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ÖNSÖZ

Faruk İNALTEKİN

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü

Global oyun pazarına bakıldığında, Newzoo 2018 verilerine göre 
platform bazlı gelir dağılımı mobilde (tablet ve akıllı telefonlar) $70.3 
milyar dolar ve konsol oyunlarında da $34.6 milyar dolarlık  cirolar 
olarak görülüyor. Mobil oyunlara dilediğiniz yerden ulaşabilmek 
sektörün büyüme kapasitesi açısından önemli bir faktör. Herhangi 
bir anda, mekandan bağımsız olarak, her an yanımızda olan cep 
telefonları ile oyun oynama konforu, sektörün bu anlamda itici 
gücünü oluşturuyor. 

TUİK verilerine göre Türkiye’nin 2018 yılı nüfusu 82.003.882 kişi ve 
nüfusun %70’den fazlası internet kullanıcısı. Dijital oyun pazarının 
yükselişinde, bu kullanıcı kitlesi içindeki gençlerin de kuşkusuz büyük 
etkisi var ve hatta oyun oynayan kullanıcıların yaşları çok küçük 
yaşlara kadar inmiş durumda. 

Oyun sektörü, katma değeri ve ihracat kapasitesi çok yüksek 
bir sektör. 2018 Türkiye Oyun Sektörü Raporu’nda da belirtildiği 
gibi, son iki yılda dijital oyun sektöründe ihracat ikiye katlandı ve 
2018 yılında da rekor düzeye ulaştı. Türkiye’de düzenlenen oyun 
sektörüne yönelik fuarların da sektörün tanıtılmasında büyük etkisi 
bulunuyor.

Diğer taraftan, sektöre ilişkin veriler büyük ölçüde geliştiricilerin 
beyanı ile ilerliyor. Bu gelişme ve değişimlere paralel olarak, 
yazılım/bilişim ürünlerinin ihracatının takibine ilişkin parametrelerin 
oluşturularak takip edilmesi, sektör için önem arz ediyor. 

Bilkent CYBERPARK’ta yer alan oyun geliştirici firmalarımızın da 
başarılarından ve bu gelişime sağladıkları önemli katkılardan dolayı 
mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Bu yazıyı tamamlamam iş yoğunluğum nedeni ile 
birkaç günümü aldı. Tamamladığım sıralarda gelen 
haberle öğrendik ki; ekip arkadaşımız, kardeşimiz 
Alper TEZEREN’i kaybettik. Büyük üzüntü 
içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve 
tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Günümüzde internet teknolojilerinin hızlı  
gelişim ve değişimi, dijital oyun sektörüne 
de yansıyor. Özellikle dijital oyunların 
bilgisayarlar dışında akıllı telefon, tablet, 
oyun konsolu ve hatta bazı sosyal medya 
platformları üzerinden dahi ulaşılabilir olması 
da bunun en büyük etkenlerinden biri. 
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İçindekiler



1. Türkiye’de dijital oyun sektörünün durumu ve geleceği hakkında düşünceleriniz? 

2. Sektörün gelişmesine yönelik temel ihtiyaçlarınız nelerdir?

3. Sektörün gelişmesinin önündeki engeller sizce nelerdir?

4. Sektörde insan kaynağının önemi nedir?

5. Bu sektörde yer almayı düşünenler/ilerlemek isteyenler için önerileriniz nelerdir?

BİLKENT CYBERPARK 
Firmalarına Sorduk:
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Erdem LAFCI

Kurucu Ortak

APPS

1.  Dijital oyun sektörünün ülkemiz girişimciliğinin 
lokomotiflerinden biri olduğunu düşünüyorum. 
Şimdiye kadar gerçekleşen (Peak, Gram, 
Masomo) şirket ve ürün satın almaları da bunu 
gösteriyor. Satın almaların dışında uluslararası 
anlamda başarıya ulaşmış onlarca farklı butik 
oyun stüdyosu bulunuyor. Bu başarılar arttıkça 
üniversitelerin, yatırımcıların ve üreticilerin de 
(geliştirici, tasarımcı, analist vb.) bu alana ilgisinin 
artacağını, sektörün kendi kendini besleyen bir 
yapıya dönüşeceğini düşünüyorum. 

2.  Oyun sektörünün en büyük avantajı, Türkiye’deki 
oyun firmaları arasında rekabetten ziyade 
ciddi bir yardımlaşma olması. Bu yardımlaşma 
ve bilgi aktarımının daha kolay yapılabilmesi 
için de yaşayan bir ekosistem oluşturmamız 
gerekiyor. Bilgiyi elde ettikten sonra bu bilgiyi 
işleyecek nitelikli, üretken insanlara ve yaratıcılığa 

ihtiyacımız var. Bu adımların sonucunda, 
uluslararası anlamda oyun sektöründeki 
rekabetin çok yüksek olmasından kaynaklı, 
sermaye ihtiyacı ortaya çıkıyor.

3.  Oyun sektörünün bence en güzel yanı, bu alanda 
yer alan firmaların tamamen bağımsız olması ve 
3-4 kişilik ekiplerin bile dünya çapında başarılı 
ürünler ortaya koyabilmesi. Dolayısıyla herhangi 
bir mevzuata yasaya veya başarılı olabilmek için 
başka firmaları/kurumları ikna etmeye gerek 
yok. Bu alanda çalışan ekipler başarılı oyunlar 
ortaya koydukça insanların bu alana ilgisi artıp 
bakış açıları değişecek ve yukarıda bahsettiğim 
ekosistemin kendi kendini besleme durumu 
ortaya çıkacak. Sektördeki en büyük iki problem; 
nitelikli insan kaynağı ve bu alana yatırım 
yapacak firma sayısının azlığı diyebiliriz. Özellikle 
yapay zeka ve veri bilimine yapılan yatırımlarla 
birlikte büyük oyun stüdyolarının karlılık 
oranlarını maksimize edip tekelleşme ihtimalini 
göz ardı etmemek gerekiyor.

4.  Oyun geliştirme süreci kurgu, yazılım, tasarım, 
hikaye, pazarlama, veri bilimi vb. birçok alanda 
uzman kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu 
multidisipliner bir alan. Buradaki en büyük 
sorun bu kadar farklı alanda birbirleri ile uyumlu 
çalışacak ekibi oluşturmaktan geçiyor. Beyin 
göçü ülkemizde her alanda büyük bir problem 
iken, oyun sektöründe zaten az olan nitelikli ve 
tecrübeli kişileri burada tutmamız gerekiyor. 
Bu kişilere ihtiyaç duydukları ve hayal ettikleri 

SPOT DOSYA
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ortamı, vizyonu ve imkanları sağlamak da oyun 
stüdyolarına düşüyor.

5.  Öncelikle bol bol oyun oynamaları. Oyun 
stüdyosunda çalışılabilecek onlarca farklı pozisyon 
mevcut. Bu nedenle aslında her alandan kişilere 
ihtiyaç var. Bu sektörde yer almak isteyenler 

öncelikle oyun dünyasının terminolojisini öğrenip, 
sonrasında da ilgilendikleri alanda bu terimlerle 
araştırma yapıp, doğru mentorlara ulaşabilirler. 
Ayrıca bu alana ilgi duyan herkesle tanışmayı çok 
isteriz. Dilediğiniz zaman ofisimize gelip ekibimizle 
fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

1. Türkiye, dünya oyun pazarında her geçen 
gün adından daha çok söz ettiren bir ülke. 
Sektörde Ortadoğu’nun en büyük oyuncusu 
olmasının yanı sıra, dünya pazarının en 
büyük 18. ülkesi konumunda. 2018 verilerine 
göre, Türkiye’de oyun sektöründen elde 
edilen toplam gelir 850 milyon doların 
üzerinde ve bunun yaklaşık yarısı mobil 
oyun pazarından sağlanıyor. 30 milyonun 
üzerinde aktif oyuncuya sahip Türkiye’de, 
başarılı girişimler her geçen gün global 
ölçekte önemli başarılara imza atıyorlar.  

 Türkiye’de üretilen oyunların yaklaşık %90’ı 
küresel oyun pazarında dünya genelindeki 
kullanıcılarla buluşuyor. Bu, ciddi bir 
ihracat potansiyeli demek. Creasaur da 
bu ekosistemin bir parçası ve güçlü bir 
aktörü olma yolunda ilerliyor. Henüz genç 
bir şirket olmasına rağmen, App Store 
ve Google Play’de yayınlanmış ve dünya 
geneline sunulmuş 3 oyunu ve halen devam 
etmekte olan 4 mobil oyun projesi var. 
Sektör inanılmaz dinamik bir yapıda ve 
uyum sağlamak ancak üretkenlikle mümkün. 
Burada fikirleri özgün ve sürdürülebilir 

kılmak çok önemli. Ama daha da önemlisi 
farkındalık yaratmak. Sektörün gelişimi, ancak 
genç nüfusun sektöre olan farkındalığını artırarak 
sağlanabilir.

 Genel olarak eğlence sektörü pastasında, 
oyun sektörünün payı günden güne büyüyor 
ve endüstri her geçen gün daha cazip hale 
geliyor. Bugün oyun oynamak yalnızca bir genç 
jenerasyon aktivitesi olmaktan çıkmış durumda, 
her gün dünya genelinde farklı yaş segmentindeki 
milyarlarca akıllı telefon kullanıcısı herhangi bir 
zaman diliminde oyun oynuyor. Oyun oynamak, 
dünya üzerinde aynı anda gerçekleşen çok nadir 
kolektif etkinliklerden birisi ve mobil kullanımın 
yaygınlaşması ile birlikte artık çok daha erişilebilir 
bir konumda. Geleceğin gelişen endüstrileri şüphe 
götürmez bir biçimde teknoloji odaklı olacak ve 
burada dijital oyun sektörünün rolü de oldukça 
kritik. 

2. Türkiye’de bilgisayar, konsol ve mobil 
platformlarda oyun üreten çok sayıda başarılı 
şirket var; ancak buna rağmen pazarlama, 
görünürlük ve networking konularında ülke olarak 
halen kendimizi geliştirmemiz gereken konular 
olduğunu düşünüyoruz.

 Akademik alanda, eğitim ve lisans düzeyinde 
çalışmaların artış göstermesi oyun sektörünün 
gelişimi için olmazsa olmazlardan. Burada 
workshoplar, hackathonlar ve topluluklar büyük 
öneme sahip. Creasaur kültürünü oluştururken 
de bu noktaya özellikle ağırlık verdik. Akademik 
çerçevede üniversite toplulukları ile iş birliği 
halindeyiz. Etkinliklere destek veriyoruz ve 
konuşmacı düzeyinde katılım sağlıyoruz. Birlikte 
buluşmalar ve workshoplar gerçekleştiriyoruz. 
Küresel çözüm ortaklarımızdan konuşmacıları 
davet ettiğimiz organizasyonlar düzenliyoruz. 
Ocak ayında dünyanın en büyük oyun 

Burak DERELİ

Kurucu Ortak

CREASAUR
ENTERTAINMENT CO.
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geliştirme hackathonu olan Global Game 
Jam’i CYBERPARK’ın da desteği ile ofisimizde 
gerçekleştirdik. Yakın zamanda Facebook 
Developer Circle kapsamında da yeni bir “meet 
up” planlıyoruz. Yine yakın gelecekte hayata 
geçirmeyi planladığımız, üniversite öğrencilerine 
yönelik sektörel farkındalık yaratacak, sürekli hale 
gelecek ve tüm yıla yayılacak bir “community” 
oluşturma fikrimiz var. 

3. Birincisi kültürel bariyerler. Özellikle X ve daha 
önceki kuşaklar, sektörün hem potansiyelinin 
farkına varmakta güçlük çekiyor hem de “oyun” 
kelimesi ile “iş” kelimesini bağdaştıramıyorlar. Bir 
diğer bariyer ise sınırlı iş gücü ve bu sektördeki 
iş gücünün çalışma alışkanlıkları. Türkiye’de 
maalesef çoğu sektörde şeffaf iletişim, eş zamanlı 
program ve iş akışı, multi-disipliner düşünme ve 
eyleme geçme gibi güncel ve verimli çalışma 
tarzları tam olarak benimsenmiş ve uygulamaya 
geçmiş değil. Keskin sınırlarla birbirinden ayrılmış 
departmanlar, dikey hiyerarşik yönetim ve 
geleneksel iş planlama süreçleri, oyun sektörünün 
temel dinamiğine tamamen aykırı. Start-up’ların 
yalnızca çok az bir kısmının başarıya ulaşmasının 
sırrı ise burada. Özgür iletişim, konforlu ve 
yenilikçi bir ofis ortamı, beyin fırtınaları, disiplinler 
arası esneklik, yatay hiyerarşi, iş planlama 
süreçlerinde uyguladığımız sprint metotları, 
takım oyunları, koçluk eğitimleri, workshoplar 
ve her ay sonunda düzenlediğimiz takımlar 
arası paylaşımlara yönelik Refresh meet-up’ları 
Creasaur’da uyguladığımız sistemler. Ve elbette, 
kültürümüzün en önemli ateşleyicisi olan eğlence. 
İnsanlara eğlenceli ürünler sunmak istiyorsanız, 
eğlenerek üretebilmelisiniz. Çünkü dünyanın en 
keyifli işlerinden birini yapıyorsunuz. 

 Tüm bunların yanı sıra, endüstrinin gelişmesi için 
küresel ölçekte iş birliğinin gelişmesi çok önemli 
bir konu. Hem B2B, hem B2C alanda, uluslararası 
oyun endüstrisi etkinliklerinin çok büyük bir 
çoğunluğu Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu’da 
gerçekleşiyor. Ülke olarak, bu anlamda, global iş 
birliklerini geliştirerek, dünya oyun endüstrisinin 
dikkatini Türkiye’ye çekecek bir görünürlük elde 
etmemiz gerekiyor.

4. En önemli konu bu aslında. Oyun endüstrisi 
Türkiye’de halen çok yeni. Oyun tasarımı, 

programlama ve oyun teknolojileri alanında 
üniversite düzeyinde lisans eğitimlerinin 
tarihçesi henüz birkaç yıllık. Üniversitelerin 
çok büyük bir çoğunluğunda halen oyun 
geliştirme odaklı bir eğitim alanı söz konusu 
değil. Bu da -özellikle programlama ve yazılım 
alanında- genellikle bilgisayar mühendisliği 
alanından mezun bireylerin tamamen kendi 
araştırma ve deneyimleri doğrultusunda oyun 
sektörüne ilgi duymaları sonucunu doğuruyor. 
Aynı durum tasarımcılar için de geçerli. Güzel 
sanatlar alanında eğitim görenlerin bir kısmı, 
kendi kişisel ilgi ve çalışmaları aracılığıyla 
oyun sektörü ile tanışıyor. Burada staj önemli 
bir nokta. Sektördeki yetişmiş insan ihtiyacını 
karşılamada staj süreçlerinin oldukça belirleyici 
olduğuna inanıyoruz. Bu noktada, şirketlerin 
staj sürecine bakış açısını geleneksel sınırların 
dışına taşıması da ayrıca önemli. Biz stajyerleri 
oyun üretim sürecinin aktif birer aktörü olarak 
konumlamayı tercih ediyoruz. Creasaur’da 
staj, proje hedefi olan bir takım içerisinde yer 
alarak, mentörler eşliğinde fikirlerini eğlenceli 
bir ürüne dönüştürmek anlamına geliyor ve 
stajyer ekipler harika işlere imza atıyorlar.

5. Creasaur’da biz takım olarak, dünya üzerindeki 
tüm insanlara harika vakit geçirecekleri ve 
eğlenceli deneyimler yaşayabilecekleri ürünler 
sunmak için çalışıyoruz. İnanın, oyun üretmek 
de oyun oynamak kadar muhteşem bir şey! 
Çünkü içerisinde fikir, tasarım, planlama, test, 
araştırma, geliştirme, üretme ve eğlence 
süreçlerinin tamamı var. Oyun endüstrisinde 
çalışmak, çok rekabetçi ama aynı zamanda 
çok mutluluk verici bir alanda çalışmak demek. 
Oyun sektöründe yer almayı düşünenlere 
global trendleri -özellikle oyunlar, platformlar, 
araçlar ve yazılımlarla ilgili olanları- takip 
etmelerini ve tüm oyun türlerini kapsayan 
geniş bir bakış açısına sahip olmalarını 
önerebiliriz. Düşünsenize; milyonlarca insan ile 
paylaşabileceğiniz, dünya üzerindeki sayısız 
insana ulaştırabileceğiniz bir şey bu! Müthiş bir 
fırsat.  

 Son olarak, yaratıcılığı ve motivasyonu asla es 
geçmemelerini öneriyoruz. Etkinliklerimiz ve 
kariyer fırsatları için de Creasaurland’i takipte 
kalmalarını istiyoruz! 
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1. Türkiye’de geliştirilen çok değerli oyunlar ve 
halihazırda çok başarılı şirketler var. Doğru 
yatırımlar yapıldığında sayıların artacağına 
inanıyorum. Özellikle devletin bu konudaki 
adımları Türkiye’deki ortamı çok daha elverişli 
hale getirecektir. 

2. Oyun yazılımının, herhangi bir yazılımdan daha 
kolay olduğuna dair bir inanış var ancak bu 
tamamen yanlış. Oyun yazılımı sanal gerçeklik, 
artırılmış gerçeklik, yapay zeka, web teknolojileri 
gibi bir çok teknoloji alanını içinde barındıran 
bir başlık. Ayrıca sadece yazılımın önemli 
olduğu söylenemez. Yazılımcılar, illüstratörler, 
pazarlamacılar; hepsinin oyun ürünlerini 
inceleyerek bu sektörde yer alması gerekiyor. 
Temel ihtiyacımız ise kesinlikle pazarlama 
bütçesi. Bir noktadan sonra her sektör 
pazarlamaya dönüyor. 

3. Ben yeterince insanın yeterince çaba 
sarfetmediğini düşünüyorum. Belli bir sermaye ile 
çok iyi işler çıkartılabilir. Dediğim gibi pazarlama 
alanındaki desteklerin her oyun firmasının 
yüzünü güldüreceğini düşünüyorum.

4. Oyun geliştimek birçok açıdan film çekmeye benzer. 
Senaryo, karakter tasarımı, oynanış, animasyon, 
kodlama, ses efektleri ve müzik gibi geliştirilmesi 
ve üretilmesi gereken farklı bölümlerden oluşuyor. 
Bütün bu bölümleri yaratabilmek için de en önemli 
kaynak, insan kaynağı.

5. En güzel yanı da bu: Bol bol oyun oynayın! Ancak 
oynarken, eleştirel bir düşünce ile oyunun her 
elemanını kurcalayın. Bir oyun neden iyi, neden 
kötü; bu detayları kendiniz keşfetmeye çalışın. 
Oyun motorlarını incelemenizde de fayda olabilir.

Burcu COŞKUN ŞENGÜL

Kurucu / Yönetici

KUIXO BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ

1. Pazar araştırma şirketi Newzoo’un yaptığı 
araştırma sonucunda hazırladığı 2018 Küresel 
Oyun Pazarı raporuna göre, Türkiye’deki Oyun 
Pazarı 1 Milyar Dolar büyüklüğüne ulaştı. Oyun 
sektörü, ülkemizin de içinde bulunduğu Avrupa 
ve Orta Doğu bölgesinde geçen seneye oranla 
%8,8’lik bir büyüme gösterdi. Bu rapora göre 
Türkiye’de yaklaşık 81 milyon olan nüfusun 32 
milyondan fazlası oyun oynuyor. 

 Bütün bu bilgiler ışığında, hem gelir hem de 
oynama sürelerine bakıldığında Türkiye’nin 
önde gelen oyun pazarları arasında yer aldığını 
ve birçok büyük oyun üreticisinin Türkiye 
pazarına girmek istediğini görüyoruz. Ancak ne 
yazık ki oyun geliştirme anlamında pazardan 
aldığımız pay % 5’ler seviyesinde kalıyor. Oyun 
sektörü yaratıcı olması dolayısıyla katma değerli 
sektörler arasında. Yani aslında kar marjı çok 
yüksek. Eğer beğenilen bir oyunu dünya markası 
haline getirebilirsek, ülkemiz için ciddi bir ihracat 
kazanımı ve ciddi bir istihdam alanı yaratabiliriz. 
Son zamanlarda karşılaştığımız başarılı örnekler 
gerçekten çok umut verici. Bunların çoğalması 
ve birçok insanın bu işten ekmek kazandığı bir 
sektör olması bu nedenle çok önemli.

2. Sektörün en önemli girdisi insan kaynağı 
kapasitesi olduğu için, en temel ihtiyacı da 
yetişmiş insan kaynağıdır. Türkiye’de ne yazık 
ki henüz oyun alanında açılmış bir lisans 
programı bulunmuyor. Son günlerde yüksek 
lisans programlarının yaygınlaşması bu anlamda 
umut verici ama sektörün ihtiyacını karşılama 
anlamında yetersiz kalıyor. Devletin bu anlamda 
eğitimi desteklemesi, lisans programları açması 
ihtiyaçların başında geliyor. 

MORALABS

Kamer KEMERKAYA

Genel Müdür
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 Türkiye’deki oyun geliştiricilere baktığımızda 
teknik anlamda kabiliyetli olduklarını ve 
geliştirme konusunda birçok başarılı işe imza 
attıklarını görüyoruz. Sektörün  gelişimi için oyun 
pazarlama ve tanıtım süreçleri, oyun geliştirme 
kadar önemli süreçlerdir ve bu yöndeki 
maliyetlerin  karşılanması için desteklerin olması 
gerekir. Devlet geliştirme konusunda birçok 
destek sunuyor. Artık geliştirme desteklerinin 
yanında, pazarlama alanında da destek 
sunmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir 
ürünün yeterince tanıtımını ve pazarlamasını 
yapamadığınızda, ürün geliştirmenin bir anlamı 
kalmıyor.

3. Vergilerin yüksek oluşu en önemli engellerden 
biri bence. Durumu şöyle somut bir örnekle 
anlatmak istiyorum. 2018 yılında AppStore’daki 
toplam uygulama sayısı 2,1 milyon, Google Play 
de ise bu rakam 3,6 milyon. Her gün AppStore’a 
275 yeni uygulama ekleniyor. PlayStore’da ise 
bu rakam 2500’ler seviyesinde. Bu rakamlar 
arasından sıyrılmak, sizin oyununuzun/
uygulamanızın öne çıkması çok zor gerçekten. 
Rekabetin çok yüksek olduğu bir ortam. 
Öne çıkmak için büyük maliyetli pazarlama 
bütçelerine ihtiyaç var. Oyun geliştiricilerin 
anlamlı gelirler elde edebilmesi için global 
pazarda yer alması gerekiyor. Bir kullanıcı 
kazanım maliyetiniz dolar üzerinden bakıldığında 
minimum 2-3 dolar arasında değişiyor. Bu değer 
ülkelere göre çok değişkenlik göstermekte. 
Oyun geliştiriciler böyle bir maliyeti karşılamaya, 
gelir elde etmeye çalışırken bir taraftan da bu 
giderlerin vergi yükleri altında eziliyor; yapılan 
tanıtım ve reklam giderleri üzerinden bir de 
stopaj ödemekle karşı karşıya kalıyor. Bakın 
gelirin vergisinden bahsetmiyorum, giderin 
vergisi. Bu anlamda devletin vergi teşvikleri 
konusunda ciddi atılımlar yapması gerekiyor. 
En azından belli bir gelir düzeyine kadar 
vergi muafiyetleri oluşturulması, bu sektörün 
gelişmesine ciddi katkı sağlayacaktır.

 Diğer taraftan oyun sektörünün bir çok sektöre 
göre riskli bir sektör olması dolayısıyla yatırım 
alması daha zor. Mesela perakande sektöründe 
bir malı 5 liraya üretip 6,7 liraya sattığınızda kar 

elde etmeniz kısa vadede mümkün. Ancak uzun 
zamanlarda oyun geliştirip, yüksek geliştirme 
maliyetini karşıladıktan sonra; oyun kullanıcılarla 
buluştuğunda sıfır ya da sıfıra yakın gelir elde 
etmeniz çok olası ve kısa vadede kâra ulaşmak 
zor. Bu anlamda oyun firmalarının ayakta 
kalmaları ve uzun yıllar geliştirmeye devam 
etmeleri için ciddi yatırımlar gerekiyor. Riskin 
yüksek olması nedeniyle yatırım alınması da 
güçleşiyor.

4. Daha önceden de belirttiğim gibi sektörün 
en önemli girdisi insan kaynağı kapasitesi. 
Ancak bu alanda yetişmiş nitelikli insan 
gücüne ulaşmak çok mümkün değil. Bunun 
olabilmesi için üniversitelerde oyun sektöründeki 
birçok pozisyon için eğitim programlarının 
oluşturulması gerekiyor. Aynı zamanda 
başlangıçta yüksek lisans programlarında ders 
vermek için öğretim görevlisi kadrolarında 
sektörde uzman kişilerin yer alması, ihtiyaçların 
karşılanması anlamında destek olacaktır diye 
düşünüyorum. 

 Daha sonra sektörün desteklenmesi ve 
tanıtılması ile, sektör daha cazip bir hale 
gelebilir ve yeni mezunların ilgisini çekerek 
insan kaynağının artması sağlanabilir. Açıkcası 
biz nitelikli insan kaynağına ulaşamadığımız 
için bu sektöre girmeye heves eden yeni 
mezunları alarak, onları kendi içimizde eğitmeye 
çalışıyoruz. 

5. Öncelikle buldukları her fırsatta kendilerini 
geliştirmelerini tavsiye ederim. Artık dünya 
daha donanımlı insanların öne çıktığı bir yer 
haline geliyor. Eğer okuyorlarsa, yazları staj 
yapsınlar. Sevdikleri, ilgilendikleri alanlarda oyun 
şirketlerine staj başvuruları yapabilirler. Kabul mu 
etmiyorlar? Kapıdan kovsalar bacadan girsinler. 
Fırsatları varsa okul zamanı da çalışsınlar. Oyun 
sektörünün en güzel yanı farklı disiplinleri bir 
araya getiren bir sektör olması. Yazılım, görsel, 
oyun tasarımı, müzik, veri analizi, kullanıcı 
kazanımı, sosyal medya üzerinden oyuncularla 
iletişim kurma ve daha birçok alan var. Bir 
ucundan işi yakalamaya çalışsınlar.
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Rıfat TELLİOĞLU

Kurucu Ortak

ONLY A GAMER

Dijital Oyun Sektörü

Gelişen teknoloji ve değişen eğlence anlayışıyla 
beraber gerek dünyada gerekse Türkiye’de dijital 
oyun endüstrisi hızla büyüyor. Peki biz Türkiye 
olarak bu sektörün neresinde yer alıyoruz? 2018 
verilerine göre dünyada 2.3 milyar civarında insan 
aktif olarak oyun oynarken, pazar büyüklüğü 
135 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye’de 
aktif oyuncu sayısının 30 milyondan fazla 
olmasının yanında 1 milyar dolarlık bir pazar 
büyüklüğünden bahsetmek mümkün. Bu sayıları 
daha iyi anlamlandırabilmek adına globalde 
oyun sektörünün kitap ve müzik satışlarını 
aştığını, sinema sektörünü dahi geride bıraktığını 
ekleyebiliriz. Peki sayılar bu denli yüksek 
görünürken gerçekte durum nasıl ve gelecekte nasıl 
olması bekleniyor? 

Sektörün gelişme süreci ve başlıca engeller

Türkiye’deki oyun pazarı büyük görünüyor olmasına 
rağmen, maalesef henüz Mount & Blade serisinin 
yapımcısı TaleWorlds Entertainment ve Zula’nın 
yayıncısı Lokum Games dışında dünya çapında 
tanınan bir PC oyunları firmamız bulunmuyor. 
Dünya genelindeki oyun gelirleri sıralamasında 
Türkiye’nin 18. sırada bulunmasına karşın, bu 
gelirlerin çok büyük bir kısmı mobilden geliyor. 
Bunun sebeplerine bakacak olursak, bir AAA 
oyun (yüksek bütçeli ve uzun geliştirme süreçli 
oyun) yapmanın Türkiye’nin içinde bulunduğu 
ekonomik şartlar nedeniyle oldukça zor olması ilk 
sırada yer alabilir. Oyun yapımcılarına AAA oyun 
yaptırabilmek için, öncelikle bu süreçte onların 
ekonomik durumlarını garanti altına almalı ve hem 
özel şirketler tarafından hem de devlet tarafından 
gerekli finansal destek verilmeli. Aksi takdirde 
oyun yapımcılarının daha kısa geliştirme sürecine 
sahip ve daha düşük bütçe gerektiren mobil oyun 
pazarının dışına çıkmaması kaçınılmaz olur. 

Nitelikli insan yetiştirebilmek

Dijital oyun sektörünün gelişebilmesi için gereken 
bir diğer konu ise nitelikli insan yetiştirebilmek. 
Burada sorumluluk hem üniversitelere hem de 
devlete düşüyor. 15 milyonluk bir genç nüfusa 
sahip ülkemizde şu anda özel üniversitelerden 
Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi 
dijital oyun tasarımı konusunda akademik 
programlara sahipken; devlet üniversitelerinden 
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi bu konuda eğitim veriyor. Ayrıca 
orta okullardan itibaren oyun geliştiriciliğinin 
temelleri olan yazılım ve tasarım konularında da 
dersler verilerek gençlerin günümüz koşullarına 
uygun bir eğitim alması sağlanabilir. Tüm bunların 
yanında elbette ailelerin bilinçlendirilmesi de 
oldukça önem arz ediyor. Global ölçekteki birçok 
oyun şirketi artık üniversite diplomasına bile 
bakmıyorken, lise çağındaki gençlerin bu alanda 
kendini geliştirebilmeleri için ailelerin de bu konuda 
bilinçlendirilerek farkındalıklarının artırılması 
gerekiyor. 

Oyun sektöründe çalışmak

Oyun sektörü çeşitli iş kollarına sahip bir sektör. 
Sektöre nasıl girileceğinden önce sektörün neresine 
girilmek istendiğine karar verilmesi gerekiyor. Oyun 
geliştiriciliği de bunun bir parçası, medya da bunun 
bir parçası, hatta e-spor da bunun bir parçası. Oyun 
geliştiriciliği konusu da kendi içerisinde birçok 
alt dala ayrılıyor. Programcılık, görsel sanatçılık, 
tasarımcılık hatta senaristlik ve müzisyenlik de 
oyun geliştirme sürecinde yer alıyor. Bunun 
yanında oyunun mutfak tarafında yer alınmayıp işin 
habercilik, yani medya kısmında da yer alınabilir. 
Tüm bunların dışında oyun sektöründen ayrı 
düşünülemeyecek bir sektör olan e-spor sektörü 
de oldukça geniş çalışma dallarına sahip bir sektör. 
Yani oyunlarla ilgili YouTube’da içerik üretiyorsanız 
da oyun sektöründesiniz demektir, bir oyunun harita 
tasarımlarını çiziyor ya da bir e-spor takımında 
oynuyorsanız da... Dolayısıyla oyun sektörüne 
girmek için önce sektörün hangi kısmına girmek 
istendiğine karar verilmesi, ardından bu alanda 
yetkinlik kazanılması gerekiyor.
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Pliq, A Word, Football Island,
Word.io, Kelime Tatlısı, Race.io,

Kelime Küpü, Luca: The Dreamer 
oyunlarının Bilkent CYBERPARK’ta 

yer alan firmalar tarafından 
yapıldığını biliyor muydunuz?

Berk BOZKURT

Kurucu Ortak

VIVE GAMES

Türkiye’de oyun sektörüne olan ilgi oldukça arttı. 
Lise ve üniversite öğrencilerinden tutun; küçük, 
orta ve büyük ölçekli tüm firmalar pazarda yer 
almaya çalışıyor ve pazar da buna imkan tanıyor. 
Küçük bir oyun firması kısa sürede Türkiye’de ve 
hatta global pazarda üst sıralarda yer alabiliyor. Bu 
imkanlar da bir çok firmanın bu alana yönelmesine 
sebep oluyor. 

2019’da oyun sektörünün hacminin 90 milyar 
doların üzerinde olması bekleniyor. Sektöre 
rağbetin bu kadar fazla olmasının sebebi çıkarılan 
üründeki maliyetin diğer sektörlere nazaran az 
olması ve kar oranlarının yüksek olması. Rekabetin 
her geçen sene daha da arttığı dijital oyun 
sektörünün, yakın gelecekte Türkiye’de daha da 
çok sesini duyuracağını düşünüyorum.

Oyun sektörünün gelişmesi konusunda insan 
kaynağının öneminin çok büyük olduğunu 
düşünüyorum.  Bu ekosisteme araştırmaktan ve 

öğrenmekten bıkmayan, kendini sürekli geliştiren 
ve en önemlisi oyun oynamaktan keyif alan daha 
çok insan girmeli. Firmalar bu alanda bilgili ve 
tecrübeli kişiler bulmakta zorlanıyor. Üniversitelere 
bu konuda çok büyük görev düştüğüne 
inanıyorum. Bu alanda çalışmış tecrübeli kişileri 
öğrencilerle buluşturarak sektöre daha bilgili kişiler 
kazandırabilirler.

Sektörü zorlayan konulara değinmek gerekirse; 
diğer sektörlerde de oluğu gibi beyin göçünden 
bahsetmek gerekir. Bu alana yıllarını vermiş, 
tecrübe kazanmış çok büyük çalışmaların altına 
imza atmış birçok kişi yurt dışında daha büyük 
firmalara geçiş yapıyorlar. İnsan kaynağında 
zaten kısıtlı olan sektör, böylece daha da sıkıntıya 
uğruyor.

Bir diğer konu ise küçük ve orta ölçekli firmaların 
büyük firmalarla rekabet etmesinin zorluğu. Oyun 
sektöründe son sözü kullanıcılar söylüyor olsa 
da, büyük firmaların bu alana yaptığı yatırımlarla 
pazardaki diğer firmaların önüne rahatlıkla 
geçebilmek mümkün hale geliyor.

Sektöre yeni giriş yapmayı düşünenler bu konuda 
tecrübeli ve bilgili kişilerden destek almalı ve 
yapacakları yatırımları iyi planlamalı. Maalesef 
ki diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de 
firmalar başarısızlıklarla karşılaşabiliyor. Markete 
çıkaracakları oyunları hiç vakit kaybetmeden 
çıkarmalı ve kullanıcılardan geri dönüş alarak 
ilerlemeliler.



10 

DOPİNG-XL

DOPİNG XL Programı Demo Day ile 
Tamamlandı. Sırada Kuzey Avrupa Var!

Ankara Kalkınma Ajansı destekli DOPİNG XL -  
İleri Teknoloji Ticarileştirme ve 
Uluslararasılaştırma Projesi kapsamında, 6 
ay süren yoğun mentörlükler ve eğitimler 
sonunda girişimciler Estonya’da gerçekleşecek 
hızlandırıcı programa katılabilmek için Demo 
Day’de ürünlerini sundular.  

Start-up’ların ürünleşme ve ticarileşme süreçlerini 
hızlandırmak amacıyla başlatılan ve girişimci özelinde 
gerçekleşen programda her bir girişimci ile birebir 
görüşülerek ihtiyaç analizleri yapıldı ve mentör 
eşleştirmeleri gerçekleştirildi. Bilkent CYBERPARK 
tarafından seçilen 15 erken aşama start-up’a iş 
geliştirme, pazar konumlandırma, fiyatlandırma 
stratejileri, ürün geliştirme, ürün patentleme ve TRL 
seviyesi artırma gibi konularda 6 ay süren ve girişimci 
özelinde ortalama 20 saat mentörlük sağlanan 
programda; aynı zamanda Sunum Eğitimi, Yatırımcı 
İlişkileri Eğitimi, İnovasyon Yönetimi ve Kurumsal Firma 
ile Start-up İş Birliği konularında eğitimler verildi. 

Yoğun süren eğitim dönemi sonunda 25 Mart 2019, 
Pazartesi günü 15 start-up Demo Day’de sahneye 
çıkarak katılımcılara ve jüri üyelerine ürünlerini 
ve program aşamasında gösterdikleri gelişmeleri 

sundular. Aralarında Bilkent CYBERPARK Genel 
Müdürü Faruk İNALTEKİN, Bilkent Üniversitesi 
TTO Genel Müdürü Atilla Hakan ÖZDEMİR, Vestel 
Ventures CEO’su Metin SALT, DCP kurucusu Altan 
KÜÇÜKÇINAR, Inventram’dan Alp Eren GÖKTÜRK 
ve QEC firmasından Serenay YILMAZ’ın yer aldığı 
jüri, girişimcileri dinleyerek değerlendirdi. Demo Day 
sonunda Estonya pazarına en uygun olarak seçilen 
8 firma, Mayıs ayında Kuzey Avrupa’nın girişimcilik 
başkenti ve ülke endüstrisi teknoloji üzerine kurulu 
olan Estonya’da 1 hafta sürecek bir hızlandırıcı 
programa katılacak.



CYBERPARK DOPİNG XL Programı 
Türk Girişimcileri Estonya Ekosistemi 
ile Buluşturuyor!

Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 
Bilkent CYBERPARK tarafından 
yürütülen DOPING XL – İleri Teknoloji 
Ticarileştirme ve Uluslararasılaştırma 
Projesi kapsamında yapılan Demo 
Day’in ardından seçilen girişimciler, 
Estonya’da gerçekleşecek olan 
hızlandırıcı programa katılmak için 
hazırlar!  

Bilkent CYBERPARK tarafından seçilen 15 
erken aşama start-up’ın iş geliştirme, ürün 
geliştirme ve patent üzerine çeşitli mentörlük 
ve eğitimler alarak sonuna geldiği programın 
Mart ayında düzenlenen Demo Day’inde 
jüri üyeleri tarafından seçilen 8 Türk firması, 
Estonya pazarıyla tanışmaya hak kazandı. 

12-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında Estonya’da 
bulunacak olan Bimetri, Blok Z, Digit, Finfect, 
Hexatech, Infinia, Mikrobiyo ve Sensgreen 
firmaları; Estonya’daki teknoloji merkezleri 
ve kuluçka merkezlerini ziyaret ederek 
potansiyel müşterileri ile görüşecek. 

Kuzey Avrupa’nın en büyük girişimcilik 
etkinliklerinden biri olan Latitude59’a 
katılacak olan Türk girişimcileri, bu kampta 
yatırımcılarla buluşacak ve ürünlerini Estonya 
pazarına tanıtacak.

Girişimcileri yoğun bir program süreci ile Estonya’ya 
hazırlayan Bilkent CYBERPARK, Estonya’da 
bulundukları bir haftalık sürede de firmaları kendi 
sektörleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen çeşitli 
programlar düzenleyecek. Faaliyet alanları Büyük 
Veri, Bulut Veri Sistemi, Enerji Yönetimi, Blockchain, 
Yenilenebilir Enerji, Akıllı Ev, Finans Teknolojisi, 
Hizmet Olarak Yazılım, Kanser Tanısı ve Öngörüsü, 
Yapay Zeka üzerine kurulu olan firmalar programın 
son etkinliği olarak katılacakları Latitude59 teknoloji 
konferansında, dünyanın her yerinden gelen yüzlerce 
girişimci, dünyanın önde gelen yatırımcıları ve büyük 
teknoloji firmaları ile iş ağlarını genişleterek Kuzey 
Avrupa’nın girişimcilik başkenti olan Estonya’dan 
maksimum fayda ile ayrılacaklar.



CyBr BUSINESS CAMP

Bilkent CYBERPARK 
Yeni Programı CYBR 
Business Camp ile 
İngiltere’ye Açıldı!

Bilkent CYBERPARK, 27 Ocak - 2 
Şubat tarihlerinde ihracatı artırmaya 
ve uluslararasılaşmaya yönelik olarak 
tasarladığı hızlandırma programı CyBr 
Business Camp’i gerçekleştirmek üzere 
Londra’daydı. 5 katılımcı firmanın yer aldığı 
program oldukça verimli ve yoğun geçti.

İngiltere’de şirketleşme, vergilendirme, yatırım 
tipleri, Ar-Ge teşvikleri, hukuki ve finansal süreçler 
hakkında bilgilendirme toplantılarına katılan 
firmalar; Londra’da başarıyı yakalamış start-up 
ve firmalarla bir araya gelerek eko sistemi de 
yakından tanıma fırsatı yakaladılar.

Bölge dinamikleri hakkında bilgi edinen firmalar 
sonrasında kendi talepleri doğrultusunda 
daha önceden ayarlanmış olan birebir 
yatırımcı ve müşteri görüşmelerine katıldılar. 
Uluslararasılaşmaya yönelik hedefleri 
doğrultusunda çok önemli adımlar atan ve 
bağlantılar kuran firmalar, programı Türkiye 
Ticaret Merkezi Londra ofisini ziyaret ederek 
sonlandırdı.



200.000 TL HİBE İLE
ŞİRKETLEŞEBİLİRSİNİZ!

BAŞVURU ALANLARI:
AKILLI ÜRETİM SİSTEMLERİ 
(SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM)
İLETİŞİM VE SAYISALLAŞMA
AKILLI ULAŞIM
TEMİZ, VERİMLİ ENERJİ
SAĞLIK VE İYİ YAŞAM
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM
VE BESLENME



www.cyberpark.com.tr/List/ListItem/527616?lid=188

CAP

CAP Bu Sefer Çok Farklı!
Bilkent CYBERPARK öncü uluslararasılaşma 
projelerine imza atmaya devam ediyor.  

Bu sene beşincisi düzenlenecek olan uluslararası ödüllü 
hızlandırma programı CYBERPARK Accelerator Program 
(CAP), yeni içeriğiyle dolu dizgin başladı. Girişimcilerin ve 
firmaların ihracat kapasitelerini artırmak, ticari büyümelerini 
desteklemek ve uluslararası vizyon kazanmalarını sağlamak 
hedefiyle kurgulanan programda katılımcı firmalar 8 
hafta boyunca alanında uzman mentör ve eğitmenlerden 
destek alarak Amerika’da gerçekleştirecekleri görüşmelere 
hazırlanacak. 

Programın Türkiye bölümünde girişimciler Yalın İş Modeli, 
Pazarlama, Finansal Okur Yazarlık  gibi kritik konularda 
eğitim alırken diğer yandan da Türkiye ve Amerika’daki 
mentörler ile doğru stratejiler geliştirmek üzerine çalışmalar 
gerçekleştirecekler. 

CAP’in bu seneki en büyük farkı ise katılımcıların Amerika’da 
direk olarak yatırımcı ve dünya teknoloji devi şirketlerin üst 
düzey yetkilileri ile bir araya gelmeleri olacak. Potansiyel 
alıcılar, yatırımcılar ve stratejik ortaklara erişim imkanı 
yakalayacak olan katılımcıları Amerika – San Francisco’da 10 
gün boyunca yoğun bir program bekliyor.

Yeni başarı hikayeleri yaratma ve katılımcıların sınırlarını 
genişletme misyonuyla başlayan programa bu sene 
birbirinden iddialı girişimler katıldı. 

Yakında yeni başarı hikayelerini paylaşmak dileğiyle.
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CAP kapsamında bu sene 
4 farklı yatırımcı grubu 

ile birebir görüşmeler 
gerçekleştirileceğini

biliyor muydunuz?



Sınırlarını Genişlet,
Uluslararası Başarı Hikayeni 
Yarat!
CYBERPARK ACCELERATOR PROGRAM
CAP ile programa seçilen girişimciler bire bir mentorluk ve müşteri 
geliştirme hizmetinden faydalanarak Amerika’da satış ve iş geliştirme 
fırsatları yakalıyor!

Program Hakkında
HAZIRLIK
8 hafta süren ve Türkiye’de gerçekleştirilen hazırlık aşamasında verilen eğitimlerle, 
girişimcilerin hızlandırılması için özel istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, kendilerine 
uygun müşteri profilleri belirleniyor. Ayrıca, katılımcıların stratejik ortaklar ile ilk temasları 
başlatılarak, yurtdışında hızlandırılmış büyüme için anahtar pozisyonunda olacak 
yabancı destek ağlarıyla bir araya getirilmeleri sağlanıyor.

HIZLANDIRMA GÜNLERİ
Hızlandırma günleri kapsamında 2 hafta boyunca Amerika’da bulunacak olan 
girişimciler; potansiyel alıcılar, yatırımcılar ve stratejik ortaklarla bir araya gelerek 
kendilerini ve projelerini tanıtma imkânı buluyor. Ayrıca, ABD’deki uzman danışman ve 
müşavirler ile iş seminerleri ve mentor oturumlarına katılıyorlar.

MENTORLUK
Türk girişimcilerinin ihracat kapasitelerini arttırma, ticari büyümelerini destekleme 
ve pazardaki Türkiye farkındalığını geliştirmek üzere Bilkent CYBERPARK tarafından 
gerçekleştirilen yoğun bir iş hızlandırma ve danışmanlık programı olan CAP ile; program 
katılımcıları hızlandırıcı koçları ile 10 hafta boyunca birlikte çalışıyor. 
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PROGRAM HEDEFLERİ

Katılan girişimcilerin ihracat 
kapasitelerini artırmak.

• Katılımcı firmaları ilgili alıcılarla 
bir araya getirmek ve ABD’de 
lisans veren kuruluşlar ile temasa 
geçirerek girişimciler için satış ve 
iş geliştirme fırsatları yaratmak.

Katılan girişimcilerin doğrudan 
yabancı yatırım (DYY) kapasitesini 
artırmak.

• ABD’deki yatırım forumları ve 
yabancı fon kaynaklarına erişim 
sağlamak (özel/kamu).

Ticari büyümeyi desteklemek 
için Türkiye ve ABD arasındaki 
uluslararası iletişim kanallarını 
artırmak.

• Müşteri ve girişimcileri bir araya 
getirecek özel network etkinlikleri 
ayarlamak.

• Stratejik ortaklıklar 
gerçekleştirmek.

Türkiye ile iş yapma farkındalığını 
artırmak.

• Yabancı sermaye ilgisini bölgeye 
çekmek için Türk girişimcileri ön 
plana çıkarmak.

• Türkiye’ye doğrudan yabancı 
yatırım (DYY) çekmek için aracılık 
etmek.

• Türkiye’nin Amerika’da tanıtımını 
yapmak için stratejik iş ortaklıkları 
kurmak.
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GET IN THE RING

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 
Firmalari Bilkent CYBERPARK’ta 
Ringe Çıktı!
Yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan girişimlere uluslararası arenada kendisini tanıtma fırsatı 
sunan ve 100’ün üzerinde ülkede gerçekleşen Get in the Ring (GITR) etkinliği, Türkiye’de 3. kez 
Bilkent CYBERPARK ev sahipliğinde gerçekleşti. 

Geçmiş yıllardan farklı olarak Savunma Sanayii 
Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 
ana partnerliği ve Karel altın sponsorluğunda 
gerçekleşen etkinlikte, bu sene odak sektör 
olarak “Siber Güvenlik” belirlendi. Yapılan 
başvurular arasından seçilen 8 siber güvenlik 
firması, uluslararası arenada kendilerini tanıtma 
fırsatını elde etmek için mücadele etti. Yarışmanın 
konsepti gereği rakipleriyle ringde buluşan ve 
iş fikirlerini anlatan girişimciler, alanında uzman 
jüriyi etkilemek için ter döktü. Ringde rakiplerine 
üstünlük sağlayan Atarlabs firmasından Nurettin 
ERGİNÖZ ve Altosec firmasından Serkan 
BAŞARAN, finale kalma başarısı gösterdi. 

Yarışmanın galibinin Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB) Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup 
Başkanı Mustafa ÖZÇELİK tarafından açıklandığı 
finalde, kazanan Atarlabs oldu. Atarlabs ve 
yarışmayı ikinci tamamlayan Altosec, Berlin’de 
düzenlenecek GITR Global finaline katılma şansını 
yakaladı.

Kazanan ekibin uluslararası pazarda kendi 
ürününü tanıtmanın yanı sıra Türkiye’yi de temsil 
edeceğini vurgulayan Bilkent CYBERPARK Genel 
Müdürü Faruk İNALTEKİN, “Dünya çapında 
işler yapmak istiyorsak, girişimcileri tek pazar 
bağımlılığından kurtarmamız ve onları uluslararası 
pazarda ortaya çıkarmamız gerekiyor” dedi.

Finalistler dışında, ringin tek kadın girişimcisi 
olan Safetech firması kurucusu Fatma ERTÜRK, 
Bilkent CYBERPARK’tan mentörlük ve 
danışmanlık ödülünün sahibi olurken, ringin en 
genç yarışmacısı olan Kağan IŞILDAK ise Gais 
Security firmasına Bilkent CYBERPARK’tan bir yıl 
ücretsiz ofis ödülünü kazandırdı.

Get in the Ring Global Final 17-19 Haziran 2019 
tarihlerinde, Avrupa’nın girişimcilik başkenti 
olan Berlin’de gerçekleşecek. Dünyanın en iyisi 
olmak için ter dökecek ve Türkiye’yi temsil 
edecek Atarlabs ve Altosec firmaları 100’ün 
üzerinde yatırımcı ve müşteri ile buluşma fırsatı 
yakalayacak.



BİL-TEL KÜMESİ
cyberparkict.com
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Bilkent CYBERPARK Bil-Tel Kümesi 
Dünyanın En Büyük
Teknoloji Fuarında!

Bilkent CYBERPARK, ABD’nin Las Vegas kentinde 155 ülkeden 
4500 şirketin katılımı ile gerçekleşen ve dünyanın en büyük 
teknoloji fuarı olarak kabul edilen Consumer Electronic Show’a 
Bil-Tel Küme üyesi firmalarıyla birlikte katıldı.  

8-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşen teknoloji fuarına Bil-Tel 
Küme üyesi firmalardan Bimetri, Ce Postive, Datamed,  Dusoft, 
Innology, OBSS, Reysaş Teknoloji, T2 Yazılım ve Zeg Teknoloji 
katıldı. Katılımcı firmalar dünyadaki son teknolojik gelişmeleri 
yakından takip etme şansı yakalarken, Amerika ve farklı 
ülkelerden gelen potansiyel müşteri ve iş partnerleriyle de bir 
araya geldi. Ek olarak firmalar Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve 
Blockchain gibi güncel teknolojilerdeki son gelişmelerin tartışıldığı 
panel ve konferanslara da katıldılar.

Fuar öncesi 1 gün süreyle Los Angeles’ta temaslarda bulunan 
kafile, Amerika ve bölgede iş kurma, devlet destekleri, hukuki 
ve vergisel konular hakkında bilgilendirme toplantılarına katıldı. 
Dünyaca ünlü teknoloji firmaları ve uluslararası yatırımcılarla 
bir araya gelen Bil-Tel Küme üyesi firmalar, ihracat ve 
uluslararasılaşma konularında atacakları somut adımlar hakkında 
önemli ipuçları edindi.

Oldukça verimli ve keyifli geçen heyetin ardından küme üyesi 
firmalar önemli bağlantılar ve dünyadaki en yeni teknolojiler 
hakkında bilgi edinerek yurda döndü.



  19 

Bilkent CYBERPARK tarafından 
önümüzdeki dönemde düzenlenmesi 
planlanan Gürcistan Ticaret Heyeti’ne 
yönelik olarak 18-20 Mart 2019 tarihlerinde 
Tiflis’e ön heyet faaliyeti gerçekleştirildi.

Asıl heyetin verimli geçmesi ve katılımcı firmaların 
maksimum faydayı elde etmesi amacıyla Tiflis’te 
yer alan stratejik çatı kuruluşların yanı sıra önemli 
kamu kurum ve kuruluşları ile de görüşmeler 
yapıldı. 

Ön heyetin ilk günü olan 18 Mart 2019 Pazartesi 
günü Gürcü-Türk İş Adamları Derneği’ni 
(GÜRTİAD) ziyaret eden Bilkent CYBERPARK 
heyeti, gerçekleştirilmesi planlanan ticaret heyeti 
ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Ön heyet programının 2. günü ise program 
oldukça yoğundu. Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Tiflis şubesi ziyareti ile güne 
başlayan CYBERPARK heyeti, Gürcistan Yatırım 
Ajansı, Gürcistan İnovasyon & Teknoloji Ajansı ve 
Gürcistan Bilgi Teknolojileri Kurumu ile toplantılar 
gerçekleştirdi. Oldukça verimli geçen toplantılar 
neticesinde asıl heyetin gerçekleştirilmesi için 
gerekli bağlantılar ve iş birlikleri sağlanmış oldu.

T.C. Tiflis Büyükelçisi Sayın Fatma Ceren 
YAZGAN ve T.C. Tiflis Ticaret Müşavir Yardımcısı 
Sayın Kerim Özgün HEMDİL’i makamlarında 
ziyaret eden Bilkent CYBERPARK heyeti, bölge 
dinamikleri ve ekosistem hakkında değerli bilgiler 
edinerek yurda döndü.

Bilkent 
CYBERPARK’tan 
Gürcistan 
Çıkarması!



TÜRKİYE - GÜRCİSTAN
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BİZ’DEN

Gökhan KOYU
Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden 2017 Haziran 
ayında mezun olan Gökhan KOYU, 2018 yılı itibarı ile 
Kiralama ve Firma İlişkileri Uzman Yardımcısı olarak 
CYBERPARK ailesine katıldı. 

Gökhan; girişimcilerin başvuru süreçleri, firma 
ilişkileri, kiralama ve bina yönetimi konularında destek 
sağlamakta.

A. Nur TUNÇEL
Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
bölümünden, 2019 Ocak ayında mezun olan
A. Nur TUNÇEL, 2019 yılı itibarı ile Girişimcilik, İş 
Birliği ve Teknoloji Transfer Uzman Yardımcısı olarak 
CYBERPARK ailesine katıldı. 

Nur; TÜBİTAK BİGG MARKA Projesi, girişimcilik, 
üniversiteler ile iş birliği kurmak, etkinlikler ve 
rehberlik konularında destek sağlamakta.
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GÜNCE
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Ahmet Yesevi Üniversitesi TTO Müdürü Dr. Yercan 
KERİMBEKOV ve Jandos KUDAYBERGENOV, iş 
birliği faaliyetlerimiz çerçevesinde CYBERPARK’ı 
ziyaret etti.

Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Dr. 
Nabil Mohomed AHMED, Cibuti Ankara Büyükelçisi 
Aden Hüseyin ABDİLLAHİ ve beraberindeki heyet 
Bilkent CYBERPARK’ı ziyaret etti. Ziyarette Cibuti’de 
kurulması planlanan inovasyon merkezleri konusunda 
CYBERPARK’ın olası katkıları değerlendirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Heyeti CYBERPARK’ı 
Ziyaret Etti

Cibuti Heyeti 
CYBERPARK’ı Ziyaret Etti

Ryerson 
Üniversitesi 
Ekibi 
CYBERPARK’I
Ziyaret Etti
Bilkent CYBERPARK olarak, Ryerson 
Üniversitesi Küresel Girişimcilik 
Yarışması 2019 Hackathon ekiplerini 
ağırladık ve iki ülkenin girişimcilik 
ekosistemine yönelik geliştirilebilecek 
programları değerlendirdik.
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7 Şubat 2019 Perşembe günü Bilkent 
CYBERPAR’ta Key Model yetkilileri 
tarafından “Cesaretlendiren Liderler 
Semineri” gerçekleştirildi. 

İş yaşamında aidiyet ve 4 temel duyguya 
değinilen, KEY Model cesaretlendiren 
lider tanımının yapıldığı; bilişsel, duygusal 
ve sosyal zekanın detaylandırıldığı ve 
cesaretlendiren liderlerin bütünsel bakış 
açısının aktarıldığı seminere ilgi yoğundu.

20 Şubat 2019, Çarşamba günü 
Bilkent CYBERPARK’ta “Lafla 
İnovasyon Gemisi Yürür Mü?” 
Semineri gerçekleştirildi. 

Firmalarımızdan Sistematik İnovasyon’un 
kurucu ortağı olan Dr. Bülent GÜMÜŞ 
tarfından verilen seminerde; sadece en 
bilinen inovatif firma ve kişiler değil, 
aynı zamanda inovasyon çalışmalarının 
sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde 
yapılabilmesi için inovasyon süreçlerinin ve 
inovasyon teknikleri tanıtıldı.

Cesaretlendiren Liderler Semineri

Lafla İnovasyon Gemisi Yürür Mü? 
Semineri
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MUG 2019
Mobil Uygulama 
Geliştirme 
Maratonu

Bilkent Üniversitesi, Bilkent CYBERPARK ve 
Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD Bilgi Toplumu 
Forumu (BTF) iş birliğinde düzenlenen 
Mobil Uygulama Geliştirme (MUG) Maratonu 
23-24 Şubat 2019 tarihlerinde Bilkent 
CYBERPARK’ta gerçekleşti.

Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 
Abdullah Gül Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TED Üniversitesi, 
Konya Teknik Üniversitesi ve Marmara 
Üniversitesi’nden toplam 46 öğrencinin katıldığı 
maraton yoğun ilgi gördü.

Ana teması bilgi toplumuna dönüşüm olan 
maratonda, yarışmacılar Bilgi Toplumu Stratejisi 
ve Eylem Planı çerçevesinde seçilen alanlarda 
mobil uygulamalar geliştirdi. Projeler; yenilikçi 
yönü, ihtiyaca ne ölçüde çözüm getirdiği, yaygın 
etkisi, performansı, kullanıma sunulması için 
gereken ek süre ve kaynaklar ve farklı platformlara 
uyarlanabilirliği ölçütlerinde jüri üyeleri; Dr. Pelin 
ANGIN (ODTÜ), Prof. Dr. Tolga K. ÇAPIN (TED 
Üniversitesi), Dr. Hamdi DİBEKLİOĞLU (Bilkent 
Üniversitesi), Dr. Çağdaş Evren GEREDE (TOBB 
ETÜ), Doç. Dr. Nazlı İkizler CİNBİŞ (Hacettepe 
Üniversitesi) ve Prof. Dr. Refik SAMET (Ankara 
Üniversitesi) tarafından değerlendirildi.

2 gün boyunca devam eden zorlu mücadelenin 
ardından ödüller sahiplerini buldu.

• Birinci Takım: Red-Pill, Bilkent Üniversitesi 
(Kolay İhbar)

• İkinci Takım: 3 Silahşörler, Marmara Üniversitesi 
(Çocuk Takip Sistemi)

• Üçüncü Takım: Bro’s, TED Üniversitesi 
(VisuaLearn)

• Dördüncü Takım: Beef, Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi (SolidEDU)

• Beşinci Takım: AGUCS, Abdullah Gül 
Üniversitesi (Metro Poll)
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2019 yılı içerisinde
10 firmamız ile 3’ü 

uluslararası olmak üzere
4 fuara katılım 
gösterdiğimizi

biliyor muydunuz?

Bilkent CYBERPARK WBAF 2019’da!

Bilkent CYBERPARK, 18-19 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Swissotel The Bosphorus’da 
gerçekleşen World Business Angels Investment Forum (WBAF) World Congress 2019’a 
katıldı. CYBERPARK’ın teknoloji sponsoru olarak yer aldığı foruma birçok uluslararası 
girişimci ve yatırımcı katıldı. 

Bilkent CYBERPARK firmalarından; 3D 
printerlara yeni bir boyut kazandıran Artı Boyut 
“3D Printer”, siber güvenlik alanında faaliyet 
gösteren AtarLabs “Atar”, sporcu performans 
takip sistemiyle “Hercules”, akıllı yüzük 
ürünüyle “Kuixo”, “Trackr” isimli kapalı alan 
takip sistemleri ile Monty, WBAF’de ürünlerini 
sergileyerek yerli ve yabancı yatırımcılar ile bir 
araya geldi. CYBERPARK standını ve firmalarını 
ziyaret eden eski Başbakan Yardımcısı Mehmet 
ŞİMŞEK, girişimcilerle tavsiyelerde bulundu.

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü 
Faruk İNALTEKİN “Corporate Innovation 
Accelerators” panelinin moderatörlüğünü 
gerçekleştirirken, CYBERPARK firmalarından 
AtarLabs, Hercules ve Infinia da “Global 
Fundraising Stage”de yatırımcıların karşına 
çıkarak ürünlerini tanıtma imkanı buldu.
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İş birliği görüşmelerimiz çerçevesinde Bilkent 
CYBERPARK firmaları 20 Mart 2019 Çarşamba 
günü Havelsan ile bir araya geldi. 

Bire bir gerçekleştirilen görüşmelerde 6 firmamız 
kendilerini ve projelerini tanıttı.

Bilkent 
CYBERPARK 
Firmaları Havelsan 
ile Buluştu

4 Mart 2019 Pazartesi günü İş Bankası 
yetkilileri Bilkent CYBERPARK’ı ziyaret etti. 
CYBERPARK hizmetleri ve programlarının 
anlatıldığı toplantıda, daha sonra potansiyel 
iş birlikleri üzerine görüşüldü.

İş Bankası 
Bilkent 
CYBERPARK’ta

Bilkent CYBERPARK ve STM Akademi 
iş birliğinde düzenlenen meet-up ve 
seminerlerin 3.’sü “Mobil Uygulama 
Güvenliği” meet-up’ı 12 Mart 2019, Salı günü 
Bilkent CYBERPARK’ta gerçekleşti. Özellikle 
mobil uygulama alanında faaliyet gösteren 
firmaların ilgi ve katılım gösterdiği meet-
up, mobil uygulama güvenliği konusunuda 
eğitici içeriği ile firmalara katkıda bulunarak 
soru-cevap seansı ile son buldu.

STM Akademi 
Mobil 
Uygulama 
Güvenliği 
Meet-up



Koç Holding ve firmaları iş birliği faaliyetlerimiz 

çerçevesinde 18 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 

ziyarette, Bilkent CYBERPARK ve Bilkent TTO 

hizmetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Koç Holding 
CYBERPARK’ı 
Ziyaret Etti

Fırsatlar Ülkesi Karadağ

6 Mart 2019, Çarşamba günü Bilkent CYBERPARK’ta “Fırsatlar Ülkesi Karadağ” etkinliği 
gerçekleştirildi. 

Karadağ’da şirketleşerek iş hayatına hem Karadağ’da hem de Türkiye’de paralel olarak devam eden Uğur ÇİMEN 
tarafından gerçekleştirilen etkinlikte şirket kurulumu, bürokrasi, vize ve vergi süreçleri hakkında bilgilendirme 
yapıldı. Katılımcılar Karadağ’daki sosyal ve profesyonel hayata dair firsatlar hakkında bilgi edinip, sorularına cevap 
bulma şansı yakaladı.
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23 Nisan
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk 
Bayramı’nı 
kutladık.

Tekno B2B 
Vodafone 
Buluşması
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
himayesinde,  Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) ev sahipliğinde, Bilkent 
CYBERPARK’ın da destekçileri arasında yer 
aldığı “Tekno B2B Buluşmaları” 21 Mart 2019 
Perşembe günü gerçekleşti. 

TEKNO B2B kapsamında, firmalar dünyanın önde 
gelen telefon operatör şirketi Vodafone ile bir 
araya geldi. Firmaların yerli ve milli yazılım ve 
ürünlerin geliştirilmesine ilişkin projelerini, ürün ve 
çözümlerini bire bir olarak Vodafone yetkililerine 
sunma imkanı bulduğu etkinlikte, sektörel iş 
birliklerinin gelişmesinde zemin hazırlanmış oldu.
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Bilgi güvenliği Yönetim 
Sistemi ve Kişisel 
Verilerin Korunması 
Semineri
“Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Kişisel Verilerin Korunması” 
Semineri 11 Nisan 2019, Perşembe günü CTRAkademi iş 
birliğinde, kahve sohbetleri eşliğinde Bilkent CYEBRPARK’ta 
gerçekleştirildi. 

İlk oturumda Rufan KORKMAZ’ın ISO27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi hakkında bilgilendirme yaptığı seminerin ikinci oturumunda ise 
Av. Onur Günbey LL.M. tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 
Türkiye’deki uygulamaları hakkında açıklama yapıldı.

Soru ve cevapların yoğun olduğu etkinlik, uygulamalı örneklendirmeler 
ile son buldu.
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“Facebook Developer 
Circles” Lansman 
Etkinliği CYBERPARK 
Ev Sahipliğinde 
Gerçekleşti!

Türkiye’de geliştiricilere destek olmak amacıyla 
düzenlenen Facebook’un ilk Ankara etkinliği 
“Facebook Developer Circles”, T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih 
KACIR’ın katılımı ile 10 Nisan 2019 Çarşamba günü 
Bilkent CYBERPARK’ta gerçekleşti. 

CYBERPARK Genel Müdürü Sn. Faruk İNALTEKİN ve Sn. 
Mehmet Fatih KACIR’ın açılış konuşmalarıyla başlayan 
etkinlik, Facebook Stratejik Ortaklık Program Yöneticisi 
Willie ELAMIEN ve Türkiye’de büyümüş, uluslararası 
başarılar yakalamış start-upların kurucuları Mustafa DEMİR 
(Udemy), Serkan ÖZAL (Thunder), Zafer ELCİK (Otsimo) 
ve Emre FADILLIOĞLU’nun (AppSamurai) katıldığı panel 
ile sonlandı.

Yoğun ilgi gören ilk etkinlik, Facebook Global ekibin de 
destekleri ile workshoplar, seminerler ve tech talklar ile 
devam edecek.
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Fikri & Sınai 
Mülkiyet Hakları 
ve Farkındalık 
Semineri

6. Teknoloji 
Geliştirme 
Bölgeleri 
Koordinasyon 
Toplantısı 3 Nisan 2019, Çarşamba günü Bilkent 

CYBERPARK’ta “Fikri & Sınai Mülkiyet Hakları 
ve Farkındalık” Semineri gerçekleştirildi. 

Marker Patent iş birliğinde gerçekleştirilen 
bilgilendirme toplantısının ilk oturumunda patent, 
süreçleri ve önemi, marka tescili, süreçleri ve 
önemi, endüstriyel tasarım tescili ve önemi, tescil 
kapsamındaki teşvik ve destekler konularına 
değinildi. 

İkinci oturumda ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun getirdiği yeni haklar ve yazılım 
patentleri anlatıldı. 

Toplantı, katılımcıların yazılım patenti ile ilgili yoğun 
soruları ardından son buldu.

6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon 
Toplantısı 11-13 Nisan 2019 tarihlerinde
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde 
Samsun’da gerçekleşti. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
kapsamında kurulan teknoparklar arasında iş 
birliğinin geliştirilmesi, teknoparkların birbirleriyle 
olan iletişiminin güçlendirilmesi, olgun, gelişmekte 
olan ve yeni kurulan teknoparklar arasında sinerji 
oluşturulması için düzenlenen koordinasyon 
toplantısının altıncısına Samsun Teknopark ev 
sahipliği yaptı. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri 
Genel Müdürü Sn. Muhammet Bilal Macit’in konuşmaları 
ile başlayan toplantı, teknokent yönetici şirketlerin 
bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yanı sıra T.C. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, 
TÜBİTAK, KOSGEB, TPE, TÜSSİDE, DMO kurumları 
tarafından verilen eğitimlere katılım ile devam etti.
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BİLKENT TTO
www.tto.bilkent.edu.tr 

Bilim Akademisi,
BAGEP 2019 Ödülleri 

Bilim Akademisi tarafından açılan BAGEP’in amacı, üstün başarılı genç bilim 
insanlarını ödüllendirmek, desteklemek, bilimde önde gelen gençlerin tanınmalarını ve 
araştırmalarından haberdar olmalarını sağlamaktır.

Öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Çağlar ELBÜKEN (UNAM), Dr. Öğr. Üyesi Gül GÜNAYDIN 
(Psikoloji), Doç. Dr. Fehmi TANRISEVER (İşletme),  Dr. Öğr. Üyesi Cem TEKİN (Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği),  Dr. Öğr. Üyesi Efe TOKDEMİR (Uluslararası İlişkiler) ve Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre 
TÜRKMEN (Kimya) 2019 yılında ödül almaya hak kazandılar.

Bilkent Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinin Kazandığı Ödüller

Dr. Çağlar ELBÜKEN

Dr. Cem TEKİN

Dr. Gül GÜNAYDIN

Dr. Efe TOKDEMİR

Doç. Dr. Fehmi TANRISEVER

Dr. Yunus E. TÜRKMEN
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Doping XL Kapsamında Eğitim 
Verdik

UNAM’da 
Düzenlenen 
NanoDay’de
Biz de Yer Aldık

KOSGEB 
Bilgilendirme 
Sunumuna Katıldık

7 Mart 2019 tarihinde Doping XL Programı 
kapsamında, TTO Direktörümüz Sn. A. Hakan 
ÖZDEMİR tarafından Bilkent CYBERPARK’tan 
15 start-up firmanın katılım sağladığı etkinlik 
düzenlendi. 

Üç saat süren etkinlik kapsamında girişimcilere Teknoloji 
ve İnovasyon Yönetimi konusunda eğitim verildi.

21 Mart 2019 tarihinde Malzeme 
Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü 
UNAM’da düzenlenen NanoDay 
etkinliğine katıldık. 

Nortwestern University’den Monica 
Olvera de la CRUZ, Universite de 
Strasbourg’dan Thomas HERMANS ve 
University of South Carolina’dan Chris 
TOUMEY’nin konuşmacı olarak yer 
aldığı etkinlik tüm gün sürerek, akşam 
düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

25 Mart 2019 tarihinde KOSGEB - KOBİ Gelişim 
Destek Programı kapsamında “İmalat Sanayi 
Sektöründe Dijitalleşme” temalı Proje Teklif 
Çağrısı ile ilgili bilgilendirme sunumuna katıldık. 

KOSGEB temsilcisi tarafından Bilkent CYBERPARK’ta 
gerçekleştirilen sunuma bölgede yer alan firmaların da 
ilgisi yoğundu. İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme 
sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi 
KOBİ’lerin hedeflendiği çağrı için; Büyük Verinin Analitik 
Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı,  
İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti, İmalat Sanayinde 
Otonom Robot Teknolojileri, İmalat Sanayinde Akıllı 
Sensör Teknolojileri, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel 
Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri ve İmalat Sanayinde 
Siber Güvenlik konularında başvuruların alınacağı 
belirtildi.

7 Mart 2019, Cyberpark TGB, Ankara

25 Mart 2019, KOSGEB_KOBİGEL, Ankara 21 Mart 2019, UNAM, Ankara
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Bilkent’in 8. MSCA-IF Ödülü’nü 
Dr. Kemal YILDIZ Aldı 

2018 MCSA IF Çağrısı 
değerlendirmesi sonucu 
Bilkent Üniversitesi Ekonomi 
Bölümünden Dr. Kemal YILDIZ, 
üç yıl boyunca MSCA Global 
Fellowship kapsamında Avrupa 
Komisyonu’ndan fon almaya 
hak kazandı. Proje Bilkent 
Üniversitesi ve Princeton 
Üniversitesi bünyesinde ortak 
olarak yürütülecek.

Proje, sonlu bellek kısıtlarının 
devimsel karar problemlerine 
etkisini hem seçim kuramsal hem de 
oyun kuramsal düzlemde incelemeyi 
amaçlıyor. Bu analizin bireylerin 
seçimlerini daha iyi anlama, 
gözlemlenen seçim örüntülerini 
çözümleme ve piyasaları toplumsal 
refahı artıracak şekilde düzenleme 
hedefleri için ufuk açıcı olacağı 
öngörülüyor.

2018 Yılı TÜBİTAK Ödülleri 

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından UNAM-Malzeme Bilimi 
ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Engin DURGUN 
Mühendislik Bilimleri Teşvik Ödülü’ne, İşletme Fakültesi’nden 
Dr. Ahmet ŞENSOY da Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü’ne layık 
görüldü.

Ayrıca Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 2005, Fizik Bölümü 
(MS/’07) ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Doktora /’11) 
mezunumuz Sedat NİZAMOĞLU Mühendislik Bilimleri Teşvik Ödülü, 2012 
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Bölümü mezunumuz Hasan ŞAHİN de 
Temel Bilimler Teşvik Ödülü aldı.

TÜBA 2018 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri 

Türkiye Bilimler Akademisi’nin 2018 yılı Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü (TÜBA-GEBİP) 3 öğretim 
üyemiz ve mezunlarımız aldı.

GEBİP, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç 
bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını 
geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını 
üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla her yıl 
düzenleniyor.

Dr. Yasemin AFACAN (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı), Dr. Seymur 
JAHANGIROV (Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, UNAM), Dr. 
İlker TEMİZER (Makine Mühendisliği) 2018 TÜBA Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü’nü kazandı.

Mezunlarımızdan Ahmet ÇİÇEK (PHYS ’03), Emrah Safa 
GÜRKAN (IR ’03 / HIST ’06) ile Hamid Akın ÜNVER (IR ’03) de 
2018 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü’nü 
kazandı. Emrah Safa GÜRKAN, “Sultanın Casusları” adlı eseri ile 
nitelikli Türkçe bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıyla 
verilen TÜBA – TESEP ödülünü aldı.

Dr. Kemal YILDIZ

Dr. Yasemin AFACAN Dr. Seymur JAHANGİROV Dr. İlker TEMİZER

Doç. Dr. Engin DURGUN Dr. Ahmet ŞENSOY
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H2020 
PRACE Projesi 
Bilgilendirme 
Semineri 
Düzenledik!

TOBB Üniversitesi 
University4Society 
Etkinliği

22 Mart 2019 tarihinde H2020 PRACE Projesi 
(Yüksek Başarımlı Hesaplama için Avrupa 
Ortaklığı) bilgilendirme semineri düzenledik. 

PRACE Projesi kapsamında Yüksek Başarımlı 
Hesaplama kaynaklarına erişim sağlanmakta; tüm 
araştırmacılar ve bilim insanları PRACE kaynaklarına 
erişim sağlamak için başvuru yapabilmektedirler.  

Etkinlik, 30 Nisan 2019 tarihinde kapanacak olan 19. 
Çağrı kapsamında proje erişim başvurusu yapmayı 
planlayan araştırmacılar için faydalı oldu.

University4Society toplumun günlük hayatında 
karşılaştığı sorunlara teknoloji tabanlı çözümler 
getirebilmek amacıyla, bu sorunlara çözüm 
olabilecek fikirleri olan, farklılık ve farkındalık 
yaratmayı hedefleyen yazılımcı, tasarımcı ve iş 
geliştiricileri bir araya getiren  48 saatlik bir iş 
fikri hızlandırma maratonudur. 

Sene içerisinde Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen 
üniversite etkinliklerde, kişilere girişimciliğin temelleri 
anlatılarak onları başarıya götürecek ekip çalışmasının 
önemi vurgulanıyor. Bu kapsamda TTO Direktörü Dr. A. 
Hakan ÖZDEMİR, 9 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirilen 
organizasyonda mentor olarak yer aldı.

Sosyal Girişim 
Ankara 4. 
Kamu Diyaloğu 
Toplantısı
Ankara’da sosyal girişimcilik ekosistemi 
aktörlerini bir araya getirmek, yeni 
aktörlerin ortaya çıkmasına destek 
olmak ve onları güçlendirmek amacıyla 
çalışan Sosyal Girişim Ankara Platformu 
tarafından 3 Ocak 2019 tarihinde 4. 
Kamu Diyaloğu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Sosyal Girişim Ankara Web 
Sitesi’nin tanıtımının ardından sosyal 
girişimcilik ekosisteminin analiz edilmesi için 
grup çalışmaları gerçekleştirildi ve daha önce 
oluşturulmuş olan eğitim ve farkındalık, sosyal 
etki, sosyal finansman ve mevzuat çalışma 
gruplarının yapısı ve çalışma yöntemleri 
tartışmaya açıldı. Bakanlıklar, üniversiteler, 
yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve 
sosyal girişimcilerin katıldığı toplantıda Bilkent 
TTO olarak biz de yer aldık.

3 Ocak 2019, Co Zone, Ankara
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KÜSİ 
Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Ziyaretler
Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği (KÜSİ) 
Ankara Çalışma Grubu’nda yer alan Bilkent 
TTO Direktörü Dr. A. Hakan ÖZDEMİR, 14 
Şubat 2019’da Ankara Sanayi ve Teknoloji 
Il Müdürlüğü’nde Vali Yardımcısı Bilal 
BOZDEMİR’in başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantı ile 12 Mart 2019’da T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleştirilen 
toplantılara katıldı. 2019 yılı hedefleri ile 
ilgili staratejilerin belirlendiği görüşmelerde, 
KÜSİ kapsamında bugüne kadar yapılan 
faaliyetler ile ilgili bilgilendirme de yapıldı. 

Bu toplantılara ek olarak 22 Ocak 2019’da, KÜSİ 
Ankara temsilcileri, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi, ASO 
1. OSB Bölge Müdürü Cüneyt ÇALIK, İvedik OSB 
Müdürü, OSTİM OSB Müdürü, çeşitli üniversitelerin 
Teknokentlerinin Genel Müdürleri ile çeşitli dernek 
başkanları ve akademisyenlerin Model Fabrika’yı 
gezdiği etkinlikte; Ankara sanayiinin daha da 
ileriye taşınması için iş birliği yapılmasına karar 
verildi.

12 Mart 2019, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara

14 Şubat 2019, Ankara Valiliği, Ankara

22 Ocak 2019, Model Fabrika, Ankara
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KÜSİ 12. Koordinasyon Toplantısı

18-19 Şubat 2019, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) 
paydaşları arasındaki sinerjiyi artırarak 
ulusal yenilik ekosistemini güçlendirerek 
sanayimizi rekabet gücü yüksek ve yenilikçi 
ürünler üretebilen, sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşturmak amacıyla KÜSİ Çalışma Grubu 
kuruldu. 

KÜSİ Çalışma Grubu üyeleri ile koordinasyonun 
sağlanması, göreve yeni başlayan üyelerin yürütülen 
KÜSİ faaliyetlerine ilişkin bilgilendirilmesi ve illerde 
yürütülen KÜSİ faaliyetlerine ilişkin sorun ve önerilerin 
değerlendirilmesi amacıyla yılda iki kez KÜSİ Çalışma 
Grubu Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor. T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karadeniz Teknik 
Üniversitesi iş birliğinde, Kamu Üniversite ve Sanayi İş 
Birliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı 
18 – 19 Şubat 2019 tarihinde Trabzon’da yapıldı. Ankara 
KÜSİ Çalışma Grubu üyesi Bilkent TTO Direktörü Dr. A. 
Hakan ÖZDEMİR de toplantıda yerini aldı.

Etkinliğin ilk gününde KÜSİ faaliyetleri, KÜSİ ekosisteminde yer alan kurumsal paydaşların bilgilendirme 
sunumları, 2019 Yılı KÜSİ Model çalışması ve bu bağlamda yürütülecek olan 2019 yılı KÜSİ faaliyetleri 
tanıtıldı. Programın ikinci gününde ise, KÜSİ 12. Koordinasyon Toplantısı’nın resmi açılış töreninin ardından 
üyelerin aktif katılım sağlayabileceği bir oturum yapıldı.

Fikri Mülkiyet Strateji Belgesi 
Çalıştayı’na Katıldık

24 Ocak 2019 Perşembe günü 
gerçekleştirilen ve Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından organize edilen Fikri 
Mülkiyet Strateji Belgesi Çalıştayı’na katılarak 
görüşlerimizi bildirdik. 

Çalıştay’da mevcut durum değerlendirmesi yapılarak 
başlıklar halinde hedefler üzerinde çalışıldı. Bu 
başlıklar; ülke ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat ve 
uygulamanın iyileştirilerek, fikri mülkiyet haklarının 
etkin biçimde uygulanması, yargı, gümrük ve kolluk 
hizmetleri başta olmak üzere ilgili birimlerde yeterli 
beşeri ve kurumsal kapasite oluşturularak, fikri 
hakların etkin biçimde denetlenmesi ve korunması, 
piyasa algısı ve değere dönüştürme altyapısı 
geliştirilerek, fikri hakların ticarileştirilmesine ilişkin 
mekanizmaların etkinliğinin artırılması ve fikri haklar 
sistemi konusunda toplumsal bilinç artırılarak, fikre 
ve bilgiye saygılı bir bilgi toplumu olma hedefine 
katkı sağlanması şeklindedir. Çalıştay sonunda, Fikri 
Mülkiyet Strateji Belgesi’nin taslağı oluşturuldu.

24 Ocak 2019, Crowne Plaza Otel, Ankara



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Toplantısı
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Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Genel 
Müdürü Jean-Eric PAQUET ve beraberindeki 
heyet 5 ve 6 Mart tarihlerinde Türkiye’yi 
ziyaret etti. Bu vesile ile 5 Mart 2019 Salı günü 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda yapılan 
istişare toplantısına Bilkent TTO’yu temsilen 
Direktörümüz Dr. A. Hakan ÖZDEMİR ve 
Üniversite’den araştırmacılarımız katıldı. 

Toplantıda, Ar-Ge ve Teknoloji alanında AB - Türkiye iş 
birliği, AB Çerçeve Programları ve benzeri konularda 
sivil toplum örgütlerinin ve araştırmacıların görüşlerini 
alınarak, sektörle ilgili Türkiye’deki son gelişmeler 
değerlendirildi. 5 Mart 2019, AB Türkiye Delegasyonu, Ankara

“Teknoloji, 
Ar-Ge ve 
İnovasyon 
Yönetimi” 
Konulu 
Bir Sunum 
Gerçekleştirdik

28 Mart 2019 tarihinde TTO 
Direktörümüz Sn. A. Hakan 
ÖZDEMİR tarafından Ankara 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
amfisinde gerçekleştirilen 
“Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon 
Yönetimi” konulu sunum 
gençlerin yoğun ilgisiyle 
karşılandı.

28 Mart 2019, Ankara Üniversitesi, Ankara



TÜBİTAK Değerlendirmemiz 
Tamamlandı

Sanayi Kuruluşları ile 
Görüşmelerimiz Sürüyor

13 Mart 2019 günü, TEYDEB 1513 kapsamında 
desteklenen TTO projemizin 2018 yılı 
değerlendirme toplantısı, TÜBİTAK ve ilgili 
hakemin katılımı ile gerçekleşti. 

Bilkent TTO olarak 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz 
çalışmaları ve gelecek hedeflerimizi anlattığımız 
değerlendirme toplantısını başarılı bir şekilde 
tamamladık. Şimdi sıra 2019 yılı hedeflerimizde.

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi 2019’un 
ilk üç ayında da farklı sektörlerden firmalarla 
görüşmelerimizi sürdürdük. 

29 Ocak 2019 tarihinde Bilgisayar Mühendisliği 
bölümümüzden Sn. Hamdi DİBEKLİOĞLU ile Bilkent 
CYBERPARK’ta yer alan Kimola firmasını bir araya 
getirdik. 5 Şubat 2019 tarihinde Şişecam firması 
temsilcileri, 20 Şubat 2019 tarihinde de Argus firması; 
UNAM’da görevli akademisyenlerimiz ile buluşarak olası 
iş birliği konuları üzerine tartıştılar. 28 Şubat 2019’da 
BiFatura firması TTO’yu ziyaret ederek akademik 
destek alabilecekleri konuları aktardı. 20 Mart 2019 
tarihinde Doğru Bilgi Teknolojileri firması ile Bilgisayar 
Mühendisliği bölüm başkanımız Sn. Altay GÜVENİR’i 
olası iş birliklerini görüşmek üzere bir araya getirdik. 29 
Mart 2019 tarihinde Bilkent CYBERPARK firmalarından 
AGMLab’a bir ziyaret gerçekleştirerek hem TTO 
faaliyetlerini anlattık hem de firmayı yakından tanıma 
fırsatı yakaladık.

13 Mart 2019, Bilkent Üniversitesi, Ankara

29 Mart 2019, AGMLab, Ankara
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2018 yılında Bilkent TTO aracılığıyla 
Bilkent Üniversitesi ile CYBERPARK’ta 

yer alan firmalar arasında toplamda 
8 Milyon TL bütçeyi bulan üniversite 

sanayi iş birliği projeleri geliştirildiğini 
biliyor muydunuz?
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FİRMALARIMIZDAN

ANTENOM

www.antenom.com
www.antenit.com

Umut BULUŞ
Genel Müdür

Antenom, dünya anten tasarımı ve anten eğitimi sektörlerine yeni bir 
soluk getiriyor. 

Antenom Anten Teknolojileri A.Ş., 2018 yılı Ocak ayında TÜBİTAK 1512 
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile kuruldu. Firmanın ana çalışma 
konusu anten, anten sistemleri, mikrodalga komponentler ve RF sistemlerin 
tasarımı, geliştirilmesi ve üretimidir. Antenom, Anten’it ürünüyle dünya anten 
pazarında iddialı bir konuma gelmeyi hedeflerken, Türkiye pazarında da savunma 
sanayii ve telekomünikasyon sektörlerine anten tasarımı ve üretimi yapmayı 
amaçlıyor.

TÜBİTAK 1512 projesi sonucunda ortaya çıkan Anten’it, dünya anten tasarım ve 
eğitim sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Anten’it, içerisinde bulundurduğu anten 
hücrelerini birleştirerek istenen anten türünü oluşturabilme imkanı veren bir 
donanımdır. Anten’it ile elde edilen antenler, klasik tek parça antenlerden farklı 
olarak, hücrelerden oluşuyor. Hücreli yapının avantajı, istenen anten oluşturulup 
kullanıldıktan sonra, hücrelerin kolayca sökülerek aynı hücrelerle başka bir anten 
yapılabilmesidir. Anten kazancı artırılmak istendiğinde anten açıklığını artırmak 
üzere yeni hücreler el ile kolayca eklenebiliyor veya anten kazancını düşürmek 
için hücreler eksiltilebiliyor.

Üniversitelerin anten laboratuvarı derslerinde çeşitli kitler ile öğretim yapılmakta. 
Anten’it Antenna Training Kit, diğer tüm kitlerden farklı olarak anten laboratuvarı 
derslerinde anten tasarımını öğretme yeteneğine sahip. Ayrıca dönem projesi, 
bitirme projesi veya araştırma amaçlı olarak kullanılabilecek Anten’it Antenna 
Research Kit; içerisinde dielektrik sabiti 2.6, 4.4 ve 10 olan 3 tip dielektrik 
malzeme ve iletken malzemeler barındırıyor. Tekrar kullanılabilir hücreler, 
dielektrik gibi pahalı malzemelerin sürekli tüketilmesini engelliyor.

Anten’it Antenna Design and Prototyping Kit, anten tasarımcılarının 
prototiplerini kolayca oluşturmalarını sağlıyor. Anten mühendisleri ayrıca, 
hücreler ekleyip çıkarmak suretiyle iterasyon yaparak, tasarımlarını direk olarak 
Network Analizör karşısında da yapabiliyor. 

Anten’it Multi-Antenna Kit ise, anten tasarımı yapmayan ancak projelerinde anten 
kullanan araştırmacılar ve sistem mühendisleri için oldukça işlevsel bir ürün. 
Sistem mühendisleri, projeleri için anten seçimlerini veri föylerine (datasheet) 
bakarak yapmakta. Anten’it Multi-Antenna Kit, hücrelerin birleştirilmesiyle elde 
edilmiş yüzün üzerinde antenin veri föyü bulunan “Datasheet Booklet” içeriyor. 
Bu kitapçıkta, veri föylerinin yanında, föyde ölçüm sonucu verilen antenin 
hücrelerle nasıl kurulacağını gösteren kılavuzlar da bulunuyor. Böylece, bir 
kit ile yüzden fazla anten kurulup kullanılabiliyor ve işi sona erdiğinde tekrar 
sökülebiliyor.

Antenom Anten Teknolojileri, haberleşme antenleri, çok geniş bantlı monitor 
antenleri, UWB antenler, yön bulma antenleri, tek darbe antenler (monopulse 
antennas), konformal antenler, İHA antenleri (Çok hafif antenler), dizi antenler, 
5G antenleri, otomotiv antenleri gibi standart veya platforma özel uygulamalar 
için anten tasarımları yapabilme kabiliyetine sahiptir.

2019 yılı içerisinde ihracat yapmayı hedefleyen Antenom Anten Teknolojileri’nin 
çalışmaları ile ilgili daha fazla bilgi almak ve iletişime geçmek için  
www.antenom.com ve www.antenit.com sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
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BİLGE ADAM

Ömer Tankut ÖNER
Genel Müdür - ANKARA

www.bilgeadam.com

1997 yılında kurulan Bilge Adam Bilişim 
Grubu; Teknoloji ve Akademi olmak üzere 
2 şirketiyle hizmet veren bir Türk şirketler 
grubudur. 

900’ün üzerinde tam zamanlı çalışanıyla 
“Bilişimde İnsan”ın gelişimine ve katma değerine 
odaklanan Bilge Adam; Türkiye’nin en büyük 
yazılım şirketlerinden biridir.  Bilge Adam 
Teknoloji, sektörel paket yazılımların yanı sıra, 
kamu kurumları ve şirketlerin ihtiyaçlarına 
yönelik özel projeler ve uygulamalar geliştiriyor. 
Ulusal ölçekli E-Devlet yazılımları, BT yönetimi, 
otomasyon, iletişim, ağ ve güvenlik hizmetleri 
sunarak; web sitesi tasarım/geliştirme ve dijital 
hizmetler de veriyor.  Ayrıca tüm bu alanlarda dış 
kaynak (outsource) uzmanlar sağlıyor. 

Hem bireylere hem de kurumlara iş yazılımları 
ve teknolojileri konusunda, dünya çapında en 
büyük eğitim kurumlarının (Global Knowledge 
ve QA) iş ortağı olarak, 7000’den fazla eğitim 
veren Bilge Adam Akademi, Bilişim alanında 
Türkiye’nin bir numaralı eğitim kurumudur. 
Aynı zamanda Genç Akademi markasıyla  7-18 
yaş arası çocuklara ve gençlere ileri teknoloji 
eğitimleri veriyor. Bilge Adam’ın kurumsal 
hizmetleri; büyük şirketler, KOBİ’ler ve kamu 
gibi farklı yapılara sunuluyor. Cumhurbaşkanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
İŞ-KUR, TAI, Türk Akreditasyon Kurumu, Milli 
Emlak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi çeşitli 
önemli devlet kurumlarının yanı sıra; “Türkiye’nin 
En Büyük 500 Şirketi” listesindeki kurumların 
büyük çoğunluğu, bilişimin pek çok alanında 
Bilge Adam ile çalışıyor. Bilge Adam Bilişim 
Grubu tüm hizmetlerini; Hollanda’da ofisi, ABD 
ve İngiltere’de ise temsilcilikleri bulunan Bilge 
Adam Technologies aracılığıyla uluslararası 
ölçekte de verebiliyor.
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CANNES
Cannes Biyoteknoloji ve Danışmanlık Ltd. Şti. TÜBİTAK 
1512 desteği ile kurulmuş bir biyoteknoloji şirketidir. Gıda 
ve medikal başta olmak üzere birçok sektöre hizmet 
veren CANNES Biyoteknoloji, tecrübesi ve bilgi birikimi ile 
metal, seramik, plastik gibi endüstüriyel süreçlerde sıklıkla 
kullanılan farklı malzeme yüzeyine mikrobiyal tutunmayı 
test eden biyofilm tanı hizmeti veriyor.

Odak noktamız, geliştirdiğimiz NC-REACT biyofilm reaktörü ile vücut 
içi implantlardaki biyofilm oluşumunun engellenebilmesi amacıyla 
geliştirilen yüzeylerdeki kontaminasyon riskini ortadan kaldırmak. 
Akademik ve endüstriyel ihtiyaçların karşılanması, biyolojik süreçlerin 
tasarlanması, ölçeklendirilmesi ve uygulanması için disiplinli ve 
bilimsel etiğe uygun müşteri odaklı bir firma olarak çalışıyoruz.

Yenilikçi ürün geliştirme hedeflerimiz doğrultusunda Cannes 
Biyoteknoloji, organik tarımı destekleyen mikroalg bazlı mikrobiyal 
gübrenin Ar-Ge ve üretimini yapıyor. TAGEM (Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel Müdürlüğü) tarafından desteklenen projemizin 
Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Söz konusu ürün algal biyofilm 
tabanlı olup çevresel stres koşullarına dayanıklıdır. Bu durum 
mikroorganizma canlılığının devamlılığını sağlamakta, dolayısı ile 
daha az gübre ile daha fazla verim elde edilmektedir.

Firmamız kamu ya da özel sektörde faaliyet gösteren 
laboratuvarlardaki araştırmacılara bilimsel destek de veriyor. Bu 
destek;

• araştırma laboratuvarlarının; mikrobiyal teknikler, moleküler 
genetik yöntemler, hücre kültürü ihtiyaçlarını danışmanlık yolu ile 
karşılamak

• proje ortaklığı ile AR-GE çalışması yürütmek şeklindedir. 

Ek olarak firmamız bütünlük ve profesyonelliğini koruyan ekibimiz 
sayesinde özel sektörde faaliyet gösteren firmaların ulusal/
uluslararası her türlü proje başvurularındaki proje yazımı ve 
dökümantasyonu taleplerine ilişkin olarak müşteri lokasyonunda 
koordine çalışmalar ile danışmanlık desteği veriyor. Bu kapsamda 
firmaların yıl içerisinde karar alınan tüm projelerine uygun TÜBİTAK 
Destekleri, T.C. Sanayi Bakanlığı Destekleri, Ar-Ge’ye Dayalı Devlet 
Destekleri gibi destek ve teşvik mekanizmalarından faydalanması için 
plan ve projeler oluşturmalarına katkı sağlıyoruz.

Kaliteyi bir strateji ve kurumsal sorumluluk olarak gören şirketimiz 
yaşam bilimlerinde yeni bir standart oluşturarak en kaliteli ürünleri 
ve teknolojileri sunmayı ilke ediniyor. İnsanların yaşamlarına ve 
yaşadıkları çevreye olumlu katkılarda bulunmak, günümüzde 
ve gelecekte biyoteknoloji alanında iş ihtiyaçlarını karşılamak 
performans hedeflerimizdir.

www.cannesbiotech.com

Dr. Caner ÖZDEMİR
CEO
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FABRICATE
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www.fabric-ate.com

Serdar HEKİMHAN
Genel Müdür

Hızlı, güvenilir ve akıllı test sistemleri… 

Diğer sektörlerde olduğu gibi elektronik sektöründe de 
üretilen ürünlerin kullanıcı ile buluşmasından önce tasarım 
kriterlerine uygun çalışıp çalışmadığının doğrulanması gerekir. 
Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla başta savunma sanayii 
olmak üzere, elektronik tasarım ve üretim sektöründe faaliyet 
gösteren firmalara test sistemleri çözümü sunmak amacıyla 
kurulduk.

RF/Mikrodalga alanındaki uzmanlığımız sayesinde haberleşme 
bandından, radar ve uydu frekanslarına kadar olan bantta 
test altyapısı tasarlama, gerçekleme ve uygulama konularında 
çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. RF, mikrodalga ve hatta 
milimetre dalga frekanslarında çalışmak üzere tasarlanmış 
ürünlerin tasarım doğrulama ve fonksiyonel üretim testlerini 
yapabilmek amacıyla test sistemleri tasarlayıp üretiyoruz. 
Bunun yanında araç içi bilgi sistemleri, ADAS gibi sistemlerin 
testleri ve mimarileri konusunda otomotiv sektörüne de destek 
veriyoruz. 

Ilerleyen teknolojiler sayesinde sistemlerde kullanılan ürünler 
ile birlikte test ihtiyaçları da değişiyor. Örneğin, 5G teknolojisi 
ve ADAS gibi sistemlerin tasarımları sonucu olarak, kullanılan 
frekans ve bant genişliği gittikçe yükselmekte. Bu sistemlerin 
günlük hayatta daha fazla kullanılmaya başlanmasıyla test 
ihtiyaçları da artıyor. FabricATE olarak 20 yıla yakın RF ve 
mikrodalga alanındaki tecrübemizle, bu alandaki ihtiyaçları 
karşılamak ve test sistemlerine yön vermek ana gayemizdir.

Günümüzde sanayilerin dijitalleşme yönelimiyle birlikte, 
test sistemlerimizin de akıllı hale gelebilmesi için Ar-Ge 
faaliyetlerimiz de devam ediyor.

Bölgemizde
250’nin üzerinde firmanın

yer aldığını
biliyor muydunuz?



www.robovis.de

Metin ORMAN
Kurucu Ortak

Hızla gelişen ve değişen teknoloji dünyasına yenilikçi yaklaşım ve 
projelerle zenginlik katmak hedefiyle yola çıkan Pointo Yazılım 
Teknolojileri Ticaret A.Ş, kurulduğu Eylül 2018’den beri Ar-Ge 
çalışmalarına Ankara’nın en iyi şirketlerine ev sahipliği yapan 
Bilkent CYBERPARK bünyesinde devam ediyor.

Pointo Yazılım markasını diğer teknoloji üreten ve ihraç eden firmalardan 
ayıran en önemli nitelikler arasında, sadece geleneksel yazılım çözümleriyle 
yetinen bir firmadan söz edilemeyecek olması yer alıyor. Bu bakımdan 
Pointo Yazılım için özellikle “Endüstri 4” ve “Robotik” gibi alanlarda da iddialı 
çalışmalara imza atabilecek insan kaynaklarına sahip yapı ve organizasyonu 
barındırdığını not etmek gerekiyor.   

Pointo, ilke ve hedeflere önem veren kurumsal yapısı ile kısa sürede hem 
iç pazar hem de dış pazarda iddialı yazılım projelerini hayata geçiren bir 
marka olmanın verdiği özgüven ve liderlikle, hareket sahasını derinleştirmeye 
devam ediyor. Yenilikçi fikirleri, yazılım dünyasının en yeni teknolojileri ile bir 
araya getiren ve kullanılabilir hale dönüştüren Pointo Yazılım, doğru iletişim 
ve bilgi ile müşteri memnuniyetini kazanıyor. 

Pointo Teknoloji çalışmaları; 

• Lojistik Portal projesini geliştirerek, taşımacılık sektöründe kaynakları optimize etmeyi ve ek 
gelir elde etmek isteyen kişilere yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor. 

• ABD’de 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan projenin dijital çözüm ortaklığı 
yürütüyor. 

• 2019 yılının Şubat ayında BFK Teknoloji A.Ş’ye  %25 iştiraki olarak, dijital çözüm ortaklık 
anlaşması yapıldı ve teknolojik alt yapı yüklenici sorumluluğu alındı. Türkiye’nin ilk ve tek 
çocuk bakım rezervasyon portalı olan bookingforkid.com 23 Nisan 2019‘da yayın hayatına 
başladı. (bookingforkid.com projesi Nisan 2019 tarihinde Lonca Girişimcilik desteği alamaya 
hak kazanan10 proje arasında yer alıyor.)

Pointo Teknoloji’nin kısa sürede büyüyen ve müşteri portföyünü 
çeşitlendiren başarısının nedeni; yeni nesil yazılım teknolojilerine hakim bir 
ekibe sahip olması ve profesyonel yönetim anlayışıyla müşterilerine yenilikçi 
çözümler sunmasıdır. 

İşte Pointo Teknoloji uzmanlık alanları: 

Endüstri 4.0 çözümleri: 

• Dijital dönüşüm

• Sensör tasarımı  ve yazılım geliştirme hizmetleri

• SAP entegrasyonları (Bildirim- sipariş entegrasyonları)

• Karar destek sistemleri, öğrenen algoritmalar

• Büyük veri analizi

• Arıza tahminleme, arıza kaynaklı yatırım önerileri

• Verimlilik önerileri

• Mobil platformlardan erişim

Yazılım Geliştirme Çözümleri 

• 10+ yıl yazılım geliştirme tecrübesi

• OS bağımsız geliştirme

• .NETCore &Java Teknolojileri ile WEB&Microservice çözümleri

• Real time uygulamalar

• Multiple DB ile çalışma imkanı

• SAP entegrasyonu

• Mobil platformlar
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PONY EXPRESS

Irmak BEKTAŞ
Kurucu Ortak
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Pony Express Nisan 2019’da Bilkent CYBERPARK 
bünyesinde kurulan teknoloji tabanlı bir start-
up firması; makine öğrenimi tabanlı pazarlama 
otomasyon sistemidir. 

Pony AI Suite Makine Öğrenimi tabanlı pazarlama otomasyon 
sistemi; küçük ve orta ölçekli işletmelerin, müşteri bilgilerinin 
ortak bir veri gölünde toplanması, anlamlandırılması, 
modellenmesi ve görsel eyleme geçirilebilir iş süreçleri 
yaratılması platformudur.

Pony Express Bilisim Teknolojileri Amerika Birleşik 
Devletleri’nde hizmet veren Pony Express HQ 
(GetPonyExpress.com) şirketi ile çalışarak, ürünlerini Amerika 
pazarında satışa sunacak. 

Pony Express HQ, Kaliforniya eyaleti, San Francisco şehrinde 
2017 senesinde, kurucu ortakları Irmak BERKTAŞ ve Doğan 
Kaya BERKTAŞ tarafından kurulan, küçük ve orta ölçekli 
işletmelere mesajlaşma kanallarında pazarlama otomasyonu 
sunan bir şirkettir. 

Pony Express HQ ile yapılacak anlaşma sayesinde, 
geliştirilmesi Türkiye’de yapılan Pony AI Suite’in, Amerika 
pazarına ihracatı gerçekleştirilecek. Ürünün uluslararası niteliği 
sayesinde, ilerleyen dönemde Avrupa ve Güney Amerika 
marketlerine açılması planlanıyor. 

Pony AI Suite bir işletmenin çeşitli kaynaklarda dağınık bir 
halde duran verilerini, tek bir veri gölünde toplayacak ve bu 
veriler üzerinden makine öğrenimi modelleri geliştirilecek, 
işletme müşterilerinin otomatik şekilde müşteri gruplaması, 
ortak ilgilerinin bulunması, içerik önerilmesi ve kanal öncelik 
seçimin yapılması ve pazarlama kampanya içerik önerileri 
yapabilecek.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, değişen müşteri davranışları 
ve yaygın çevrimiçi platform ve kanalların kullanımının 
yaygınlaşması sayesinde, müşterileri ile ilgili yüksek hacimli veri 
toplayabiliyor. Fakat, büyük ölçekli şirketlerin aksine, küçük 
ve orta ölçekli işletmeler bu veriyi kullanarak müşterilerine 
özelleşmiş ve kişiselleşmiş hizmet ve ürünler sunamıyor 
ve yüksek hacimli veriyi gelire çeviremiyor. Pony AI Suite, 
çoklu modül yapısı ile, bu büyük soruna metodik bir şekilde 
yaklaşarak çözümler sunmayı ve küçük ve orta ölçekli 
işletmelere erişebilir makine öğrenimi tabanlı pazarlama 
olanakları sunmayı amaçlıyor.

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü ile hem 
makine öğrenmesi ve yapay zekâ alanında, hem de yenilikçi iş 
akışı yaratma ara yüzlerinin tasarımı konusunda ortak çalışma, 
akademik araştırma desteği yapılması planlanıyor. Bu konuda 
hem lisans hem de yüksek lisans öğrencisi takım arkadaşları 
arıyoruz, kariyer sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
www.getponyexpress.com/jobs
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SHK BİLİŞİM

www.shkbilisim.com

Seda KAHRAMAN
Kurucu

2018 yılında Bilkent CYBERPARK’ta kurulan 
SHK Bilişim Teknolojileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri 
alanında hizmet veriyor.

Firmamız, 10 yılı aşkın süredir Coğrafi Bilgi Sistemleri, 
Uygulama Geliştirme, Danışmanlık, Ar-Ge, Yazılım 
Eğitimi alanlarında çalışmış tecrübeli bir ekipten 
oluşmuştur. SHK Bilişim CBS alanında en yeni 
teknolojilerle, gerek web, gerek mobil tabanlı 
uygulamalar geliştirmeyi, CBS uygulamalarına yenilikçi 
çözümler sunup, işleyişin kolaylaşmasını ve hızlanmasını 
sağlamayı, teknik destek ve danışmanlık hizmetleriyle 
birlikte güvenilir ve hızlı çözüm üreten bir firma olmayı 
misyon ediniyor. Her zaman en yeni teknolojiyi takip 
etmek, en iyi çözümleri üretmek, müşteri memnuniyetini 
en üst seviyede tutmak ve alanında en tecrübeli bir 
firma olma vizyonuyla çalışmalarını yürütüyor.

CBS alanında Türkiye’de ilklerden olan Artırılmış 
Gerçeklik (AR) desteği, ürünlerimize yenilik katarak 
kullanım kolaylığı sağlıyor. İlerleyen yıllarda AR entegreli 
CBS ürünleri ile yurtdışı pazarına açılmayı hedefliyoruz.

Özellikle belediyecilik alanında etkin çözüm ve 
ürünlerimiz bulunuyor. Proje bazlı çözümlerimizden 
bazıları: 

• Proje Takip Sistemi

• İmar Otomasyonu ve Bilgi Sistemi

• Yatırım Bilgi Sistemi

• TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi)

Ürünlerimizi geliştirirken  ilk olarak hedeflediğimiz 
platform bağımsız çalışmayı desteklemek, kullanıcıların 
dinamik haritalar oluşturabilmesini sağlamak ve bunları 
web üzerinden sunarak lisans maliyetlerini minimuma 
çekmektir.

2018 yılında yaklaşık 100’ün 
üzerinde firmanın/girişimcinin, 

CYBERPARK’ta yer almak üzere 
başvuruda bulunduğunu

biliyor muydunuz?
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VIVE GAMES
Ekim 2018’de kurulan Vive Games, Bilkent 
CYBERPARK bünyesinde mobil oyunlar 
geliştirmekte olan bir start-up firmasıdır. 

Şirketimizin yaklaşık 6 aydır süren yolculuğunda 
kullanıcılarımızla Race.io adlı oyunumuzla buluştuk. 
Piyasaya çıkardığımız ilk oyun olan Race.io, 10 milyondan 
fazla kullanıcıya ulaşmış ve içlerinde Amerika, Japonya, 
Almanya gibi oyun sektörünün gelişmiş olduğu ülkeler dahil 
27 ülkede en çok indirilen yarış oyunu oldu. 
 
Şirketin temel hedefi kullanıcılarla en üst seviyede entegre 
olmaktır. Çünkü içinde bulunduğumuz sektör her gün 
değişen gelişen ve sonu olmayan bir alan. Bu noktada 
kullanıcılara çok fazla söz hakkı düşüyor ve şirket olarak 
kullanıcıların isteklerine mümkün olduğu kadar bağlı kalıp, 
onlara daha keyifli bir oyun deneyimi yaratmaya çalışıyoruz. 
Bu kadar kısa sürede birçok ülkede birinci olmamızın sebebi 
de mümkün olduğu kadar kullanıcıya söz hakkı tanımak 
olduğunu söyleyebilirim. 
 
Dijital oyun sektörü her geçen sene daha da hızlı büyüyor 
ve Türkiye’den de bu alanda başarılı firmalar çıkıyor. 
Vizyonumuz global pazardaki en büyük firmalarla yarışarak, 
ülkemizi pazarda üst sıralarda temsil etmektir. Vive Games, 
Bilkent CYBERPARK’ın sunduğu imkan ve iş birlikleriyle 
Türkiye’nin ihtiyacı olan ihracat artışını gerçekleştirmeyi 
hedefliyor ve bu bağlamda çalışmalarını sürdürüyor.

Berk BOZKURT
Kurucu Ortak

www.vivegames.co
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BASINDAN
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ARAMIZA YENİ KATILANLAR
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HAMLE 

ELEKTRONİK

İNOVED 

ELEKTRONİK

KPM 

İLERİ TEKNOLOJİ

PONY EXPRESS

BİLİŞİM

ARMS

ELEKTRONİK, SAVUNMA

BAROKSOFT

YAZILIM

BNCOOL

MÜHENDİSLİK

PULSAR 

MÜHENDİSLİK

REKROM OPTOELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİK

SELVİ

YAZILIM

VİSOVER

YAZILIM
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