  

17 Aralık Cuma günü, Walmart metaevrende 
faaliyet gösterecek ilk mağazasını duyurdu. 
Mağaza içinde sadece siz ve kişisel mağaza 
danışmanınız var. Danışman alacağınız her 
ürün için sizi yönlendiriyor, bilgilendiriyor 
ve size gerçekten danışmanlık yapıyor. 
Buradan bakacak olursak aslında evrenin 
kendi içindeki dijital çözümleri kendi kendine 
yetecek. Ancak orası da ihtiyaçlar dünyası ve 
insanların birçok şeye ihtiyaçları olacaktır. Bu 
ihtiyaçlar olmazsa o evren de olmaz. Haliyle 
ihtiyaç kaynaklı bir pazarlama alanı olacağını 
düşünüyorum. Örneğin, metaevrenden 
insanların bağlantılarının en çok saat 17:00’de 
koptuğunu düşünelim. Tam bu anda belki de 
Superman kıyafeti giyip gökyüzünde uçmanızı 
sağlayan bir ürün 15 dakikalığına bedava olacak. 
Siz bu deneyimi bir kere aldıktan ve kitlenizle 
paylaştıktan sonra belki de satın almayı 
düşüneceksiniz. Bu ve benzeri pazarlama 
faaliyetleri hayatımızda olmak zorunda, yoksa 
bu evrenler kendi kendine çöküşe geçer.  

Türkiye’de dijital pazarlama faaliyeti gösteren 
ekiplerin kişi sayılarına bakacak olursak 
ortalamada üç kişiyi geçmediğini görüyoruz. 
Bunlar çoğunlukla direktör, dijital pazarlama 
yöneticisi ve dijital pazarlama uzmanı oluyor. 
Asıl çileyi uzmanlar çekiyor tabii. Durum böyle 
olunca web sitesine bir görsel eklenmesinden 
tutun, siparişlerin gönderilme kontrolüne, 
sosyal medya şikayetlerinden, kampanya 
oluşturulmasına kadar birçok konuyu bu ekip 
takip ediyor. Dijital alanda faaliyet gösteren 
firmaların %90’ında bu kadar işin arasında 
kampanya ya da strateji konuşmak pek mümkün 
olmuyor.  

Bu zamana kadar 400’den fazla e-ticaret firmasına 
dijital pazarlama alanında fikir bulmaları için 
yardımcı oldum. Şu anda da 200’den fazla firmaya 
destek vermeye devam ediyorum. Stratejik olarak 
baktığınızda Türkiye’de pazarlama sadece yeni 
kullanıcı kazanımı ve ilk satış olarak görülüyor. 
Çünkü patron firmalarında günlük satış çok önemli. 
Ancak bunu değiştirdiğimiz firmalarda günlük 
satışların 4 katına, hatta zaman zaman 9 katına 
çıktığını gördüğümüz durumlar oldu. Müşteri 
edinme maliyetini ne kadar olgun bir tutara 
indirirseniz, kazanımınız ve günün sonunda karlılık 
o kadar iyi hale geliyor. Bunu devam ettirip mutlu 
müşteri yaratmayı başarırsanız işte o zaman 
müşteri kazanmak için en iyi kanal olan “müşteri 
sadakati” çalışmaya başlıyor.    

Firmaların pazarlama alanında dijitalizasyona 
adapte olabilmek için öncelikle bu konunun bir 
mağazadan daha büyük bir platform olduğunu 
anlamaları ve dijital rakamları okuryazar hale 
gelmeleri çok önemli. Günümüzde hala bir oran 
orantı hesabı yapamayan müdürler olduğu gerçeğini 
söylemek beni üzüyor. 

İkinci en önemli konu ise ekip içinde her bireyin 
dijital varlıklara sahip olması (web sitesi, sosyal 
medya kanalı, YouTube kanalı v.b.), bu kanallarda 
aktif olarak çalışmaları ve kitlelelerini büyütmek 
için aktif çaba göstermeleri. Bunları yaparak içinde 
bulundukları firmaların dijital süreçlerini anlama, 
müşteri hareketlerini gözlemleme ve ihtiyaca 
yönelik pazarlama faaliyetlerini oluşturma gibi 
becerileri kolaylıkla kazanırlar.

Küçük ölçekli markalarda, dijital pazarlama ekibi 
yerine ne yazık ki sadece firma sahibi oluyor; 
tek kişilik dev kadro... Birçok yerde bu insanlara 
danışmanlık verildiğini görüyorum. Marka olmak 
çok zor bir iştir. Bu nedenle bilinirliği artırmak için 
önemli olan ilkeler:  her zaman samimi olmak, 
hatasız teslimat yapmak ve müşteriyi şaşırtacak 
sürprizleri unutmamak. İşini zevkle ve özenle 
yapmak yerine para kazanma sevdasının peşine 
düşmek daha kötü iş çıkarmaktan başka bir şey 
getirmiyor. Bu nedenle küçük ölçekli firmalar sabırlı 
olmalı ve sonuca değil müşteriye odaklanmalılar.  
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Bireyler ölçeğinde de yine bahsettiğim gibi dijital 
okuryazarlığı artırmak çok önemli. Google ve 
Facebook çok ciddi kaynaklar ayırarak eğitimler 
ve dijital içerikler sunuyorlar. Tüm bu içerikler 
ücretsiz ve tamamı tüm dillerde destek veriyor. 
“Ben İngilizce bilmiyorum” diyene bile Türkçe 
içerik sunuyorlar. Thinkwithgoogle adresinde 
birçok eğitime hemen başlanabilir. Bunun 
dışında ne aradığınızı biliyorsanız ücretsiz en 
iyi kaynaklardan biri de YouTube. Ben YouTube 
üzerinden kendi mobil uygulamamı yapmayı bile 
öğrendim. Bu nedenle dijital okuryazarlığınızı 
artırırsanız ve ne arayacağınızı bilirseniz, hangi 
kaynaktan nasıl faydalanacağınızı net olarak 
çözersiniz.  

Sosyal medya ve influencer pazarlaması ise 
şu anda enteresan bir noktaya doğru gidiyor.  
Influencer marketing bir satış kanalı ancak 
çok popüler insanların söyledikleri yerine, 
daha az tanınmış ve takipçisi az olan kişilerin 
söylediklerine takipçiler daha çok zaman ayırıyor. 
Etkileşim modeli olarak iyi bir kanal olduğunu 
düşünüyorum. Ancak ürünü kullanmadan yorum 
yapan kişilerin çok büyük bir etkisi olmuyor. Bir 
gönderi için 150 bin TL isteyen bir influencer‘ın 
pazarlamaya en az 10 kat etki yapması gerekiyor 
ki başarılı sayılsın. 150 bin TL’ye 0.30 kuruştan 
daha fazla kullanıcı kazanabileceğiniz gerçeğini 
bir kenara bırakarak söylüyorum bunu.  

Dijital pazarlama alanında geri dönülmez ve ezber 
bozan gelişmeler yaşanıyor. Bazı şeyler temelden 
değişti ama öte yandan değişmeyen şeyler de var 
tabii. Örneğin, gün hala 24 saat ve insanların temel 
ihtiyaçları hala barınmak ve karnını doyurmak. O 
yüzden gelişmeleri dengeli bir şekilde değerlendirmek 
lazım. Yeni bir dünyada değiliz, dünya aynı ama 
teknoloji hızla değişiyor. Bu bağlamda geleneksel 
pazarlama ile dijital pazarlamanın ortak bir noktada 
buluşacağını düşünüyorum. Eski kuşak reklam ve 
PR profesyonelleri biraz eski kaldı, öte yandan yeni 
nesil iletişimcilerin bazıları pazarlamanın temellerini 
bilmiyorlar ama gün gelecek öğrenmek zorunda 
kalacaklar. Buluşma ve uzlaşma gerekiyor. Çünkü 
insan, yine insan. 

Şu an dijital pazarlama çok popüler ve bazı markaların 
kazançları da hızla arttı. Bu da iletişimde bazı 
kontrolsüz işlere sebep oldu. Dolayısıyla kampanya ve 
stratejilerin doğru kullanımı konusunda emin değilim. 
Bazılarının dikkatsizce para harcadığını düşünüyorum. 
Özellikle kampanyalarda çok ezberden ve inandırıcı 
olmaktan uzak işler yapılıyor. Bitmeyen büyük 
indirimler ya da bir pazaryeri reklamının bir kuşakta on 
defa dönmesi gibi... Her marka danslı videolar yapmak 
zorunda değil. Bu durumun anlamlı (feasible) ve 
sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum.

Markalar pazarlama alanında dijitalizasyona adapte 
olabilmek için insanı da teknolojiyi de iyi anlamalılar 
ve bu bilgileri entegre etmeliler. Bunun için de gerekli 
yatırımları yapmalılar. Firmalar dijital pazarlamanın 

Güven BORÇA

öneminin farkında tabii ki ancak bu alanda gecikenler 
de oldu. Özellikle orta ölçekli firmaların diijtal 
dönüşüme uyanmaları vakit aldı. Küçük markalar 
ise bir gün büyüyebileceklerini öngörerek hareket 
etmeliler. Büyüdüklerinde özellikle isimlendirme 
alanında sıkıntı yaşıyorlar. Örneğin, koydukları isim 
geldikleri noktayı tarif etmeyebiliyor, bazı ülkelerde 
olumsuz anlamlar içerebiliyor. Bu konularda 
profesyonel destek almaları ve önden bazı yatırımlar 
yapmaları daha doğru. 
  
Öte yandan dijital pazarlama, marka iletişimi 
yönetimini zorlaştırdı. Eskiden belli bir miktar 
televizyon reklamı yaparak sağlanan iletişim 
başarılarına ulaşmak artık çok daha zor. Yine 
zamanında bir PR ajansıyla yapılan medya ilişkileri 
ve kriz yönetimi de çok zorlaştı. Çok daha geniş bir 
alanda yapılanları takip etmek, gelişmeleri anlamak 
ve cevap vermek gerekiyor. Televizyonda GRP (gross 
rating points) takibi, güncel gazetelerden haber takibi 
yetmiyor. Yüzlerce farklı platformu anlık izlemek, 
oranın ruhuna uygun bir duruş sergilemek, bunu 
yaparken de marka değerlerini korumak hiç kolay 
değil. Bunun bazı olumsuz sonuçlarını da görüyoruz. 
  
Dijital dönüşüm kaçınılmaz, özellikle iletişimde. Buna 
bağlı olarak dağıtım kanalları da temelden değişiyor. 
E-ticaretin giderek sınır tanımayacağını düşünüyorum. 
Dünya daha global bir pazaryeri olacak. Bunun dışında 
çevre ve sürdürülebilirlik konuları da gündeme daha 
fazla gelecek ve tüketicilerin karar süreçlerini daha 
fazla etkileyecek.

Markam Danışmanlık,  
Kurucu Ortak, Marka Danışmanı

COVID-19 zaten gerçek hayatı çok ciddi 
bir şekilde etkiledi. Bu konuyu şu şekilde 
değerlendirelim. Türkiye’de çöpleri ayrıştırma 
sistemi olmadığı için çöpleri karıştıran, 
ayrıştıran ve bundan para kazanan bir kitle var. 
Bu kitle önce bir çuval ile gezerken tasarruf 
ettiği para ile kendine bir taşıma arabası 
yaptırdı. Sonra iki arabalı bir ekip haline geldiler. 
Sonra akraba, eş-dost bir takım olarak ve 
bölgelere saatlere göre ayrılarak çalışmaya 
devam ettiler. İhtiyaçtan dolayı merkezi bir 
benzinli taşıt alıp ortak noktada araca tüm 
biriktirdikleri ürünleri bırakmaya başladılar 
derken kişisel araçlarını da el arabasından 
motorsiklete dönüştürdüler. Okuduklarınız 
hepimizin gözü önünde devletin yapmadığı 
ancak para kazandıran bir sektörün doğuşuna 
sebep oldu. Bu sebepten kaynaklı ihtiyaç ve 
ihtiyacın da ihtiyaçları nedeniyle sektör büyüyor. 
İşte dijital pazarlamanın da oluşturduğu 
durumun gerçek hayata yansıması da böyle. 
Gerçek hayattaki pazarlar dijital pazara önce 
yenilecek, sonra kendi ihtiyaçlarından yepyeni 
bir pazar anlayışı kuracaklar. Çünkü ortada bir 
gerçek var! O da pazarda satılan ürünleri alan 
bir kitle var ve bu kitleye ulaşmak zorundalar.
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Pazarlama en nihayetinde, pazarda oluşacak 
değişimleri kolaylaştırmayı amaçlayan bir dizi 
uygulamadır. “Dijital pazarlama” kavramında da 
aslında kastedilen, dijitalin bir kanal oluşu ve bu 
kanalda çevrim içi olarak uygulanan taktikler ve 
taktiksel kararlar bütünü. Günümüzde ürün ve 
hizmet alışverişlerinin çoğunun çevrim içi olduğunu 
ve pandeminin bu süreci iyice hızlandırdığını göz 
önünde bulundurduğumuzda bu taktiklerin çok önemli 
olduğunu söylememiz gerekiyor. Ancak temelde, 
çevrim içi ya da çevrim dışı, yeni teknolojilerle ya da 
son çıkan cihazlar ve araçlarla uygulanmış olsun, 
pazarlama hala özünde pazarda oluşacak değişimleri 
kolaylaştırmakla ilgili. Kaldı ki, en etkili pazarlama 
kampanyaları örnekleri, çok kanallı bir yaklaşımı 
benimseyen ve dijital ile geleneksel pazarlama 
taktiklerini sinerjik bir şekilde bütünleştirmeyi başaran 
kampanyalar. Tıpkı İngiltere pazarında hem farkındalık 
yaratmayı hem de sektörü hareketlendirmeyi 
başaran Getir’in yakın zamanda yaptığı lansman gibi. 
Dolayısıyla pazarlamanın dijital ve geleneksel olarak 
ayrılması konusunda çekincelerim var.

Geleceği öngörebilmek astrologların işi, ben ise 
insanların tüketici davranışlarını inceliyorum. Şaka bir 
yana, insan doğası beş on yıl gibi kısa bir süre içerisinde 
iyiye ya da kötüye evrilen bir değişim eğilimi göstermez. 
Ancak yine de dijital teknolojinin deneyimlerimizi 
ve davranışlarımızı etkilemediğini söyleyemeyiz. 
Etkileniyoruz, ancak bu etki esas olarak yoğunluk, hız 
ve erişim boyutlarında gerçekleşiyor; dürtülerimiz ve 
davranış kalıplarımız büyük ölçüde aynı kalıyor. 
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Tahminlerde bulunmak çok güç olsa da, örneğin, 
duygusal pazarlamaya yönelik mevcut eğilimin 
nasıl gelişeceğini ve sosyal medya ile influencer 
pazarlamasında güncel bir trend olan parasosyal 
reklamcılığın gelişimini merak ediyorum. 

Duygusal pazarlama, pazarlama yolu ile insan 
duygularını okumaya ve bu duyguları uyandırmaya 
yönelik çalışmalar için kullanılan terimdir. 
Tarihsel olarak incelendiğinde, en iyi pazarlama 
kampanyalarının bazıları, tüketicinin duygularını 
harekete geçirmeyi ve/veya en azından tüketiciye 
olumlu bir karar veriyormuş gibi hissettirmeyi amaçlar. 
Buna basit örnekler olarak Cumhuriyet Bayramı ve 
10 Kasım gibi özel günlerde Türkiye’nin önde gelen 
firmalarının viral olan reklamlarını verebiliriz.

“Parasosyal” terimi ise ünlü kişiler ya da influencer’lar 
ile kişinin tek taraflı ve kendi zihni içinde kurduğu 
ilişkileri tanımlamak için kullanılır. Bu tür ilişkiler 
internetten çok önce de vardı tabii ki. Ancak 
sosyal medyanın insanları özel hayatlarına dair 
paylaşım yapmaya teşvik eden yapısı, bu tür ilişkileri 
yaygınlaştırdı ve yoğunlaştırdı. Bir ünlüden ya da 
influencer’ın ürettiği ‘gündelik hayat’ içerikleri ve 
bu figürün takipçileri ile girilen etkileşimler, kişide 
bu ünlü ya da influencerı oldukça iyi tanıyormuş ve 
hatta onlarla arkadaşmışçasına gibi bir his yaratır. 
Parasosyal reklamcılık bu noktada, senaryolaştırılmış 
metinler üzerinden gitmek yerine sohbete yakın 
bir hava oluşturmayı teşvik ederek influencer ile 
takipçisi arasındaki arkadaşlığı pekiştirmeye çalışır. 

Podcastler üzerinden bir örnek verirsek, geçtiğimiz yıl 
yayınlanan podcastlerde aralara serpiştirilen klasik sesli 
reklamlardan, podcastin sunucusu tarafından okunan 
ya da ürünü sunucunun betimlediği reklamlara doğru 
çok net bir kayma görülüyor.

Peki bunun stratejik olarak geleneksel pazarlamadan 
farkı nedir diye soracak olursanız, buradaki influencer 
seçimi, takipçi sayısı, popülerliği ve görünürlüğünden 
ziyade influencer’ın takipçileri ve takipçilerinin kendi 
aralarındaki etkileşimin kalitesi, yani topluluk duygusu 
üzerinden belirleniyor. Bu durum da “influencer 
marketing”i küçük firmalar için çok daha hedef bazlı, 
uygun maliyetli ve farkındalık, dönüşüm oranları gibi 
ölçümlemeler üzerinden okunduğunda etkili kılıyor.

Sosyal medya, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi 
üç boyutlu teknolojiler ve “duygu analitiği” şirketlerin 
aktif olarak tüketicilerin duygusal durumlarını 
hedefleyerek ve/veya taklit ederek tüketicilerle duygusal 
bağ oluşturmasına olanak sağlıyor. En azından sağladığı 
iddia ediliyor diyelim. Bu bağlamda şimdiye kadar 
benim için en dikkate değer örnekler ise markaların 
sosyal medyada tamamen üzgün, depresif ve endişeli 
görüntü vermesi, Alexa’nın çılgınca kahkahalar atması 
ve pazarlama gurularının gizli bir silahmışçasına “duygu 
çarkı”nı öne sürmeleri oldu. Ancak, gerçek zamanlı 
tepkilere dayalı olarak pazarlamayı dinamik tutmak 
ve bunu müşterilerin ruh haline göre ayarlayabilme 
konusunda bir akım var. Bu işin nereye gideceğini ise 
bize zaman gösterecek.

Küçük ölçekli firmalara öneri olarak bir yol haritası 
verebilirim. Öncelikle kendilerine pazarda bir yer 
bulmalılar ve bunu aslında üç soruyu yanıtlayarak 
başarabilirler. İlk soru “Biz kimi hedef alıyoruz?” 
olmalı ancak lütfen buna cevap olarak “Biz herkesi 
hedef alıyoruz.” demeyin. Coca-Cola’nın bile çekirdek 
bir hedef segmenti varsa küçük ölçekli herhangi bir 
firmanın da olmalı. Bu sorunun cevabını verebildiyseniz, 

“Müşterilerinizin gözünden baktığınız zaman neyi 
temsil ediyorsunuz?” sorusu cevap vermeniz gereken 
ikinci soru. Buna marka konumlandırması diyoruz. 
Hedef müşterilerinizin akıllarına markanız ya da 
şirketiniz geldiğinde ilk düşünecekleri şeyin ne 
olduğunu belirlemeye yönelik bir soru bu aslında. Son 
olarak da, “Bunu nasıl başaracağız?” sorusuna yanıt 
aramalısınız. Bu, akıllı hedefler ve taktiksel seçimlerle 
ilgili. Bu noktada eski pazarlama gurularının 
mantrasını hatırlamakta fayda var: “Strateji hem 
seçimlerinizle hem de yapmamayı tercih ettiğiniz 
şeylerle ilgilidir.”

Yerinizi bulduktan sonra ise marka bilinirliğinizi 
artırmalısınız. Bunun anahtarı ise tekrar, tekrar ve 
tekrar... Küçük markalar ya da firmalar hep en son 
trendleri ve dijital pazarlama hilelerini takip etme 
eğiliminde olurlar ancak çoğu zaman insanların yeni 
trendlere olan ilgisini gözlerinde büyütürler. İnsanların 
artık ilgilendiği çok fazla alan var ve zamanı kısıtlı, 
markanız ile ilgili herhangi bir şeyi hatırlamaları 
çok olası değil. Tekrarlar işte bu noktada işleri 
kolaylaştırıyor. Tekrarlar aşinalık yaratır ve psikolojiden 
de bildiğimiz gibi bu aşinalık hoşlantıyı doğurur. Ayrıca 
aşina olma hissi rahatlatıcıdır. Pandemi sırasında 
hepimizin eski dizileri başa sarması da aslında bu 
sebepten. Tekrarlar üzerinden aşinalığı oluşturduktan 
sonra pazarlama stratejinize heyecan ve yeniliği 
eklemelisiniz. Bunu etkinlikler düzenleyerek ya 
da bir gelenek yaratarak başarabilirsiniz. Trendyol 
Efsane Günler kampanyası oldukça iyi bir örnek. 
Ancak unutmayın, bir gelenek oluşturmak için büyük 
bütçelere ya da belirli bir “tatile” ihtiyacınız yok, 
istediğiniz zaman bir gelenek oluşturabilir ya da 
etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Önemli olan tekrar ve 
tutarlılıktır. Olaylar ancak tekrarlandığı zaman beklenti 
ve heyecan oluşturur.  “Olaylar haberleri (ya da artık 
dijital terimi ile içeriği) üretir, haberler ise talep yaratır.” 
diye oldukça eski bir söylem var, işler iyi de gitse kötü 
de gitse insanlar onlar hakkında konuşurlar...

Dr. Olga KRAVETS
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nasıl kullanacağı hakkında bilgi vererek ve ilgili 
konularda detaylı dokümantasyon sağlayarak 
dünya genelinde 400 müşteriye ulaştık.

Yapay zekaya ek olarak gelecekte artırılmış 
gerçeklik ve sanal gerçeklik kaynaklı üç 
boyutlu kanalların çok daha fazla trend 
olacağı görüşündeyim. Dijital pazarlama yön 
değiştirebilir. Tüm bunların yanı sıra içerik  
pazarlama da trend olmaya devam edecektir. 
İçeriğin türünde bazı değişiklikler ve yenilikler 
olabilir. Video ve görsel pazarlamanın diğer 
trendlerle paralel olarak öneminin artacağını 
düşünmekteyim.

Sosyal medya platformlarında artık herkes 
günde ortalama bir saatini geçiriyor, o yüzden 
pazarlamada önemi büyük. Influencer trendleri 
şu anda çok aktif ve pazar hızla büyüyor. Bu 
trendin zamanla hacmi artsa da etkisinin 
düşeceği kanaatindeyim. Çünkü influencer’lar 
bir şey satmak için İnstagram hikayelerinde 
konuştuklarında, insanlar üzerindeki etkileri 
zamanla azalıyor. Bu yüzden bu alanda piyasanın 
tam oturmadığını ancak önümüzdeki üç yıl 
içerisinde her şeyin daha stabil hale geleceğini 
düşünüyorum. Ticaretin temelinin güven 
olduğunu unutmamak gerekir. İnsanlar güvendiği 
kişilerin tavsiyesi üzerine ürün alırlar. O sebeple 
influencer marketing etkili bir yöntem olarak 
kalmaya devam edecektir. Tabii, influencer’lar 
sponsor kampanyaları ile kazandıkları güveni 
lekelemediği sürece. Bu noktada influencer’ların 
iş birliklerine karakterlerine uygun şekilde devam 
etmeleri ve her para veren markanın reklamını 
yapmamaları gerekiyor.

Popupsmart

2021 yılı ile beraber dijital dönüşüm çok daha 
hızlandı. Dijital’in hayatımızdaki yeri arttıkça 
da bu alanda pazarlama gelişmelerinin 
olması kaçınılmazdı. İnsanlar ilgilerini nereye 
çevirirlerse, algı ve pazarlama oraya doğru geçer. 
Bu yüzden bu alanda büyüme ve gelişmeler 
devam edecektir.

Ancak geleneksel ve dijital pazarlama ayrılmaz 
bir bütündür ve birbirini beslerler. Sadece 
dijital pazarlama yaparak büyümeyi başarmış 
markalar var olsa da büyük markalar her zaman 
geleneksel pazarlama yöntemlerine başvurmaya 
devam etmelidir. 360 derece pazarlama olarak 
adlandırdığımız, tüm platformları kapsayacak 
kampanya çeşitleri önemini koruyacaktır.  

Yapay zeka, pazarlama alanında şu anda da 
oldukça geniş bir alana sahip ve gelecekte de 
trend olacağı kesin. Örneğin, dijital pazarlama 
faaliyetleri arttıkça içerik üretimi de doğal olarak 
arttı, dolayısıyla içeriğin kalitesi çok daha önem 
arz ediyor artık. Bu kaliteyi ise bizim yerimize 
Facebook ya da Google gibi platformlardaki yapay 
zeka belirliyor. Yapay zekanın beslendiği temel 
metrikler yine kullanıcı odaklı, bu yüzden doğru 
kitleye doğru içeriği verdiğiniz sürece dijital 
pazarlamadan verim almaya devam edersiniz.

Biz Popupsmart olarak dijital pazarlama 
stratejimizi içerik pazarlama odaklı olarak 
kurguladık.  Biz SaaS bir ürünüz ve müşteri 
edinimimiz toplantı ya da demo üzerinden değil 
tamamen self servis bir şekilde müşterilerimizin 
ürünümüzü satın alıp kullanması ile oluyor. Bu 
sebeple potansiyel müşterilerimizin ürünümüzü 

Küçük ölçekli firmalar ise öncelikle takipçi ya 
da hedef kitle büyütebilecekleri bir mecrada 
yer almalılar. Çoğu kişi/firma her sosyal medya 
platformunda hesap açıp bir noktadan sonra 
içerik üretemez hale geliyor. LinkedIn gibi 
mecraların şu an için etkileşimi yüksek ve 
bunlar size değer katabilecek mecralar. Fakat 
bir Instagram hesabını büyütmek çok daha 
fazla efor ve reklam harcaması gerektiriyor. 
Dolayısıyla küçük ölçekli firmalar öncelikle 
kendilerine uygun dijital mecraları seçmeli, 
odaklarını ve kaynaklarını verimli şekilde 
kullanmalı. Ayrıca şirketler pazarlama alanında 
dijitalizasyona adapte olabilmek için öncelikle 
dijitalin dinamiklerini bilen ve bunu Google gibi 
kurumların sertifikalarıyla kendini ispatlamış 
insanlar istihdam etmeliler.

Maalesef Türkiye’de dijital pazarlama konusunda 
doğru bir bilinç oturmuş değil. Henüz ülkemizde 
herhangi bir üniversitede eğitimi verilmediğinden 
ya da gerekli yeterlilikte bir sertifikasyonu 
bulunmadığından herkes alaylı bir şekilde uzman 

olduğunu sanıyor ve firmalar işi bilmeyen 
kişilerle çalıştığında yanlış stratejiler üzerinden 
ilerleyebiliyorlar. 

Ekosistemin gelişimi için güzel etkinlikler ve 
gelişmeler var fakat maalesef yurt dışındaki 
ilerlemeyi yakalayabilmiş değiliz. Bunun 
büyük bir sebebi de dolar kurundaki volatilite 
sebebiyle yetenekli pazarlamacıların global 
markalar için çalışıyor oluşu. Türkiye’de 
değeri anlaşılmayan yetenekli insanlar bu 
değeri kendilerine gösteren bir şirket bulmak 
zorundalar. Türkiye’de de bu sebepten ötürü 
maalesef globale doğru bir yönelme var.
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İnterneti kullanarak pazarlama faaliyetlerini 
geliştirme temelleri 1990’lı yılların başlarına dayanıyor. 
Eskiden web siteleriyle birebir iletişime geçip görsel 
reklamlar verdiğimiz bir dünyadan çıkıp, programatik 
reklamcılığın katkısıyla, seçtiğimiz sitelerde, sadece 
belirli segmentlerde yer alan insanlara yönelik reklam 
verebildiğimiz bir dünyaya geldik. Bu değişime kuşkusuz 
en büyük katkıyı “contextual ads” ile sağlayan Google 
hâlâ bu pazarda inovasyona yön vermeye devam ediyor.  
 
Son yıllarda özellikle makine öğrenmesi temelli 
tekliflemenin de devreye girmesiyle, markaların 
ajanslarla çok yüksek maliyetlerle çalışmadan da etkili 
reklamlar vermesi mümkün hale geldi. Reklam vermek 
ve doğru hedef kitleyi projenizle buluşturmak her geçen 
gün kolaylaşıyor. Bu bağlamda son yıllardaki makine 
öğrenmesi trendini, birçok platformun reklam veren lehine 
kullandığını ve aynı zamanda kendi trafiklerini daha etkin 
biçimde segmentleyerek, doğru trafiği doğru markalara 
satarak daha fazla kâr elde ettiklerini gözlemliyoruz.
 
Pazarlama duayenlerinden Peter DRUCKER’ın 1973 
yılında yaptığı “Pazarlamanın amacı, müşteriyi çok iyi 
anlayarak, ürün veya hizmeti ona uygun hale getirmektir. 
Böylece ürün kendini satar.” tanımı hâlâ geçerliliğini 
koruyor. Bu tanım gösteriyor ki, müşteri deneyimi 
pazarlamanın en önemli temel taşlarından biri olmaya 
devam edecek. Bu bağlamda kullanıcı deneyiminin 
maksimize edilmesi için yeni teknolojilerin bolca 
konuşulacağını düşünüyorum. 

En önemli trafik kanalı web sitesi olan her markanın, 
JAMstack adı verilen, statik tabanlı üretilmiş, hızlı çalışan 
sitelerin mantığını tanıması ve kendi markalarına bunu 

uygulaması gerekiyor. Özellikle Next.js ile oluşturulmuş 
sitelerin ya da Gatsby ile yaratılan statik sayfaların çok 
yüksek performans göstermesiyle trend biraz bu iki 
framework’e yönelmiş durumda. Site hızı deneyimini çok 
iyi bir noktaya taşımış markaların, bunu pazarlamanın her 
kanalında bir fayda olarak göreceği açık. Bu bağlamda, 
web’in önümüzdeki beş yıl içinde çok hızlanacağını ve buna 
bağlı olarak kullanıcıların da tüketim alışkanlıklarının ve 
beklentilerinin bu yönde şekilleneceğini söyleyebiliriz.

Televizyonun yerini Youtube ve Netflix’in, dergilerin 
yerini dijital içeriklerin aldığı bir dünyada, tüketim miktarı 
yüksek olan genç nüfusun çoktan geleneksel pazarlama 
kanallarından uzaklaştığını görmek mümkün. 2020 yılında 
151 milyar dolar olan dijital reklam harcamlarına karşılık, 
geleneksel reklam harcamları 107 milyar dolara geriledi. 
Rakamların gösterdiği üzere, geleneksel pazarlamanın 
hızla pazar payı kaybetmeye devam edeceğini tahmin 
edebiliyoruz.

Biz bir internet şirketiyiz. İnternetteki müşteri iletişimini 
iyileştirmek isteyen, internet kanalı üzerinden yeni 
müşterilere ulaşmak isteyen global markalarla çalışıyoruz. 
Dijital pazarlama ilk günden beri şirketimizin temelini 
oluşturuyor. Ağızdan ağıza pazarlama (word of mouth) 
haricinde geleneksel pazarlama yöntemleriyle neredeyse 
hiç satış yapmadığımızı söyleyebilirim. Şirketimizin 
satışlarının temelini, internette kendi alanımızda 
ürettiğimiz kaynaklar, düzenlediğimiz konferanslar ve 
buluşmalar sayesinde elde ettiğimiz içerik pazarlaması 
faaliyetleri oluşturuyor.

İnternet şirketlerinin bu konudaki farkındalıkları yüksek. 
Zaten uzun yıllardır bu alanda rekabet avantajı yarattıkları 
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için geleneksel markaları geride bırakıyor ya da kendi 
pazar yerlerinde satış yapma seçeneği sunuyorlar. 
Pandemi sonrasında da dijitalleşme konusunda zorluk 
yaşayan şirketlerin isimlerini on yıl sonra duyacağımızı 
pek sanmıyorum. 2022 yılında dijitalleşmek ve bu alana 
yatırım yapmak artık şirketler için bir seçenek değil, 
zorunluluk.

Dijitalleşmek maalesef sadece yatırım yapmak, 
bu alanda iyi ajanslarla anlaşmak ya da içeride bir 
pazarlama departmanı kurmakla bitmiyor. Hiyerarşik 
bir organizasyonda, şirketin en üst noktasından 
başlayarak herkesin dijitalleşmeyi bir kültür olarak 
kabul etmesi gerekiyor. Yaşlı organizasyonlar bu 
konuya uyum sağlamakta güçlük çekiyor. Üst düzey 
yöneticilerin dijitalleşmeyi sahiplenmedikleri bir dünyada, 
sadece yatırım yaparak bu konuyu çözebilmeleri güç. 
Dolayısıyla, bu konuda eğitilmek ve bu alanda kurulan 
departmanların çıktılarını ve niteliğini gözlemleyebilecek 
hale gelmeleri ilk koşul olarak görünüyor.

Geçtiğimiz aylarda, Meta grubunun servisleri olan 
Whatsapp, Facebook ve Instagram’da yaşanan birkaç 
saatlik kesintide birçok websitenin trafik rekorları 
kırdığını gördük. Bu kesinti sırasında, eğlenecek/
iletişecek bir şey bulamayan insanların diğer kanallara 
yönelmesinin etkisini görünce, şirketin dünya trafiğinin 
ne kadarını etkilediğini görüyoruz. Böyle bir mecrada yer 
almamak markaların tercihi olamaz. Ancak her mecrada 
olmak zorunda da değiliz.

Pek çok marka, sosyal medya iletişimini özel günlerde 
hiç kimsenin dikkatini çekmeyen sıkıcı gönderilerle 
iletişim kurmak olarak yorumluyor. Çünkü bu, ‘sosyal 

medya ile ilgileniyoruz’ diyebilmek için yeterli. Bunun temel 
nedeni, bunu kurgulayan ekiplerin dijital pazarlamayı üst 
yönetime raporlanması gereken bir zorunluluk olarak 
görmelerinden kaynaklanıyor. Yine aynı şekilde ‘influencer 
marketing’ yapmak için ROI/dönüşüm kaygısı olmayan 
reklamlara ayrılan bütçelerin çoğunlukla firmalara fayda 
sağlamaktan ziyade influencer’ların cebini doldurduğunu 
düşünüyorum. Firmaların bunu bir dijital iletişim kanalı 
olarak görüp, samimi bir diyalog kurmak adına yapılması 
gerekenleri gözetmek zorunda olduğunu düşünüyorum. 
Bu iş ne zaman firmalar için bir “zorunluluk” olarak 
görülmekten çıkıp, firmanın ana iletişim kanalı olabilirse 
ve markalar müşterilerine “para kaynağı” olarak bakmak 
yerine, onların “samimi olarak ilgilerini çekmeleri gereken 
bir potansiyel” olmalarını sağlayacak yollar aradıkları zaman 
bunun daha sağlıklı bir zemine oturacağını söyleyebiliriz.

Küçük ölçekli bir firmada, kurucunun dijital pazarlamanın 
temellerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunu sadece “X 
yaparsak Y olur” mantığıyla değil, gerçekten arka plandaki 
matematiğini anlayarak yürütebilen markalar hızla 
sıyrılabiliyor. Her yıl yüz binlerce start up’ın milyonlarca 
lira bütçesi olan şirketleri geride bırakmaları bir tesadüf 
değil. Bazı küçük şirketler milyonluk şirketleri geride 
bırakıyorlarsa bunun sebebi herkesten daha farklı 
düşünmeleri, ezberden kaçınmaları ve iyi tanıdıkları müşteri 
kitlesi üzerine yaratıcı bir iletişim strateji kurmalarıdır. Yani 
kurucular pazarlamayı bir iletişim aracı olarak görüp, trafik 
ediniminden deneyime kadar olan tüm alanların temellerini 
anlayamazsa, ajanslarla ve pazarlama takımlarıyla 
bütçelerini harcayacak ve kayda değer kazanımlar elde 
edemeyecekler.

ZEO
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Bilkent CYBERPARK, 20-22 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 
Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’ne katıldı. Etkinlikte Hızlandırıcı ve Kuluçka 
Partneri olarak yer alan Bilkent CYBERPARK, Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali 
Teknofest çatısı altında; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Ofisi ve Türkiye Teknoloji Takımı tarafından gerçekleştirilen zirvede, 
girişimciler ile mentorları, yatırımcıları ve sektör lideri firmaları bir araya getirdi. 

Bilkent CYBERPARK 
Hızlandırıcı ve 
Kuluçka Partneri 
Olarak Take Off 
Uluslararası Girişim 
Zirvesi’ne Katıldı!

Etkinliğin son günü, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih KACIR ve Baykar 
CTO’su Selçuk BAYRAKTAR’ın açılış konuşmaları 
ile başladı ve ana konuşmacılar ile devam etti. Gün 
sonunda  yapılan asansör sunumlar doğrultusunda 
finale kalmaya hak kazanan girişimciler belirlendi.

Program sürecinde sunumları gerçekleştiren 
ve finale kalarak seçilen tüm girişimcileri tebrik 
ederiz. Bilkent CYBERPARK olarak Türkiye’nin 
girişimcilik ekosistemine uluslararası anlamda 
büyük katkı sağlayan Teknofest ve Take Off 
Uluslararası Girişim Zirvesi’nde rol almış olmaktan 
ve ekosistemin her yıl büyüyerek gelişmesinden 
mutluluk duymaktayız.

Üç gün süren ve dünyanın birçok ülkesinden 
katılımcıların ağırlandığı etkinliğin ilk gününde, 
zirveye seçilen girişimciler mentorlar ile birebir 
görüşmeler gerçekleştirirken, networking seansları 
ve asansör sunum eğitimleri gerçekleştirildi. İkinci 
gün ise kurumsal firmalar ile start-uplar arasında 
etkin bir iş birliğinin nasıl kurulacağı üzerine 
gerçekleşen eğitim sonrasında birebir kurumsal 
görüşmeler tamamlandı ve start-uplar potansiyel 
iş birliği için önde gelen firmalar ile bir araya gelme 
fırsatı elde etti. Bilkent CYBERPARK kurumsal 
birebir görüşmelerde yer alarak zirve için seçilen 
girişimciler ile bir araya geldi ve girişimcilerin 
projelerini dinleyerek ve destek sağlayabileceği 
konular üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. 
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2 Eylül 2021 Perşembe günü İsviçre 
Büyükelçisi Sayın Jean Daniel RUCH, 
Ekonomi Bölümü Başkanı Sayın Ariane 
TINNER ve Ekonomi ve Ticari Ataşe Sayın 
Levent DURUKAN’dan oluşan heyeti 
bölgemizde ağırladık. 

Büyükelçi ve beraberindeki heyete Bilkent CYBERPARK 
olarak bölgemizde yürüttüğümüz katma değerli program 
ve servislerimiz hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra 
sektörel olarak karşılıklı fayda sağlayabilecek potansiyel 
iş birliği konularını değerlendirdik. Ardından bölgemizde 

İsviçre Büyükelçiliği  
Heyeti’ni Ağırladık

16 Eylül 2021 Perşembe günü, Anadolu 
Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş (ATAP) 
Genel Müdürü Sn. Sedat TELÇEKEN 
Bilkent CYBERPARK’ı ziyaret etti. 

Ziyaret sırasında Bilkent CYBERPARK tarafından 
yürütülen girişimcilik programları ve firmalara 
sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgiler 
paylaşılırken yürütülen genel teknopark 
süreçlerine de değinildi.

Ziyaret, geliştirilebilecek iş birliklerinin 
değerlendirilmesi ve CYBERPARK’taki ofis 
alanlarının yerinde görülmesi ile sona erdi.

Eskişehir Anadolu Teknoloji Araştırma 
Parkı A.Ş. (ATAP) Bölgemizi Ziyaret Etti

yer alan Ekinoks firmasını ziyaret eden İsviçre 
Büyükelçiliği Heyeti, firmanın faaliyetleri 
hakkında bilgi edindi.



29 Eylül 2021 Çarşamba günü İsviçre Ekonomi 
Bakan Yardımcısı Sn. Marie-Gabrielle INEICHEN-
FLEISCH, İsviçre Büyükelçisi Sn. Jean-Daniel RUCH 
ve beraberindeki iş insanlarından oluşan heyet 
Bilkent CYBERPARK’ı ziyaret etti. 

İsviçre Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Marie-Gabrielle 
INEICHEN-FLEISCH‘in açılış konuşmalarıyla başlayan 
program, Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Sn. 
Faruk İNALTEKİN’in Türkiye girişimcilik ekosistemi ve 
CYBERPARK’ta yürütülen katma değerli projeler hakkında 
paylaştığı bilgilerle devam etti.

Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Sayın 
Atilla Hakan ÖZDEMİR’in Bilkent Üniversitesi hakkında 
gerçekleştirdiği bilgilendirme sunumunun ardından Bilkent 
CYBERPARK firmalarından İnfinia Mühendislik, ArkSigner ve 
Netcad yürüttükleri projeleri heyete tanıtma şansını yakaladı.

İsviçre Heyeti  
Bilkent CYBERPARK’ı 
Ziyaret Etti

Azerbaycan Eğitim Bakanı Sn. Emin AMRULLAYEV 
ve beraberindeki heyet 1 Kasım 2021 Pazartesi 
günü Bilkent CYBERPARK’ı ziyaret etti. 

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Sn. Faruk İNALTEKİN, 
Azerbaycan Eğitim Bakanı Sn. Emin AMRULLAYEV ve 
beraberindeki heyete, Türkiye teknopark ve inovasyon 
ekosistemi, sağlanan Ar-Ge teşvikleri ve Bilkent CYBERPARK 
tarafından yürütülen katma değerli projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, uluslararası inovasyon ve girişimcilik projeleri 
üzerine gerçekleştirilebilecek iş birliği fırsatlarının 
değerlendirilmesiyle sona erdi.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığı  
Bilkent CYBERPARK’ı  
Ziyaret Etti

SAHA EXPO, 
Bilkent 
CYBERPARK 
Firmalarını 
Ağırladı!

Fuar

Savunma, Havacılık 
ve Uzay Kümelenmesi 
(SAHA) tarafından 
organize edilen ve 
ilki 2018 yılında 
gerçekleştirilen SAHA 
EXPO Savunma, Havacılık 
ve Uzay Sanayi Fuarı’nın 
ikincisi 10-13 Kasım 
2021 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde 
düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ETTOM) heyeti 23 Kasım 2021 
Salı günü bölgemizi ziyaret etti. 

Ziyaret sırasında Bilkent CYBERPARK 
Genel Müdürü Sn. Faruk İNALTEKİN, 
ETTOM Uygulama ve Araştırma 
Merkez Müdürü Sn. Dr. Öğr. Üyesi Şahin 
ÇOŞKUN ve beraberindeki heyete 
Türkiye’deki girişimcilik, teknopark 
ekosistemi ve teknoloji transfer ofisi 
uygulamaları hakkında bilgi verdi ve 
sektöre yönelik görüşlerini aktardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Bilkent CYBERPARK’ı  
Ziyaret Etti

Bilkent CYBERPARK firmalarından savunma, 
havacılık, telekomünikasyon alanlarında mekanik 
tasarım ve çözümler üreten Atek Midas; dijital 
dönüşüm araçları ve iş analizi çözümleri geliştiren  
Bilişim; savunma, telekom, havacılık ve uzay 
alanlarında çözümler üreten Ctech; savunma 
sanayine özel haberleşme ve aviyonik çözümler 
üreten  Karel; radar, gözetleme, haberleşme gibi 
alanlarda savunma sistemleri geliştiren  Meteksan 
Savunma; savunma ve yazılım mimarisi alanlarında 
çeşitli projeler geliştiren  OBSS; roket & füze 
tasarım ve üretimi gerçekleştiren  Roketsan; 
simülasyon çözümleri ve sistemleri üreten  Simsoft 
Bilgisayar Teknolojileri; akıllı şehir çözümleri ve 
fuar uygulamaları geliştiren SmartICT ve savunma 
sanayine özel analog, mekanik, sayısal, anten ve 
RF tasarımları geliştiren Teknokar firmaları fuarda 
yerlerini aldı.
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24 Kasım 2021 Çarşamba günü TTGV ve 
Tepe Servis iş birliğiyle “E-Ticarette Müşteri 
Yönetimi” hibrit paneli gerçekleştirildi. 
TTGV Kıvılcım Salonu’nda gerçekleştirilen 
panele fiziksel olarak sınırlı sayıda konuk 
kabul edilirken internet üzerinden birçok 
kişi etkinliği canlı olarak takip etti. 

E-Ticarette  
Müşteri Yönetimi 
Hibrit Paneli

Panel

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Sn. Faruk İNALTEKİN’in moderasyonunu üstlendiği panelde Paraşüt 
Müşteri İlişkileri Direktörü Çiğdem KIZILKAYA, Yurdum Yazılım IT Direktörü Tamer SAY, Tepe Çağrı Merkezi 
Direktörü Nuray ŞAHİN, Shopside Kurucu Ortağı Umut KÖSEOĞLU ve HOP! Scooter İş Süreçleri Direktörü Barış 
ASLAN deneyimlerini paylaşarak çağrı merkezlerinin etkinliği üzerine değerlendirmelerde bulundular.
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30 Kasım 2021 Salı günü İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT)  
Bilimsel ve Teknolojik İş birliği Daimi Komitesi (COMSTECH) 
Genel Koordinatörü Sn. Prof. Dr. Muhammad Iqbal 
CHOUDHARY Bilkent CYBERPARK’ı ziyaret etti.

COMSTECH Genel Koordinatörü 
Bölgemizi Ziyaret Etti

Ziyaret sırasında Türkiye’deki 
teknopark ekosistemi hakkında bilgi 
verilerek Ar-Ge temelli kapasite 
geliştirme faaliyetlerine yönelik 
tecrübeler de aktarıldı. 

Tecrübe paylaşımını uluslararası 
zeminde somutlaştırmaya 
yönelik atılabilecek adımlar 
değerlendirilirken önümüzdeki 
dönem gerçekleştirilebilecek iş birliği 
yöntemleri de ele alındı. Ziyaret, 
CYBERPARK’taki ofis alanlarının 
yerinde görülmesi ile sona erdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı 
Enstitü Müdürü Sn. Rufat AZİZOV ve 
beraberindeki heyet 3 Aralık 2021 Cuma 
günü Bilkent CYBERPARK’ı ziyaret etti. 

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Sn. Faruk İNALTEKİN 
heyete, yükseköğretimde inovasyon ekosisteminin 
oluşturulması ve kuluçka/hızlandırma merkezlerinin 
kurulumu ile yönetimi konusunda bilgi verdi. 

Ziyaret, uluslararası inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerini 
geliştirmeye yönelik gerçekleştirilebilecek program ve 
projelerin değerlendirilmesi ve heyetin CYBERPARK’taki 
ofis alanlarını yerinde görmesi ile tamamlandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti  
Eğitim Bakanlığı Heyeti  
Bölgemizi Ziyaret Etti

KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve 
Yerlileştirme Dairesi Başkanı  
Sn. Mehmet Görkem GÜRBÜZ ve 
beraberindeki KOSGEB yetkilileri  
9 Aralık 2021 Perşembe günü  
Bilkent CYBERPARK’ı ziyaret etti. 

Ziyaret sırasında teknoloji tabanlı 
KOBİ’lere yönelik sağlanan devlet 
destekleri üzerine fikir alışverişinde 
bulunuldu. Özellikle işletmelere sağlanan 
uluslararası destek mekanizmalarının 
üzerinde durulurken Bilkent CYBERPARK 
Genel Müdürü Sn. Faruk İNALTEKİN, 
bugüne kadar gerçekleştirilen 
uluslararası programlar hakkında 
tecrübelerini aktardı.

KOSGEB Yetkilileri 
Bilkent CYBEPRARK’ı 
Ziyaret Etti



Online Etkinlikler

Girişimcilikte Psikolojik Dayanıklılık  
ve Esneklik Söyleşisi
Bilkent CYBERPARK Online Etkinlikler Serisi kapsamında “Girişimcilikte 
Psikolojik Dayanıklılık ve Esneklik” konulu online söyleşi 26 Ağustos 2021 
tarihinde gerçekleştirildi.

Uluslararası arenada başarılı olmak isteyen firmalar 
ve girişimciler için ipuçlarının, önemli bilgilerin ve 
tecrübelerin paylaşıldığı ihracat odaklı webinar serisi 
CYBERPARK Think Global, tüm hızıyla devam ediyor. 
Serinin dördüncüsü olan “Think Global ABD Boston” 
adlı webinar, 2 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Boston Ticaret Ataşesi Muhammed Emin TORUNOĞLU ile 
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN’in 
açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte, T.C. Ticaret Bakanlığı 
Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanı 
Hürol KARLI, Companyon Ventures Yürütücü Ortağı David 
McFARLANE ve The eForum Genel Müdürü Katja WILD 

Think Global ABD 
Boston Webinarı
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Teknoloji 
Şirketleri için 
Rekabet Hukuku 
Bilgilendirme 
Toplantısı

Bilkent CYBERPARK tarafından 
yürütülmekte olan ve girişimcilik 
ekosisteminde önemli konuların ele 
alındığı webinar serisi kapsamında  
21 Ekim 2021 tarihinde Teknoloji Şirketleri 
için Rekabet Hukuku Bilgilendirme 
Toplantısı isimli online etkinlik 
gerçekleştirildi. 

Teknoloji şirketlerinin Rekabet Hukuku kapsamında 
dikkat etmesi gereken önemli konulara değinildiği, 
somut örnekler üzerinden potansiyel olarak 
ihlal oluşturabilecek davranışların incelendiği 
ve uygulanabilir önerilere yer verilen toplantının 
konuşmacıları arasında Solak Partners firmasından 
Yönetici Ortak Elçin KARATAY, Kıdemli Avukat 
Yeşim YARGICI ve Danışman Öykü ERDİL yer aldı.

Bilkent CYBERPARK tarafından yürütülen etkinlikler, 
ekosistem içindeki konular ile devam edecek.
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DMO Tekno 
Katalog
Bilkent CYBERPARK online 
etkinlikler serisi kapsamında, 
Devlet Malzeme Ofisi iş birliğinde 
15 Ekim 2021 tarihinde “DMO 
Tekno Katalog Bilgilendirme 
Webinarı” düzenlendi. 

Webinara, firmaların kamuya satışını 
desteklemek için özel bir kanal olarak 
kurgulanan Tekno Katalog Platformu’nu 
tanıtmak, platformun iş modeli ve değer 
önerilerinden bahsetmek ve başvuru 
süreçleri hakkında bilgi paylaşımında 
bulunmak üzere DMO Tekno Katalog 
Şube Müdürü Suat YAMAÇ katıldı. 
Etkinlikte platform hakkında detaylı 
bilgiler aktarıldı.

Bilkent CYBERPARK, Pamukkale 
Teknokent ve Konya Teknokent’te 
yer alan firmalarının katılımına açık 
olan webinar, kamuya satış yapma 
hedefi bulunan firmaların merak ettiği 
soruların cevaplanmasıyla tamamlandı.

Penta Psikoloji Klinik Psikolog/Psikoterapist Dr. 
Başak KARAGÖZ OKUTAN ve Founder’s FAQ Yazarı 
başarılı girişimci İlker KÖKSAL’ın katıdığı etkinlikte, 
girişimcilerin şirketleşme öncesinde ve şirketleştikten 
sonra karşılaştığı psikolojik sorunlar, bunları nasıl 
yenebilecekleri ve çalışmaya nasıl başarılı bir şekilde 
devam edebilecekleri konuşuldu. Etkinlik, izleyicilerin 
ilettiği soruların yanıtlanması ile tamamlandı.

konuşmacı olarak yer aldı. Bilişim sektöründeki 
hizmet desteklerinin anlatılarak, Boston’daki 
girişimcilik ekosisteminin ve pazar fırsatlarının 
detaylarıyla ele alındığı webinar, izleyicilerden 
gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.
 
CYBERPARK Think Global, yeni ülkeler ve 
yeni pazarların ele alınacağı webinarlar ile 
önümüzdeki dönemlerde girişimcilere yol 
gösterici olmaya devam edecek.

Bilkent CYBERPARK – PwC iş birliği ile 
yürütülecek olan ve  Bilkent CYBERPARK’ta 
yer alan firmaları yakından ilgilendiren 
önemli konuların ele alındığı Bilkent 
CYBERPARK – PwC Özel Webinar 
Serisi’nin ilki, 26 Kasım 2021 tarihinde 
“Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Ulusal Hibe 
Destekleri Programı” isimli online etkinlik 
ile gerçekleştirildi.

PwC  Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Ulusal Hibe Destek 
Programları Direktörü Kaan MEMİŞOĞLU’nun  ve 
Kıdemli Müdür Çağıl HAPOĞLU’nun katılımıyla 
gerçekleşen webinarda; Bilkent CYBERPARK’ta 
yer alan firmaların faydalanabileceği TÜBİTAK 
ve KOSGEB gibi kamu kurumlarının destekleri 
hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Bilkent CYBERPARK 
firmalarının yoğun ilgi gösterdiği webinarda destek 
başvuru süreçleri, üst limitleri ve içerikleri hakkında 
somut örneklendirmeler de yer aldı.

Bilkent CYBERPARK firmalarına özel olarak 
PwC iş birliğinde kurgulanan özel webinar serisi, 
önümüzdeki haftalarda  ekosistem içerisinde önem 
arz eden diğer konu başlıkları ile devam edecek.

Bilkent 
CYBERPARK -  
PwC Özel Webinar 
Serisi Başladı



Bilkent CYBERPARK -  
PwC Özel Webinar Serisinin 
İkincisi Gerçekleştirildi!

Bilkent CYBERPARK – PwC iş birliğinde 
düzenlenmekte olan özel webinar serisinin 
ikinci oturumu “Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik 
Avrupa Birliği (AB) Hibe Destek Programları” 
konulu çevrim içi etkinlik 24 Aralık 2021 
Cuma günü gerçekleştirildi. 

PwC Kıdemli Müdür Abdurrahman TÜRK’ün 
katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Avrupa Birliği ve 
TÜBİTAK tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere 
sağlanan destek programlarından bahsedildi. 
Katılımcılara Horizon Europe, EUREKA Kümeleri, 
Eurostars 3 Programı, EraNet, TÜBİTAK 1509, 1709 ve 
1071 destek programları hakkında detaylı bilgi verildi. 
Etkinlik süresince değinilen konu başlıklarında gerçek 
vaka örnekleri paylaşılarak değerli tecrübeler aktarıdı. 
Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla 
sona erdi.

Cumhuriyetimizin kurucusu  

Mustafa Kemal ATATÜRK’ü  
Bölgemizde gerçekleştirdiğimiz  

törenle andık.
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7 Aralık 2021, Salı günü Bilkent 
CYBERPARK, ScaleX Ventures iş birliğinde 
startuplar için fon toplama ve doğru 
zamanda yatırım almanın ipuçlarının 
paylaşıldığı “Start-uplar Ne Zaman 
Yatırım Almalı?” konulu online etkinlik 
gerçekleştirildi.

ScaleX Ventures Başkan Yardımcısı Bülent 
ÇAKA’nın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; 
yatırım kavramının tarihçesi, start-uplar için fon 
toplama süreçleri ve uygun strateji yöntemleri 
değerlendirildi. Etkinlik süresince değinilen konu 
başlıklarında gerçek vaka örnekleri paylaşılarak 
tecrübe aktarıldı. Etkinlik katılımcıların 
sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.

“Start-uplar  
Ne Zaman 
Yatırım 
Almalı?”
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2021-2022 TechAnkara 
Dijital Proje Pazarı 
Ticarileştirme Programı

16 Aralık 2021 Perşembe günü Ankara 
Kalkınma Ajansı koordinasyonu ve Teknopark 
Ankara iş birliğinde 2021-2022 TechAnkara 
Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı 
bilgilendirme webinarı gerçekleştirildi.

Konuşmacı olarak Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım 
Destek Ofisi Koordinatörü Erdem KOÇOĞLU, 
Fonbulucu Co-CEO Enis Erdem YURDATAPAN 
ve Byqee Kurucu ortağı Eda Coşkun IŞIK’ın yer 
aldığı bilgilendirme webinarında, uzun soluklu bir 
ticarileştirme programı olan 2021-2022 TechAnkara 
Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı 
hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.

9 Aralık 2021, Perşembe günü Bilkent 
CYBERPARK ve Fongogo iş birliğinde, 
girişimciler için yeni nesil fonlama sistemi 
olan kitlesel fonlama ile ilgili bilgilerin 
paylaşıldığı “Alternatif Finansman Kaynağı: 
Kitle Fonlaması” konulu online etkinlik 
gerçekleştirildi.

Fongogo A.Ş. Hisse Yatırım Uzmanı Oktay 
AZBAZDAR’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 
kitle fonlaması, girişimci/yatırımcılara sağladığı 
faydalar, Türkiye’de kitle fonlamasının kullanım 
alanları ve kanallarından bahsedilerek, 
girişimcilere kitlesel fonlama süreçleri hakkında 
detaylı bilgi aktarıldı. 

Konu hakkında güncel örnekler ve başarı öyküleri 
ile devam eden etkinlik, katılımcıların sorularının 
yanıtlanmasıyla sona erdi.

“Alternatif 
Finansman 
Kaynağı: Kitle 
Fonlaması”



BT Haber Gazetesi’nin  
2020 yılı araştırmasına göre  
firmalarımızdan Bir Fatura,  
BilgeAdam Teknoloji, 
CBKSoft, Karel, Konumsal Bilgi 
Sistemleri, Kolaysoft, Kron, Mobiliz, 
NETCAD, OBSS, ODC, Simsoft ve 
Vektora, Türkiye’nin ilk  
500 bilişim şirketi  
arasında yer aldı.

Firmalarımızın 
Başarıları
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Netcad, görüntü işleme 
yetenekleri ile yapay 
zekâ algoritmalarını 
buluşturan Udentify’ı 
satın aldı.

Türkiye marka ve kariyer 
etkinlikleri kapsamında ikincisi 
düzenlenen Türkiye İnovasyon 

ve Başarı Ödülleri’nde firmamız  
Bir Fatura “Yılın Başarılı E-Ticaret 

Yazılım Çözümleri Markası” 
ödülünü kazandı.

Creasaur Entertainment, yaklaşık 
1 yıl önce Zynga’ya katılan ve 
Ağustos ayında 1 milyar indirme 
sayısına ulaşan Rollic Games 
tarafından satın alındı.

Firmamızı tebrik ederiz.
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Sunduğumuz araçlar ile açık havada bireysel olarak seyahat 
etmek çoğu insan için HOP’u diğer ulaşım modları arasında 
daha öncelikli hale getirdi.

Bir önceki CyberSpot’ta aldığınız yatırım haberine de 
“Firmalarımızın Başarıları” köşemizde yer vermiştik. 
Bu yatırımdan beri HOP yoluna nasıl devam ediyor? 
Yatırımı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yatırım aradığımız dönemde HOP ile ilgilenen birden fazla 
yatırımcı oldu. Hangi yatırımcı ile yola devam edeceğimiz 
bizim için çok stratejik bir karardı. Bulunduğumuz sektör, 
doğası gereği sermaye yoğun bir sektör, yeni coğrafyalara 
genişlemek için sürekli yatırım yapılması ve donanımlar 
için finansman sağlanması gerekiyor. Yatırımcılarımız bu 
işi sürdürülebilir bir finansman modeline kavuşturabilecek, 
alanında tecrübeli, doğru kaslara sahip kurum ve kişiler. 
Bunu da büyürken kendi avantajımıza çeviriyoruz. Aldığımız 
yatırım ile öncelikle mühendislik ve ürün alanındaki 
ekibimizi genişlettik. Bu işi operasyonel olarak en verimli ve 
sürdürülebilir şekilde yapmamızı sağlayacak teknolojiyi kendi 
ekibimiz ile geliştirdik ve düzenli iterasyonlar ile süreçlerimizi 
sürekli iyileştiriyoruz. Ortaya koyduğumuz bu değer önerisi ile, 
planlı şekilde yeni şehirlerde hizmet vermeye başladık. 2021 
sonu itibariyle de 9 büyük şehirde, milyonlarca kullanıcıya 
hizmet veriyoruz.

Geleceğe dair planlarınız ve hedefleriniz neler?

Hem sunduğumuz araçların sürdürülebilirliği hem de 
geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde yüksek verimlilikle 
sürdürdüğümüz operasyonumuz ile sektörde fark yaratmak 
istiyoruz. Bu sektörün en kârlı ve sürdürülebilir şirketi olarak 
ve elde ettiğimiz sermayeyi en etkin şekilde kullanarak hem 
Türkiye, hem de yakın coğrafyada büyümek hedefindeyiz. 
Hizmet alanımızı genişletmenin yanında, platformumuza 
elektrikli scooter’lara ek olarak farklı mikromobilite araçlarını 
da entegre edeceğiz. HOP’u temiz, elektrikli, sürdürülebilir ve 
paylaşımlı her türlü hafif elektrikli aracın kiralanabildiği bir 
mobilite platformu haline getirmek istiyoruz.

Peki ya yurt dışı?

Yurt dışı bizim olmazsa olmazımız. Türkiye’nin coğrafi 
konumunu avantajımıza çevirmek istiyoruz. Yakın bölgedeki 
ülkelerin çoğu mikromobilite ile ya henüz tanışmadılar, ya 
da çok kısıtlı erişimleri var. Mikromobilite, ölçeği ne olursa 
olsun tüm şehirler için bir ihtiyaç. 2050 yılına kadar dünya 
nüfusunun %70’i şehirlerde yaşamaya başlayacak ve gittikçe 
kalabalıklaşan bu şehirlerde ulaşımın sağlanması ancak 
küçük boyutlu, hafif, paylaşımlı mikromobilite araçları ile 
mümkün olacak. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, 2022 yılı içerisinde 
hedeflediğimiz ve yakında açıklayacağımız iki hedef ülke 
açılımımız var.

Mikromobilite alanındaki regülasyonlarla ilgili 
görüşleriniz neler? Nasıl geliştirilebileceği konusunda 
tavsiyeleriniz var mı?

Gerek Avrupa, gerek ABD’de mikromobilite alanındaki 
regülasyonlar, operatörler şehirlerde hizmet vermeye 
başladıktan çok daha sonra ortaya çıktı. Bu süreçte regüle 
edilmemiş pazarda, ürün ve hizmet kalitesi iyi ya da kötü, 
türlü oyuncu yer aldı. Yatırım alan firmalar şehirlerdeki araç 
adetlerini kontrolsüz biçimde artırdılar ve günün sonunda 
sektör şehirde yaşayan insanları rahatsız edecek seviyeye 
geldi. Şehir yönetimleri de kaçınılmaz olarak şehirlerde hem 

HOP’un kurucu ortağı ve CEO’su olarak 
karşımızdasınız. Çevreci mikromobilite girişiminiz 
HOP, Bilkent CYBERPARK’ta bulunan Innology 
firmanızdan spin-off yaparak ayrıldı ve gözle 
görülür bir büyüme yaşıyor. HOP nasıl ortaya çıktı, 
nasıl başarılı oldu? Hikayesini anlatabilir misiniz?

HOP’un ortaya çıkışını anlatabilmek için biraz geçmişe 
gitmemiz lazım, 2017 yılına. Eğitim hayatım sonrası 7 
yıl savunma sanayiinde çalıştıktan sonra, kurumsal 
hayattan ayrılarak, kurucu ortaklarımız ile Bilkent 
Cyberpark’daki AR-GE firmamızı kurduk. İlk projemiz 
İstanbul’da da halen aktif kullanılan, büyük ölçekli 
bir taksi yönetim ve çağrı platformu geliştirmek oldu. 
Geliştirdiğimiz sistem yıllar boyu milyonlarca kullanıcıya 
kesintisiz hizmet verdi. Ancak bir süre sonra proje bazlı 
işlerden uzaklaşma kararı aldık ve kendi ürünlerimizi 
geliştirmeye odaklanmak istedik.

Halihazırda mobilite sektörüne çeşitli çözümler 
geliştirmenin getirdiği ilgi ile, HOP’un da yine mobilite 
odaklı bir girişim olması sürpriz olmadı. Ürün odaklı 
AR-GE yaptığımız 2018 yılında, yurt dışında ortaya çıkan 
mikromobilite girişimlerini uzun süre yakından takip 
ettik, ürünü nasıl daha iyi bir yere getirebileceğimiz 
üzerine çalıştık. 2019’un Aralık ayında da HOP’u spin-off 
yaparak Türkiye’nin ilk mikromobilite girişimlerinden 
birini hayata geçirmiş olduk.

HOP! Scooter 
CEO’su  
Yiğit KİPMAN

mikromobilite araçlarının, hem de operatörlerinin sayısını 
kısıtladılar ve sektöre bazı standartlar getirdiler.

Türkiye’nin mikromobilite alanındaki düzenlemelerde proaktif 
bir yaklaşım sergilediğini düşünüyorum. Avrupa ve ABD’deki 
gibi şehir düzenini bozan istenmeyen durumlar oluşmadan 
sektöre bazı standartlar getirildi, araç/operatör sayıları ve 
rekabet ortamı regüle edildi. Çalışmalar sırasında bizler de 
yetkili kurumlara görüşlerimizi ileterek sürece katkı sağladık.

Yalnız regülasyon dışında, mikromobilitenin şehirlerimize 
maksimum faydayı sağlaması için atılması gereken bir çok 
adım var. Mikromobilite araçlarının kullanımı, şehrin trafiğini 
azaltıyor, kişilere zaman kazandırıyor, verimli, eğlenceli ve 
çevreci bir ulaşım imkanı sunuyor. Ancak Türkiye’deki mevcut 
şehir altyapıları, mikromobilitenin potansiyeline kavuşması 
önünde engel oluşturuyor. Şehirlerimizde elektrikli scooterlar, 
bisikletler ya da diğer hafif mobilite araçları için ayrılmış 
yollar oldukça az. Eğer mikromobilite araçlarını en etkin 
şekilde şehir ulaşım ağına entegre etmek istiyor, şehirleri 
araç trafiğinden arındırarak, insan merkezli bir hale getirmek 
istiyorsak yetkili kurumlar ve yerel yönetimler tarafından 
yapılması gereken bisiklet yolu yatırımlarına ihtiyaç var. 
Altyapı yeterli olmadığı için çoğu potansiyel kullanıcı halen 
günlük ulaşım ihtiyaçları için mikromobilite araçlarını tercih 
edemiyor. Bizim ölçümlerimize göre şu an Türkiye’de toplam 
potansiyel pazarın sadece %1’ine hizmet verebiliyoruz. Eğer 
yetkili kurum ve yerel yönetimler bu konuda adımlar atarak 
ilgili yatırımları yaparsa, mikromobilite araçları kısa zaman 
içinde çok daha fazla kişinin günlük ulaşım ihtiyacı için 
kullandığı ulaşım modu haline gelecektir.

Yeni girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Başarılı bir girişim kurmak, ancak iyi bir ekiple mümkün. 
Her girişim bir ihtiyaçtan, çözülmeye değer bir problemden 
ortaya çıkıyor. Sizin de çok güzel bir fikriniz olabilir, ancak 
bunu faaliyete geçirmek, başarılı bir işe dönüştürmek için en 
başta gelen, aynı hedef uğruna birlikte özveriyle çalıştığınız, 
yeri geldiğinde zayıf yönlerinizi tamamlayan, ortak değerlere 
sahip bir ekiple yola çıkmak. Bir diğer konu da doğru zamanda, 
gecikmeden harekete geçmek. Ben uzun yıllar kurumsal bir 
firmada çalıştım ve yıllar sonra işimden ayrılarak girişimci 
oldum. Kurumsalda yeterli tecrübeyi edinmiş, çözülmeye 
değer problemler keşfetmiş, türlü girişim fikirlerine sahip 
birçok insanla tanıştım. Ancak kurumsal düzende çalışırken 
kişilerin önüne sunulmuş bu konfor alanından çıkmak, 
düzenden vazgeçerek belirsizliklere adım atmak oldukça 
korkutucu olabiliyor. Konfor alanını terk eden kişiler öncelikle 
büyük sabırla bu “korku alanı”ndan geçmek zorunda. Sabredip 
korku alanından geçenler kendilerini fırsatların, gelişmenin, 
sürekli öğrenmenin olduğu yeni bir alanda buluyor. Eğer siz de 
girişim fikriniz için doğru zamanın geldiğine eminseniz zaman 
kaybetmeyin ve doğru anda harekete geçin.

O dönemde Türkiye ve Avrupa’daki mikromobilite girişimleri, 
aldıkları yatırımlar sayesinde birçok şehirde hızlı şekilde 
büyümeye başlamıştı. Ancak bu dönemde ömrü kısa, 
paylaşım şartlarına uygun olmayan, sürdürülebilirlikten 
uzak araçlar ile büyümek zorunda kaldılar. Bu şekilde sürekli 
zarar etmekte olan şirketler hayatta kalabilmek için art 
arda yatırım turları düzenlemek ve finansman sağlamak 
zorunda kaldılar. Yatırım miktarı konusunda gerçekten başarılı 
bir hikaye yazmış olsalar da, kârlılık ve sürdürülebilirlik 
konusunda problem yaşamaya devam ettiler. Biz ise bugüne 
dek sadece tek bir yatırım turu yaptık. Buna rağmen mevcut 
sermayemizle 9 şehirde, Türkiye’nin en büyük mikromobilite 
operatörlerinden biri olarak hizmet veriyoruz. Bunun 
nedenini, HOP uygulaması üzerinden sunduğumuz araçların 
paylaşım için özel tasarlanmış, uzun ömürlü, sürdürülebilir 
araçlar olmasına ve mühendislik ekibimizin sürekli olarak 
mükemmelleştirdiği gelişmiş operasyonel süreçlerimize 
bağlıyorum.

2019 Kasım’da HOP’un lansmanı yapıldı ve 2020 Mart’ta 
pandemi oldu hepimizin bildiği üzere... Pandemi süreci 
sizi nasıl etkiledi?

Tüm dünyada olduğu gibi pandemi döneminde uygulanan 
kapanma ve kısıtlamalar sonucu sokaklardaki insan sayısı 
aniden azaldı ve şehirlerdeki hareketlilik oldukça düşük 
seviyelere geldi. Daha pazara çıkışımızın üçüncü ayında 
karşılaştığımız bu süreçte hem ürün ve yazılım tarafındaki 
eksiklikleri gidermeye odaklandık hem de çoğu firmanın 
aksine mesleği gereği çalışmak durumunda olan kişilere 
hizmet vermeye devam ettik. Kısıtlamalar döneminde sağlık 
çalışanlarımız için ücretsiz ulaşım kampanyaları yaparak 
onlara destek olduk. 

Vaka sayılarının düşmesi, aşılamanın başlaması 
ve kısıtlamaların azaltılması ile birlikte sokaklarda 
tekrar kullanıcılarımız ile kavuştuk. Tabii, bu dönemde 
beklediğimizden çok daha büyük bir ilgiyle karşılaştık. 
İnsanların toplu ulaşım yöntemlerinden ziyade, HOP gibi 
bireysel ulaşım modlarını tercih etmeye başladığını gördük. 

Özel  
Ropörtaj
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T.C. Madrid Büyükelçiliği, T.C. Ticaret 
Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı önderliğinde ve Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Derneği 
destekleriyle: Bilkent CYBERPARK, 
ODTÜ Teknokent, YTÜ Yıldız 
Teknokent, Ostim Teknopark, Marmara 
Teknokent, Erciyes Teknopark ve 
Göller Bölgesi Teknokent yöneticileri, 
İspanya’da Endülüs Teknoloji Parkı 
(PTA), Malaga Üniversitesi (UMA), 
Uluslararası Bilim Parkları ve Yenilik 
Alanları Birliği (IASP), İspanya Bilim 
ve Teknoloji Parkları Birliği (APTE) ve 
Malaga Belediye Başkanı’nı ziyaret etti.

İspanya Heyeti

Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri’nden İspanya’ya 
Önemli Ziyaret

Türkiye ve İspanya heyetleri, Endülüs Teknoloji Parkı 
The Green Lemon binasında bir araya geldi. Toplantının 
ilk oturumu Endülüs Teknoloji Parkı Genel Müdürü Sayın 
Felipe Romera LUBIAS, Malaga Kent Konseyi UN CIFAL 
Direktörü Sayın Julio ANDRADE, Malaga Ticaret Odası 
İkinci Başkan Yardımcısı Sayın Juan COBALEA, T.C. Madrid 
Büyükelçisi Sayın Burak AKÇAPAR’ın açılış konuşmaları ile 
başladı. 

Toplantı, Endülüs Teknoloji Parkı, Uluslararası Bilim 
Parkları ve Yenilik Alanları Birliği, İspanya Bilim ve 
Teknoloji Parkları Birliği ve T.C. Ticaret Bakanlığı kurum 
temsilcilerinin teknokent ekosistemi ve hizmetleri hakkında 
detaylı sunumları ve bölgesel faaliyetler hakkında bilgi 
aktarımı ile devam etti.

Toplantının ardından, Endülüs Bölgesel Hükümeti ve 
Malaga Belediye Meclisi destekleri ile kurulan, 2.000.000 
m² alana sahip, 600’ün üzerinde firma ve 20.000’i aşkın 
personelin yer aldığı Endülüs Teknoloji Park alanı gezilerek 

Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Sayın Burak 
AKÇAPAR, The Green Lemon Resepsiyonu sonrasında 
da Türk heyetini yalnız bırakmadı.

Heyetler arasında yapılan görüşmelerde her iki ülkenin 
bölge halkı, kültürü, girişimcilik ekosistemi, yürütülen 
programlar ve projeler detaylı bir şekilde anlatılarak, 
Ar-Ge temelli kapasite geliştirme faaliyetlerine yönelik 
tecrübe paylaşımında bulunuldu. Bilişim sektöründe 
mevcut iş birliğini ileriye taşıyacak bir potansiyelin 
olduğuna vurgu yapılarak inovasyon ve girişimcilik 
faaliyetlerini geliştirmeye yönelik olası projeler 
değerlendirildi. 

Türk ve İspanyol teknokentlerinin ihtisas alanlarına 
göre eşleştirilmesi, girişimci değişim programı 
yoluyla iki ülke arasında teknoloji transferinin 
artırılması, geçici personel ağırlama, katma değerli 
hizmet konularının değerlendirilmesi amacıyla saha 
ziyaretleri ve ortak etkinlikler ziyaret kapsamında 
değerlendirilen proje önerileri arasında yer aldı.

İspanya’nın bilim ve teknoloji parklarını, kuluçka 
merkezlerini ve girişimcilik ekosistemini daha 
yakından tanıyabilmek, bilim ve teknoloji 
yeteneğimizi geliştirmek ve farklı kültürlerin 
gelişimini takip edebilmek amacıyla Bilkent 
CYBERPARK Genel Müdürü Sayın Faruk 
İNALTEKİN ve İspanya Bilim ve Teknoloji Parkları 
Birliği (APTE) Başkanı Sayın Felipe Romera 
LUBIAS aracılığı ile iki ülke arasında iş birliği 
sözleşmesi imzalandı. İş birliği sözleşmesi 
kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 
kuluçka merkezlerinin yönetimi ve geliştirilmesi, 
her iki tarafın çalışanları için eğitim ve kapasite 
geliştirme programlarının düzenlenmesi, 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetimi ve 
ticarileştirme konularında sertifika programları, 
sempozyum, konferans ve eğitim seminerlerinin 
düzenlenmesi ve üye Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri/Bilim ve Teknoloji Parklarının 
bağlantılarının geliştirilmesi açısından önemli 
maddeler bulunuyor.
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bölgede yer alan firmalar ve seri üretim alanları 
hakkında detaylı bilgi edinildi.

Heyet daha sonra Endülüs Teknoloji Parkı 
şirketleri için ana yetenek havuzu olarak yer alan, 
akademik bilginin iş dünyasına aktarılması ve 
girişimcileri desteklemek amacıyla kurulan Green 
Ray Binası’nı ziyaret etti. 

Düzenlenen toplantıda Rektör Yardımcısı 
Sayın Elidia Beatriz BLÁZQUEZ ile İnovasyon 
ve Girişimcilik Sorumlusu Sayın Isabel ABAD 
tarafından yapılan sunumlarda, üniversite-
teknopark arasındaki ilişkiler ve iş birlikleri 
ele alındı. Taraflar arasında yükseköğretimde 
inovasyon ekosisteminin oluşturulması ve 
yönetimi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu 
ve girişimcilik alanında faaliyet gösteren kalite 
güvence kuruluşu “Girişimci ve Bağlı Üniversiteler 
için Akreditasyon Konseyi (ACEEU)”, girişimcilik 
ve istihdam projeleri hakkında bilgi verildi.

Daha sonra heyet, Madrid Büyükelçisi Sayın 
Burak AKÇAPAR ile birlikte Malaga Belediye 
Başkanı Sayın Francisco DE LA TORRE’yi 
makamında ziyaret ederek bölge hakkında bilgi 
edindi ve taraflar olası iş birlikleri hakkında fikir 
alışverişinde bulundu. 
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100’den fazla ülkede düzenlenen 
uluslararası bir yarışma olan Get In The 
Ring’in Türkiye ayağı 4. kez yine Bilkent 
CYBERPARK tarafından, 17 Eylül 2021’de 
düzenlendi. 

Yarışmada girişimciler, gerçek bir ringe 
çıkarak fikirlerleriyle yarışmakta ve 
her ülkenin kazananı Global Final’de 
ülkesini temsil ederek dünyanın önde 
gelen yatırımcıları ile buluşma şansını 
yakalamaktadır.

Girişimciler 
Fikirleriyle 
Bilkent 
CYBERPARK 
Ringinde 
Buluştu!

Şimdiye kadar hem tematik olarak hem de 
tüm sektörleri kapsayacak konuları içeren 
şekilde düzenlenen yarışmada bu sene 
sosyal inovasyon ağırlıklı 8 firma, ringde jüriyi 
etkilemek için ter döktü. Yapılan başvurular 
arasından seçilen 8 girişimci, yarışmanın 
konsepti gereği rakibiyle ringde buluştu ve iş 
fikirlerini anlatarak ringin en iyisi olmak için 
mücadele etti. Yarışmada, alanında uzman 
kişilerin bulunduğu jüri üyeleri arasında Bilkent 
CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN, 
Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
Direktörü Atilla Hakan ÖZDEMİR ve Micro 
Focus firması tarafından satın alınan AtarLabs 
firmasının kurucusu, yatırımcı ve Get in the 
Ring’in önceki döneminde yarışmacı olan Burak 
DAYIOĞLU da yer aldı.

Girişimcilerin gerçekleştirdiği yaratıcı 
sunumların ardından; finansal analiz ve 
değerlendirmelerini raporlayabilen makine 
öğrenmesi yazılımları geliştiren F-Ray firması 
ve dikey tarım alanında çalışan OLFARM firması 
finale kaldı. Final sunumunda jüri üyelerinin en 
çok dikkatini çeken ve Global Final’de Türkiye’yi 
temsil etmeye hak kazanarak Get in the Ring 
Ankara CYBERPARK’ın birincisi seçilen girişim 
OLFARM oldu.

Kazanan ekip, böylece uluslararası pazarda 
kendi ürününü tanıtarak diğer ülkelerden 
seçilen birinci ekiplerle tanışma, etkinliğin 
küresel yatırımcı ve ortak ağına tanıtılma 
fırsatını bulacak.

OLFARM’ın katılımcı ülkelerin temsilcileriyle 
buluşacağı ve dünyanın en iyi start-upı olmak 
için tekrar ringe çıkma heyecanı yaşayacağı 
Get in the Ring Global Final’i, 2022 yılında 
yapılacak ve ev sahibi ülke önümüzdeki aylarda 
açıklanacak.

Get In The Ring Ankara 
CYBERPARK ile 2017 yılından beri 

toplamda 49 girişimcinin ringe 
çıkarak fikirleri ile yarıştığını  

biliyor muydunuz?
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TÜBİTAK 1512 BİGG kapsamında 
Uygulayıcı Kuruluş olarak Bilkent 
CYBERPARK’ın Pamukkale Teknokent ve 
Konya Teknokent iş birliğinde yürütmüş 
olduğu BİGG MARKA programının yeni 
dönemi, “Yeşil Büyüme Çağrısı” ile başladı!

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yeşil büyümeye 
önem verilerek var olan kaynakların daha etkin 
bir şekilde kullanılması ve işletilmesi vurgusuyla 
TÜBİTAK, ilk tematik çağrısıyla girişimcileri 
desteklemeye devam ediyor. Bu çağrıda TÜBİTAK, 
başvuru alanlarını İklim Değişikliği, Çevre ve 
Biyoçeşitlilik, Temiz ve Döngüsel Ekonomi, 
Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı, Yeşil ve 
Sürdürülebilir Tarım ve Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım 
olarak belirledi.

Türkiye’nin en yüksek başarı oranına sahip 
Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Bilkent 
CYBERPARK’ın 2015 yılından itibaren yürüttüğü 
BİGG MARKA programı, girişimcilerin Ar-Ge ve 
yenilik odaklı iş fikirlerini, girişimcilik eğitimleri, 
birebir mentorluklar ve prototipleme desteğiyle 
nitelikli birer iş planına dönüştürülüp TÜBİTAK 
tarafından verilecek 200.000 TL hibe ile 
şirketleşmesine olanak sağlıyor.  

İlk Tematik Çağrı 
“Yeşil Büyüme” ile 
Yeni Girişimcilerini 
Ağırladı!

Detaylı bilgi ve başvuru için 
http://biggmarka.cyberpark.com.tr  
adresini ziyaret edebilirsiniz.

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.

Birebir mentorluklar kapsamında yer alan iş 
geliştirme mentorlukları ile iş planlarını oluşturan 
girişimciler, aynı zamanda daha önce de olduğu 
gibi sektör lideri paydaşlardan sağlanan dikey 
mentorluklar ile projelerini sahada güçlendirme 
fırsatı elde ediyor. Ayrıca girişimci adaylarının ürün 
geliştirme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla, 
Bilkent CYBERPARK firmalarından Ön Prototipleme 
ve Tasarım Mentorluk Desteği de veriliyor.

BİGG MARKA

Girişimcilerin şirketleşmeleri durumunda 
ticarileşebilir bir modele sahip olmalarını 
hedefleyen BİGG MARKA, bu kapsamda 
girişimci adaylarını yatırımcılar ile bir araya 
getirerek erken aşamada yatırım görüşmesi 
süreçlerinde deneyim kazandırıyor. Bilkent 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) 
de desteği ile yürütülen bu programda, Bilkent 
TTO tarafından akademisyen girişimcilere özel 
birebir mentorluklar, üniversite sanayi iş birliğini 
güçlendirmek hedefiyle devam ediyor.

Bugüne kadar 75 girişimcinin toplam 14.5 Milyon TL  
hibe alarak şirketleşmesine ve hayallerini 
gerçekleştirmesine destek olan BİGG MARKA’ya, 
Ar-Ge ve yenilik odaklı iş fikri olup açık ve örgün 
öğrenim veren üniversitelerin ön lisans, lisans, 
yüksek lisans, doktora öğrencisi veya mezunu tüm 
girişimci adayları kabul ediliyor.
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BİGG MARKA 2021-2 Yeşil Büyüme 
Çağri Dönemi’nin Nihai Jüri 
Sunumları Gerçekleştirildi!

TÜBİTAK tarafından genç girişimcilerin 
fikirlerinin desteklendiği 1512 BİGG 
Girişimcilik Destekleme Programı ile 
2021-2 dönemi, ilk tematik çağrı olarak 
“Yeşil Büyüme” adıyla başvuruları kabul 
etti. Çağrı, yeşil ekonomileri destekleyen 
ülkeler tarafında belirlenen hedefler ve 
politikalar ile uyumlu olan Ar-Ge ve yenilik 
alanında yapılan projeleri kapsıyor.

“Yeşil Büyüme” alanında iş fikri olan BİGG MARKA 
girişimcileri, iki ay boyunca online platformda 
yoğun temel girişimcilik eğitimlerine, birebir 
mentorluk seanslarına ve sektör lideri firmalar ile 
bir araya gelerek dikey mentorluk görüşmelerine 
katılarak teknoloji tabanlı iş fikirlerini nitelikli iş 
planlarına dönüştürdü. 

BİGG 2021-2 Yeşil Büyüme Çağrı Dönemi’nde 
yeşil ekonominin ve sürdürülebilirliğin öne 
çıkmasıyla pek çok girişimci, nitelikli iş fikrini 
girişimcilik ekosistemine tanıtmayı başardı. 
Girişimcilere sunulan online eğitimler ve birebir 
gerçekleşen mentorluk seanslarına ek olarak, 
girişimci adaylarının iş fikirlerine uyumlu şekilde 
kurgulanmış dikey mentorluk görüşmeleri 
sayesinde de girişimciler, çevreye uyumlu 
teknolojilerini doğrulama ve müşteri görüşmeleri 
yapma fırsatını elde ettiler. 

İki aylık maraton sonunda, 7 Aralık 2021 tarihinde 
TÜBİTAK 2. Aşamaya geçmeye hak kazanan 
girişimcilerin belirlendiği Nihai Değerlendirme 
Komisyonu çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 
BİGG MARKA girişimcileri tarafından iş planı 
sunumlarının yapıldığı değerlendirmede, başarılı 
girişimcilerinin belirlenmesine katkı sağlayan jüri 
üyeleri, girişimcilerin sunumlarını dinledikten sonra 
eleme sürecine geçtiler. 

TÜBİTAK BİGG 2020-2 Çağrı 
Sonuçları Açıklandı!

TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı BİGG’in 2020 yılı  
2. çağrı dönemi sonuçları açıklandı.

Türkiye ortalamasının üstünde 
başarı yakalayan BİGG MARKA, 
son çağrıda da %50 oran ile bu 
başarısını devam ettirdi!

BİGG MARKA programı kapsamında tüm eğitim ve 
mentorluklarını başarıyla tamamlayan ve TÜBİTAK 2. 
aşama panellerinden olumlu sonuç alan girişimcilerimizi 
tebrik ederiz.

Program sürecinde girişimcilerimize destek olan tüm 
mentorlarımıza, eğitmenlerimize ve paydaşlarımıza 
teşekkür ederiz.

Aralarında akademisyen, yatırımcı, teknoloji 
transfer yetkilisi ve sektörde faaliyet gösteren 
firma kurucuları gibi birçok alandan kişinin yer 
aldığı Nihai Değerlendirme Komisyonu; TÜBİTAK 
kriterlerine uygun, sürdürülebilir, yenilikçi yönü 
yüksek ve ticarileşebilir girişimcileri belirledi. 
Girişimcilerin sunumları ve değerlendirmelerin 
ardından, 7 girişimci TÜBİTAK 2. Aşama’sına 
geçmeye hak kazandı.

BİGG MARKA programının ilerleyen sürecinde 
girişimciler, iş planlarını doğru bütçeleme 
ve finansal planlama alanında eğitim ve 
mentorluklarla desteklenecek ve iş planlarını nihai 
hale getirmeye devam edecekler. 

TÜBİTAK 2. Aşamaya geçen tüm girişimcilerimizi 
kutlar, göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik 
ederiz.

BİGG MARKA 
programında şimdiye 

kadar 75 girişimin 
toplamda 14.5 Milyon TL 

hibe alarak şirketleştiğini  
biliyor muydunuz?



www.tto.bilkent.edu.tr 
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Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Görevlisi Dr. Tuğba BAYAR, “Uluslarası 
Platformda ve Avrupa’da İnsan Haklarının 
Korunması” başlıklı projesiyle Avrupa 
Komisyonu’ndan Jean MONNET Modül 
Desteği almaya hak kazandı.

Jean Monnet Modül Desteği

Seminer, dersler ve çeşitli bilimsel etkinlikler 
serisinden oluşan modülün amacı: insan 
haklarının korunmasına yönelik uluslararası 
politika ve rejimlere bilinç oluşturma, bilgi 
yayma, kavramsal, normatif ve eleştirel 
tartışmaları alevlendirmek ve insan haklarına 
ilişkin araştırmalara yol açacak bilimsel merakı 
uyandırmaktır. EUHR Modülü disiplinlerarası bir 
tavırla öğrenci yetiştirerek küresel ve bölgesel 
insan hakları koruma mekanizmalarına 
kazanımlar sağlayacak.

Üç yıl sürecek olan proje kapsamındaki dersleri 
başarıyla tamamlayan öğrencilere Jean 
MONNET Modül Sertifikası verilecek.

Dr. Tuğba BAYAR

İşletme Fakültesi Fon Programları 
Bilgilendirme Toplantısı
8 Aralık 2021 tarihinde Bilkent TTO 
tarafından ulusal ve uluslararası Ar-Ge Fon 
programlarını kapsayan online bir bilgi 
günü düzenlendi.

Bilkent TTO yetkilileri tarafından yapılan 
TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Fonlarını içeren 
bir bilgi paylaşımı sunumunun ardından, 
katılımcıların soruları yanıtlanarak olası iş birliği 
imkanları planlandı. Etkinliğe 15’in üzerinde 
akademisyenimiz ilgi gösterdi.

Makine Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. 
Üyesi Selim HANAY, TÜBİTAK Yönetim Kurulu 
tarafından teşvik ödülüne layık görüldü.

Dr. HANAY, ayrıca nanoelektromekanik sistemlere ve 
mikrodalga rezonatörlere dayalı sensör teknolojilerine 
katkılarından dolayı IEEE Türkiye Bölümü’nün 2021 
Araştırma Teşvik Ödülü’nü aldı. Bölüm, araştırma teşvik 
ödüllerini, Türkiye’de ikamet eden, doktora çalışmalarını 
en fazla 10 yıl önce tamamlayan, bilimsel faaliyetleri 
ve alanlarına katkılarıyla öne çıkan ve araştırma 
çalışmalarının çoğunu Türkiye’de yürüten öğretim 
üyelerine vermektedir.

2021 Yılı TÜBİTAK Ödülü

Dr. Selim HANAY
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Türkiye Sağlık Enstitüleri 
Başkanlığı’nca (TÜSEB), Nobel ödüllü 
bilim insanı Aziz SANCAR adına bilim 
insanlarına verilen teşvik ödülleri 
sahiplerini buldu.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Tolga ÇUKUR, 
biyomedikal görüntüleme alanına yaptığı 
katkılardan ötürü TÜSEB ödülüne layık 
görüldü. TÜSEB tarafından sağlık, bilim 
ve teknolojilerine gelecekte uluslararası 
düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek 
niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün 
verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş 
bilim insanlarına her yıl TÜSEB Aziz SANCAR 
Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü veriliyor.

TÜSEB Ödülü
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Doç. Dr. Can ALKAN

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. 
Can ALKAN genom dizi analizini hızlandırma 
potansiyeline sahip bir proje için Horizon Europe 
Programı’ndan destek almaya hak kazandı.

Bu proje, Horizon 2020 Programı’nın devamı niteliğindeki 
AB’nin araştırma ve inovasyon programı Horizon Europe 
Programı kapsamında Bilkent Üniversitesi’nin ilk hibe 
desteğidir. Proje, Avrupa İnovasyon Konseyi’nin araştırma 
ekiplerine “çığır açıcı bir teknolojiyi araştırmaları veya 
geliştirmeleri” için destek sunan EIC Kılavuz (Pathfinder) 
Programı kapsamında desteklenmektedir.

Doç. Dr. Can ALKAN, BioPIM - Biyoenformatik Algoritmaları 
için Bellekte İşleme Mimarileri ve Programlama 
Kütüphaneleri isimli projede koordinatör olarak 
uluslararası bir konsorsiyuma liderlik edecek. ALKAN, 
İsviçre, Fransa ve İsrail’den ortaklarla birlikte yer alacağı 
projede, biyoenformatikte sıklıkla kullanılan algoritma 
ve veri yapıları ile yeni gelişmekte olan bellekte işleme 
teknolojilerini birlikte tasarlamaya odaklanarak genom dizi 
analizinde maliyet, enerji ve zaman tasarrufu açısından en 
yüksek faydayı elde etmeyi hedefliyor.

BioPIM projesi, kanser dahil olmak üzere hastalıklara neden 
olan mutasyonların keşfi, metagenomik, popülasyon genetiği 
ve karşılaştırmalı genomik analiz, transkriptom profilleme 
ve COVID-19, Ebola ve Zika gibi salgın hastalıkların takibi 
dahil olmak üzere tüm genom ve transkriptom çalışmalarını 
etkilemeyi amaçlıyor.

Horizon Europe  
Proje Desteği

Doç. Dr. Tolga ÇUKUR

Dr. ÇUKUR’un araştırma alanları, yeni nesil 
hesaplamalı görüntüleme platformları için 
makine öğrenme teknikleri, ve biyomedikal 
görüntülemenin radyolojik ve sinirbilim 
uygulamalarını kapsamaktadır.

TÜSEB Aziz SANCAR Teşvik Ödülü’nü almaya 
hak kazanan bilim insanlarına ödülleri, 17-19 
Kasım’da Antalya’da düzenlenen HIMSS’21 
Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri 
Konferansı ve Fuarı’nda takdim edildi.

Bilkent Üniversitesi UNAM’dan Dr. Öğr. Üyesi 
Fatih İNCİ, biyomedikal mühendisliği alanındaki 
çalışmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi’nden 
(TÜBA) 2021 GEBİP Ödülü’ne layık görüldü.

TÜBA – GEBİP, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan 
40 yaş altı bilim insanlarını desteklemek, kendi araştırma 
gruplarını geliştirmek ve genç bilim insanlarını üstün 
araştırmalarını Türkiye’de yapmaya teşvik etmek amacıyla her 
yıl düzenleniyor.

TÜBA-GEBİP Ödülü
İsviçre Ekonomi Bakan Yrd.  
Sn. Marie-Gabrielle INEICHEN-
FLEISCH, İsviçre Büyükelçisi  
Sn. Jean-Daniel RUCH ve 
beraberindeki heyeti  
Bilkent’i ziyaret etti.

Bilkent CYBERPARK’ta gerçekleşen 
toplantıya Bilkent TTO direktörümüz 
katılarak Bilkent Üniversitesi’ni tanıtan bir 
sunum gerçekleştirdi. İsviçre ekosistemi 
hakkında blgilendirme yapan heyet ile 
olası iş birlikleri de görüşüldü.

İsviçre Heyeti Bilkent’i Ziyaret Etti

Dr. Fatih İNCİ



22 Eylül 2021, Çarşamba günü ÜSİMP önderliğinde 
gerçekleştirilen ÜSİ uygulamaları webinarına katıldık.

Havelsan yetkililerinin kendi uygulamaları üzerinde örneklendirerek 
aktardıkları seminerde Ar-Ge yönetimi, Ar-Ge merkezleri, girişim fon desteği, 
2020 yılı ile öne çıkanlar, destekli Ar-Ge projeleri, yönelilen teknoloji alanları, 
gelecek teknolojiler, ÜSİ görüşmeleri, ÜSİ modelleri, ÜSİ kanalları, Üniversite 
ile yapılan çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetleri başlıklarına değinildi.

Havelsan’da Üniversite Sanayi  
İş Birliği Uygulamaları  
Webinarı’na Katıldık
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24 Eylül 2021, Cuma günü TÜBİTAK yekilileri 
tarafından gerçekleştirilen “1505 Programı 
Tanıtım Etkinliği”ne katıldık.

Programa yönelik getirilen yenilikler ve ek puan 
uygulamasının bahsedildiği etkinlikte; programın amacı, 
destek miktarı ve süresi, müşteri kuruluş kriterleri, 
yürütücü kuruluş kriterleri, proje ekibi, desteklenen 
kalem giderleri, proje teşvik ikramiyesi sınırları, burs 
sınırları, başvuru süreci, başvuru önerileri, problem 
tanımı ve çözüm önerisi örnekleri, proje planı, program 
yenilikleri, özgün yönler, proje çıktıları, hedefleri ve 
başarı ölçütleri, ek puan uygulaması, proje örnekleri gibi 
konu başlıkları ele alındı.

TÜBİTAK 1505 
Programı Tanıtım 
Etkinliği’ne 
Katıldık
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Eurostars-3 Çevrim İçi Bilgi Günü etkinliği 
TÜBİTAK ve Eureka Sekretaryası ortaklığıyla 
13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Eurostars-3  
Çevrim İçi Bilgi 
Günü Etkinliği

Bilkent TTO Üniversite Sanayi İş 
Birliği ekibi olarak direktörümüz 
ile birlikte katıldığımız etkinlikte, 
Eurostars-3 Programı’nın yenilenen 
yapısı ve başvuru süreçleri hakkında 
detaylı bilgi verildi. Yükseköğretim 
kurumlarının, kamu araştırma merkez 
ve enstitülerinin, eğitim ve araştırma 
hastanelerinin, 6550 sayılı kanun 
kapsamındaki araştırma altyapılarının 
da artık partner olarak yer alabileceği 
program tanıtımına çok sayıda KOBİ, 
büyük işletme TTO ve üniversite 
temsilcisi katıldı. TÜBİTAK, Eurostars-3 
Programı kapsamında kullanılacak 
yeni ulusal destek programı olan 
“TÜBİTAK 1709 Yenilik Destek 
Programı” hakkında detaylı bilgiler 
aktardı.
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30 Eylül 2021, Perşembe günü T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Ankara 
İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 
önderliğinde gerçekleştirilen 1. Dönem 
KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu 
Toplantısı’na katıldık.

Ankara’nın sanayi ve teknoloji verilerini güvenilir 
ve sürdürülebilir şekilde kayıt altına almak, sanayi 
üretiminin dönüşümünü sağlayarak cari açığın 
kapatılmasına destek vermek amacıyla düzenlenen 
toplantıya, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İş 
Müdürlüğü, Ankara Kalkınma Ajansı, üniversite, 
TTO, Teknopark yetkilileri katılırken Bilkent 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ni temsilen 
direktörümüz Atilla Hakan ÖZDEMİR katıldı.

1. Dönem KÜSİ 
İl Planlama 
ve Geliştirme 
Kurulu 
Toplantısı

CYBERPARK yönetimi tarafından 
düzenlenen sektörel buluşma günlerine 
Bilkent TTO Üniversite Sanayi İş Birliği ekibi 
olarak direktörümüz ile birlikte katıldık.

6 Ekim 2021 tarihinde  Çevre, Gıda ve Tarım 
Teknolojileri, 10 Şubat 2021 tarihinde Siber Güvenlik, 
25 Kasım 2021 tarihinde Görüntü İşleme alanında 
gerçekleştirilen buluşma günü etkinliklerinde 
daha önce tanışmış olduğumuz veya iş birlikleri 
sürdürdüğümüz firmaların son dönem faaliyetleri 
hakkında bilgi sahibi olurken bölgeye yeni giriş yapmış 
olan veya henüz tanışmadığımız pek çok firmayı da 
yakından tanıma ve kendimizi tanıtma fırsatı elde 
ettik. Devamı gelecek olan bu faydalı etkinlikler için 
CYBERPARK ailesine teşekkür ediyoruz.

Cyberpark 
Sektörel 
Buluşma 
Günleri’ne 
Katıldık

TechAnkara Dijital Proje Pazarı 
Ticarileştirme Programı Tanıtımı
16 Aralık 2021 tarihinde, TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı yeni çağrı 
dönemi tanıtım toplantısına Bilkent TTO Üniversite Sanayi iş Birliği ekibi olarak katıldık.

Yenilenen program kapsamında girişimcilere toplam bütçesi 10 milyon TL olan mentor, ürün doğrulama ve 
paya dayalı kitle fonlama desteği sağlanacak. Programda Ankara Kalkınma Ajansı ve Fonbulucu Paya Dayalı 
Kitle Fonlama Platformu iş birliğiyle girişimcilere sunulan kitlesel fonlama yatırımı fırsatı büyük ilgi gördü.

TÜSİAD Sanayi-Teknoloji  
Entegrasyon Programı

TÜSİAD’ın Türkiye 
sanayisinin dönüşümüne 
destek sağlamak amacıyla 
yürüttüğü TÜSİAD 
Sanayide Dijital Dönüşüm 
Programı’nın (TÜSİAD SD2) 
STEP (Sanayi-Teknoloji 
Entegrasyon Programı) 
etkinliği 5 Kasım 2021 
tarihinde çevrim içi olarak 
gerçekleşti.

Etkinliğe Bilkent TTO Üniversite Sanayi İş Birliği ekibi olarak katıldık. Alanında uzman 32 konuşmacı ve panelistin 
katıldığı STEP’te, gün boyunca katılımcılara 7 farklı panel eşliğinde detaylı bilgi aktarıldı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ankara Sanayi Odası, ASO 1. OSB ve 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) iş birliği ile kurulan Türkiye’nin 
ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi 
(Model Fabrika) bilgilendirme toplantısı, 
9 Kasım 2021 tarihinde online olarak 
gerçekleştirildi.

Ankara Model Fabrika Tanıtım 
ve Bilgilendirme Toplantısı

Etkinliğe Bilkent TTO Üniversite Sanayi İş 
Birliği ekibi olarak direktörümüz ile birlikte 
katıldığımız etkinlikte model fabrikanın mevcut 
durumda geldiği aşama ve sunduğu hizmetler 
aktarıldı. Ayrıca üniversiteler ile potansiyel iş 
birliği alanları da görüşüldü.
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ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve 
Üniversite-Sanayi İş Birliği Ulusal 
Kongresi’ne Katıldık
ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi 
Sanayi İş birliği Ulusal Kongresi, 16-24 Kasım 2021 
tarihleri arasında “Değişen Dünyada Üniversite 
ve Sanayi El Ele” teması ile sanal Ortamda 
gerçekleştiridi.

Açılış konuşmalarını Prof. Dr. ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı 
A. Hamit SERBEST, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
MANDAL ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Habip ASAN’ın yaptığı kongre; ÜSİMP Ödülleri takdim töreni 
ile devam etti. İki gün boyunca çok sayıda panel ile üniversite 
sanayi iş birliği ve teknoloji transferine ilişkin konularda 
seminerler gerçekleştirildi. Online networking grupları 
ile katılımcılar yeni iş birlikleri yaratma olanağı sağlandı.
Bilkent TTO olarak teknoloji portföyümüz ile birlikte patent 
fuar alanında biz de yerimizi alarak networking olanaklarını 
değerlendirdik.

Bigg Marka Nihai Jüri 
Değerlendirmesi’nde Yer Aldık

Bilkent CYBERPARK tarafından 
yürütülen BİGG MARKA programı 
kapsamında girişimciler, temel 
girişimcilik eğitimleri ve birebir 
mentorluklar ile TÜBİTAK 1512 
Yeşil Büyüme Çağrısı ile fikirlerini 
nitelikli iş planına dönüştürerek 
Nihai Değerlendirme 
Komisyonu’nda sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

En başarılı girişimlerin seçilerek 
TÜBİTAK’a bildirildiği jüri 
değerlendirmesinde, Bilkent TTO 
Direktörümüz Atilla Hakan ÖZDEMİR 
de jüride yer alarak girişimcilik 
ekosistemine katkıda bulundu.
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ÜSİMP Genel Kurulu 
Toplantısına Katıldık

ÜSİMP Genel Kurulu Toplantısı, 20 Aralık 
2021 Pazartesi günü düzenlendi.

Kurul iki oturum  gerçekleştiridi. Öğleden 
önceki oturumda TÜBİTAK yetkilileri tüm 
TTO’ların genel performans gerçekleştirmelerini 
katılımcılara sundu. 1513 Programının genel 
değerlendirilmesini takiben TTO’lar arasında 
destek mekanizmalarına yönelik bilgi ve deneyim 
alışverişi yapıldı. Öğleden sonraki oturumda ise 
USİMP Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurulda 
2021 yılı etkinlikleri konuşulurken, veriler 
sunuldu ve yönetimin ibrası gerçekleştirildi. 
Ayrıca 2022 yönetim ve denetleme kurulu seçildi. 
Direktörümüz Atilla Hakan ÖZDEMİR ise yeniden 
Denetleme Kurulu Başkanı olarak seçildi.ÜSİMP Genel Kurulu Toplantısı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
Etki Analizi Çalışmaları 
Değerlendirme Çalıştayındaydık
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel 
Müdürlüğü Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalara 
yönelik konunun uzmanlarından geri bildirimlerin alınması ve gelecek dönemde 
yapılacak çalışmalar hakkında önerilerin toplanması amacıyla gerçekleştirilen 
toplantı 21 Aralık 2021 Salı günü gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler, 
akademisyenler,  sivil toplum kuruluşları yönetici 
ve çalışanlarının katılım gösterdiği çalıştayda; 
girişimcilik, arayüz yapıları ile destek ve teşvikler 
konuları ele alındı. 2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksi’nin de açıklandığı toplantıda 
Bilkent Üniversitesi’nin 2021 yılı sonuçlarına göre 
sıralamaya giren elli üniversite içerisinde dördüncü 
sırada yer aldığı açıklandı.

Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı



BİL-TEL
Kümesi

Güney Kore, Vietnam ve Meksika’daki bilişim sektörünün, 
ticari verilerin, iş yapış şekillerinin, pazardaki fırsat ve 
risklerin ele alındığı buluşmada; küme üyesi firmalar 
ile bilgi alışverişinde bulunuldu. Firma iş birliklerinin ve 
etkileşimlerinin artmasının hedeflendiği buluşmada, yakın 
zamanda gerçekleştirilmesi planlanan eğitim hakkında 
bilgilendirme yapılarak, yurt dışı pazarlama faaliyetleri 
hakkında görüşler paylaşıldı.

Bil-Tel Kümesi, bilişim sektörü ve ihracat odaklı olarak, 
her ay farklı ülkelerin pazar analizlerini küme üyesi 
firmalarla paylaşmaya devam edecek.

Bilişim sektöründe öne çıkan ve 
küme üyesi firmaların iş yapma 
potansiyeline sahip olduğu 
ülkelerin ele alınarak, bu ülkelere 
dair pazar analizlerinin paylaşıldığı 
Bil-Tel Küme Buluşmaları’nın 
dördüncüsü 20 Ekim 2021 
Çarşamba günü gerçekleşti.

Aylık Bil-Tel  
Küme Buluşmaları 
Devam Ediyor!
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BİL-TEL Kümesi,  
Bilişim Sektörüne Yönelik 
İhracat Stratejileri Eğitimi 
Düzenledi

Ticaret Bakanlığı’nın HİSER 
Projesi kapsamında desteklenen 
ve üye firmalarının uluslararası 
arenada rekabet gücünü ve 
ihracat potansiyelini artırmayı 
hedefleyen BİL-TEL Kümesi, 
yeni dönemin ikinci eğitimi 
olan ve iki gün süren “Bilişim 
Sektörüne Yönelik İhracat 
Stratejileri” konulu eğitimi 
gerçekleştirdi.

10 ve 11 Kasım 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak küme 
üyesi firmalara özel kurgulanan eğitim, Refik TUNCER 
tarafından gerçekleştirildi.

İhtiyaç analizi çalışması çıktıları göz önüne alınarak 
gerçekleştirilen eğitimde Güncel Avrupa Bilişim 
Sektörü Pazar Verileri, Hedef Pazar Belirleme, 
Rekabet Analizi İpuçları ve Modern Müşteri Edinme 
Teknikleri gibi önemli konu başlıkları üzerinde duruldu. 
Uygulamalı olarak işlenen konular ile katılımcılar, 
gerçekleştirilecek olan ticaret ve alım heyetleri 
öncesinde uluslararası arenada başarı yakalamalarına 
olanak sağlayacak önemli bilgiler edinerek; birbirleri 
ile bilgi alışverişinde bulundular.

BİL-TEL Kümesi, önümüzdeki dönemlerde yeni 
eğitimler, bilgi günleri ve yurt dışı pazarlama 
faaliyetleri ile etkinliklerine hız kesmeden devam 
edecek.
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BİL-TEL Kümesi’ne 
2013’ten bu yana  

toplam 103 firmanın 
üye olduğunu  

biliyor muydunuz?



Firmalarımızdan
Rostem HAIREDIN
Genel Müdür

Gelişen teknoloji çağının gereksinimlerinin, 
hayatın ve iş yaşamının her alanında doğru 
ve verimli yönetilmesi için GTECH Software 
Solutions, Kasım 2020’de Ankara’da kuruldu.

GTECH Software Solutions’ın misyonu, iş birliği yaptığı 
her kişi/kuruma gelişmekte olan teknoloji hakkında 
en doğru bilgiyi vererek; dürüstlük, samimiyet, 
saygı, sevgi, disiplin ile geliştirdiği ürünleri, verdiği 
hizmetleri ile bu kişi veya kurumları hayallerindeki 
hedeflere ulaşmaları için desteklemektir. 

GTECH Software Solutions yazılım konusunda 
danışmanlık, ürün veya hizmet ihtiyacı olan her 
kişi veya kuruma ulaşmayı ve sektörde kullandığı 
teknolojiler kategorisinde lider firma olmayı vizyon 
edinmiştir. 

Her zaman en iyisini, en yenisini arayan kurum 
kültürüyle GTECH Software Solutions, müşterileri 
için kaliteli üretim vaadini eksiksiz bir şekilde yerine 
getirmeyi ilke ediniyor, vaatleriyle değil yaptıklarıyla 
ön plana çıkıyor. Yenilikçi olmaya verdiği önemle 
yaptığı işin her alanında sektöre örnek olmayı 
hedefliyor. 

Şirket kültürü olarak: karşılıklı güven, dürüstlük, iyi 
niyet, disiplin, yenilik için verimli ve çok çalışmayı 
benimseyerek yaptığımız işlerde bileğimizi ve 

tecrübemizi de araç olarak kullanmaktayız. Bu 
kültürün yaratacağı ortamın dayanışmayı, zorlukların 
üstesinden gelmeyi, birlikte çalışmayı, güvenmeyi, iyi 
niyeti, yaratıcılığı artıracağını düşünüyor. Bu kültürün 
getirisi olarak değerlerinin ve kültürünün uyuşmadığı 
iş ilişkilerini gündeminden çıkarmakta bu zamana 
kadar kararlılık göstermiştir. 

Şirket, ürün tabanlı ilerlemeyi hedefi doğrultusunda 
ürettiği SPA (Single Page Application) 
uygulamalarını hizmet şeklinde sunuyor. Bu ürünler 
sayesinde müşterilerine ciddi maliyetler doğuracak 
olan projelerde bile maliyetleri ve zamanı en aza 
indirgeyerek müşterilerinin bütçelerine çok yüksek 
katkılar sağlamayı da hedefliyor.

GTECH Software Solutions start-up olmayı kabul 
etmiş fakat şartların bu mantığın ilerlemesine engel 
olduğu sonucuna varmıştır. Ürünlerini ve fikirlerini 
geliştirirken kazanılan yetenek ve tecrübeleri hizmet 
olarak müşterilerine sunmaktadır. Bu şekilde start-
up ruhunun kaybolmaması ve hedeflenen ürünlerin 
oluşturulması için kaynak yaratan bir döngü ortaya 
çıkması sağlanıyor.

“...Sonuç olarak insan yolunu kaybedebilir ama 
çabalamak ve istek her şeyden önemlidir. Kötü veya 
iyi şeyler olmuş olabilir. Önemli olan bunlara ne 
tepkiler verildiği değil ne cevap verildiğidir. “

www.frumatic.com 
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www.softwaregtech.com
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Uluslararası pazarda faaliyet gösteren Finlandiya 
merkezli Frumatic, yenilikçi fikirleri tam işlevli 
ürünlere dönüştüren uluslararası bir teknoloji 
çözümleri şirketidir. Aynı zamanda Monaco, 
Rusya ve Ankara’da da ofisleri bulunan Frumatic, 
Ankara’da ODTÜ TEKNOKENT ve Bilkent 
CYBERPARK’ta çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya standartlarında dijital çözümler tasarlayan ve 
geliştiren Frumatic, “önce müşteri” yaklaşımına sahip 
uluslararası bir yazılım geliştirme şirketidir. Frumatic, 
müşteri memnuniyetini işinin merkezine koymakta 
ve onları düşük maliyetli dijital çözümlerle memnun 
etmeyi amaçlamaktadır.

Frumatic, geniş mühendislik kapasitesi ve kullandığı 
tüm teknolojilerdeki derin uzmanlığıyla, müşterilerinin 
zorluklarını fırsatlara dönüştürmeleri için heyecanla 
çalışıyor. Benzersiz profesyonellerden oluşan 
Frumatic ekibi ile çalıştığınızda, sadece yazılım satın 
almış olmuyor, aynı zamanda tüm bu harika kişilerin 
deneyim, ağ ve bilgi birikimine de erişme fırsatı da elde 
ediyorsunuz.

Müşterilerimiz kullanıcı arayüzü/kullanıcı deneyimi, 
yazılım geliştirme, prototipleme ve yazılım adımlarını 
izleyerek herhangi bir web veya mobil uygulamayı 
sıfırdan oluşturabilecekleri gibi, belirli bir hizmet için 
Frumatic ile çalışmayı da seçebilirler.



www.seracell.com.tr

2021 yılında Bilkent CYBERPARK’ta faaliyete 
geçen SeraCell, TÜBİTAK tarafından verilen 
Teknogirişim Sermaye Desteği ile iki ortak 
tarafından kuruldu. Firmamız, örtü altı tarım 
çiftçilerinin problemlerini yapay zeka destekli 
hizmetler sunarak çözmekte ve çiftçilerin 
tarım alanında teknoloji kullanımını artırmayı 
hedeflemektedir.

Genç, dinamik ve teknik bilgisi yüksek Ar-Ge 
mühendislerinden ve seracılık alanında uzman 
kişilerden oluşan ekibimiz ile örtü altı tarım 
teknolojileri alanında çiftçilerimizin sorunlarına 
çözümler üretiyoruz. 2020 yılında ülkemizin örtü 
altı tarım teknolojileri sektöründeki eksikliklerini 
görerek Muğla ilinin Fethiye ilçesinde üreticilerimiz 
için hizmet vermeye başladık. İlk olarak 2020 yılında 
SeraCell markası altında sıcaklık takip sistemi 
cihazını geliştirdik ve test çalışmalarına başladık. 
Başarılı test çalışmalarımız sonucunda 2021 yılında 
ilk kez üreticilerimizle buluştuk ve cihazlarımızı 
onların kullanımına sunduk, 2021 – 2022 yıllarında 
ise aynı alanda TÜBİTAK tarafından desteklenen 
“Serada Bitki Takibi Yapan ve Verimi Artıran Uçtan 
Uca Modüler Akıllı Tarım Uygulaması”nı geliştirmeye 
başladık. Böylece SeraCell markasının çiftçiye yapay 
zeka destekli bir akıllı sera hizmeti sunmasını ve 
daha fazla çiftçiye ulaşarak markamızın büyümesini 

hedefliyoruz. Bu süre zarfında daima müşteri 
memnuniyeti odaklı çalışmalarımız sonucunda 
hem ülkemizde hem de global pazarlarda 
SeraCell ailesini büyütmeye devam edeceğiz.

SeraCell, akıllı algoritmalar, sensörler ve erken 
uyarı sistemlerine sahip genel bir akıllı sera 
çözümüdür. Kablosuz ve uzun pil ömrüne sahip 
sensörler oldukça portatif, SIM kart, elektrik, 
kurulum vb. gerektirmeyecek şekilde kolay 
kullanımlıdır. Çiftçilerin gece boyunca don takibi 
için seraya gidip gelmesini önler, sıcaklık-nem 
sensörü sayesinde, seradaki sıcaklık ve nem 
belirlenen eşik değerlerine gelince telefon 
araması, SMS, bildirim gibi yöntemlerle çiftçiye 
haber verir. Seradaki sensörler aracılığıyla sulama, 
gübreleme ve havalandırma sistemlerinin mobil 
uygulama üzerinden kontrol edilmesini sağlar. 
Yine sensörler aracılığı ile seradaki toprak ve hava 
parametreleri gibi değerleri takip ederek otomatik 
gübreleme, otomatik zirai reçete ve otomatik 
hastalık tespiti önerilerinde bulunmaktadır. Ayrıca 
özel kameralar aracılığıyla da seradaki bitkilerin 
sağlık haritasının çıkartılmasını sağlar. Böylece 
zamanında hastalık tespiti yapılarak ve gerekli 
sulama, gübreleme tavsiyesinde bulunularak 
maliyet azaltılır, verim kaybı önlenir ve toprağın 
kimyasal bakımından daha az kirlenmesi sağlanır.
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Ahmet Ali KIVRAK
Kurucu Ortak

Biz, Popupsmart olarak oldukça basit bir popup 
oluşturucu araç ile web sitesi ziyaretçilerinizi 
potansiyel müşterilere ve satışa dönüştürmenize 
yardımcı olma hedefiyle Bilkent CYBERPARK’ta 
yolculuğumuza başladık.

Dakikalar içinde yüksek dönüşüm sağlayan 
popup’lar oluşturabilir ve web sitenizin 
ziyaretçilerinden e-posta adreslerini 
toplayabilirsiniz. Ana fikir, herhangi bir web 
geliştirme bilgisi olmadan popup oluşturmanızı 
ve test etmeniz için ihtiyacınız olan araçları 
sağlamaktır. Web alanında uzmanlara ya da 
herhangi bir üçüncü kişiye ihtiyaç duymadan, 
rahatlıkla kendi isteğinize ve amacınıza göre 
popup’ınızı tasarlayabilir, hedeflemelerinizi yapabilir 
ve dönüşümlerinizi artırmaya başlayabilirsiniz.

Popupsmart, popup oluşturmanın yanı sıra birçok 
entegrasyon seçeneğiyle ve hedefleme ve analiz 
araçlarıyla kullanıcıya kapsamlı bir deneyim 
sunuyor. Bir popup kampanyası oluşturmak için 
sadece beş dakikanızı harcamanız yeterli. Kullanıcı 
dostu arayüzü ile işinizi oldukça kolaylaştıran 
Popupsmart, sizlere çeşitli tasarım araçları 

sunuyor. Dört farklı tipte popup oluşturabilir, 
dilediğiniz şablonu kullanabilirsiniz. Popup’ınızı 
tasarladıktan sonra hedefleme seçenekleri 
karşınıza çıkıyor. Yayınlanma tarihi, ziyaretçi 
lokasyonu hedefleme, yayın sıklığı ve daha birçok 
alanda hedefleme seçeneği bulunuyor.
Kampanyanızı yayınladıktan sonra verileri 
yönetmek ve incelemek için çeşitli araçlar 
kullanabilirsiniz. Popupsmart bu noktada 
otuzdan fazla entegrasyon seçeneğiyle 
sizlere profesyonel bir deneyim sunuyor.  
Kampanyanızın verilerini analiz etmek için 
sunduğu analiz seçenekleri ile kampanyanıza 
yön verebilir, çeşitli kararlar alabilirsiniz.

2018’de ekosisteme giriş yapan Popupsmart’ın şu 
an 24 bine yakın kayıtlı kullanıcısı bulunmaktadır.   
Kuruluşunun ilk gününden beri özenle ve 
özveriyle çalışmayı ve daha iyi olmayı hedefleyen 
bir girişim olarak, hedeflerimize ulaşmak için 
takım çalışmasını ve desteğini her zaman ilk 
planda tutuyoruz. Ekibimizi 2022 yılında daha da 
genişletmeyi planlıyoruz. İlgilenenler  
https://popupsmart.com/careers/ adresinden  
açık rollerimize bakabilirler.

www.popupsmart.com

Emre ELBEYOĞLU
Genel Müdür



2011 yılından beri çalışmalarını Simsoft çatısı 
altında sürdüren Simovate, sanayide dijital 
dönüşüm konularına yoğunlaşmak adına 
Haziran 2021 yılında yeni bir oluşum içerisine 
girerek şirketleşti. Firmamız, Simsoft’un 
özellikle savunma sanayii alanındaki 15 
yıllık bilgi birikiminden ve deneyiminden 
faydalanarak Endüstri 4.0 çözümleri ve ürünleri 
sunarak firmalardaki süreçleri optimize etmeyi 
hedefliyor.

Kurum Yeteneklerimiz 
Alanında uzman ekibimiz ile dijital dönüşüm 
bileşenlerinden artırılmış / sanal gerçeklik başta 
olmak üzere, sistem entegrasyon, nesnelerin 
interneti (IoT), büyük veri analizi, simülasyon ve 
dijital ikiz konularında müşterilerimizin değişen 
ihtiyaçlarına özel uçtan uca çözümler üretiyoruz. 
Sanayide dijital dönüşüm kapsamında ürettiğimiz 
endüstri 4.0 çözümlerimiz ile hemen hemen her 
sektörün ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyerek 
firmalara maksimum faydayı sağlamayı misyon 
ediniyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine 
hızla cevap vermek üzere kurgulanan esnek yapımız 
ile kurumların maliyetlerini önemli oranlarda 
düşürmelerine yardımcı oluyoruz. Müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına özel olarak sunduğumuz çözümlerin 
yanında, TÜSİAD’ın Sanayide Dijital Dönüşüm 
Programı olan SD2’de üst üste üç yıl ödül alan ilk ve 
tek firma olarak dünya standartlarında geliştirdiğimiz 
ürünlerimiz ile hayalleri dijitale dönüştürüyorüz.

Ürünlerimiz Hakkında
• Simülasyon çerçevesinde; BPMN 2.0 notasyonuna 

sahip %100 yerli ve milli ürünümüz Simovate 
Simulation ile 2B, 3B ve AR teknolojileri kullanarak 
gerçekte test edilemeyecek kadar zahmetli, riskli 

ve maliyetli süreçleri dijital kopya üzerinde test 
ederek dar boğazları ve israf noktalarını tespit edip 
süreçlerin optimize edilmesini sağlıyoruz. Böylece, 
gelecekte oluşabilecek muhtemel sorunları 
önceden görüp ortadan kaldırıyoruz.

• IoT tabanlı SimoMES ile üretim sistemlerinin 
anlık takibi ve OEE analizi yapılarak fabrikaları 
hem sahadan hem de uzaktan anlık olarak 
izlenebilmesini sağlıyoruz. 

• Standart talimatların (montaj, bakım, onarım, 
kontrol, temizlik vb.) dijitalleştirildiği SimovIN  ile 
iş takibi yapılarak  personel yönlendirilmesini ve 
herhangi  bir sorun olduğunda ilgili  personelin  
ürettiği çözümlerin dijital ortamda  saklanmasını 
sağlıyoruz.

• Yapay zeka tabanlı  SimAI kapsamında 
arızaların önceden tahmin edildiği kestirimci 
bakım, çizelgeleme ve gelecekteki tüketimlerin 
hesaplandığı talep tahmini çözümlerimizi 
sunuyoruz. Bu sayede üretim durmasından ve 
insan hatasından kaynaklı maliyetlerin önüne 
geçiyoruz. 

• Bakım – Onarım / Montaj talimatlarının 3B modeller 
ve animasyonlar ile görsellenmesini sağladığımız 
SimovAR ürünümüz aracılığıyla işlemlerin hatasız 
yapılmasını ve hatalardan kaynaklı maliyetlerin 
azalmasını amaçlıyoruz. Ek olarak, usta- çırak 
yazılımımız olan B-Chat ile de uzman personelin 
saha dışından da sahada yaşanan problemlere 
anında müdahale edebilmesini sağlıyoruz.

• Gerçekte yapılması zor, imkansız ve maliyetli 
konularda eğitimlerin gerçeğe en yakın tasarlanan 
bir sanal ortamda tecrübe edilmesine imkan 
sağlayan SimoVR ile risksiz, maliyetsiz ve 
tekrarlanabilir eğitimlerin oluşmasını hedefliyoruz.

Dr. Ulaş GÜLEÇ
Genel Müdür

Günümüzde 219 milyondan fazla kişiye bulaşan 
COVID-19, 4.5 milyonun üzerinde kişinin 
yaşamını yitirmesi ile sonuçlandı. 2020 yılı 
içerisinde bazı ülkelerin ekonomisinin %35’lere 
varan daralmalara maruz kalmıştır. Amerika 
gibi ülkelerde %7’lere varan işsizlik artışı 
gözlemlendi ve işe alım oranı bir önceki seneye 
nazaran %80 azaldı.

Mikroorganizmaların mutasyona uğraması 
nedeniyle, hava yoluyla bulaşan mikroorganizmaların 
kişiyi tekrar tekrar hasta edebilmesi sorun 
oluşturuyor. Ayrıca küresel ısınmanın mutasyon 
çeşitliliğini artırmasıyla birlikte, hava yoluyla bulaşan 
hastalıklara karşı kesin bir çözüm bulmak günden 
güne zorlaşıyor. 

Küresel ısınmanın destekçisi olan tek kullanımlık 
maskeler sadece ayda 720,000,000’den fazla kg 
karbondioksit salınımına sebep olmuştur. Hava 
kalitesinin günden güne azalmasıyla birlikte, 
özellikle Türkiye’de hava kalitesine bağlı ölüm 
oranları artmaya devam ediyor. Çin, Hindistan gibi 
ülkelerde ölüm oranı artarken, İngiltere gibi ülkelerde 
de hava kalitesine bağlı ölümler görülmeye başlandı. 
Küresel ısınmanın bulaşıcı hastalıkların bulaşma 
yolunu değiştirmesi ve etkilemesiyle gelecek daha 
fazla öngörülemez riskler içeriyor.

Şirketimiz, biyomedikal alanındaki zorlu problemlere 
çözüm üretebilecek, yapay zeka destekli ve IoT 
tabanlı makine öğrenimiyle korunma, tedavi ve 
teşhis amacıyla kullanılacak yenilikçi çözümler 
bulmayı görev haline getirmiş bir topluluk olma 
yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. TÜBİTAK 1512 
desteğiyle kurulan şirketimiz ticari prototip üretim 
aşamasındadır. TÜBİTAK tarafından tohum yatırımı 
almamızın yanı sıra, girişimimiz Almanya’da da hem 
melek yatırımcı hem de risk sermayedarı bulma 
yolunda ilerliyor. 

Şirketimiz ilk olarak, ortaya çıkan ticari prototipin 
sertifikalandırılması için destek ararken, sonrasında 
ihracat onayıyla tüm dünyaya satış gerçekleştirmeyi 
hedefliyor.

Şu an devam etmekte olan patentli aktif bağışıklık 
indükleme teknolojisiyle kullanıcıların bağışıklığını 
destekleyici ve bağışıklık kazandırıcı donanımlar 
geliştirme yolunda ilerliyor.  Kullanıcılar, anlık 
olarak bünyelerindeki anormal değişimlerin 
farkında olarak, hava yoluyla bulaşan 
hastalıklardan bir adım önde olabilecekler. Bu 
anomaliler vücut sıcaklığı, nefes profili, oksijen 
satürasyonu ve buna benzer biyometrik verilerin 
hasta ya da hastalık dışı olarak sınıflandırılmasında 
yardımcı oluyor.  

Ürün pazarı tüm dünyada 500 milyar dolar 
değerindedir. Bu büyük çaplı bir pazarda 
kullandığımız teknolojiyi uygulayan bir şirket 
bulunmuyor. İleri ve karmaşık teknolojili ürünlerin 
ortalama ürünlerden daha pahalı olduğu biliniyor, 
fakat ürünümüzün piyasa çıkış fiyatı tahmini 
olarak 70$ olarak belirledik. Böylelikle genel 
kullanıcı profiline hitap etmeyi hedefliyoruz. 
Ürünümüz kapalı alanlarda, kalabalık ortamlarda 
herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Fakat 
asıl hedef kitlemiz medikal alanda çalışanlar. 
Ayrıca ürünümüz hava kalitesinin sağlık sorunu 
oluşturduğu ülkelere de kolaylıkla uyarlanabilir. 

Son olarak, teknik konularda bize ellerinden 
geldiğince yardım eden, saygıdeğer akademik 
danışmanlarımıza, sırasıyla; Prof. Dr. Hakan 
ALAGÖZLÜ’ye, Doç. Dr. Barbaros ÇETİN’e ve Dr. 
Şakir BAYTAROĞLU’na içtenliklerimle teşekkür 
ediyorum. Kısaca, biz insanlığa nefes alma 
özgürlüğünü geri kazandırmak istiyoruz.

Mert ALAGÖZLÜ
Kurucu
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SEKTÖREL
Buluşmalar

Sektörel Buluşma Günleri’nin 8. turunda, “Çevre, Gıda ve Tarım Teknolojileri” alanında faaliyet gösteren 
Tarlaio, Ecowatt, Ol Mühendislik, Seracell, Teknik Grup ve Solveka firmalarının katılım gösterdiği 
etkinlikte, katılımcılar yürüttükleri projeleri ve firmalarını tanıtma şansı yakaladılar. Firmaların 
tecrübelerini ve görüşlerini aktardığı etkinlikte sektörün geleceği de ele alındı.

Bölgede yer alan aynı sektördeki firmaları bir araya getirerek olası iş birliklerine 
zemin hazırlamak, firmalar arası etkileşimi artırmak ve sektöre yönelik bilgi 
alışverişini sağlamak amacıyla kurgulanan “CYBERPARK Sektörel Buluşma 
Günleri” isimli online etkinlik “Çevre, Gıda ve Tarım Teknolojileri” ve “Görüntü 
İşleme” alanlarında gerçekleştirildi. 

9. turda ise, “Görüntü İşleme” alanında faaliyet gösteren A2 Teknoloji, Openzeka 
Teknoloji, SmartIct Bilişim, Nexumsoft, Selvi Yazılım ve Donanım Teknolojileri, Anser 
Bilişim Teknolojileri ve Iyex AI firmalarının katılım gösterdiği etkinlikte, tüm katılımcılar 
firmaları ve yürüttükleri projelere yönelik bilgi paylaşımı gerçekleştirdiler. Firmalar aynı 
zamanda diğer katılımcılara örnek olabilecek süreçlerinden de bahsederek tecrübe ve 
görüşlerini aktardılar. 

“CYBERPARK Sektörel Buluşma Günleri” önümüzdeki haftalarda aynı sektör ve konu 
başlıklarında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirmeye devam edecek.

CYBERPARK “Sektörel Buluşma Günleri” 
Serisinin 8. ve 9. Turları Tamamlandı

Çevre, Gıda ve Tarım Teknolojileri Görüntü İşleme
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Bilkent CYBERPARK’ın 
2021 yılı içinde ücretsiz 

olarak 282 girişimciye 
mentorluk hizmeti verdiğini  

biliyor muydunuz?

Bilkent CYBERPARK, B2B odaklı programlar 
ile bünyesinde yer alan firmaları, büyük 
ölçekli kurumsal partnerler ile bir araya 
getirerek karşılıklı fayda sağlayabilecek iş 
birliklerine zemin oluşturmaya  
devam ediyor. 

Bilkent CYBERPARK bünyesinde faaliyet gösteren 
start-up ve ileri seviyedeki firmaları, büyük ölçekli 
kurumsal partnerler ile bir araya getirerek karşılıklı 
fayda sağlanabilecek iş birliklerine zemin oluşturmayı 
amaçladığı B2B odaklı CYBER 1E1 programının yedincisi 
Kasım ayında gerçekleştirildi.  

12 - 19 - 26 Kasım 2021 tarihlerinde Turkish Airlines Terminal iş 
birliğinde firmalarımız Türk Hava Yolları ile bir araya geldi. Katılımcı 
firmalarımızdan Barakatech, Hamle RF, Nedmod, Omegadata, 
Simovate, SmartICT, Puscraft ve Selvi Yazılım Türk Hava Yolları ile 
olası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Başarılı bir şekilde sona eren CYBER 1E1 programımız, ilerleyen 
dönemlerde de farklı kurumsal partner firmalarımızın katılımı ile 
devam edecek.

Firmalarımız  
Türk Hava Yolları 
ile Bir Araya Geldi



Ankara Start-Up Zirvesi’nde 
Girişimciler Sahnedeydi!

START-UP
Zirvesi

Galata Business Angels’dan Ömer Faruk AKARCA, 
Diffusion Capital Partners’dan Altan KÜÇÜKÇINAR, 
StartupFon’dan Gülsüm ÇIRACI ve İnventram’dan 
Cem SOYSAL’ın panelist olarak yer aldığı; Timur 
SIRT’ın moderatörlüğünde unicornlar ışığında 
Türkiye girişim ekosistemini değerlendirdiği panelin 
ardından girişimciler “Elevator Pitch” ve “Start-up 
Battle” etaplarında yatırımcıların da aralarında 
yer aldığı jüriye iş fikirlerini sunma fırsatı yakaladı. 
Etkinlik programı Kadir KÖYMEN ve Karbon.
Solutions sunumunun ardından düzenlenen ödül 
töreni ile son buldu.

Start-up Battle galibi “Easy Plan” ekibi Bilkent 
CYBERPARK Ofis Ödülü’nün de sahibi olurken, 
Elevator Pitch etabının göz dolduran ekiplerinden 
“Swarma” ise Bilkent CYBERPARK Ön Kuluçka 
Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Etkinliği düzenleyen Bilkent Üniversitesi Genç 
Girişimciler Kulübü ve tüm konuşmacılara teşekkür 
ediyor, zirveye katılım sağlayan tüm ekiplerin ise 
başarılarının devamını diliyoruz.

Tüm güne yayılan ve YouTube üzerinden 
canlı yayınlanan 15. Ankara Startup Zirvesi, 
Jotform’dan Bulut AKIŞIK’ın “Startup 
Ekosistemine Bir Bakış” konuşması ile 
başladı. Zirve, Mustafa ALPAY ve Göksemin 
GÖKALP ÖZDEMİR’in konuşmacı 
olarak katıldıkları “Dijitalleşen Dünya ve 
Ekonomide Startupların Rolü” ve Furkan 
Ali YALÇIN, Kağan IŞILDAK ile Kadir Can 
KIRKOYUN’un tecrübelerini aktardığı “Genç 
Girişimciler Paneli” ile devam etti.

Daimi partneri olduğumuz ve bu sene 
15’incisi düzenlenen “Ankara Start-Up 
Zirvesi”, hibrit olarak 12 Aralık 2021 
tarihinde gerçekleştirildi.
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Karabük Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2020 yılında mezun olan Burak Seyhan 
KİBAR, Kasım 2021 yılı itibari ile Kiralama ve Firma İlişkileri Uzman Yardımcısı olarak 
Bilkent CYBERPARK ailesine katıldı. Burak, Bölgede yer almak isteyen firmaların 
bilgilendirilmesi, kiralama ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi konularında Kiralama ve 
İşletme Direktörlüğü biriminde yer alıyor.

Burak Seyhan KİBAR

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 
2021 yılında mezun olan Birce BATMAN, Kasım 2021 itibariyle 
Girişimcilik, İş Birliği ve Teknoloji Transfer biriminde Uzman 
Yardımcısı olarak Bilkent CYBERPARK ailesine katıldı.  
Birce; iş birliği, fikri sınai mülkiyet hakları ve proje 
değerlendirmeleri konularında destek sağlıyor.

Birce BATMAN

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2016 yılında mezun 
olan Volkan PİŞKİN, 2021 yılı itibarı ile Bütçe ve Raporlama 
Uzman Yardımcısı olarak Bilkent CYBERPARK ailesine katıldı. 
Volkan; bütçe planlama, bütçe raporlama, ve genel muhasebe 
konularında destek sağlıyor.

Volkan PİŞKİN

Kiralama ve İşletme Direktörlüğü birimimizden Kıvılcım ÖZBAY YAMAK “Kıdemli 
Uzman” ve  Gökhan KOYU ise “Uzman” olarak görevlerine devam edecekler. 
 
Ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.



Aramıza 
Yeni 
Katılanlar

BEFARME 
TARIM TEKNOLOJİLERİ 
TİCARET LTD. ŞTİ.

Tarım Teknolojileri

MITA 
CORPORATION 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
DANIŞMANLIK VE DIŞ TİC. A.Ş.

Bilişim TeknolojileriİNFOART 
YAZILIM SAN. TİC. A.Ş.

Yazılım

SWART 
YAZILIM TİCARET A.Ş.

Bilişim Teknolojileri

ARDİN
MÜZE VE SERGİ TEKNOLOJİLERİ 
TİCARET LTD. ŞTİ.

Yazılım

MECRA
YAZILIM VE İLETİŞİM 
DANIŞMANLIĞI A.Ş.

Yazılım
İLİKSOFT
YAZILIM SAN. TİC. A.Ş.

Yazılım

SENTEBİOLAB
GENETİK BİYOTEKNOLOJİ 
TİCARET A.Ş.

Biyoteknoloji

COGNİZEN  
ARGE MÜHENDİSLİK VE 
YAZILIM A.Ş.

Yapay Zeka

ÖMER 
NARMANLIOĞLU  

Yazılım
LIDYA GENOMICS  
YAZILIM İTHALAT VE İHRACAT 
LTD. ŞTİ.

Biyoteknoloji

WARPIRIS  
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Fin-Tech

FREEMAN APPS  
YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Yazılım 

PLAN S  
UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ 
A.Ş.

Uzay ve Havacılık
MAFUSTO  
YAZILIM VE BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Yazılım 

WELLZTECH  
BİLİŞİM VE İLERİ TEKNOLOJİLER 
A.Ş.

Görüntü İşleme
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Bilkent CYBERPARK’ta
ayrıcalıklısınız!

Türkiye’nin ilk ve tek MathWorks Hızlandırıcı

Partneri olan Bilkent CYBERPARK, firmalarına

ücretsiz MATLAB ve Simulink lisansı, eğitimlere

indirimli katılım, teknik destek ve MATLAB

Central’a erişim hakkı sunar.

AWS Activate Sağlayıcısı olan Bilkent CYBERPARK, 

AWS kriterlerini sağlayan start-up’larına 2 yıl 

boyunca 10.000 USD’ye kadar olan AWS  Activate

kredisini tamamen ücretsiz kullanma fırsatı sağlar.

Microsoft ile sık sık iş birliklerine imza atan

Billkent CYBERPARK firmalarına Microsoft

Start-Up paketlerinden faydalanma imkanı

sağlar. 

0-3 yaş arası Bilkent CYBERPARK firmaları ön

eleme sürecine girmeden 3 ay boyunca iyzico

Start programına direkt olarak dahil olabilirler. 

Bilkent CYBERPARK firmaları PwC’nin risk ve

fırsat analizi danışmanlığı hizmetinden özel

indirimlerle faydalanabilirler. 
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