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ÖNSÖZ

Siber güvenlik konusunu ele alırken, öncelike “siber” kelimesinin
anlamına bir bakmalı diye düşünüyorum. “bilişimle ilgili, yazılımla
ilgili” şeklinde genel bir anlamı var siber kelimesinin. Ayrıca, hepimizin
içinde olduğu “siber uzay” denilen bir yansıması var. En basit ifadeyle
belirtecek olursak, her anımız siber olaylarla geçiyor.
Bu derginin bilgisayarda tasarlanması, birçok kişiye internet üzerinden
bilgisayar kopyalarının gönderilmesi, bilgisayar ya da cep telefonlarından
okunması, derginin basım ücretinin banka üzerinden gönderilmesi,
dergiyi yayınladığımızı sosyal medya üzerinden duyurmamız... Bunlar
CyberSpot dergimizin yalnızca birkaç basit siber uzay aktivitesi olurken;
günlük hayatta bilgisayardaki tüm çalışmalarımız, izlediğimiz yayınlar,
tüm cep telefonu aktivitelerimiz, her türlü iletişimimiz siber uzaydaki
diğer basit olaylardan sadece birkaçı.

Değerli Paydaşlarımız,
Bu sayımızda,
siber güvenliğin
önemini vurgulamak
ve farkındalığını
artırmak için konuyu
paydaşlarımız ile birlikte
değerlendirdik.

Hal böyle olunca da konunun güvenlik boyutu elbette kaçınılmaz
oluyor. Geldiğimiz noktada siber güvenlik, ülkelerin ulusal ve dış politika
stratejilerinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Bilişim teknolojilerinin hızla
geliştiği günümüzde yukarıda saydığımız örnekler hayatı kolaylaştırırken,
güvenlik riski de artmaya başlamış ve yeni kaygıların gelişmesine
sebep olmuştur. Artık yeni dünyada herhangi bir fiziksel temasa gerek
duymadan, zamandan ve mekandan bağımsız birçok olaya müdahale
edilmesi, bununla birlikte de birçok suçun işlenmesi mümkün hale geldi.
IOT (nesnelerin interneti) ile internete bağlanan cihaz sayısının artması,
birbiriyle bağlantılı donanım, yazılım, sistem ve insanların etkileşiminin
artması gibi birçok faktör siber güvenliğe duyulan ihtiyacı da
beraberinde getirdi. Dolayısıyla, siber güvenlik birçok teknolojiyi yatayda
kesen çok boyutlu ve stratejik önemi olan bir konu olarak ele alınmalıdır.
Hem yeni tehditlerle başetmek hem de kabiliyetten doğan fırsatları
değerlendirmek ülkemiz için çok önemlidir. Siber güvenliğin, milli
güvenliğin bir parçası haline gelmesiyle birlikte artan bilinç ile
devletimizin bu alana ciddi bir yatırımı söz konusudur. Bilkent
CYBERPARK’ta da, siber güvenlik alanında çalışan firma sayımız giderek
artmaktadır. Bu firmalardan bazıları; geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle
uluslararası alanda da tanınırlığı olan firmalar haline gelmiştir. Biz
CYBERPARK olarak bu alanda çalışan firmaları akademik iş birliği
ve yurt dışı pazara açılmaları konusunda çeşitli programlarımızla
destekliyor ve siber güvenlik ekosisteminde gerek kamu yapıları gerekse
özel kurumlarla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.
Bu sayımızda, siber güvenliğin önemini vurgulamak ve farkındalığını
artırmak için konuyu paydaşlarımız ile birlikte değerlendirdik.
Keyifli okumalar.
Faruk İNALTEKİN
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü
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BİLKENT CYBERPARK
Firmalarına Sorduk:
1. Siber güvenlik tanımını nasıl yaparsınız? Siber güvenlik açısından önümüzdeki 5 yıl
içinde öngördüğünüz gelişmeler nelerdir?
2. Siber güvenlik konusunda ülkemizin olgunluğunu ne derecede görüyorsunuz?
Gelişime açık yönleri nelerdir?
3. Yerli, milli çözümler çok gündemde. Siber güvenlik özelinde yerlilik açısından
görüşleriniz nelerdir? Ülkemiz şirketlerine yapacağınız önerileriniz var mıdır?
4. Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yeterli midir? Yeterli kılmak için
tavsiyeleriniz nelerdir?
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STM

Ömer KORKUT
Genel Müdür
Yardımcısı

1. Dijital çağda kullanılmaya başlanan yeni altyapılar
ve araçlar, güvenlik konusunda alışılmadık
sorular ve sorunlar ortaya çıkmasına neden oldu.
Sistemleri, ağları ve uygulamaları dijital saldırılara
karşı korumak anlamına gelen siber güvenlik;
bilgisayar güvenliği, operasyon güvenliği, veri
güvenliği, kişisel bilgi güvenliği, internet ağı
güvenliği, cihaz güvenliği gibi pek çok katmana
sahip. Hatta artık siber güvenliği tüm bu
varlıkların fiziksel güvenliğinden de ayırt etmek
iyice zorlaştı. Her geçen gün kullanım alanı artan
bilişim teknolojilerinin siber saldırılar için daha
fazla alan yaratması ise, siber güvenlik kültürünün
yerleşmesi ve bütüncül bir bakış açısıyla ele
alınarak çözümler geliştirmesini daha da önemli
bir başlık haline getirdi.
Endüstride yaşanan devrimlere baktığımızda
sistemlerin zaman içinde değiştiğini,
dijitalleşmeyle birlikte siber güvenlik kavramını
barındıran yeni alanların açıldığını görüyoruz.
Modern çağda hedeflenen Endüstri 4.0 ile
makinelerin haberleşmesi için bilgi teknolojilerinin
gündeme gelmesiyle, sistemlerin bağlantı
kurabilecekleri altyapılar ortaya çıktı. Bağlantı
altyapısının artması demek ise, izole olan tüm
sistemlerin bu özelliğini kaybetmesi, ilişkide
olduğu tüm komşularının risklerini de kendi
üzerine alması anlamına geliyor. Kaldı ki izole
sistemler bile iç tehditler nedeniyle siber
saldırılardan tamamen korunmuş sayılmıyor. Bu
şartlarda; ülkemizin, kurumlarımızın ve hatta
vatandaşlarımızın hassas dijital bilgilerinin
korunması da artık milli savunma kavramının
içinde yer alıyor.
Özellikle büyük veri, yapay zekâ ve IoT (nesnelerin
interneti) gibi teknolojilerin her geçen gün daha
çok alanda kullanılmaya başlanması; ülke, kurum
ve birey ölçeğinde yeni tehditler ortaya çıkmasına
sebep oluyor. Uydu üzerinden haberleşen
bir savunma sisteminin ele geçirilmesi, ticari
uçakların uçuş esnasında yönlendirilme ihtimali,
bilgi teknolojileri altyapılarını kullanan sağlık
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sektörünün doğru şekilde hizmet verememesi,
günlük hayatı etkileyen enerji, ulaştırma, su
kaynakları gibi kritik altyapıların zarar görmesi gibi
karşı karşıya olduğumuz tehditler, önümüzdeki
dönemde yerli ve milli çözümler geliştirmek
üzere siber güvenlik alanında yapılan yatırımların
artırılmasını gerekli kılıyor.
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic.
A.Ş. olarak; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı (SSB)’nın öncülüğünde
mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında
yenilikçi hizmetler sağlıyor, kritik teknolojiler
geliştirerek anahtar teslim siber güvenlik projeleri
gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ihtiyaçlarını temel
alarak milli güvenliği sağlamak üzere yerli ve
milli çözümler sunmak önceliğimizi oluşturuyor.
Dijitalleşen dünyada her geçen gün daha
fazla önem kazanan siber güvenlik de faaliyet
alanlarımız kapsamında yoğunlaştığımız temel
alanlardan birini teşkil ediyor.
Siber güvenliği bütünleşik bir yaklaşımla ele alıyor
ve proaktif çözümler üretmeye odaklanıyoruz.
Siber tehdit istihbaratından zafiyet tespitine,
süreçleri daha etkin hale getiren platformlardan
yol haritası çizmemizi sağlayan analizlere kadar
farklı ihtiyaçlar doğrultusunda yapay zekâ ve
büyük veri teknolojilerinden de destek alarak
özgün projeler ve çözümler geliştiriyoruz.

2. NATO tarafından kara, deniz ve havadan sonra
dördüncü muharebe alanı olarak tanımlanan
siber uzayda güvenliği sağlamak adına, ülkelerin
kendi milli çözümlerine sahip olması büyük bir
önem taşıyor. Süreçlerin ilerletilebilmesi için
kolektif anlamda bir siber güvenlik kültürünün
oluşturulması, temel adımlardan birini teşkil
ediyor. Türkiye’deki duruma baktığımızda;
son yıllarda kamu kurumları siber güvenlik
konusunda belli bir farkındalık seviyesine ulaşmış
bulunuyor. Devlet kurumları, güvenlik güçlerinin
yanı sıra özellikle enerji gibi kritik altyapıların
korunmasına yönelik hassasiyetin ve çabaların
arttığını söylemeliyiz. Özel sektörde de gelişmeler
yaşamakla birlikte bu konuda daha fazla
farkındalığa ihtiyaç olduğunu görüyoruz.
Yerli ve milli çözümler bağlamında Türk
firmalarının yeteneklerini değerlendirdiğimizde
ise geçmişe göre oldukça önemli bir ilerleme
olduğunu görüyoruz. Devletin en üst
mercilerinden bu duruma olan hassasiyetin
dillendirilmesi ve devlet teşvikleri doğrultusunda
yakalanan ivme ve gelinen olgunluk seviyesini
daha da ileri taşımak üzere var gücümüzle
çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
Ülkemizdeki gelişimi desteklemek adına
STM olarak sahip olduğumuz kabiliyetleri,
geliştirdiğimiz projeleri, ürünleri ve hizmetleri hem
kamu kurumlarımızın hem de özel sektörümüzün

ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Ankara’daki
merkez yerleşkemizde hayata geçirdiğimiz ve
faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüren STM Siber
Füzyon Merkezi (SFM) ile siber tehdit istihbaratı
hizmetini bünyemizde barındırarak önemli
bir görev üstleniyoruz. Siber Tehdit İstihbarat
Merkezi, Siber Harekât Merkezi, Zararlı Yazılım
Analiz Laboratuvarı olmak üzere üçlü bir yapıda
kamu ve özel sektörden birçok kuruluşa hizmet
veriyoruz. TSK için yaptığımız Siber Savunma
Merkezi Projesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde
Siber Suçlar Daire Başkanlığı’nın Bilgi Güvenliği
Projesi de bu kapsamdaki iş birliklerimiz arasında
yer alıyor.
İş birliklerimizin yanı sıra birikimimizi tüm
ekosistemin faydalanabileceği kaynaklara
dönüştürerek çalışmalarımızın etki alanını
genişletmeyi, böylece ülkemizde siber güvenlik
konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.
Teknolojik trendleri takip ettiğimiz ve savunma
odağında gelecek öngörüleri oluşturduğumuz
STM ThinkTech bünyesinde hazırladığımız
Siber Tehdit Durum Raporu bu kapsamda
önemsediğimiz çalışmalarımız arasında yer
alıyor. Üç aylık periyotlarla hazırladığımız
raporlarla güncel siber güvenlik trendlerinden ve
tehditlerinden kurumların ve bireylerin haberdar
olmalarına imkan sağlıyoruz.
SSB öncülüğünde kurulan ve bizim de üyesi
olduğumuz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi
de bugün Türkiye’de siber güvenlik alanında kültür
oluşması adına önemli bir misyon üstleniyor.
Tecrübelerimizle katkı sunduğumuz Türkiye Siber
Güvenlik Kümelenmesi’nin yoğun çalışmaları ile
sektörün sinerjisinin ve ürünlerin yerlilik oranlarının
artacağına ve yakın bir zamanda çok daha ileri bir
seviyeye geleceğine inanıyoruz.

3. Siber güvenlik ürünlerinin yurt dışından alınması,
istismar halinde kontrolün tamamen elinizde
olmadığı anlamına geliyor. Dolayısıyla kendi ürün
ve çözümlerimizi kullanıyor olmamız güvenilirlik
adına çok büyük bir önem taşıyor. Türkiye’deki
siber güvenlik ürünlerinin çok büyük bir kısmı ise
maalesef yabancı menşeili ürünler oluşturuyor.
Yabancı menşeili ürünlerin referanslı olmaları ve
yerli olarak üretilenlere güven duyulmamasından
kaynaklanan bu durumu değiştirebilmek için
belli standartları ve sertifikasyonları yürürlüğe
koymak gerekiyor. Bu kapsamda, STM olarak
firmaların sertifikasyon süreçlerine destek olmak
üzere yürüttüğümüz çalışmaları somutlaştırarak
2019 yılında STM ITSEF (IT Security Evaluation
Facility)’i kurduk. Bilgi teknolojileri ürünlerinin
güvenlik seviyelerinin tespit edilmesi için
uluslararası standart olarak kabul edilen Ortak
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Kriterler (CC) kapsamında değerlendirme
yapan bağımsız laboratuvarımız, yerli ürünlerin
uluslararası kriterlere göre onay alarak hem
yurt içinde hem de yurt dışında kullanımlarının
yaygınlaşması adına kritik bir rol üstleniyor.
STM olarak ülkemizin siber güvenlik kabiliyetlerini
yerlileştirmeye ve derinleştirmeye önem veriyor,
bu kapsamda farklı paydaşlarla işbirlikleri
geliştiriyoruz. Ayrıca AR-GE çalışmalarımızı
üniversitelerimizle iş birliği halinde yürütüyoruz.
Sağlık sektöründe kullanılan IoT cihazlarının siber
güvenliğine yönelik geliştirmekte olduğumuz
IoT Medic projemizi Başkent Üniversitesi ile
gerçekleştiriyoruz. Kritik altyapılarda kullanılan
ve SCADA olarak da bilinen Endüstriyel Kontrol
Sistemlerinin siber güvenliğinin milli imkânlarla
test edilmesi maksadıyla başlatmış olduğumuz
Ulusal Test Yatağı Merkezi Projesi’ni ise Sakarya
Üniversitesi ile birlikte yürütüyoruz.
Ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz yerli
ürün ve projelerle, siber güvenlik alanında öncü
bir rol üstlenerek faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Yaptığımız yatırımlarda siber tehdit istihbaratı,
ayrıştığımız ve öne çıkan faaliyetlerimizden birisi
olmakla birlikte, siber güvenliğin karar destek
sistemi boyutu ve zafiyet tespitinin kitle kaynak
modeli ile ele alınması gibi mevcut örneklerden
farklılaşan çözümlerle de ürünler geliştiriyoruz.
Bu kapsamda dünyada bilinen bug bounty
programları temelinde geliştirdiğimiz kitle tabanlı
zafiyet avcılığı platformumuz “STM Bugshield”
geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz
lansmanla birlikte siber güvenlik alanında
geliştirdiğimiz yerli ve milli çözümlerimiz
arasındaki yerini aldı. STM Bugshield; yetkinlikleri
ve güvenilirlikleri STM onayından geçmiş siber
güvenlik araştırmacılarının, platforma abone
olmuş şirketlere ait kurum kaynakları üzerinde
sürekli sızma testi yapmasını ve tespit edilen
zafiyetlerin iki aşamalı onay sürecinden geçtikten
sonra kuruma raporlanmasını, dolayısıyla
saldırgandan önce tespit edilen zafiyetlerin kurum
tarafından kapatılmasını sağlanıyor.
Ürün portföyümüzde tamamlayıcı bir çözüm
olarak sunduğumuz yerli ve milli bütünleşik
siber güvenlik karar destek sistemi CyDecSys ise
dünyada sınırlı sayıda rakibi olan bir ürün olarak
ortaya çıkıyor. CyDecSys; ağ topolojisi oluşturma,
zafiyet tespit etme, riske göre sınıflandırma ve
saldırı ağacı oluşturma gibi işlemleri otomatik hale
getirerek siber güvenlik süreçlerinin yönetiminde
uzmanlara ve yöneticilerine destek oluyor. Ürün,
zafiyetlerin tespit edilmesinin yanı sıra risk
yönetimi yapılması ve zafiyetlerin kapatılmasına
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yönelik karar destek süreçlerinin otomatize
olmasını sağlıyor.

4. Siber güvenlik, ülkemizde üzerine yatırım
yapılması gereken en kritik alanlardan biri
olarak karşımıza çıkarken, bu konuda nitelikli
insan kaynağına duyulan ihtiyaç da her geçen
gün artıyor. Pek çok farklı ölçekte ele aldığımız
siber güvenlik konusunda bizler STM olarak ülke
çapında bir mücadele ortamı yaratabilmek adına
ekosistemi besleyecek girişimlerde bulunuyoruz.
Çalışmalarımızın etki alanını genişleterek
gençlere ulaşmayı, onlarla bilgi birikimimizi
ve tecrübelerimizi paylaşacağımız platformlar
yaratmayı önemsiyoruz.
Siber güvenlik alanındaki farkındalığı artırmak
ve nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı
sunmak üzere gerçekleştirdiğimiz CTF (Capture
the Flag – Bayrağı Yakala) Türkiye’nin en uzun
soluklu siber güvenlik yarışması özelliği taşıyor.
Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz yarışma sektör
profesyonellerinin ve öğrencilerin katılımıyla
ülkemizdeki en önemli siber güvenlik etkinliği
olma özelliği taşıyor. Ayrıca, uzun dönem stajlar ile
öğrencilerimizi yetiştiriyor, siber güvenlik ve büyük
veri eğitimleri veriyor, üniversitelerimizle iş birliği
yapıyoruz, uzmanlarımızın üniversitelerimizde
verdikleri dersler aracılığıyla gençlerimize
ulaşıyoruz.

ATARLABS

Burak DAYIOĞLU
CEO

1. Siber güvenlik denildiğinde benim aklıma
bireylerin, kurumların, şirketlerin ve
hükümetlerin; bilgi işlem, iletişim ve dijital
varlıklarına ve bu varlıkların altyapı, hizmet
ve servislerine güvenli, özel ve güvenilir bir
şekilde erişmelerine olanak sağlamak amacıyla
alınan önlemlerin tamamı geliyor. Bu bağlamda
siber saldırganların bilgi teknolojileri ve iletişim
altyapılarını kullanarak, bilgi iletişim sistemlerini
hedef aldığı çeşitli senaryolar karşısında alınan
aksiyonların tamamını “siber güvenlik” teriminin
içine dahil edebiliriz.
Günümüzde siber suçlar giderek artan şekilde
doğrudan parasal değeri olmayan, ancak dolaylı
olarak paraya dönüştürülebilir değerlere doğru
kayıyor. Elektronik fatura sahteciliği, şirketlere
ait Ar-Ge verileri ve sırlarının çalınması, müşteri
veri tabanlarının ele geçirilip satılması gibi
durumlara daha sık rastlıyoruz. Bu saldırılar
şirketler açısından zaman, para ve en önemlisi
de itibar kaybı ile sonuçlanıyor.
Önümüzdeki döneme bakacak olursak, 5G’nin
aktif olarak kullanılmaya başlanması sağlıktan
üretime birçok sektörde yeni uygulamaların
ortaya çıkmasını sağlayacak. Ancak bu da
beraberinde yeni güvenlik risklerini getirecek.
İnternete bağlı cihaz sayısının ve türünün
artmasına bağlı olarak yapılan saldırılarda ve
bu saldırılardan etkilenen yapılarda büyük artış
yaşanacak.
Son yıllarda kurumlara ve kamu kuruluşlarına
yönelik siber saldırılar giderek yoğunlaşıyor.
Örneğin; sağlık kuruluşlarında, parmak izi gibi
kişisel verilerin de depolandığı sistemlerin, olası
siber saldırılar karşısında çok iyi korunması
gerekiyor. Sisteme sızmayı başaran siber
suçlular, binlerce insanın kişisel bilgilerine
erişebilir ve bu bilgileri çıkar amaçlı kullanabilir.
Önümüzdeki dönemde sağlık kuruluşlarının

yanı sıra vatandaşlara ait pek çok önemli
bilgiyi depolayan kamu kuruluşlarının da siber
güvenlik alanındaki yatırımlarını artırması
gerekecek. Finans, enerji, sağlık ve kamu
sektörü siber saldırganların en önemli hedefleri
arasında yer almayı sürdürecek.
Pek çok şirketin üzerinde yatırım yaptığı ve
hızla hayatımızın her alanına giren yapay
zeka, aynı zamanda siber suçluların da yeni
silahı olma özelliği taşıyor. Yapay zekayı çıkar
amaçlı kullanan siber suçlular, insan gücü
gerektiren çok sayıda işlemi yapay zekadan
faydalanarak çok kısa sürelerde yapabiliyor.
Akıllı algoritmalardan güç alan saldırganlar,
büyük kayıp yaratan devasa siber saldırıları
gerçekleştirebilir hale geliyor. Bu tehditler
karşısında kendini güvenceye almak isteyen
firmaların hem güvenlik önlemlerinin hem
de donanımlı güvenlik uzmanlarının sayısını
artırmaları önem taşıyor.
Son yıllarda yaşanan veri güvenliği skandalları,
kişisel veriye ilişkin güvenlik ihtiyacının önemini
de ortaya koyuyor. Bu nedenle Avrupa Birliği,
Genel Veri Koruma Yönetmeliği programı
kapsamında yaptığı son düzenlemelerle olası
veri güvenliği ihlallerini önlemek için kapsamlı
tedbirler getirdi. Özellikle GDPR ve KVKK gibi
kanunlar, şirketleri veri güvenliğini sağlayacak
çözümlere daha çok yatırım yapmaya
zorlayacak.
Siber saldırganların en önemli gelir
kaynaklarından biri olan fidye yazılımlar,
şirketler ve kullanıcılar açısından bir süre daha
güncel tehdit olmaya devam edecek.
Tüm bunların ötesinde ulusal savunma
sistemlerine yönelik siber saldırıların
artacağını öngörüyoruz. Hacker gruplar,
ülkelerin ulusal güvenliklerini ve askeri
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savunmalarını daha fazla tehdit edecek. Başta
ABD olmak üzere birçok ülke, ulusal güvenlik
adına yaptıkları çalışmaları artıracak.
Özetleyecek olursak, 2020 yılında gelişen
teknolojilerle birlikte karmaşık yapıya sahip
gelişmiş siber saldırıların artacağını, bununla
birlikte yine bu saldırılara karşı yapay
zeka destekli siber savunma stratejilerinin
kullanılacağını öngörüyoruz.

2. Yapılan araştırmalar, Türkiye’nin Amerika
ve Brezilya’dan sonra en çok siber saldırıya
maruz kalan ülke olduğunu gösteriyor.
Microsoft tarafından yayınlanan bir rapora
göre, Türkiye’de her 1.200 bilgisayardan
birinin kontrolü ele geçirilmiş. Türkiye’nin bu
sorunlarla başa çıkabilmesi için yetkin siber
güvenlik profesyonellerine sahip olması ve
maksimum güvenlik için atakları hızlı tespit
edip, bu ataklara karşı müdahaleyi çevik bir
şekilde yapabilecekleri akıllı çözümleri tercih
etmesi gerekiyor.
Bu ihtiyacın bilincinde olan özel şirket
ve kamu kurumlarında siber güvenlik
yatırımlarının artmaya başladığını
söyleyebiliriz. Rakamlar da bu gelişmeyi
teyit ediyor. Uluslararası Telekomünikasyon
Birliği tarafından ülkelerin siber güvenlik
konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan
Global Siber Güvenlik Endeksi verilerine
göre Türkiye, Avrupa’da 11’inci sırada, dünya
genelinde ise 175 ülke arasında yirminci
sırada yer alıyor. Ülkemiz bu alanda yaptığı
sıçramayla Almanya, Danimarka ve İtalya
gibi ülkeleri geride bıraktı. Ancak Türkiye’nin
siber güvenlik alanında istenen düzeye
ulaşılabilmesi için yerli ve milli ürünlere daha
fazla önem verilmesi; devlet, üniversiteler ve
özel şirketler arasındaki iş birliklerinin artırılıp
geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
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3. Siber güvenlik artık ulusal güvenlik
stratejilerinde de gün geçtikçe önemi artan
bir kavram haline geldi. Özellikle son birkaç
yıldır, Türk şirketlerinin ve devlet kurumlarının
sürekli olarak siber suçların ve siber casusluğun
hedefinde olmaları, bu alanda daha fazla
yatırım yapılması gerekliliğini gözler önüne
seriyor. Artık siber güvenliği ulusal savunma
sisteminden ayrı düşünmek imkansız.
Ulusal savunma sisteminin çok önemli bir
parçasını oluşturan siber güvenlikte atılacak
millileşme adımları büyük önem taşırken, bunu
başarabilmek hem ülke ekonomisine önemli
katkıda bulunacak hem de savunmada dışa
bağımlılığı azaltacak. Nitekim 11. Kalkınma
Planı’nda da ‘ülkemizin milli güvenliği açısından
ortaya çıkabilecek muhtemel risklerin proaktif
bir biçimde önlenebilmesinin’ önemine dikkat
çekilerek; bu alanda hukuki, sektörel, kurumsal
ve insan kaynakları açısından yeni adımlar
atılması öneriliyor.
Sürdürülebilir siber güvenliğin yerlilik açısından
gerçekleştirilebilmesi için gerek bireysel
gerekse kurumsal siber güvenlik farkındalığını
artırmamız gerekiyor. Burada önemli olan nokta,
yerli siber güvenlik ürünlerini, sistemlerini,
hizmetlerini, çözümlerini geliştirmek ve bunların
kamu-özel kurum ve kuruluşlarında yaygın
olarak kullanılmasını sağlamaktır. Örneğin biz,
sektördeki ihtiyaçtan hareketle bütünüyle Türk
mühendislerin eseri olan ‘yerli ve milli’ siber
savunma robotumuz ATAR’ı (Automated
Threat Analysis and Response) geliştirdik.
ATAR, şirketlerin daha güçlü savunma hattına
ihtiyaç duyduğu günümüzde, tehdit ve uyarıları
merkezi bir platform üzerinden yöneterek
saldırılara daha etkin biçimde ve otomatik yanıt
verilmesini sağlıyor.

4. Siber güvenlikte nitelikli/yetişmiş personel
istihdamında yaşanan zorluklar sadece
Türkiye’nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya

CBKSoft

kaldığı en önemli güçlüklerden biri.
Cybersecurity Ventures’in yayınladığı
rapora göre 2021 yılı itibari ile tüm
dünyada siber güvenlik uzman açığının
3.5 milyonu geçeceği öngörülüyor.
Dolayısı ile ihtiyacı karşılayacak
uzman sayısını hızla kapatmak yakın
gelecekte pek mümkün değil. Güvenli
bilgi iletişim altyapıları kurmak ve bu
altyapıların güvenliğinin sürekliliğini
sağlamak için alanında yetkin siber
güvenlik uzmanları yetiştirmek kadar;
güvenlik operasyonlarında mümkün olan
her adımı otomasyon ile karşılamak,
güvenlik ürünlerini birbiri ile entegre bir
şekilde ve tek ekrandan yönetebilmek ve
güvenlik operasyonlarındaki her adımı
ölçümleyip raporlayabilmek stratejik
öneme sahip. Firmaların hem nitelikli
personele hem de tüm çalışanlarını daha
da nitelikli hale getirecek yaklaşımlara
ihtiyacı var. Örneğin ATAR ile güvenlik
süreçlerinin büyük kısmı otomatik
hale getiriliyor. Böylelikle tekrar eden
aksiyonlar otomasyona aktarılarak, daha
az siber güvenlik uzmanı ile daha çok
siber güvenlik işi daha kısa sürede yapılır
hale geliyor.
2018 verilerine göre, Türkiye’nin yaşa
göre nüfus dağılımına bakıldığında
teknolojik gelişme ve yeniliklere çok
kolay uyum sağlayan oldukça genç
bir nüfusa sahip olduğu görülüyor.
Üniversitelerimizden mezun olan yazılım
mühendisleri, aldıkları eğitimle dünyanın
en büyük teknoloji firmalarında
çalışabiliyor. Buradan hareketle okulda
ve iş hayatında teknolojinin önemine
vurgu yapan eğitimlerin sayısını artırarak
siber güvenlikte sürdürülebilirliği
sağlayabiliriz.

Samet BEKTAŞOĞLU
System and Network Manager

1. Genelden özele sıralayarak bir
tanımlama yaparsak; sunucuların,
bilgisayarların, mobil cihazların ve
ağların kötü amaçlı saldırılardan
korunması için alınan önlemlerin
tümüdür.
Önümüzdeki yıllarda teknolojik
cihazların internet ağına katılımıyla siber
güvenliğe daha çok ihtiyacımız olacağını
düşünüyorum. Dünya genelinde yapılan
araştırmaların her yıl yaklaşık 20
milyar cihazın internete bağlandığını
gösterdiğini düşünürsek, güvenlik için
daha çok yatırım ve personele ihtiyaç
duyulacağını anlıyoruz.

2. Ülkemizde siber güvenlik konusunda
2016 yılı itibari ile somut adımlar
atılmaya başlandı, KVKK ile zorunlu
önlemlerin alınması sağlandı. Özel
ve Kamu kurumlarıyla çalışmalarımız
olduğundan, bu süreçte kurumlardaki
değişimleri de gözlemleme imkanımız
oldu. En basit örnek olarak; kurumlar
artık sistemlerini dışarıdan saldırılara
karşı daha kapalı bir duruma getirmiş
durumdalar.
Bundan 3-5 yıl önce VPN gibi
uygulamalar yaygın değilken, şu an
bir çok kurum katmanlı VPN’ler ile
bağlantı sağlamakta ve biz bağlanmaya
çalıştığımızda internetimizi keserek
kendi güvenliklerini sağlamaya
çalışmakta. Diğer gelişmiş ülkelere
baktığımızda, “daha yolun başındayız”
demek yanlış olmaz diye düşünüyorum.
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3. Dışa bağımlılık azaltılarak kendi
güvenliğimiz için yerli yazılımlar
geliştirilmelidir. Piyasaya
baktığımızda çoğu güvenlik
ekipmanları ve yazılımların
yabancı kaynaklı olduğunu
görüyoruz. Aslında korunma
amaçlı alınan bu tür yazılım
ve donanımlar bizden de bilgi
aldığından, kendi bilgilerimizi
yabancı yazılımlara emanet
etmiş oluyoruz. Bu durumları
düşündüğümüzde, yerli ve
milli ürünlerin önemi daha net
anlaşılabilir.

4. Siber güvenlik alanında
ülkemizde yeterli insan kaynağı
olduğunu düşünmüyorum.
Teknolojik gelişmeler ve her
geçen gün internet ağına eklenen
yeni cihazlar da göz önüne
alındığında, personel yetiştirilmesi
büyük önem arz ediyor.
İnsan kaynağını yeterli kılmak için,
uluslararası eğitim programlarına
katılarak dünya genelinde yapılan
çalışmaları yakından takip etmek;
eğitim verilecek personeli her
zaman güncel tutmak gerekir.
Bir güvenlik politikası oluşturup
yıllarca aynı kalmasını beklemek
yanlış olur ancak ülkemizde
bu durum biraz bu şekilde
gitmektedir. Nasıl ki tehditler
gelişiyor ve işin içine artık yapay
zeka girmeye başlıyorsa, güvenlik
için de insanların kendilerini
ve kullandıkları güvenlik
teknolojilerini geliştirmesi ve
güncel tutması gerekmektedir.
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KARMASİS

Nuray ÇAYLAN
Genel Müdür Yardımcısı

Yerli ve milli ürünlerin çok gündemde olması
konusunda; ürün yetkinlikleri ve nitelikli ürün
gelişiminin desteklenmesiyle kendi ürettiğini
tüketmek mi, yoksa müşteri tarafından
bakıldığında maliyetin düşürülmesi olarak mı
algılandığı tartışılıyor.
Yıllardır yabancı ürünlere milyon
dolarlar veren kurumlar, konu yerli ürün
konumlandırmaya geldiğinde mevcutta
yabancı ürünlere ödedikleri yıllık bakım ve
destek bedellerinin bile altına temin etmek
istiyorlar. Üreticiler maliyet konusunda
ellerinden geleni yapıyorlar elbette fakat
bu durumlar ürünün değersizleşmesiyle,
üreticinin sadece kısa vadeli kazançla uzun
vadeli istikrarlı büyüme hedefine erişimini
engelliyor.
Üretimin her alanında belli dönemlerde
yerli milli üretime dönülür. Yerli üretim ve
tüketime döndüğümüz bu yıllarda kamu
gereken desteği hakkıyla vermeye çalışsa da,
özel sektörde aynı destek sağlanamamakta.
Ürün değersizleştirerek, değerinin oldukça
altında yerli ürünü temin etme algısı var

maalesef. Bu algının devam etmesi durumunda
bizim gibi oturmuş, ayakları yere sağlam basan
güçlü şirketler bile etkilenirken pazara yeni giriş
yapmaya çalışan yetenekli start-up şirketleri
kısa vadede iş yapmış gibi görünse bile uzun
vadede yok olup gidecekler. Çünkü mevcut iş
yükü için ayırmaları gereken kaynak yatırımını
karşılayamayacaklar. Karşılanamayan kaynak,
beraberinde karşılanamayan hizmet kalitesini
doğuracak. Düşen kalite ürüne yansıdığında
yerli ürüne karşı kurumlar tarafından direnç
başlayacak. Sonuç süreklilik sağlanamazsa
yerli üründen kaçış başlar. İstikrarlı büyüme için
yatırımın sürekliliği şart.
Yerli ürünlerin desteklenmesi için son birkaç yılda
atılan adımlar çok güzel. Neyi destekleyeceğimizi
biliyoruz artık. Nasıl destekleyeceğimizi ise biz
belirliyoruz. “Nasıl” bölümü sadece maliyet odaklı
olmamalı. Yerli ürün gelişimi desteklenirken buna
belli kontrol ve takip sistemleri entegre edebilir.
Örneğin özel sektörde ABC Bankası yabancı
bir ürün kullanıyorsa, kullandığı ürünün sahip
olma maliyeti ve yıllık ödenen bakım ve hizmet
maliyetlerini bir sistem üzerine kaydettiğinde,
maliyeti belli olan ürünün yine sistem tarafından
belirlenen % üzerinden yerli ürün temin etme
indirim oranı belirlenebilir ve sahip olma maliyeti
çıkarılabilir. Müşteri bilir ki, yetkinlikleri yeterliyse
yerli ürünü “x” kadar indirimle alacak. Böylece
müşterinin maliyetleri düşerken, üreticinin
de ayakta kalma şansı ve yatırım olanağı ile
sürekliliği sağlanmış olur.
Türkiye’de yerli üreticileri destekleme amaçlı
devlet destekli birçok altyapı çalışmaları
bulunmakta ve geliştiriliyor. Yakın zamanda
engelleri ortadan kaldırarak sahiplenmeyi
sağlayacağımıza inanıyorum.
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KONNEKA

2. Siber güvenlik konusunun 2010 yılı sonunda
MGK (Milli Güvenlik Kurulu) toplantısında ilk defa
konuşulduğunu düşünecek olursak, henüz yolun
başındayız diyebilirim.
Ancak bu yol almadığımız anlamına gelmiyor.
Hemen sonrasında bakanlar kurulu kararı ile
2012 yılında Siber Güvenlik Kurulu kuruldu ve
çalışmalar hızlandırılarak son 10 yılda siber
güvenlik konusunun olgunlaştırılması hususunda
ciddi adımlar atıldı.

Ahmet GÜNERİ
Satış ve Pazarlama Direktörü

1. Her şeyin güvenliği! Her şeyin güvenliği
diyorum çünkü hayatımızda teknolojinin ve
internetin olmadığı bir alan kalmadı. Sağlık,
enerji, sanayi, telekomünikasyon gibi kritik
altyapıların güvenliğinden sınır güvenliğine,
trafik otomasyon sistemlerinden, evlerimizdeki
akıllı cihazların güvenliğine kadar tüm
sistemlerin siber güvenliği söz konusu. Siber
güvenliğin tüm dünyada kabul görmüş tanımı
ise International Telecommunication Union
(ITU) tarafından, “siber uzayda organizasyon
ve kullanıcıların varlıklarını korumak amacıyla
kullanılan araçlar, politikalar, güvenlik kavram
ve önlemleri, kurallar, risk yönetimi yaklaşımları,
eylemler, eğitimler, uygulamalar ve teknolojilerin
bütünü” olarak yapılmıştır.
Siber güvenliğin kapsamı son 10-15 yıl
içerisinde önemli ölçüde genişledi. 2000’li
yılların başında var olacağını hayal bile
edemediğimiz teknolojilerin bugün
güvenliğinden bahsediyoruz. Birkaç yıl evvel
kişisel bilgisayarlarımızın güvenliğini sağlamaya
çalışıyorduk. Şimdilerde ise akıllı telefonlarımızın
hatta akıllı buzdolaplarımızın, kahve
makinelerimizin güvenliğinden kaygılanıyoruz.
IOT cihazlarının sayısının 2020 yılına kadar
55 milyarın üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.
Artan cihaz sayısının yönetimi için çeşitli
platformlarda yeni uygulamalar geliştirilecek ve
bu artış önümüzdeki 5 yıl içerisinde uygulama
çeşitliliği ile birlikte uygulama güvenliğinin de
ciddi ölçüde dikkate alınması gerekliliğini ortaya
çıkartacak.
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Gelişime açık olduğumuz en önemli parametrenin
insan kaynağı olduğunu düşünüyorum. Çok
yaratıcı ve farklı platformlarda uzmanlaşmak
isteyen mühendislerimiz var. Meraklı ve istekli
mühendis adaylarımız da arkalarından geliyor.
Ancak hala yeterli kapasiteye ulaşabilmiş değiliz.
Kaynaklarımızı doğru kullanır, nitelikli insan
gücümüzü artırabilir ve doğru yönetebilirsek,
istikrarlı bir devlet politikası ile kesinlikle başarılı
olacağımızı düşünüyorum.

3. Tarım ve hayvancılıktan ilaç sanayiine, mobilya
imalatından fiziksel savunma sistemlerine
kadar üreteceğimiz her şey teknoloji
temelli olmak zorunda. Sistem odalarından
faydalanmayacağımız herhangi bir üretim çıktısı
olmayacak. Bu doğrultuda milliliğin sistem
odalarından başladığını söyleyebiliriz. Özellikle
merkezi sistemlerimizin siber güvenliği hususunda
yerli ürünlere daha fazla yer vermemiz gerekiyor.
Konneka olarak 10 yıldır yerli ve milli çözümler
üretiyoruz. Yük dengeleme ve uygulama
güvenliği ürünlerimiz özellikle kamuda birçok
sistem odasında kullanılıyor. Ciddi tecrübeler
edindik ancak en büyük arzumuz müşterilerimize
verdiğimiz ürün ve hizmetlerin kalitesini daimi
olarak artırmak oldu. Bu minvalde hareket
ettiğiniz zaman gelişim kaçınılmaz oluyor.

4. Yerli ürünler konusunda farkındalığın artırılması
önemli. Çok iyi noktalara gelebilecek birçok ürün,
kaynak sıkıntıları yüzünden henüz emekleme
safhasında rafa kaldırılıyor. Devamlılık en önemli
unsur. Siber güvenlik konusunda yol almak
isteyen firmaların diğer alanlarda da olduğu gibi
doğru planlama ve finansal modelleme yapmaları
önemli.

SWORDSEC

Seyfullah KILIÇ
CEO

1. Siber güvenlik veya bilişim güvenliği, elektronik
ortamlarda verilerin/bilgilerin, saldırganlardan
ve izinsiz erişimlerden korunması için alınan
önlemlerin bütünüdür. Şu anda siber güvenlik
sektörü Dünya’da büyük bir öneme sahiptir.
Gün geçtikçe de önemi daha da artmaktadır.
Teknolojinin getirdiği rahatlıktan ve konvansiyonel
savaşlar elektronik ortama indiğinden dolayı
siber savaşlar-siber güvenlik terminolojisi artık
günümüzde yer almaktadır. Önümüzdeki 5 yıl
içerisinde güvenlik ihtiyacı üst seviyede olacaktır.
Bunun sebebi ise internet ortamındaki verinin
durdurulamaz bir büyüklüğe gelmesi (büyük veri),
internete bağlı cihaz sayılarının artması (IoT),
yapay zeka teknolojilerinin her yerde olmasıdır.
Artık siber saldırılar ile sadece maddi zararların
gelmediği, bilgi hırsızlığı, espiyonaj faaliyetleri gibi
vakaların görüldüğü Dünya’mızda, 5 yıl sonra tüm
teknolojierde siber güvenlik ihtiyacı artacaktır.
Şu an bile yapılacak bir havalimanına siber
saldırının maliyeti kalkamayan her uçak için
onbinlerce dolardır. Akıllı trafik sistemlerine
yapılacak saldırılar ile bir şehrin trafiği alt üst
edilebilir.
Kötü niyetli kişiler/saldırganlar bugün;
• Bir kurum/şirketteki tüm çalışan aktif sistemleri
durdurma
• Tramvay hatlarını karıştırma/kapatma
• Kurum/şirket çalışan bilgisayarlarını ele geçirme
• Devlet için önemli/gizli dökümanları ele geçirme
• Akıllı trafik ışık sistemlerini karıştırma
• Otobüs anons ve reklam sistemlerini ele geçirme
• Otobüs kart sistemlerinde manipülasyon yapma
• SIP/Voip Telefon sistemlerini ele geçirme
• Plaka tanımlama sistemini karıştırma
• Kamera sistemlerinin kayıt görüntülerini silme
• Kimlik ve önemli bilgileri ele geçirme
işlemlerini yüksek ihtimalle yapabilir.

Önümüzdeki 5 yıl içinde siber güvenlik ile ilgili ön
gördüğüm konu başlıkları şöyle sıralanabilir;
· Akıllı sözleşme güvenliği (Blockchain)
· IoT Güvenliği
· Bulut Güvenliği
· Aviyonik sistemlerin güvenliği

2. Ülkemizde son 3-4 yıldır siber güvenlik
konusunda güzel bir ivmelenme yaşıyoruz. Gerek
özel şirketlerin aldığı yatırımlar, gerekse devlet
teşvikleri ve destekleri konusunda attığımız hızlı
adımlar umut verici. Ancak maalesef, istisnalar
dışında dünya standartlarında uygun görülmüş
fazla siber güvenlik ürünümüz yok. Özellikle
gençlerimizin bu alana ilgi duyması ve diğer
ülkelere nazaran genç nüfusumuzun yüksek
olması, siber güvenlik konusunda uzmanlar
yetiştirilebilmesi bakımından avantajdır.

3. Savunma sanayiinde aldığımız yerlilik başarısı
malesef siber güvenlik konusunda şu an için
yetersiz. Türkiye’de kritik siber güvenlik ürünlerin
kullanım yerlilik yüzdesi çok düşük. Ar-Ge
şirketlerimizin sadece yerli ve milli olmakla
kalmayıp, hedeflerini de globale döndürmeleri
gereklidir. Global satışımız, hem ihracatımız
hem de siber güvenlik ürünlerinde global
marka çıkarmamız için önemlidir. Ayrıca bugün
İngiltere, İsrail ve Amerika’nın ünlü siber güvenlik
şirketleri ve ürünleri birbirlerini besleyerek satış ve
pazarlama konularında beraber yol almaktadırlar.
Ülkemizde 130’dan fazla aktif siber güvenlik
firması bulunmakta ve aralarında mutlaka
iş ortaklığı, bilgi alışverişi olması gerektiğini
düşünüyorum.
Ayrıca Dünya’da bu konuda geri kalmamak için
ar-ge firmalarının Dünya’yı takip etmesi, geleceğe
yönelik yatırımlar ve geliştirmeler yapması
gerektiğini düşünüyorum.

4. Türkiye’de atılan önemli adımlar var ama yeterli
ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda
eksikliklerimiz de var. İnsan kaynağı için global
sertifika süreçleri, eğitimleri, Dünya siber güvenlik
haberlerinin takip edilmesi, eğitimler verilirken
güncel makalelerden haberdar olunmasına
dikkat edilmelidir. Üniversitelerin siber güvenlik
bölümleri aktif rol oynayarak güncel konularda
konferanslar ve etkinlikler düzenlemelidir.
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ZEMANA

saldırılar öne çıkacak vakalar olabilir. Siber
güvenlik sektörünün de her yıl %10-15
bandında büyüyerek 2024’te küresel çapta
5 trilyon USD’lik bir iş hacmine ulaşması
bekleniyor.

2. Siber güvenlikte olgunluk dediğimiz zaman
reaktif/edilgen ve proaktif/etken uçlar arasında
bir kültür oluşumundan bahsedebiliriz. Siber
güvenlik olgunluğunun yükseltilebilmesi;
sadece sermaye tabanlı teknolojik yatırımları
değil, siber güvenliğin en zayıf halkası “insan”ın
nasıl davranacağını süreçlerle tanımlayıp
kendisini eğitmekten geçiyor.
Mesut DEMİRTAŞ
Genel Müdür

1. Siber güvenlik; verinin ve verinin işlendiği bilgiiletişim sistemlerinin tüm işlem katmalarında,
her nevi işleme adımında, her nevi kötü
amaçlı uygulamalar ve gerçekleştirilen
eylemlere karşı güvenliğinin korunması;
bütünlüğünün sağlanmasına dair uygulamalar
bütünüdür. Bu sayede verilerin ve sistemlerin
sahibi/kullanıcısı, vb. her nevi gerçek, tüzel
faydalanıcının da maddi ve manevi varlıklarının
korunması sağlanır.
Siber güvenlik sürekli değişen teknolojilerle
birlikte sürekli değişim içinde olsa da 20202024 döneminde: derin öğrenme destekli; (1)
kişiye/makineye özel, derin oltalama ve fidye
saldırıları, (2) kurumsal verilere/sistemlere
yönelik kapsüllenmiş, hedef odaklı saldırılar
ve (3) sentetik veri kullanılarak orijinalliği ile
oynanmış ses/görüntü kayıtları üzerinden
kitlelerin algı, inanç ve düşüncelerine yönelik
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Teknoloji ile; “koruma” odaklı saldırısavunma-yama döngü tekrarı ile uğraşılıyor.
“Tanımlama”, “yönetme” ve nihayetinde
“yönetişim” ise; mevzuat, küresel standartlar
ve risk temelli yaklaşım ile zaman içinde
siber güvenlik kültürünün üst katmanlarını
oluşturuyor.
Siber güvenlik sektöründe çözüm sağlayıcı
yerli şirketler açısından son yıllarda büyük
bir ilerlemeden söz edebiliriz. Temel
antivirüs teknolojilerinden SIEM ve CTI
sistemlerine kadar geniş bir çözüm yelpazesi
bulunuyor. Bireysel kullanıcılar bir yana,
kurumsal kullanıcıların çok büyük bir kısmını
oluşturan KOBİ’ler için henüz temel koruma
teknolojilerinin tamamlanmaya çalışıldığı
“savunma” aşamasından söz edebiliriz. 5809,
5651 ve 6698 sayılı kanunlar gibi mevzuat
ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi
düzenleyici yapılar sayesinde, özellikle kamu
kurumları ve belirli ölçeğin üzerindeki büyük

kurumsal yapılar ve KOBİ’lerde; şirketlerin artık
reaktif ve vaka bazında değil, temel güvenlik
analizlerinden başlayarak, “tanımlama” ve
“yönetme” aşamalarına geçecekleri, bir sonraki
aşamada bu geçişin daha alt katmanlarda
devam edeceği yeni bir döneme girdik.
Böylece siber güvenlik olgunlaşmasında ulusal
bir disiplin için de temel atılmış oluyor.

3. Yerli mühendislik ve milli çözümler özellikle
siber güvenlik açısından çok daha kritik.
Verinin ve bilişim sistemlerinin artık
teknolojinin, medeniyetin ve yaşamın tam
merkezinde olduğu bir dönemdeyiz. Sosyal
ve ekonomik düzenlerimizin veri ve bilişim
sistemleri etrafında yönetildiği bir ortamda,
verinin ve sistemlerin yine bu toplumun
içinden yetişmiş ve bu ülkeye hizmet etmek
üzere çalışan mühendislerin geliştirdiği
çözümlerle desteklenebilmesi öncelik arz
ediyor. Bu öncelik ülkemizin siber güvenlik
politikalarının uygulanabilmesi ve başta siber
savaşlar olmak üzere, ulusal güvenlik açısından
da belirleyicidir.
Zemana olarak bizler bugün dünyada 135
ülkeye bireysel ve kurumsal siber güvenlik
uygulama lisansı satıyoruz. Ülkemiz siber
güvenlik şirketlerine de önerimiz, yerli
mühendislikle milli çözüm üretirken; küresel
bir vizyonla düşünebilmeleri, dünya ile
daha çok konuşmaları ve yazılım lisans
ihracını hedeflemeleri olabilir. 3 trilyon Dolar
büyüklüğündeki bir küresel pazarda mutlaka
kendileri içinde bir yer vardır.

4. Sadece siber güvenlik değil, bilişim
sektörümüz için düşündüğümüzde, 2018
yıl sonu verilerine göre 273 bin civarında
uzmanımız toplam iş gücünün %1’ine denk
geliyor. Bu oran 28 AB ülkesi ortalamasında*
%3,9 iken, en yüksek olan Finlandiya’da %7,2
ve en düşük olan Litvanya’da %1,7 civarındadır.
Hem siber güvenlik özelinde hem de bilişim
genelinde nitelikli insan gücü açığımız var.
Kaba bir hesapla takribi 800 bin bilişim uzmanı
ile ancak AB ortalamasına gelebiliyoruz.
Bu durumun iyi yanı ise, bunun için çok
büyük bir genç ve eğitilebilir nüfusumuzun
olmasıdır. 15-24 yaş arası gençlerimizin
meslek liselerinden lisans üstü eğitimlere;
TSE, TRTest gibi kuruluşlar ile üniversitelerin
sertifikasyon programlarından, Siber Güvenlik
Kümelenmesi’nin il bazlı tematik siber
güvenlik eğitimlerine, üniversitelerimizdeki
öğrenci toplululuklarından çeşitli sivil toplum
kuruluşlarının sektörel faaliyetlerine kadar; bu
açığın giderilmesinde fayda sağlayabilecek
çok sayıda paydaş mevcuttur. Tüm bunların
üzerinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital
Dönüşüm Ofisi gibi bir üst yapı ile de
ulusal ölçekte tüm paydaşların eş güdümü
sağlanabilir.
Özet olarak, teknolojimiz ve işlenmeye hazır
insanımız varken süreçleri yönetebilirsek,
siber güvenlikte geleceğimiz çok daha parlak
olacaktır.
* https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
show.do?dataset=isoc_sks_itspt&lang=en
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VIP DOSYA

TÜRKİYE SİBER
GÜVENLİK
KÜMELENMESİ

Mustafa ÖZÇELİK
SSB Siber Güvenlik ve Bilişim
Sistemleri Grup Müdürü

Yerli siber güvenlik
ürünlerinin kullanımı
savunma sanayiinde
dışa bağımlılığı azaltıcı
rol oynamakla birlikte,
ülkemizde üretilen
verinin ülke içinde
kalması ve olası tehditler
karşısında daha rahat
ve hızlı hareket etmeyi
sağlamaktadır.

Dünya üzerinde tüm sistemler hızlı bir şekilde
dijital ortama geçmekte ve bütün nesneler
birbirine bağlı hale gelmektedir. Bu hızlı değişim
siber güvenlik teknolojilerini en önde gelen ve
en çok yatırım yapılan teknoloji alanlarından biri
yapmaktadır.
Bugün ülkeler savunma sanayiine yaptıkları yatırımlar
kadar siber güvenlik teknolojilerine de yatırım yapıyorlar
ve kendi güvenlik sistemlerini en sağlam şekilde
kurgulamaya çalışıyorlar. Savunma sektöründen
sağlık sektörüne, finans sektöründen eğitim sektörüne
kadar tüm konuları en geniş şekilde kapsayan siber
güvenliğin ülkemizin güvenliği için oynadığı rol son
derece kritiktir. Özellikle entegre sistem savunma
teknolojilerinde ve ülkelerin kritik altyapılarının
korunmasında yerli siber güvenlik ürünlerinin kullanımı
çok önemlidir. Yerli siber güvenlik ürünlerinin kullanımı
savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltıcı rol
oynamakla birlikte, ülkemizde üretilen verinin ülke
içinde kalması ve olası tehditler karşısında daha rahat
ve hızlı hareket etmeyi sağlamaktadır.
Her ülke kendi kurum ve kuruluşlarını, sanayiini ve diğer
sektörlerini fiziksel saldırılar kadar siber saldırılara karşı
da savunmak zorundadır. Bugün maliyeti çok düşük
olan siber saldırı çeşitleri bile saldırı yapılan kurumlarda
çok ciddi maddi zararlara yol açmaktadır. Bununla
birlikte ülkelerin özellikle enerji altyapıları olmak üzere
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Kümelenmenin
kuruluş amaçlarından
bir tanesi yabancı
pazarda rekabet
edebilen markalar
yaratmak ve destek
olmaktır.

birçok kritik alt yapısında ciddi operasyonel aksaklıklara
yol açmaktadır. Bu tarz tehditler ve senaryolar
karşısında yerli ve milli siber güvenlik teknolojilerinin
kullanılması önemlidir. Yurt dışı kaynaklı siber güvenlik
ürünleri sebebiyle olası saldırılarda her daim o ülkelerin
inisiyatifine kalınacağı ve verinin teknoloji üreten o
ülkelere gideceği gerçeği söz konusudur. Bu noktada
ülkemizi her alanda yerli teknolojiler ile savunmak
gerekmektedir.
Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde
ülkemizdeki yerli siber güvenlik ürün ve hizmetlerinin
yaygınlaştırılması, nitelikli insan kaynağının
yetiştirilmesi, yeni fikirlerin yeni markalara dönüşmesi
ve üyelerinin ürün/hizmetlerinin dünyadaki rakipleri
ile küresel alanda rekabet edebilecek seviyeye
çıkarmasana yardımcı olmak üzere 2018 yılında hayata
geçirilmiştir. Hali hazırda 2000 üzerinde öğrenciye
başlangıç seviyesinden teknik uzmanlık seviyesine
kadar eğitimler verilmiş, 6 farklı ülkede üyelerinin ürün
ve hizmetlerini sergileyip yeni müşteriler bulmasına
aracılık etmiş, birçok girişimcilik programı düzenleyerek
ülkemizin gençlerinin fikirlerinin şirkete ve markaya
dönüşmesine destek olmuştur.
Kümelenmenin kuruluş amaçlarından bir tanesi yabancı
pazarda rekabet edebilen markalar yaratmak ve destek
olmaktır. Kümelenme üyesi firmaların geliştirdiği
ürün ve hizmetlerin şu anda 65 farklı ülkeye ihraç
edildiğini biliyoruz. Ancak bundan çok daha fazla
potansiyelimizin olduğu da bir gerçektir. Yurt dışı
pazara yönelik firmalarımızı, hedef pazarlar özelinde
destekliyoruz. Fikirlerin şirkete, şirketlerin markaya
dönmesi için ciddi destekler veriyoruz. Bu sayede
yeni girişimleri küresel oyuncular yapmak istiyoruz.
Bu yönde attığımız adımlar ile, kurulduğumuz tarihten
itibaren şirketleştirdiğimiz fikirleri şimdi küresel pazara
sokmak üzere destek mekanizmaları oluşturuyoruz.

Yurt dışı pazara yönelik
firmalarımızı, hedef pazarlar
özelinde destekliyoruz.
Fikirlerin şirkete, şirketlerin
markaya dönmesi için ciddi
destekler veriyoruz. Bu
sayede yeni girişimleri küresel
oyuncular yapmak istiyoruz.
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MAKALE

TEKNOKENTLERDE
HİZMET VEREN
ÖĞRETİM ÜYELERİ
İLE İLGİLİ VERGİSEL
HUSUSLAR
Güven AYYILDIZ
Arge Ve Teknokent Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Teknokentlerdeki yönetici şirketler
ve diğer işletmeler projelerde
öğretim üyelerinden danışmanlık,
mentörlük ve benzeri birçok hizmet
alırlar. Bu hizmetlerin verilme şekline
bağlı olarak da vergileme işlemleri
değişmektedir. Teknokent özelinde
öğretim görevlilerinin vergisel
durumlarına bu yazıda yer verilecektir.
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*Yayınlanan yazıdaki kullanılan kaynakların, görüşlerin,
bulguların, sonuçların ve her türlü içeriğin sorumluluğu
yazara ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına
konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazara
aittir. Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu
ve İşletici A.Ş. (Bilkent CYBERPARK) CYBERSPOT
Dergisi, yayınlanan yazıların içeriği ile ilgili herhangi
bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu kaynakların
kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici
A.Ş. (Bilkent CYBERPARK) sorumlu değildir.

öğretim görevlisi Bayan (B)’nin Üniversite adına,
TÜBİTAK tarafından desteklenen ve teknokentte
gerçekleştirilen bir projede çalışmak üzere
görevlendirilmesi halinde, ödemelerin proje sahibi
firma tarafından doğrudan üniversiteye yapılması ve
üniversite tarafından da öğretim görevlisine ücret
verilmesi durumunda söz konusu ödemeler gelir
vergisinden istisna edilemeyecektir.2

2. Ücret ile Serbest Meslek Farkı ve Vergisel
Yansıması
Gerçek kişilerin şahsi emekleri ile elde ettikleri
gelir, ücret ya da serbest meslek kazancı olarak
vergilendirilir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 61. maddesine göre
ücret;
• İşverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak
çalışanlara,
• Hizmet karşılığı verilen

1. Ücretli Personel Olarak Teknokent
İşletmelerinde Çalışan Öğretim Görevlileri
5746 sayılı Ar-Ge Kanunu’na göre, kamu personeli
Ar-Ge projelerinde çalışsa dahi, alacağı ücrete teşvik
uygulanmaz. Öte yandan, Teknopark Kanunu’nda kamu
görevlilerine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Buna
göre;
• 5018 sayılı Kanun eki listelerdeki kamu kurum ve
kuruluşlarında,
• Yerel yönetimlerde,
• Döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan
fonlarda, kefalet sandıklarında,
• Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında,
• 5018 sayılı Kanun kapsamı dışındaki özel bütçeli
kamu idarelerinde
çalışan tüm kamu görevlileri (devlet üniversitelerinde
çalışan öğretim üyeleri dahil), teknoparklardaki
şirketlerde çalıştıkları takdirde istisnadan yararlanabilirler.
Örneğin; A Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alex de
Souza’nın B Teknopark’taki (X) Limited Şirketinden aldığı
ücreti gelir vergisinden istisna olacaktır.1
Ancak teknokent işletmelerinin bir üniversite veya başka
bir şirket aracılığıyla personele yaptığı ödemeler, gelir
vergisinden istisna edilmeyecektir.

para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatlerdir.
İşverenler ise, hizmet erbabını işe alan, emir ve
talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel
kişilerdir.
GVK’nın 65. maddesine göre, her türlü serbest
meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest
meslek kazancıdır.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi
mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya uzmanlığa
dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene
tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam
ve hesabına yapılmasıdır.
Serbest meslek faaliyetini mutat (olağan) meslek
halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest
meslek faaliyetinin yanında, meslekten başka bir iş
veya görev ile devamlı olarak uğraşılması serbest
meslek faaliyetinin niteliğini değiştirmez.
Buna göre, 4691 sayılı Kanun kapsamındaki istisnaya
sadece ücret gelirleri dahil olduğundan, işletmelerde
ücretli olarak çalışmayan ve serbest meslek erbabı
olan kişilerden (mühendis, mimar, doktor, avukat,
mali müşavir vs.) alınan hizmetler karşılığında
ödenen tutarların gelir vergisi istisnası kapsamında
değerlendirilmesi mümkün değildir.

Örneğin; Marmara Üniversitesinin kadrosunda bulunan

Örneğin; Teknokentte faaliyette bulunan (X) A.Ş.,
yazılım projesi kapsamında akademisyenlere

1. Ankara VDB’nin 18.09.2013 tarih ve 38418978-120[61-13/
12]-1035 sayılı özelgesi.

2. Gümüşhane Defterdarlığının 14.04.2017 tarih ve
22202903-010.01-5 sayılı özelgesi
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danışmanlık ücreti ödemektedir. Bu
akademisyenlerin;
• Bölgede faaliyette bulunan şirkete tabi ve bağlı
olarak çalışmaları (personel ile şirket arasında
bir hizmet sözleşmesi imzalanmış olması)
halinde, bunlara yapılacak ödemelerin ücret
olarak kabul edilmesi, bölge içerisinde çalışılan
sürelere ait ücretlerin 4691 sayılı Kanun’un
geçici 2. maddesi uyarınca, gelir vergisinden
istisna edilmesi ve ücret olarak yapılan
ödemelerin ücret bordrosu ile belgelendirilmesi,
• Bölgede faaliyette bulunan şirkete tabi ve bağlı
olmaksızın kendi nam ve hesaplarına çalışmaları
halinde, bunlara yapılacak ödemelerin serbest
meslek kazancı olarak kabul edilerek, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre
%20 gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması
gerekmektedir.3 Ayrıca serbest meslek
ödemeleri, şirkete düzenlenecek serbest meslek
makbuzu ile belgelendirilecek ve bu ödemeler
KDV’ye tabi olacaktır.4
Örneğin; Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı’nda
faaliyette bulunan (Z) A.Ş.’nin, üniversitelerin
akademisyen kadroları ve konunun uzmanlarından
aldığı danışmanlık ve proje hizmetleri %18 KDV’ye
tabi olacaktır. Ancak, akademik personelin
şirkete tabi ve bağlı olarak çalışması halinde,
bunlara yapılacak ödemeler ücret olarak kabul
edileceğinden, söz konusu ücret ödemeleri
KDV’nin konusuna girmeyecek ve bu ödemeler
üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.
Akademisyenlerin çok büyük bir kısmı,
3. İstanbul VDB’nin 19.06.2012 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.G.20-1935 sayılı özelgesi.
4. Büyük Mükellefler VDB’nin 18.08.2011 tarih ve
B.07.1.GİB.4.99.16.02-4691/Geçici-2-90 sayılı özelgesi.
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teknokentlerde verdikleri danışmanlık hizmetlerini
“arızi” olarak gerçekleştirmektedirler. Bu şekilde
verilen danışmanlık hizmetleri için serbest
meslek makbuzu düzenlenmesine ve bu
hizmet için KDV hesaplanmasına gerek yoktur.
Diğer yandan teknokent yönetici şirketleri ile
teknokent işletmeleri, akademisyenlerden aldıkları
bu şekildeki hizmetler için “gider pusulası”
düzenlemek zorundadır. Gider pusulası ile
belgelendirilen hizmet bedelleri üzerinden de, %20
gelir vergisi stopajı yapılacaktır.
Örneğin; B Teknopark’ta faaliyet gösteren (Y) A.Ş.,
öğretim görevlisi Bayan (M)’den 1 ay süreyle ve
4.000 TL bedelle danışmanlık hizmeti almıştır.
Bu durumda (Y) A.Ş., Bayan (M)’ye gider pusulası
düzenleyecek, ödeme üzerinden (4.000 x %20)
800 TL tevkifat yapacak ve Bayan (M)’ye 3.200 TL
verecektir. Bu işlem KDV’ye de tabi olmayacaktır.

3. Yönetici Şirketlerde Çalışan ve/veya Bu
Şirketlere Hizmet Veren Akademisyenler
Ar-Ge faaliyetinde görev alsın/almasın, teknik
personel kapsamında olsun/olmasın; teknokent
yönetici şirketleri bünyesinde çalışan personelin
ücretlerine gelir vergisi istisnası uygulanması
mümkün değildir.
Gelir İdaresi’nce verilen özelgede de, “(Yönetici
şirket olarak) Bölge içinde veya dışında bulunan
firmalara vermiş olduğunuz Ar-Ge teknik
danışmanlık ve proje danışmanlığı hizmetleri
faaliyetlerinde fiilen görev alan yönetim kurulu
ve danışma kurulu üyeleri ile Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan emekli olan ve şirket bünyesinde
genel müdür olarak çalışan personele bu
çalışmaları karşılığında ödenen ücretlerin gelir
vergisi ve damga vergisinden istisna edilmesi

4. Şirket ortağı olan öğretim görevlilerinin
elde ettikleri ücretler
4691 sayılı Teknokent Kanunu’na göre,
teknoparklarda görevlendirilen öğretim üyelerinin
bölgede elde edecekleri gelirler üniversite
döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Öğretim
elemanları, üniversite yönetim kurulunun izniyle
yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek
amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu
bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin
yönetiminde görev alabilirler.

mümkün bulunmamaktadır.”5 denilmiştir.
Yönetici şirkette görev alan üniversite personeli ile
diğer uzman kişiler de gelir vergisi istisnasından
yararlanamaz.
Örneğin; Ostim Teknokent’te, Ar-Ge ve tasarım
faaliyetinde bulunmak isteyen girişimcilerin
projelerini değerlendirmek üzere oluşturulan
komisyonda (hakem heyetinde) part-time
görevlendirilen üniversite öğretim üyeleri ve
uzman kişilerin, hizmet sözleşmesine bağlı olarak
gerçekleştirdikleri faaliyetin Ar-Ge kapsamında
değerlendirilmesi mümkün olmadığından ve 4691
sayılı Kanun’un 3. maddesinde yer alan “Ar-Ge
personel” tanımı ile “Destek Personeli” tanımı
kapsamında değerlendirilemeyeceğinden söz
konusu personele ait ücretlerin gelir vergisinden
istisna edilmesi mümkün değildir.6
Hakem heyetinde görevlendirilen sektör uzmanı
ve öğretim elemanlarının, yönetici şirkete tabi
ve bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına
çalışmaları halinde, bunlara yapılacak ödemeler
serbest meslek ödemesi olarak kabul edilecek
ve %20 tevkifat uygulanacaktır. Verilen hizmetin,
arızi serbest meslek faaliyeti kapsamında
değerlendirilmesi halinde KDV hesaplanmayacak;
devamlı yapılan serbest meslek faaliyetinde ise,
uzmanlar ve öğretim elemanlarının serbest meslek
makbuzu düzenlemesi ve KDV hesaplaması
gerekecektir.7

Böylece, üniversitelerde görevli öğretim üyelerine,
teknoparklara ilişkin ayrıcalık tanınmış ve bu
bölgelerde ticari faaliyet gerçekleştirmelerine izin
verilmiştir.
Kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye
şirketlerinin ortakları, genellikle şirketlerde
bordrolu/ücretli personel şeklinde çalışmaktadır.
Sermaye şirketlerinin ortaklarından bağımsız tüzel
kişiliği bulunmakta ve 3. kişilere karşı da tüzel kişilik
sorumlu olmaktadır.
Bu çerçevede, teknokentteki firmalarda fiilen
çalışan şirket ortaklarına bu çalışmaları karşılığında
ödenen ücretler, diğer şartları da taşıması
kaydıyla 4691 sayılı Kanun’da yer alan gelir
vergisi istisnasından faydalandırılacaktır. Ayrıca,
şirket ortağı olan ve aynı zamanda fiilen Ar-Ge
faaliyetlerinde çalışan öğretim görevlilerine yapılan
ücret ödemelerinin de gelir vergisinden istisna
edilmesi mümkündür.8
Ar-Ge faaliyetlerine fiilen katılan yönetim kurulu
üyelerine bu çalışmaları karşılığı ödenecek ücretler
için diğer şartları da taşıması kaydıyla, gelir vergisi
istisnası uygulanacaktır.9

5. İstanbul VDB’nin 29.01.2018 tarih ve 62030549125[10-2015/51]-93748 sayılı özelgesi.
6. Denizli VDB’nin 07.09.2015 tarih ve 51421814-120[612015-78]-152 sayılı özelgesi.

8. İstanbul VDB’nin 01.03.2012 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-809 sayılı özelgesi

7.Erzurum VDB’nin 08.03.2017 tarih ve 30094508125.05[2016/2.3]-14 sayılı özelgesi.

9. İstanbul VDB’nin 03.11.2011 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-1971 sayılı özelgesi.
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Gürcistan-Türkiye İş Forumu’nun
2.’si Gerçekleştirildi

Bilkent CYBERPARK
tarafından bu yıl ikincisi
düzenlenen Gürcistan-Türkiye
İş Forumu, 10-12 Aralık 2019
tarihlerinde, Ankara’da
gerçekleştirildi.
İş forumu, Bilkent CYBERPARK
Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN,
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri
Grup Başkanı Mustafa ÖZÇELİK
ve Gürcistan Ankara Büyükelçisi
George JANJGAVA’nın açılış
konuşmaları ile başladı.
Bilkent CYBERPARK Genel
Müdürü Faruk İNALTEKİN
etkinliğin açılışında yaptığı
konuşmada, “Haziran ayında
gerçekleştirdiğimiz forumun bugün
burada ikincisini düzenlemekten
dolayı memnuniyet duyuyoruz.
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Amacımız ilk forumda kurmuş olduğumuz ilişkileri devam ettirmek
ve geliştirmektir. Gürcistan ve Türkiye arasındaki yıllık ticari
aktiviteler 1.5 milyar dolar civarındadır. Bu ikinci forumla birlikte,
amacımız yalnızca bu rakamı artırmak değil; aynı zamanda bu
rakamın içinde yer alan ileri teknoloji oranını yükseltmektir” dedi.
Bilgi teknolojileri, siber güvenlik, savunma ve telekomünikasyon
gibi alanlarda faaliyet gösteren 12 Türk ve 14 Gürcü firma ve
kurumun katılımı ile gerçekleştirilen iş forumunda, iki ülke arasında
potansiyel iş birlikleri yaratılması için firma ziyaretleri ve 70’in
üzerinde bire bir (B2B) görüşme gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında
Gürcistan’dan Georgian Telecommunication ve Türkiye’den
Privia Security firmaları arasında siber güvenlik alanında iş birliği
sözleşmesi de imzalandı.

GÜNCE

Bilkent CYBERPARK KOBİ’ler ve
Bilişim Kongresi’nde
Sponsorları arasında Bilkent
CYBERPARK’ın da yer aldığı,
Teknoloji Bölgeleri Derneği 3. Ankara
KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi, 19 Eylül
2019 tarihinde Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nda
(BTK) düzenlendi.
Zemana ve Apinizer firmalarının da stant
açarak ürün ve hizmetlerini tanıttığı
kongrede, girişimcilik ekosisteminde yer
alan birçok firma sahibi, akademisyenler
ve teknoloji sektöründe çalışanlar,
konuşmalarıyla programı verimli hale
getirdi.

Teknopark İstanbul TTO,
CYBERPARK’ı Ziyaret Etti
Teknopark İstanbul TTO
yetkililerini 10 Ekim 2019
Perşembe günü Bölgemizde
ağırladık.
Verimli geçen ziyarette potansiyel iş
birliği faaliyetlerimiz üzerine görüştük.
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Bilkent CYBERPARK’ta Geleneksel
Kuluçka Mezuniyet Töreni

Geleneksel hale getirdiğimiz Kuluçka Mezuniyet Törenimizin
altıncısı girişimciler ve sektör yetkililerinin yoğun ilgisiyle 12
Eylül 2019 Perşembe günü, Bilkent CYBERPARK
Dr. Fikret YÜCEL Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Firmalar
tarafından büyük ilgi gören törende açılış konuşmasını
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN yaptı.
“Başarı Hikayeleri” bölümünde girişimcilik hayatına CYBERPARK’ta
başlayan Hercules Biyomedikal kurucu ortakları Erhan ERTAN ve Mert
ERGENECİ, geliştirdikleri EMG sensörü gömülü giyilebilir ürünleri
ile hem yurt içi hem yurt dışında katıldıkları programları ve aldıkları
yatırım süreçlerini aktardılar.
Törende, hem verdiği mentörlüklerle hem de yaptığı konuşmalarla
sektörün iddialı isimlerinden Doğan TAŞKENT, “Fark Yaratan
Girişimilik ve Açık İnovasyon” teması ile keyifli bir sunum
gerçekleştirdi. Hem Türkiye hem de dünya üzerinde fark yaratan
girişim örneklerine ve sorun-çözüm ilişkilerine değinen TAŞKENT’in
konuşmasının ardından günün anlam ve önemi olan sertifika ve
madalya takdimine geçildi. Kuluçkadan mezun olan tüm firmalarımız
tek tek sahneye davet edilerek madalya ve sertifikalarını aldılar.
Bu sene bir ilke daha imza atan Bilkent CYBERPARK, 15 yıldır
bünyesinde yer alan firmalara da teşekkürlerini sunmak amacı ile
plaket takdim etti.
Son olarak kuluçka süreleri boyunca 2018-2019 yıllarında yerli ve
yabancı yarışmalarda derece alan ve finale kalan girişimciler, kendileri
için özel olarak tasarlanan CYBERPARK Kuluçka Gurur Tablosu’na
brövelerini asarak başarılarını ölümsüzleştirme imkanına sahip oldular.
Tören, yaza veda partisi eşliğinde networking ile son buldu.
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2019 yılında
22 firmamızın kuluçka
programından mezun
olduğunu biliyor
muydunuz?

CYBERPA
RK
Yaza Ved
a Etti

Elektronik
Müzik Eğitimi

CYBERPA
RK yöneti
mi v
sakinleri 12
Eylül 2019 e tüm
her yıl ge
leneksel o Perşembe günü
larak düze
yaza veda
nlenen
partisinde
bir araya
geldi.

Elektronik Müzik Kompozisyonu ve
Prodüksiyonu Eğitimi, Bilkent CYBERPARK
ve KV331 iş birliğinde 14 Eylül 2019
Cumartesi günü gerçekleşti.
Elektronik müziğin geçmişten günümüze değişimi
hakkında bilgiler verilen etkinlikte Drum & Bass,
Trance, House, Techno, Breaks, Funk/Soul/
Disco gibi elektronik müzik tarzları incelenerek;
bu tarzların ses, aranje, efekt ve mix denemeleri
yapıldı, tarihçeleri öğrenildi. Bu müzik tarzları
üzerinden ses tasarımı ve ses örneklemeri üzerine
yapılan çalışmalarla son bulan etkinlik, katlımcılar
tarafından yoğun ilgi gördü.

Startup’lar için Proje Yönetimi
Semineri
18 Eylül Çarşamba günü, Bilkent
CYBERPARK ev sahipliğinde
“Startup’lar için Proje Yönetimi
Semineri” gerçekleşti.
Özellikle teknik alana odaklanan ve proje
yönetiminde daha zayıf kalan startupların
gelişimine fayda sağlamak amacıyla
düzenlenen etkinlikte, proje yönetim
teknikleri ve metot kullanımları da ele
alındı.
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
7. Koordinasyon Toplantısı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 7.
Koordinasyon Toplantısı Gebze Organize
Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark ev
sahipliğinde 3-4-5 Ekim 2019 tarihlerinde,
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
himayesinde Gebze’de 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 yedincisine Gebze
Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark ev
sahipliği yaptı.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge
Teşvikleri Genel Müdürü Sn. Muhammet Bilal
MACİT’in konuşması ile başlayan toplantı;
teknokent yönetici şirketlerin bilgi ve tecrübe
paylaşımlarının yanı sıra T.C. Ticaret Bakanlığı,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Sosyal
Güvenlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma
Kurumu, İŞKUR, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Derneği (TGBD), GOSB Teknopark kurumları
tarafından gerçekleştirilen sunumlarla devam etti.

ING Pace İnovasyon Yönetimi Eğitimi
23 Kasım 2019, Cumartesi günü Bilkent
CYBERPARK ev sahipliğinde ING Pace
İnovasyon Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi.
Ekosistemde en çok geçerliliği olan inovasyon
yöntemlerinin, hedef pazara daha hızlı giriş
sağlaması amacıyla, ürün ve hizmetlerin müşteri
odağına çevrilmesinin işlendiği eğitim, ING Bank
Müşteri Deneyimi ve İnovasyon Yönetimi birimi
tarafından sağlandı. Design Thinking, Experiment
Design ve Business Canvas konularının ele alındığı
eğitimde; örnek vaka çözümleri ve ekip sunumları
ile katılımcılar da aktif rol aldı.
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Bilkent CYBERPARK Avrupa
Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi
Konferansı için Sırbistan’da
Bilkent CYBERPARK, Avrupa Komisyonu Ortak
Araştırma Merkezi (JRC) tarafından 15-16 Ekim
2019 tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da
düzenlenen “Unveiling Serbia’s Smart Specialisation
Strategy and Exploring the Role of Incubators,
Accelerators and S&T Parks in Delivering Sector
Specific Support in the Western Balkans and SouthEast Europe” konferansına katıldı.
Batı Balkanlar ve Avrupa ülkelerinde uygulanan “Akıllı
Uzmanlaşma” alanında uygulanan programlar ve faaliyetler
üzerine odaklanılan konferansa; farklı ülkelerden TGB, TTO,
kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Programda; destek
mekanizmalarının başarılı uygulama örnek ve deneyimleri, iş
birlikleri, inovasyon stratejilerinin yönetimi konuları üzerinde
duruldu.

Bilkent Üniversitesi Öğrencilerine
Girişimcilik Ekosistemi ve BİGG
MARKA Programı Tanıtımı
Bilkent CYBERPARK, 4 Ekim 2019
tarihinde Bilkent Üniversitesi
öğrencilerini ağırladı. GE401-402
dersi kapsamında, Mühendislik
Fakülteleri ve İşletme Fakültesi
öğencilerine girişimcilik ekosistemi
ve BİGG MARKA programı tanıtıldı.

Bilkent Üniversitesi GE401-402 dersleri
çerçevesinde yapılan iş birliği ile dersi almaya
hak kazanan öğrencilere BİGG MARKA
programına katılım hakkı sunuluyor. Katılan
öğrencilere, bu iş birliği ile derste geliştirecekleri
projeyi gerçek hayata geçirme fırsatı veriliyor.
BİGG MARKA programına ve girişimciliğe
daha fazla öğrenci çekebilmek amacıyla
yapılan tanıtım sunumunda girişimciliğin
temelleri, inovasyon, teknoloji ve BİGG MARKA
programında yer alan eğitimler ve bire bir iş
geliştirme ve dikey mentorluklar anlatıldı.
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Sosyal Güvenlik,
Ar-Ge Teşvikleri ve
Gümrük Hizmetleri
Semineri

Ankara, Trakya ve
Mevlana Kalkınma
Ajansları Bilkent
CYBERPARK’ta

11 Ekim 2019, Cuma günü Bilkent CYBERPARK
ev sahipliğinde ve EY Türkiye iş birliğinde,
Sosyal Güvenlik, Ar-Ge Teşvikleri ve Gümrük
Hizmetleri Semineri gerçekleştirildi.

Bilkent CYBERPARK, 31 Ekim 2019
tarihinde üç farklı kalkınma ajansını
Bölge’de ağırladı.

CYBERPARK firmaları ile EY Türkiye ve hizmet
verdiği kurumların katıldığı etkinlikte sosyal güvenlik
hizmetleri, Ar-Ge ve yatırım teşvikleri, gümrük
hizmetleri gibi konu başlıkları detaylı bir şekilde ele
alındı.
Kahve sohbetleri eşliğinde gerçekleşen etkinlik,
katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile son
buldu.

CYBERPARK tanıtım sunumunun ardından, heyet
ile ileride gerçekleşebilecek olası iş birlikleri
üzerinde konuşuldu.
Ankara Kalkınma Ajansı’nın çıkmış olduğu çağrı
sonucunda desteklenmeye hak kazanan ve yurt
dışı ayağı Estonya’da gerçekleşen DOPING XL
Hızlandırıcı Programı’nın tanıtımı ve program
sonucunda elde edilen sonuçlar üzerinde
görüşülerek verimli bir toplantı gerçekleştirildi.

CYBERPARK’ın Minik Ziyaretçileri
ABC Eğitim Kurumları’nın 6. sınıf öğrencileri
11 Ekim 2019 Cuma günü Bilkent CYBERPARK’ı
ziyaret etti.
Bilkent CYBERPARK ve girişimcilik hakkında bilgi
verdiğimiz etkinlikte, 60 öğrenci girişimcilerimiz ile
bir araya geldi. Firmalarımızdan Kuixo, Artı Boyut
ve KV331 öğrencilerle ürün ve hizmetleri hakkında
bilgi paylaştı. Etkinlik sonunda öğrenciler KV331’den
Gerçek DORMAN eşliğinde vücut perküsyonu
tekniğiyle kendi ritmlerini yarattılar.
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Kurumsal İnovasyon
Yönetimi ve Kurum
İçi Girişimcilik
Semineri

Firmalarımızdan Sistematik İnovasyon
iş birliğinde düzenlenen Kurumsal
İnovasyon Yönetimi ve Kurum
İçi Girişimcilik Semineri, Bilkent
CYBERPARK firmalarının katılımı ile 15
Ekim 2019 tarihinde Dr. Fikret Yücel
Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Sistematik İnovasyon firması kurucusu
Dr. Bülent GÜMÜŞ seminerde yaptığı
konuşmada, firmaların yenilikçi inovasyon
süreçlerini nasıl tasarlayabileceği ve kurum
içi girişimcilik mekanizması kurarak şirket
içi verimlilik oranının nasıl artırılabileceğine
yönelik ipuçları paylaştı.
Seminerin yanı sıra kahve sohbetleri ile
networking yapma imkanı bulan firmalar,
olası iş birlikleri üzerine de fikir alış verişinde
bulundu.

TAD Koleji
Öğrencileri
CYBERPARK’ı
Ziyaret Etti

İtalya Uzay Ajansı
(ASI) Bölgemizi
Ziyaret Etti
İtalya Uzay Ajansı (ASI) İnovasyon ve
Teknoloji Transfer Sorumlusu Dave
ANILKUMAR ve İtalya Büyükelçiliği
yetkililerini 2 Ekim 2019 Çarşamba günü
Bölgemizde ağırladık.

Türk Amerikan Derneği (TAD) Koleji
ilkokul ve ortaokul öğrencileri 25
Kasım 2019 Pazartesi günü Bilkent
CYBERPARK’ı ziyaret etti.
Bilkent CYBERPARK ve girişimcilik hakkında
bilgi verdiğimiz etkinlikte 25 öğrenci
girişimcilerimiz ile bir araya geldi.
Firmalarımızdan Artı Boyut, KV331 ve Creasaur
öğrencilerle ürün ve hizmetleri hakkında bilgi
paylaştı.
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CYBERPARK Startup İstanbul’da!
18-21 Ekim 2019 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilen
etkinliğin sponsorları arasında
bulunan Bilkent CYBERPARK,
Startup İstanbul’a 5 firması ile
katıldı.
Firmalarımızdan Neurocess, yüzlerce
startup arasından finale kalan 10 startup
arasından, Startup Estonia Özel Ödülü’ne
layık görüldü.
Bu yıl 7. si düzenlenen Startup İstanbul
etkinliği, Asya ve Avrupa bölgeleri
arasında köprü misyonu edinmiş büyük
çaplı bir startup etkinliği olarak; her
sene bölgedeki önemli yatırımcıları,
girişimcileri ve kurumsal uzmanları bir
araya getiriyor.

CYBERPARK’ta Şirketleşen
BİGG MARKA 2018 - 1. ve 2.
Dönem Girişimcileri Toplandı
BİGG MARKA, 2018-1 ve 2. döneminde iş fikirleriyle programa
katılarak TÜBİTAK tarafından hibe almaya hak kazanan ve Bilkent
CYBERPARK bünyesinde şirketleşen girişimcileri 29 Kasım’da bir
araya getirdi.
Etkinlikte firmaların mevcut projelerinden haberdar olmak, potansiyel
iş birliklerini BİGG MARKA girişimcileri arasında geliştirmek, ihtiyaçları
belirleyerek yatırımcı ve müşteri görüşmelerinin sağlanması ve şirketlerin
birbirleri arasındaki iletişimin devamlılığını sağlamak amaçlandı.
Bilkent CYBERPARK, TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimcilik (BİGG)
Programı’nı 2015 yılından beri Uygulayıcı Kuruluş olarak BİGG MARKA adıyla
yürütüyor.
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CYBERPARK WEIF 2019’da!
Genel Müdürümüz Faruk İNALTEKİN,
12-13 Kasım 2019 tarihlerinde Bahreyn’in
başkenti Manama’da düzenlenen
Uluslararası Girişimcilik, İnovasyon
ve Yatırım Konferansı’nda sunumunu
gerçekleştirdi.
Konferansta dijital devrim, girişimcilik,
inovasyon ve sanayi 4.0 konuları üzerinde
duruldu. Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü
Faruk İNALTEKİN, Girişimcilik Ekosistemi
panelinde, Kuluçka Merkezlerinin Yönetimi
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Bilkent TTO ile USİMP Ulusal Patent
Fuarı’ndayız
Bilkent TTO ile birlikte Üniversite-Sanayi İş Birliği Merkezi Platformu tarafından 27-28 Kasım
2019 tarihlerinde İstanbul-Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlenen Ulusal Patent Fuarı ve
Üniversite-Sanayi İş Birliği Ulusal Kongresi’ne katıldık.
Hem akademisyenlerin hem de firmaların patentlerinin sergilendiği kongrede, aynı zamanda düzenlenen
panellerde katılımcılara faydalı bilgiler aktarıldı.
Türkiye genelindeki Teknopark ve TTO’ların katıldığı kongrede, katılımcılar birbirleriyle ve panelistlerle
networking şansı da yakaladılar.
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Bilkent CYBERPARK,
TEKNOFEST’te!

Bilkent CYBERPARK, T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nın ev
sahipliğinde bu yıl 2.’si düzenlenen
TEKNOFEST’e katıldı. 17-22 Eylül
2019 tarihleri arasında Atatürk
Havalimanı’nda gerçekleşen
organizasyonda; havacılık, uzay ve
teknoloji alanında faaliyet gösteren
birçok firma yer aldı.
1.700.000’in üzerinde ziyaretçinin
katıldığı fuar yoğun ilgi gördü. Bilkent
CYBERPARK firmalarından; kapalı alan
konumlandırma ve süreç verimliliği
sistemleri “Trackr” ile Monty Labs,
savunma sanayiine yönelik geliştirdiği
ürünleri “Elektromanyetik Kavrama” ve
“Kemik İletimli İletişim Sistemi” ile Proino,
kendi üretimleri olan 3D yazıcıları ile
ArtıBoyut, mikromobilite uygulaması
olan “HOP” ile Innology ve “synthmaster”
müzik yazılımı ile KV331 stantta yer alarak
genç girişimciler ve inovasyon alanına
merak duyan birçok katılımcı ile bir araya
gelme fırsatı buldu.
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Yerelde Endüstri 4.0 İzleme Grubu
Kurulması Projesi Kapsamında
Fabrika Ziyaretlerimiz
Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, Bilim ve
İnovasyon Derneği (TABİD) tarafından yürütülen
ve Avrupa Birliği’nce fonlanan Yerelde Endüstri
4.0 İzleme Grubu Kurulması Projesinin “en iyi
firma ziyaretleri” kapsamında çeşitli fabrika
gezileri düzenlendi.
Projenin iştirakçisi olarak Kocaeli’deki Siemens,
Eskişehir’deki Arçelik fabrikalarını ve Ankara Sincan
Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Karba Otomotiv’i
Kasım ayı içinde ziyaret ederek, uyguladıkları endüstri
4.0 yeniliklerini yerinde inceledik.
Proje kapsamında izleme grubunda yer alan temsilcilerle
beraber gerçekleştirilen fabrika ziyaretlerinin ardından
düzenlenen toplantılarda proje çıktıları üzerinde
görüşmeler gerçekleştirildi.

İSBAK, Bilkent
Üniversitesi ve
CYBERPARK İş
Birliği Toplantısı
Yaşanabilir şehirler için özgün, yenilikçi,
sürdürülebilir teknoloji ve sistemleri planlamayı,
geliştirmeyi ve uygulamayı hedefleyen İstanbul
Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK),
potansiyel iş birlikleri kurma amacı ile 20
Aralık 2019 Cuma günü Bilkent TTO aracılığıyla
Bilkent Üniversitesi’nde akademisyenler ve
firmalarımızla bir araya geldi.

Açılış, tanışma ve akademisyenlerin sunumlarının
ardından firmalarımızdan Meteksan Savunma’yı
ziyaret eden İSBAK yetkilileri; aynı zamanda
Innology, JeoIT, Şehir Teknolojileri ve Simsoft’un
akıllı şehir teknolojilerine yönelik projelerine ait
sunumlarını dinledi. Firmaların yenilikçi ve yüksek
teknoloji içeren projeleri üzerine görüşlerin
paylaşıldığı toplantı oldukça verimli geçti.
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BilgeAdam
Teknoloji
Günleri, Bilkent
CYBERPARK’ta
Başlıyor

Siber Güvenlik
Hackathon’u
“HACKATHOR”
CYBERPARK’ta
Tükiye Siber Güvenlik Kümelenmesi
ve Bilkent Young Entrepreneurs
Society (YES) tarafından düzenlenen
Siber Güvenlik Hackathon’u
HACKATHOR, 30 Kasım-1 Aralık 2019
tarihlerinde Bilkent CYBERPARK ev
sahipliğinde gerçekleşti.

Bilkent CYBERPAK kahvaltı etkinlikleri
kapsamındaki BilgeAdam Teknoloji
Günleri serisinin ilk etkinliği, PMI
Çerçevesinde Proje Yönetimi Semineri,
27 Kasım 2019 tarihinde Bilkent
CYBERPARK ev sahipliğinde gerçekleşti.
Kahvaltıda gerçekleşen keyifli bir sohbetin
ardından seminerde, proje yönetimi terminolojisi,
başarılı proje yönetimi teknikleri ve süreçleri gibi
konular ele alındı. Bölgede yer alan firmaların
kapasite artırmasına yönelik gerçekleşen Bilge
Adam Teknoloji Günleri etkinlikleri, farklı başlıklar
ile devam edecek.
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Farklı üniversitelerden 17 ekibin mücadele
ettiği siber güvenlik temalı hackathon, 30
Kasım Cumartesi günü açılış konuşmaları
ve girişimcilik sunumları ile başladı. 1 Aralık
Pazar günü devam ederek 30 saat süren
yoğun tempolu mücadelenin ardından,
ekipler sunumlarını gerçekleştirdi ve jüri ilk
3 ekibi belirledi.

Bilkent CYBERPARK, Verimlilik ve
Teknoloji Fuarı 2019’da!
Bilkent CYBERPARK, bu yıl 2.si
düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji
Fuarı’na katıldı. 31 Ekim-3 Kasım
2019 tarihlerinde ATO Congresium’da
gerçekleştirilen fuar ile ülkemizde
verimliliğin artırılmasına katkı sağlayan
teknolojik ürünlerin sergilenmesi
amaçlandı.
“Gelecek için Teknolojiler” temasıyla
gerçekleşen fuarda Bilkent CYBERPARK
yoğun ilgi gördü. Bilkent CYBERPARK
firmalarından Artı Boyut, Monty Labs,
Bimetri, Altosec, Smartict, Turk AI, Ark Signer,
Teknokar, Karel, Simsoft, KV331, Microsoft
ve Onezero; genç girişimciler ve inovasyon
alanına merak duyan birçok kişi ile bir araya
gelme fırsatı buldu.
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Tech Ankara Proje Pazarı’nda
CYBERPARK’tan Girişimcilere
Tam Destek

Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen “Tech
Ankara Proje Pazarı”, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü ATO
Congresium’da gerçekleştirildi. Girişimcilik ekosisteminde
yer alan tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan proje
pazarına yapılan 500’ün üzerinde başvurudan 100 proje fuar
alanında ürünlerini sergileme şansı yakaladı. Seçilen bir girişimci
bir yıllık CYBERPARK ofis ödülünün sahibi oldu.
Sosyal fayda, çevre ve katma değer gibi kritelerlere göre iş fikirlerinin
seçildiği proje pazarında, Bilkent CYBERPARK’tan 9 firma 10 projeyle yer
aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY’ın açılış konuşması ile
başlayan Tech Ankara Proje Pazarı’nda, yatırımcı sunumları için seçilen
ilk 10 proje arasında Bilkent CYBERPARK firmalarından Selvi Teknoloji ve
Neurocess jüri üyelerinin karşısına çıktı.
Kıyasıya rekabetin yaşandığı elemelerde firmalarımızdan Neurocess – Tech
Ankara 2019 yılı birincilik ödülünü kazandı.
Proje Pazarı’nda yer alan Teknokent ödüllerinde Bilkent CYBERPARK Genel
Müdürü Faruk İNALTEKİN, “1 yıl boyunca ücretsiz ofis ödülü”nü Yapay
Zeka Destekli Dijital Patoloji Tarama Cihazı projesinin sahibi UGK Teknoloji
firmasına takdim etti. Sadece ofis ödülü ile kalmayıp CYBERPARK’ın
tüm firmalarına sunduğu mentörlük, danışmanlık, hızlandırıcı programlar,
kümelenme, basın ve insan kaynakları gibi tüm katma değerli
hizmetlerinden yararlanacak olan girişimciler, ekosisteme bir-sıfır önde
girme şansını yakaladılar.
Gün boyunca süren etkinliğe Ankara ekosistemi yoğun katılım gösterdi.
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13. Ankara Startup Zirvesi Gerçekleşti!

Bu sene 13.’sü gerçekleştirilen Ankara Startup Zirvesi,
500 kişinin katılımı ve 20 projenin sunumu ile 15
Aralık 2019 tarihinde Bilkent Otel’de gerçekleşti.
3 farklı kategori altında sahneye çıkan ekipler, verilen
sürelerde projelerini doğru bir şekilde aktarabilmek ve jürinin
dikkatini çekebilmek için mücadele ettiler.
Bu sene bir yenilik yapılarak Elevator Pitch (1 dakikalık
asansör konuşması sunumu) ve Final Battle (finalist
sunumları) kategorilerine ek olarak; hali hazırda şirketi ve
ürünü bulunan, daha önce yatırım almış ancak bu yatırım
sayısı ve miktarını artırmak isteyen 4 firmanın sunumlarını
gerçekleştirdikleri Big 4 Battle kategorisi eklendi.
Etkinlik öncesi, zamanı doğru kullanabilme ve sunum
teknikleriyle ilgili eğitim alan ekiplerden Elevator Pitch
kategorisindeki yarışmacılar, 1 dakikalık sunumlarını yaparken;
Final Battle ve Big 4 Battle kategorsine seçilen yarışmacılar
8 dakikalık sunumlar ile projelerini jüriye aktarma fırsatı
yakaladı.
Elevator Pitch kategorisinin birincisi; insanlara anılarını
tekrar yaşatabilecek ve aynı zamanda onların zaman ve
mekanla beraber nasıl değiştiğini gösterecek bir uygulama
olan Neverwhere olurken, Final Battle kategorisinin birincisi
verilere göre algoritmaları otomatik olarak seçebilecek bir
akıllı yazılım olan SFM Yazılım oldu. Big 4 Battle kategorisinde
ise birincilik WebRTC teknolojisini kullanarak canlı yayın
transferi yapan bir sunucu yazılımı olan Ant Media’nın oldu.
Bilkent CYBERPARK “1 yıl süreyle ücretsiz ofis ödülü”nü; 21.
yüzyılın öğrenme becerilerini geliştiren VR Çocuk projesi
alırken, “ücretsiz ön kuluçka ödülü” de yapay zeka ile işe alım
süreçlerini kolaylaştıran Linsight projesinin oldu.
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Ödüllü
Programımızı
Anlattık!

Bilkent
CYBERPARK
2020’ye
Merhaba Dedi!
CYBERPARK yöne
timi ve tüm sakinler
i
her yıl düzenlenen
geleneksel yeni yıl
partisiyle 2020’ye
büyük bir coşkuyla
merhaba dedi. 25
Aralık Çarşamba
akşamı Bilkent Ot
el’de gerçekleşen
partide, CYBERPAR
K 7. Geleneksel MI
S
Ödülleri de sahipl
erini buldu.

Bilkent CYBERPARK olarak, Uluslararası
Teknoparklar Birliği’nin (IASP) İlham
Veren Çözümler 2017 yarışmasında
“dünya birinciliği” kazandığımız B2B
Eşleştirme Metolojisi isimli projemizi,
Ekim ayında düzenlenen webinar ile
dünyanın farklı ülkelerinden sektör
temsilcileriyle paylaştık.
CYBERPARK’ın B2B Eşleştirme Metodolojisi,
uluslararası ortaklıkların kurulmasını ve ihracat
yapılmasını kolaylaştıran bir iş geliştirme
programıdır. İş birliği yapma potansiyeline
sahip farklı ülkelerden ileri teknoloji alanında
faaliyet gösteren KOBİ’leri ve kurumları
belirleyerek bir metodoloji çerçevesinde bir
araya getiren program, dikkatli bir şekilde
kurgulanmış eşleştirme teknikleri izlenerek
daha etkili hale gelmektedir. Bu metodoloji
ile yüzlerce B2B toplantısı başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmiş olup elde edilen somut
çıktılarla başarısını kanıtlamaktadır.
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• En Çok Proje Gelişt
iren Firma: KAREL
• En Çok Proje Gelişt
iren Kuluçka Firması:
MİLPOWER
• En Fazla Yeni İstihd
am Yaratan Firma:
METEKSAN SAVUNM
A
• En Hızlı Büyüyen
Firma: ZEMANA
• En Fazla Kamu De
stekli Proje Yürüten
Firma:
UMRAM
• En Çok Akademik
İş Birliği Yapan Firma
:
OMEGA-PRO
• En Çok İhracat Ya
pan Firma: C.B.K. SO
FT
• En Çok İhracat Ya
pan Kuluçka Firması:
VİVE
GAMES
• En Yüksek Yatırımı
Alan Firma: HERCUL
ES
• En Çok Stajyer Ça
lıştıran Firma: ARTIB
OY
UT
• En Çok Ürünü Olan
Firma: ANTENOM
• En Yaratıcı Ofis Öd
ülü: CREASAUR
• İş Birliği Güç Birliğ
i Özel Ödülü: KV33
1
• İş Birliği Güç Birliğ
i Özel Ödülü: MONT
Y
• MIS Özel Ödülü: VİA
BİLGİSAYAR

36. IASP Dünya
Konferansı’nda,
4. Sanayi Devrimi
Paneli!

Kısa Mesafeli
Ulaşımın Çevreci
Alternatifi HOP!
ile Tanışın
Ankara’nın ilk elektrikli scooter paylaşım
platformu HOP! Bilkent CYBERPARK’ta
faaliyete geçti. Sürüş kolaylığı,
performans ve teknolojisiyle hem
zamandan hem de enerjiden tasarruf
etmeyi sağlayan mikro-mobilite girişimi
HOP! Scooter 6 Aralık 2019 Cuma
günü düzenlenen lansman etkinliği ile
kullanıcılarla buluştu.

Genel Müdürümüz Faruk İNALTKEKİN,
24-27 Eylül 2019 tarihlerinde Fransa’nın
Nantes şehrinde düzenlenen 36. IASP
Dünya Konferansı’nda 4. Sanayi Devrimi
panelinin moderatörlüğünü gerçekleştirdi.

HOP! Scooter girişimi, insanların kısa mesafe
ulaşım ihtiyaçlarını, çevreye zarar veren
geleneksel yöntemler yerine uygulama
üzerinden sunarak; sürüşü eğlenceli ve çevreci
elektrikli araçlarla karşılayıp, kişilerin karbon
ayakizlerini azaltmayı hedefliyor.

Endüstri 4.0 temasıyla düzenlenen konferansta,
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk
İNALTEKİN, 4. Sanayi Devrimi - Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri için Riskler ve Fırsatlar
konulu panelin moderatörlüğünü gerçekleştirdi.
IASP; bilim, teknoloji ve araştırma parklarını
birbirine bağlayan dünyanın en büyük ağıdır.
Hali hazırda 400’e yakın üyesi bulunan birliğin
merkezi İspanya’dadır.

Dünya Kuluçka Merkezi
Zirvesi’ne 800 başvuru
arasından ödül alan 2
Türk Teknopark’ından
biri olduğumuzu biliyor
muydunuz?
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BİGG MARKA

biggmarka.cyberpark.com.tr

200.000 TL
HİBE İLE

ŞİRKETLEŞEBİLİRSİNİZ!

#BİGGMARKA
İLE
İŞE SAĞLAM
BAŞLA!

BİGG MARKA Programı
kapsamında, bugüne kadar
54 girişimcinin toplam
yaklaşık 10.000.000 TL
hibe alarak şirketleşmesine
destek olduğumuzu
biliyor muydunuz?

BAŞVURU ALANLARI:
• AKILLI ÜRETİM SİSTEMLERİ
(SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM)
• İLETİŞİM VE SAYISALLAŞMA
• AKILLI ULAŞIM
• TEMİZ, VERİMLİ ENERJİ
• SAĞLIK VE İYİ YAŞAM
• SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM
VE BESLENME
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biggmarka.cyberpark.com.tr
biggmarka@cyberpark.com.tr

Teknoloji tabanlı iş fikirlerinizle
hayallerinize bir adım daha yaklaşmak için

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

BİGG MARKA Yeni
Dönemi Başlıyor!
Girişimci adaylarının teknoloji tabanlı iş fikirlerini
TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Desteği Programı
kapsamında nitelikli iş planlarına dönüştürürek,
200.000 TL hibe ile şirketleşmelerini sağlayan BİGG
MARKA Programı yeni dönemine başladı!
Önceki döneminde Türkiye’nin yüksek başarı oranlarından
birine sahip BİGG MARKA programı, yeni dönemde de başarılı
girişimcileri ortaya çıkarmak için hazır.
Girişimcilerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için alanında lider
birçok kurum ile iş birliği içinde, bire bir iş geliştirme ve dikey
mentorluklar sağlayan BİGG MARKA, ilk grup girişimcileriyle
seminer programına başlıyor.
Bugüne kadar 54 girişimci ekibin toplamda 10 Milyon TL’den
fazla hibe alarak şirketleşmesine destek olan program; yeni
döneminde girişimcilerin iş planlarını oluşturmalarını sağlayan
eğitimlerle birlikte temel girişimcilik eğitimleri, mevzuatlar
ve şirketleşme süreçleri hakkında bilgilendirici seminerler
ile devam edecek. Girişimciler iş fikirlerinin teknik yönünü
kuvvetlendirmek ve müşteri doğrulamalarını yapabilmek adına,
sektörün öncü firmalarından bire bir ve dikey mentorluk alma
fırsatı yakalayacaklar.
BİGG MARKA’nın yeni döneminde iş birlikleri doğrultusunda
Başkent Enerji, Bayer, Ericsson, Karel, Netcad, STM, Oracle,
TTGV, THY, Limak Teknoloji, ING Bank ve BilgeAdam
firmalarından sektör uzmanları dikey mentorluk için
girişimcilerle buluşacak. ArtıBoyut, Nanodev, Polat Savunma
ve Venn Tasarım firmalarının yetkilileri de ekiplerin ön
prototipleme ve tasarım aşamalarına destek olacaklar. Bilkent
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) de desteği ile
yürütülen programda Bilkent TTO, akademisyen girişimcilere
özel bire bir mentorluk sağlayacak. Bunlara ek olarak,
girişimciler yatırımcı sunumlarında deneyim kazanabilmek için
Inventram, Vestel Ventures ve DCP gibi Türkiye’nin önde gelen
VC’leri ile yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirebilecek.
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16-20 March 2020
London

cybrbusiness.tech

BİLKENT TTO

www.tto.bilkent.edu.tr

Bilkent’in 8. ERC Projesi
Bilkent UNAM’dan Dr. Öğr. Üyesi Serim İLDAY, yoğun madde
fiziği konusundaki araştırmalarını desteklemek için Avrupa
Araştırma Konseyi Başlangıç Hibesi (ERC Starting Grant)
almaya hak kazandı. Kendisine dinamik adaptif sistemlerin
karmaşıklığını araştırması için önümüzdeki beş yıl süresince 1,5
milyon Avro tahsis edildi.
Dr. İLDAY, AB fonlarını yoğun madde ile istatistiksel fizik arasındaki
arayüzde yeralan derinlemesine temel bir soruyu ele almak için
kullanacak: “Dinamik adaptif bir sistem birden fazla seçenek ile karşı
karşıya kaldığında hangisini seçer ve neden?”
ERC projeleri, Avrupa’nın önde gelen bilimsel araştırmalarını yürüten
seçkin araştırmacıları destekleyen en prestijli araştırma fonu olarak
kabul edilmektedir. On iki yıllık tarihinde, ERC tarafından finanse
edilen altı araştırmacı, Nobel ödülünü kazandı. ERC projeleri, bilimsel
araştırmalarında mükemmellik göstermekle kalmayıp aynı zamanda
araştırma konularının çığır açan doğası ve uygulanabilirliği hakkında
kanıtlar sunan araştırmacıları destekliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Serim İLDAY

Dr. İLDAY’a verilen bu hibe, Türkiye’ye yoğun madde fiziği alanında
verilen ilk ERC projesidir. Ayrıca Dr. İLDAY’ın projesi, 2007 yılında ERC
finansman programının başlamasından bu yana Bilkent Üniversitesi
araştırmacıları tarafından alınan sekizinci ERC projesidir.

Bilkent’te H2020 Proje Yazma Eğitimi
25 Kasım 2019 tarihinde Bilkent UNAM’da
University College London (UCL) Avrupa Araştırma
ve İnovasyon Ofisi Başkanı Michael Browne
tarafından, Bilkent TTO iş birliğinde bir eğitim
düzenlendi.
H2020 programı altındaki ERC, MSCA ve iş birliği
projelerine odaklı yapılan eğitimde; başvuru esnasında
dikkat edilmesi gerekenler, proje yazarken önemli olabilecek
detaylar ve UCL ile olası iş birliği fırsatları üzerinde duruldu.
Bilkent UNAM öğretim üyelerinin yoğun katılımı ile
gerçekleştirilen seminer sonrasında, UCL ile iş birliklerinin
ve H2020 programına Bilkent Üniversitesi’nden yapılan
başvuruların kalitesinin artacağı öngörülüyor.
25 Kasım 2019, UNAM
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Rekabetçi Sektörler Programı
Bilgilendirme Toplantısı
Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel
Programı’nın (RYOP) (2014-2020); Program
Otoritesi, Nihai Yararlanıcıları ve Tanıtımı için
Teknik Yardım Projesi bilgilendirme toplantısı
ve Rekabetçi Sektörler Programı Bilgilendirme
Toplantısı (RSPInfo), Ankara Bilkent Otel’de
gerçekleştirildi.
Bu proje ile hem T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Avrupa Birliği Mali Programları Dairesi Başkanlığı’nın,
hem de proje yararlanıcılarının kapasitelerinin artırılması
ve programın hedef ve çıktılarının kamuoyuna
duyurulması amaçlanıyor.
Toplantıda programın birinci döneminde tamamlanmış
ve rekabetçilik alanında iyi örnek teşkil eden iki proje;
Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezi ve
Pamuk Lifi Üretiminde Bölgesel Sınai İşbirliği Projeleri
katılımcılarla paylaşıldı. Bilkent TTO olarak biz de
toplantıda yerimizi aldık.
Bilkent Otel, Ankara

6550 Sayılı Kanun Kapsamındaki
Araştırma Alt Yapıları Çalıştayı
Üniversite Sanayi İşbirliği
Merkezleri Platformu (ÜSİMP)
tarafından Ankara Ticaret
Odası’nda 6550 Sayılı Kanun
Kapsamındaki Araştırma Alt
Yapıları için Ar-Ge İnovasyon
Ekosisteminde Yeni bir Oyuncu:
6550 Sayılı Kanun Kapsamındaki
Araştırma Alt Yapıları Çalıştayı
düzenlendi.
Bilkent UNAM ve TTO’nun da
katılımıyla gerçekleşen toplantıda tüm
6550 araştırma alt yapıları; yaklaşım
tecrübelerini ve yaşanan süreçleri,
TÜBİTAK ve diğer Araştırma Altyapıları
ile paylaştı.
Ankara Ticaret Odası, Ankara
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Sosyal Girişimcilik ve
Sosyal Yenilikçilik Mali
Destek Programı Tanıtım
Toplantısı
Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı
kapsamında ilan edilen Sosyal Girişimcilik ve Sosyal
Yenilikçilik Mali Destek Programı’nın bilgilendirme ve
tanıtım toplantısı 25 Eylül 2019’da gerçekleştirildi.
Kamu kurumları, sivil toplum, sosyal girişimciler ve akademiden
yoğun katılımın olduğu toplantıda, Bilkent TTO olarak biz de
yerimizi aldık.
Mali destek programları hakkında detaylı bilgi aktarılan toplantı,
Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nın Açık Sahne etkinliği ile sona erdi.
25 Eylül 2019, CoZone ODTÜ BİLİM, Ankara

1. Uluslararası Teknoloji Transfer
Ofisleri Kongresi
Teknoloji transfer uzmanlarının akademik
gelişimine ve bu alanda oluşmakta
olan literatüre ulusal düzeyde bir
katkı sağlamak amacıyla planlanan 1.
Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisleri
Kongresi; Türkiye’nin ilk Teknoloji Transfer
Ofisleri Kongresi olarak, 26 - 28 Eylül
2019’da Eskişehir’de gerçekleştirildi.
Kongrenin Yatırımcı için Teknoloji Transferinin
Önemi başlıklı oturumunda, Bilkent TTO
Direktörü Dr. A. Hakan ÖZDEMİR de akademik
girişimcilik ve yatırım süreçleri üzerine yaptığı
konuşmasıyla yer aldı.
Kongre’de TTO politikaları, teknoloji transferinde
STK’ların ve kamu kuruluşlarının rolü, yeni nesil
TTO yaklaşımları ve sürdürülebilirlik, ulusal ve
uluslararası teknoloji transfer ağları konularında
hedef odaklı çalışma, hem bölgesel hem
üniversite hem de TTO bazında akıllı ihtisaslaşma
gereksinimi, teknolojiyi takip ederek hızlı hareket
etme gerekliliği gibi konular ele alındı.

26,27-28 Eylül 2019, Eskişehir

45

Farklı Sektörlerden Firmalarla Tanışma
ve İş Birliklerimize Devam
Geçtiğimiz dönemlerde de düzenli olarak
sürdürdüğümüz gibi, gerek CYBERPARK
gerekse ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan
firmalarla tanışma ziyaretlerimize ve iş birliği
görüşmelerimize devam ettik.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Bilkent
Üniversitesi Akustik ve Sualtı Teknolojileri Araştırma
Merkezi (BASTA) temsilcilerimizi bir araya getirerek,
TPAO ihtiyaçları doğrultusundaki bir proje fikri üzerinde
görüşmelerini sağladık.

4 Eylül 2019, Sentebiolab, Ankara

Merkez ofisi İstanbul’da yer alan CADEM firması ile bir
tanışma toplantısı gerçekleştirdik.
MNG Holding ile bir tanışma toplantısı yaptık ve
ardından Endüstri Mühendisliği bölümümüzden bir
akademisyenimiz ile firma temsilcilerini olası iş birliği
projesinin detaylarını görüşmek üzere bir araya getirdik.
Technomini, Sentebiolab ve VIA Teknoloji firmalarını
ziyaret ettik.
17 Eylül 2019, VIA Teknoloji, Ankara

AB Horizon 2020 Destekleri
Bilgilendirme Toplantısı’na Katıldık
Avrupa Birliği Horizon 2020 Destekleri ile
ilgili CYBERPARK Dr. Fikret YÜCEL Konferans
Salonu’nda düzenlenen bilgi gününe katıldık.

Bilkent CYBERPARK, Ankara
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Etkinlikte, programın anlatıcılığını üstlenen E-CO
Consulting firma direktörü Yasemin Eda ERDAL;
AB Horizon 2020 fonlarına yönelik proje hazırlama
ve yönetim süreci ile Türkiye’deki hibe sistemine
göre farklılıklara değindi. Horizon 2020 proje
başvuru dosyasının hazırlanması ve başvurunun
gerçekleştirilmesi ile ilgili sürece de yer verilen
bilgi günü, hem bizler hem katılımcı bölge firmaları
tarafından ilgiyle karşılandı.

KÜSİ Planlama ve
Geliştirme Kurulu
Toplantısı

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliğinin
(KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu
Toplantısı, Ankara Vali Yardımcısı Bilal
BOZDEMİR başkanlığında, 31 Temmuz
2019 tarihinde Ankara Teknopark TGB
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda STM İl Müdürü Vehbi KONARLI
tarafından KÜSİ Ankara değerlendirmesi
aktarıldı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
KÜSİ sunumu yapıldı. Prof. Dr. Arzu GÖNENÇ
SORGUÇ tarafından ODTÜ Tasarım Fabrikası
ile ilgili bilgi verildi ve ardından Bilkent
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü
(UNAM) faaliyetleri Özgür YILDIRIM tarafından
katılımcılara anlatıldı.

Teknopark TGB, Ankara

Bilkent TTO TEKNOFEST’te
Türkiye’nin ilk havacılık,
uzay ve teknoloji
festivali TEKNOFEST
İstanbul kapsamında
düzenlenen Take Off
Uluslararası Girişim
Zirvesi, bu yıl 16-19
Eylül 2019 tarihleri
arasında Atatürk
Havalimanı’nda
gerçekleştirildi.
16 Eylül 2019, Atatürk Havalimanı, İstanbul

Bu sene ikincisi düzenlenen Girişim Zirvesi’ne, Direktörümüz Dr. Atilla Hakan ÖZDEMİR
mentor olarak katıldı. 200’e yakın yerli ve yabancı girişimci, 200 uluslararası yatırımcı ve
fon ile 150’nin üzerinde uluslararası mentorun katıldığı etkinlikte, mentorlar tarafından
değerlendirilen 20 girişimci finale kaldı.
100 bin dolarlık Google Bulut kredisi almaya hak kazanan girişim, Pakistan’dan
katılan Pakvitae oldu. 20 bin dolarlık Google Bulut kredisini ise jüri tarafından seçilen
Cloud, T-fashion, Augmental, User Vision ve Iltema kazandı.
Finalde sunum yapan, Monicont, Pakvitae, Resync, Augmental, BlueVisor, Inspector
Cloud, RAAV Techlabs, Otus Technologies, Intixel dışında ilk 50’ye kalan 6 girişim daha
Türkiye’de şirket kurabilmek için 12 ay boyunca aylık 1000 dolarlık desteği almaya hak
kazandı.
Final sunumlarına kalan T-Fashion, Uservision, Auto Train Brain, Safe Tech, İltema
ekipleri dışında 9 Türk girişim de, San Francisco’daki hızlandırma programı ödülünün
sahibi oldu.
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Boğaziçi IP 2019
Konferansına
Katıldık

Savunma
Sanayii’nde Fikri
Mülkiyet Hakları
Konferansı’na
Katıldık
Türk Patent ve Marka Kurumu ile
Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma
Derneği (AIPPI) iş birliğinde, 4 Ekim 2019
Cuma günü gerçekleştirilen “Savunma
Sanayii’nde Fikri Mülkiyet Hakları
Konferansı’na katıldık.

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

17-18 Ekim 2019 tarihlerinde
Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk
Patent ve Marka Kurumu ve World
Intellectual Property Organisation
(WIPO) iş birliği ile düzenlenen
Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi
konferansına katıldık.
Konferansın bu yılki konusu “Fikri
Hakların Ticarileştirilmesi Yol Haritası”
idi. Konferansın ilk gününde patent
verilerinin dünya üzerindeki kullanımı ve
bu kullanıma ilişkin portfolyo yönetimi
konularına yer verilirken, ikinci günde ise
patentlerin değerlenmesi ve raporlanması
konuları ile müzakere teknikleri üzerinde
duruldu.
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Konferansta, Türk Patent ve Marka Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN’ın açılış
konuşmasının ardından Airbus ve TUSAŞ’ın
savunma sanayiindeki iyi uygulama örneklerinin
anlatıldığı oturumların ardından, sınai mülkiyet
mevzuatı kapsamında gizli patent uygulamaları ve
üniversite-sanayi iş birliklerinden ortaya çıkan fikri
haklar konularına yer verildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Ankara, Türkiye

Standarda Esas Patentler ve
Lisanslama Politikaları Çalıştayı’na
Katıldık
30 Ekim 2019 tarihinde Türk Patent ve
Marka Kurumu tarafından düzenlenen
Standarda Esas Patentler ve Lisanslama
Politikaları Çalıştayı’na katıldık.
Çalıştayda ana başlıklar halinde Standarda
Esas Patentlerde (SEP) standardizasyon
süreçleri, SEP ve patent havuzları lisanslama
politikaları, FRAND taahhüdü kapsamında
SEP lisanslamalarında mahkeme emri
uygulamaları ile rekabet hukuku ilişkileri,
SEP konusunda yaşanan tecrübeler ve
SEP standardizasyonu ve lisanslamalarında
politika çerçevesi konuları görüşüldü. Çalıştay
sonucunda hazırlanan sonuç raporu tüm
katılımcılarla paylaşıldı.

Crown Hotel, Ankara, Türkiye

Çalışma İlişkilerinde Fikri Mülkiyet
Hakları Uluslararası Sempozyumu’na
Katıldık
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde 31
Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen Çalışma
İlişkilerinde Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası
Sempozyumu’na katıldık.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Farklı konulardan oluşan ve dört oturum şeklinde
gerçekleşen sempozyumda eser sahipliği kavramı,
bağımlı çalışma ilişkilerinde meydana getirilen eserler,
iş ilişkilerinde patent, kamu çalışanlarının fikri mülkiyet
hakları – kamu destekli projelerde geliştirilen buluşlar,
akademik ve uygulama bakış açısıyla teknoloji transfer
ofisleri, çalışma ilişkilerinde mimari eser sahipliği, Fransız
ve Alman hukukunda iş ilişkilerindeki fikri mülkiyet ve
mukayeseli hukukta hayvanların ve makinelerin eser
sahipliği gibi detaylı konulara yer verildi.
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BİZ’DEN
ARAMIZA
HOŞGELDİN!

Ezel BOZLAK
Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden 2016 yılında
mezun olan Ezel BOZLAK, 2019 yılında Hacettepe
Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nü yüksek lisans
derecesiyle tamamladıktan sonra; 2019 yılı itibarı
ile Girişimcilik, İş Birliği ve Teknoloji Transfer Uzman
Yardımcısı olarak Bilkent CYBERPARK ailesine katılmıştır.
Ezel, Bil-Tel Kümesi, uluslararasılaşma ve iş geliştirme
konularında destek sağlamaktadır

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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ÖDÜLLERİMİZ

Bilkent CYBERPARK Kuluçka
Merkezi, Avrupa’nın Lideri!
Dünya Kuluçka Zirvesi, 4-7 Kasım 2019 tarihlerinde Katar’ın
başkenti Doha’da gerçekleşti. 82 ülkeden 364 programın
değerlendirildiği zirvede, kuluçka merkezlerine yönelik çeşitli
paneller ve konferanslar gerçekleştirildi.
Kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programların “World Top
Program”, “Most Promosing” ve “Top Challenger” olarak 3 farklı
kategoride değerlendirildiği zirvede; 82 ülkeden 300’ün üzerinde
kuluçka programı arasında Bilkent CYBERPARK, “Europe Top
Challenger” ödülünü alarak Avrupa’nın lideri oldu. Bilkent
CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN “Aldığımız ödüller
daha büyük işler başarabilmemiz için bizi motive ediyor” dedi.

UBI Global tarafından düzenlenen
Dünya Kuluçka Zirvesinde
CYBERPARK, “Europe Top
Challenger” ödülünü kazanarak
Avrupa’nın lideri oldu.

Dünya Kuluçka Zirvesi’ndeki “Top Challenger” kategorisi,
üniversite bağlantılı kuluçka programlarının kendi bölgesindeki
diğer kuluçka merkezlerinden etkileyici programları, performans
başarıları dolayısıyla ayrılması olarak biliniyor.
Zirve’nin ev sahipliğini yapan UBI Global, 2013 kurulmuş,
dünyanın birçok yerindeki akademik ve ticari kurumlardan
kuluçka programları ile ilgili raporlar toplayarak kuluçka
programlarının performans analizini gerçekleştiren bir kurumdur.

Bilkent CYBERPARK Yine En Başarılı
Teknoparklar Arasında!
Bilkent CYBERPARK; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından düzenlenen 2018 Yılı Performans Endeksi sıralamasının
Olgun Teknoparklar kategorisinde 3. oldu.
Açılışı ATO Congresium’da yapılan ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın
Mustafa VARANK tarafından ödüllerin verildiği 7. Teknoloji Bölgeleri ve Ar-Ge
Merkezleri Zirvesi’nde, 2018 Yılı Performans Endeksi Sonuçları’na göre Bilkent
CYBERPARK Olgun Teknoparklar kategorisinde 3. oldu. Bilkent CYBERPARK
özellikle Ar-Ge projeleri, uluslararasılaşma ve katma değerli hizmetler
başlıklarında oldukça yüksek skorlar alarak başarısını bir kez daha tescil ettirdi.
Bakanlık, Teknopark, Sanayi ve Üniversite üst düzey yetkililerinin katıldığı
etkinlikte yaptığı konuşmada Bakan VARANK, Türkiye’nin sanayi ve teknoloji
stratejisindeki hedeflere değindi. Bilkent CYBERPARK’ın ödülünü Bilkent
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Abdullah ATALAR ve Bilkent CYBERPARK
Genel Müdürü Sayın Faruk İNALTEKİN aldı.
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BAŞARI HİKAYELERİ

Firmalarımızdan EA Teknoloji ve
Teknokar, T.C. Milli Savunma Bakanlığı’nın
Stratejik İş Birliği Anlaşmaları
kapsamında “iyi niyet beyanı” aldı.
İyi niyet belgeleri, T.C. Milli Savunma
Bakanı Sayın Hulusi AKAR tarafından
takdim edildi.

Sektörün globalde en prestijli
ödüllerinden olan UK Search
Awards’ta ülkemizi temsil eden Zeo
Agency, Acıbadem Sağlık Grubu’yla
ortaklaşa gerçekleştirdiği “You are
what you E-A-T” projesiyle sağlık
kategorisinde “Best Use of Search”
ödülünü kazanan ilk Türk Şirketi
oldu.

Firmalarımızdan Harp
Savunma, ASELSAN’ın
millileşme çalışmalarına
verdiği destekler için
“teşekkür belgesi” aldı.
Teşekkür belgesini,
ASELSAN Yönetim
Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü
Sayın Prof. Dr. Haluk
GÖRGÜN tarafından
takdim edildi.
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Firmalarımızdan Neurocess, bu yıl
7. si düzenlenen Startup İstanbul
etkinliğinde yüzlerce startupı geride
bırakarak finale kaldı ve “Startup
Estonia Özel Ödülü”ne layık görüldü.
TÜSİAD Sanayide Dijital
Dönüşüm Programı kapsamında,
firmalarımızdan Ai Labs “Kurumsal
Sürdürülebilirlik” ödülüne, Simsoft da
“Ulusal Rekabetçilik” ödülüne layık
görüldü.

Firmalarımızdan APPS ve Moralabs,
Google tarafından bağımsız oyun
geliştiricilerini desteklemek için
hazırlanan Indie Games Accelerator 2019
programından mezun oldu. Mentorlar
eşliğinde gerçekleşen 6 aylık yoğun
programda 37 ülke ve 1700 başvuru
arasından seçilerek 30 geliştirici arasında
yer alan firmalarımız, Google Singapur
ofisinde ağırlandı.
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FİRMALARIMIZDAN

BİLTEN
2010 yılında kurulan BİLTEN, bilişim teknolojileri ve entegre lojistik
destek (ELD) alanlarında uzmanlaşmıştır. Temel faaliyet alanları ise;
teknik dokümantasyon, bilgisayar tabanlı eğitim sistemleri (BTES),
2B/3B modelleme ve animasyon, desteklenebilirlik analizleri, kullanıcı
deneyimi (UX) araştırmaları ve biyometrik sistemlerin teminidir.
Teknik Dokümantasyon: BİLTEN, savunma ve havacılık sanayii başta olmak
üzere teknolojik ürünlere ait teknik dokümanları basılı ve elektronik ortamda
hazırlayarak ürün sahibi firmalara ihtiyaç duydukları dokümanları, istenilen format
ve standartlarda (FM, DOC, HTML, XML, DITA, S1000D) teslim etmektedir. Teknik
dokümantasyon süreci uluslararası ve askeri standartların gereklerine uygun olarak
şekillendirilmekte ve işletilmektedir.
Metin ÖNDER
Genel Müdür

BİLTEN, teknik dokümantasyona yönelik geliştirdiği teknik yazım, görsel tasarım,
teknik yayım ve teknik editörlük uzmanlıkları ile müşterilerine nitelikli personel
desteği hizmeti de sunuyor. Ayrıca sektörde teknik yazar olarak çalışacak
profesyonellerin temel bilgi ihtiyacını karşılamak üzere “teknik yazarlık temel
eğitimi” veriyor.
Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemleri (BTES): Geliştirdiğimiz BTES’ler ile ürünlerin
kullanım ve bakım/onarım eğitimleri gerçek ürüne ihtiyaç olmadan bilgisayar
ortamında verilebilmektedir. Kullanıcılar gerçeğe yakın senaryolar ile BTES üzerinde
uygulamalar yaparak bilgi ve deneyimlerini artırmaktadır.

www.bilten.com.tr

BTES, geleneksel öğretim anlayışının aksine, öğrenen odaklı öğretim anlayışı
temellerine dayanılarak tasarlanır. Her kullanıcı tipi için farklı seviyede içerikler
tasarlanarak ilgili kullanıcıya sunulur. İçerik tasarımı, öğrenme hedeflerinin
tanımlanmasının ardından etkin öğrenmeye imkan verecek şekilde yapılandırılır.
İçerikler; 3B model, grafik, ses, metin vb. öğeler kullanılarak oluşturulan
animasyonlarla azami düzeyde desteklenir. BTES ile, kullanıcı kendi öğrenme stiline
uygun, duyarak veya görerek bilgi ve deneyimini artırma imkanı bulur.
Desteklenebilirlik (Supportability) Analizleri: BİLTEN, uzun yıllar savunma ve
havacılık sektöründe çalışmış deneyimli kadrosu ile ELD alanında aşağıda listelenen
desteklenebilirlik analizlerini gerçekleştirmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir:
• Lojistik Destek Analizi (LDA),
• Güvenilirlik Tahmini Analizi (Reliability Prediction, MTBF),
• İdame Edilebilirlik Tahmini Analizi (Maintainability Prediction, MTTR),
• Bakım Görevleri Analizi (Maintenance Tasks Analysis),
• Güvenilirlik Merkezli Bakım (Reliability Centered Maintenace),
• Onarım Seviyesi Analizi (Level Of Repair Analiysis),
• Yedek İhtiyaç Analizi.
Kullanıcı Deneyimi (UX) Araştırmaları ve Biyometrik Sistemler: BİLTEN; göz
takip sistemi, GSR ve EEG gibi biyometrik cihazların Türkiye temsilciliğini yaparak
ve bu cihazları kullanarak araştırma/danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu
cihazlar insan davranışlarını yorumlamada zengin bir veri kaynağıdır. Biyometrik
sistemler, kullanıcı deneyimi (UX Research), nöropazarlama, ve insan performansı
değerlendirme gibi araştırma çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. İnsan
davranışları biyometrik sistemler ile analiz edilerek, ürün kullanılabilirliği ve kalitesi
dolayısı ile müşteri memnuniyeti artırılabilmektedir.
BİLTEN “Tesis Güvenlik Belgesi” ve “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi”
belgelerine sahiptir.
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BİMETRİ
21 Mayıs 2012’de kurulan Bimetri, Eylül 2012’den beri faaliyetlerine
Bilkent CYBERPARK’ta devam etmektedir. Kurucusunun 18+ yıllık
sektörel bilgi birikimi ve deneyimi ile, ürettiği uçtan uca çözümlerdeki
yazılımları tamamen kendi bünyesinde geliştirerek; bu çözümler
kapsamında tedarik ettiği donanımların büyük bir kısmı için de
gömülü yazılımlar geliştirmektedir.
Murat ÖZDEMİR
Kurucu

www.bimetri.com

Türkiye’deki ilk M2M/IoT Bulut Platformu olan Bienport’u 2012 senesinden
beri sürekli geliştiren Bimetri; enerji, mobil takip ve perakende sektörlerinde
rekabetçi ve güçlü çözümlerini devreye almış ve güçlü referanslar elde etmiştir.
Zaman içerisinde elektrik/su/doğalgaz sayaçları, kesintisiz güç kaynakları,
jeneratörler, regülatörler, kompanzasyon panoları gibi ekipmanlardan da
tüketim, aktif/reaktif enerji gibi birçok veriyi toplayacak şekilde evrilen Bienport
IoT platformu; 2017 senesinin sonlarına doğru yeni arayüzü ile tam kapsamlı bir
enerji izleme sistemine dönüştürülmüştür. Bienport; bulut tabanlı, herhangi bir
ilk yatırım maliyetine ihtiyaç duymayan, sürekli güncellenen, herhangi bir bakım
veya bilgi işlem/destek iş gücüne ihtiyaç duymayan web tabanlı bir yazılım
platformu olup; bina ve tesislerin enerji tüketimlerinin kontrol altına alınmasını
sağlayacak yetkinlikleri sağlar.
Günümüzde 6.000’e yakın ölçüm noktasından, her birinin içinde birden fazla
sensör verisi bulunan “günlük” 3 milyon mesaj Bienport platformu tarafından
işlenmektedir. 7 ayrı alt sistemden oluşan platformun her bir alt sistemi
paylaşımsız (shared-nothing) mimariye göre çalışmakta olup, yük dağıtıcılar
(load balancer) ile birlikte yatay ölçeklenebilme (horizontal scaling) özelliğine
sahiptir. Kullanıcı arayüzleri (front-end), uç noktalardaki veri toplama üniteleri
ile iki yönlü iletişim kuran ve mesajları işleyen arka yüzler (back-end), veri
toplama ünitelerinde çalışan gömülü yazılımlar, web servis/api sunucuları,
raporlama sunucuları, çok yöneticili (multi-master) ve kopyalı (replicated) olarak
çalışan hibrid SQL ve NO-SQL veritabanları, alt sistemleri ile uç noktalardaki
veri toplama üniteleri arasında gevşek bağlı (loosely-coupled), eşzamansız
(asenkron) Pub-Sub (Publish-Subcribe) yöntemi ile iletişim kurulmasını sağlayan
mesajlaşma sunucuları Bienport’un kümelenmiş (clustered) alt sistemlerini
oluşturmaktadır.
2017 yılı ve sonrasında iki katından daha fazla artış gösteren enerji maliyetleri
üretim yapan işletmeler, fabrikalar, bankalar, oteller, okullar, hastaneler, ticari
binalar ve zincir mağazalar için enerji operasyon maliyetlerinde en kritik gider
kalemi haline geldi. Bu soruna çözüm bulmak için çalışan Bimetri, Bienport
IoT platformunu bir “akıllı enerji verimliliği izleme sistemi”’ne dönüştürmek için
Ar-Ge çalışmalarını yürütmektedir. Bu dönüşüm kapsamında platforma yapay
zeka özellikleri de eklenmeye devam etmektedir. Böylece platform, tüketim
alışkanlıklarını takip ederek, derlediği faydalı veri analizleri ile kullanıcılarına ışık
tutar. Enerji performansını iyileştirmenin ötesinde, bakım ve işletme maliyetlerini
de düşürerek verimliliği üst düzeye çıkarır. Klasik, eskiden kalma yaklaşımlarla
enerji ihtiyacı için büyük bütçeler ayırırken, enerji tasarrufu ve boşa harcanan
enerjiyi geri kazanmak adına çokça zaman ve iş gücü harcanmaktadır. Bienport
yenilikçi yönleriyle kullanıcılarına akıllı çözümler sunarken; çalışan sistemlerin ve
ekipmanların tüketim performanslarını izleme, karşılaştırma ve verimsiz noktaları
tespit etme imkanı da sunmaktadır. Yüksek enerji gideri olan ve tasarruf etmek
isteyen tüm işletmeler Bienport kullanabilir.
Vakıfbank, CYBERPARK, Denkasan (Aselsan’ın Kayseri Bölge Bayii), Mudo,
Mavi Jeans, Ayakkabı Dünyası, Polo Garage, Ramsey, Faik Sönmez gibi mağaza
zincirleri çözümlerimizi kullanan önemli referanslarımızdandır.
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DOGMA
Bir tasarım stüdyosu olan Dogma, Motion Design (hareketli
görüntü tasarımı) ve Creative Coding (yaratıcı kodlama)
alanlarında dünyanın önde gelen isimlerini bünyesinde
barındırmaktadır. Kurucu ortakları uluslararası birçok
etkinlikte ana konuşmacı olarak seyirci ile projelerini,
metotlarını, bilgi birikimi ve tecrübelerini, fikirlerini
paylaşmıştır.
Bu etkinlikler arasında OFFF, ArsElectronica, TED, Plug&Play, FITC,
IMWorld, Motion+, IDN, Resonate gibi büyük isimler yer almaktadır.
Sektörde bilinen her tasarım ve medya dergisinde ayın konusu ya da
işi olma fırsatını yakalamıştır.
15 yıllık sektör deneyimi ile yönettiği ya da kreatif olarak yön verdiği
projeler Warner Bros, Blur Studios, Gucci, Regency, Philips, Samsung,
Vodafone, Prologue Films, PostPanic, Wardenclyffe, ARS Electronica,
Bates London, FITC gibi markaları kapsar.
David Fincher gibi tanınmış yönetmenlerle bire bir çalışmış, stüdyoları
yönetmiş, Ejderha Dövmeli Kız filminin giriş jeneriği, Iron Man ve
Tron Legacy filmlerinin hologram tasarımları gibi pek çok bilinen
uluslararası projeye imzasını atmıştır. Yönetmenlik, tasarım ve teknik
üstünlük alanlarında çok sayıda ödül kazanmış, Vimeo Awards’ta üç
sefer çalışmaları ile finalist olarak Pixar, Mercedes ve Sony gibi büyük
markalarla yarışmıştır. Kreatif çalışmaları ile 500’den fazla etkinlikte
gösterime girmiş ve uluslararası onlarca ödül kazanmıştır.
Yapay zeka destekli “fenomen pazarlama” (Influencer Marketing) ve
sosyal medya analizi alanlarında aktif bir Ar-Ge projesine sahip olup,
proje kapsamında üretmiş olduğu ön prototip ile “sanat ve tasarım”
alanında dünyadaki en büyük kitleye ulaşan platform haline gelmiştir.
@archillect adlı bu yapay fenomen, insan kontrolsüz paylaşımları ile
toplam 2 milyona yakın takipçi ve günlük ortalama 160 milyon üzeri
organik erişime sahiptir. Twitter kurucusu @jack dahil olmak üzere en
popüler 1000 hesabın büyük bir oranı tarafından takip edilmektedir.
LaStampa, NetMagazine, CreativeBloq, Vice gibi tanınmış medya
kanallarına konu olmuş ve Porsche, Adidas, Nike, Adobe, WarnerBros,
WeTransfer gibi farklı sektörlerden markaların ilgisini çekmiştir. Çok
sayıda kayda değer marka ve kişi projeyi yakından takip etmektedir.
Dogma, dijital medya alanında teknolojinin sınırlarını zorlayan ürünler
ortaya koymaya ve ürettiği çalışmalar ile global tasarım pazarında ilgi
çekmeye devam edecektir.

56

ONEZERO
Onezero, yapay zeka tabanlı iş çözümleri ile işinizi
kolaylaştırmayı ve zenginleştirme vizyonuyla geliştirdiği
yerli yazılım VooDoo RPA ile süreçlerinizi otomatize
ederek hayatınızı kolaylaştırmaktadır.

İlkhan CÜCELOĞLU
Kurucu

www.iroboticprocessautomation.com

2018 yılı başında öz sermayesiyle kurulan Onezero’nun öncelikli
hedefi, robotik süreç otomasyonu alanında katma değeri yüksek
yazılımlar üretmek ve kullanımını öncelikli olarak yurt içinde
yaygınlaştırmaktır. McKinsey tarafından yayınlanan bir raporda,
2025 yılına kadar RPA’nin 6.7 trilyon dolarlık büyük bir ekonomik
etkiye sahip olacağı ön görülmektedir. Bu veriler ışığında, RPA’in
yaygınlaşmasının milli ve yerli yazılımla olması için şirket olarak
büyük özveri ile çalışmalar yürütülmektedir.
Şirketimizin markası VooDoo RPA ürünümüzde, her ne kadar
yüksek teknoloji ve karmaşık problemlerin çözümüyle uğraşılsa
da başarısı, kolay uygulanması ve kullanıma bağlıdır. Ürünümüzü
rakiplerimizden ayıran en önemli özelliği kod yazma ihtiyacının
çok az olmasıdır. Kendisi veya başkaları için yazılım geliştiren,
teknolojik yazılım alt yapısına sahip, yazılımları idame ettiren tüm
kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılabilir nitelikte “rafta ürün”’dür.
Şirketimizin ve ürünümüzün yeteneklerinden birkaçı şöyle
örneklenebilir;
1. Görsel test platformu
2. İmza bölge analiz aracı
3. Döküman kategorizasyon aracı
4. Plaka tanıma aracı
5. Yapısal veya yapısal kaynaklarda veri çıkarma
Şirketimiz kuruluşundan itibaren, robotlarımız milyonlarla ifade
edilebilecek işler gerçekleştirmiştir. İnsan gücüyle yapılmakta olan
işlerdeki hata oranları büyük ölçüde azaltılmış ve iş gücü maliyetleri
aynı şekilde minimize edilmiştir. Bu bağlamda iş yapma hızı
artarken, iş performansı da aynı oranda artırılmıştır.
2019 yılı, şirketimiz ve ürünümüz için büyüme ve projelerimizde
ilerleme yılı olmuştur. VooDoo; 2018 ve 2019 yılında toplamda
23 adet projeye OneZero Zeki Teknoloji imzasını atarak, seneyi
başarıyla bitirmiştir. Ayrıca 2019 yılında, ATO Verimlilik ve Teknoloji
Fuarı’nda sektörle, ODTÜ Robot Topluluğu ile üniversite-sektör
buluşmaları yapmıştır. Şirketimiz, 2020 yılında gerçekleşecek 11.
Uluslararası Testİstanbul Konferansı’nda ise sponsor olarak sektörde
öncü gelen firmalardan olmayı ilke edinmiştir. Ayrıca, 2020 yılı
hedefimiz, yurt dışına açılarak milli ürünümüzün pazarlanmasıdır.
Ürünümüz VooDoo RPA’in, sektörde eğitimleri verilmekte
ve şirketlerin ürünümüzü kendi süreçlerine entegre etmeleri
sağlanmaktadır. Aynı zamanda müşterilerimize yaptığımız
projelerde danışmanlık, proje yönetimi ve sistem tasarım &
modelleme hizmetleri verilmektedir.
Yürüdüğümüz yolda işinize değer katacak çözümlerimizle
buluşmayı arzu ediyoruz. Detaylı bilgi için web sitemize bakabilir
veya CYBERPARK’ta bizleri ziyaret edebilirsiniz.
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QUALPOS
Bilkent CYBERPARK bünyesindeki Qualpos’un
amacı; ortamdaki WIFI/Bluetooth sinyallerini
kullanarak hassas konum bulabilen, üretimi kolay,
maliyeti düşük, takip edilmek istenen personele/
cihaza kolayca takılabilen bir cihaz tasarlayıp
üretmek ve kullanıma sunmaktır.

Ferit Ozan AKGÜL
Kurucu

www.qualpos.com
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İnsanlar zamanlarının büyük bir bölümünü (yaklaşık %90)
kapalı alanlarda geçiriyor. Hastane, otel, fabrika, okul, AVM,
entegre tesis gibi bu alanlarda, iş ve süreç verimliliğini
sağlamak işletmelerin başlıca problemlerinden biri haline
geliyor. Kayıp ekipman ve yanlış yönlendirilen personel
ise operasyonlarda verimsizliği oluşturan en önemli
unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden personel ve
cihazların hassas takibi, hem işletme gereksinimleri hem
de operasyonel verimlilik için önem taşıyor. Açık alanlarda
hassas konum GPS sayesinde mümkünken, binalarda
kullanılan malzemeler GPS sinyallerini sönümler ve konum
almayı güçleştirir. Kapalı mekanlarda personel/cihaz takibi
için genelde beyana dayalı bir sistem kullanılarak, personel
verimlilik ölçümleri elle yapılmaktadır ve hata payı yüksektir.
Tamamen otomatik bir sistemle personel/cihaz takibi
yapılması verimsizlikleri ortadan kaldırmak, maliyetleri
düşürmek ve hata riskini azaltmak için etkin bir yöntemdir.
Firma kurucusu olan Ferit Ozan AKGÜL, doktorasını
ABD’den bu alanda 2010 yılında almış ve konumlama
sistemleri üzerine Qualcomm, Skyhook gibi dünyanın önde
gelen şirketlerinde çalışmıştır.

TEKNİK GRUP

Cem ERYAŞAR
CTO

www.teknikgrup.com

Kurulduğu 17 Mart 1998 tarihinden itibaren
müşterilerine kaliteli ürünler ve çözümler sunmayı
amaçlayan Teknik Grup Mühendislik; havacılık,
savunma, çevresel gözlem ve analiz sistemlerinde
uzmanlaşmıştır.
Sunduğu çözümler içerisinde ihtiyaç duyduğu donanım
ve yazılımlar üzerine çalışmalar yapmak için 1 Ekim 2015
tarihinde Bilkent CYBERPARK’ta Ar-Ge ofisini açan
firmamız, bu tarihten kısa bir süre sonra kendi geliştirdiği
ürünleri de müşterilerine sunmaya başlamıştır.
Firmamızın uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ile “tarımda
dijital gelecek” vizyonumuzu birleştirdiğimiz Plantmet
Tarımsal Zararlı ve Hastalık Erken Uyarı Sistemi ile Irrimet
Tarımsal Sulama Otomasyon Sistemleri; proje bazlı olarak
devreye alınmakta, sahadaki ünitelerimiz 7/24 başarı ile
hizmet vermektedir.
Firmamızın sunduğu mühendislik ürün ve hizmetleri şu
şekilde özetlenebilir:
• Çevresel ve tarımsal veri toplama (data acquisition)
ve analiz sistemleri. Örnek olarak:
• Plantmet “Tarımsal Zararlı ve Hastalık Erken
Uyarı Sistemi” için saha sistemleri,
• Irrimet “Tarımsal Sulama Otomasyon Sistemi”
için saha sistemleri,
• Meteorolojik ölçüm sistemleri,
• Hava kalitesi analiz ve takip sistemleri,
• Ses seviyesi analiz ve takip sistemleri,
• Uzak sistemler için enerji çözümleri,
• Projelere özel veri toplama sistemleri (data
acquisition system) tasarımı, gerektiğinde donanım
ve yazılım geliştirilmesi, devreye alınması.
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VİSOVER
Visover Yazılım Teknolojileri 2019 yılı başında Bilkent
CYBERPARK’ta kurulan bir start-up firmasıdır.
Ana faaliyet alanı cep telefonu ve tablet gibi akıllı
cihazlar ve bulut üzerinde çalışacak çoklu ortam
(multimedia) içerik düzenleme ve bilgisayarlı görme
yazılımlarıdır.

Serdar ÖZTÜRK
Kurucu

www.visover.com

Akıllı cihazların kullanımı oldukça artarak her alanda
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hemen
herkes akıllı cihazlarını kullanarak video kaydetmekte, resim
çekmekte ve bunları sosyal medya aracılığıyla paylaşmakta.
Artık sosyal medya uygulamaları ve Youtube gibi içerik
paylaşım araçları sadece eğlence amaçlı değil hem bireysel
hem de kurumsal kullanıcılar için para kazanma, reklam ve
pazarlama amacıyla da yoğun olarak kullanılmaya başlandı.
Bu durum beraberinde çoklu ortam içeriklerini düzenleme
yazılımlarına olan talebi de artırdı. Eskiden yüksek işlemci
ve hafıza gereksinimi nedeniyle video, resim ve ses
düzenleme yazılımları sadece bilgisayar üzerinde çalışırken,
akıllı cihazların artan hafıza ve işlemci gücüyle birlikte
bu cihazlar üzerinde de çalışan çoklu ortam düzenleme
yazılımları geliştirilebiliyor. Yoğun işlemci gücü isteyen
yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları da artık bu
cihazlar üzerinde çalıştırılabiliyor. Kullanıcılar çok hızlı şekilde
içerik oluşturmak ve paylaşmak istediklerinden, bilgisayar
yerine akıllı cihazlarındaki uygulamaları kullanmayı daha
çok tercih ediyorlar. Ek olarak, artan internet hızı ve bulut
teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler, bu yazılımların bulut
ortamına da taşınmasına olanak sağlıyor.
Bu gelişmeler doğrultusunda firmamız akıllı cihazlar ve
bulut ortamlarına odaklanarak, bireysel ve kurumsal içerik
oluşturucuların ihtiyaçları doğrultusunda bu ortamlar
üzerinde video, resim ve ses düzenleme yazılımları
geliştirmeyi hedefliyor. Bilgisayarlı görü alanında yapay
zeka ve makine öğrenmesi üzerine Ar-Ge çalışmaları ile de
geliştireceğimiz yazılımlara yenilikçi kabiliyetler eklemeyi
planlıyoruz.
2019 yılında öncelikle Android cep telefonları için video ve
resim düzenleme uygulamasının ilk sürümünü geliştirerek
kullanıma sunduk. Uygulamamızın ücretli versiyonu,
Google tarafından ayrıcalıklı uygulamalar için oluşturduğu
Google Play Pass uygulama pazarına seçilen az sayıdaki
uygulamalardan biri oldu.
Önümüzdeki dönemde geliştirdiğimiz kabiliyetleri tekrar
kullanılabilir yazılım kütüphaneleri halinde ihtiyacı olan
firmalara da sağlamayı, Android cihazlar dışındaki ortamları
da desteklemeyi ve üniversitelerle iş birliği yaparak yapay
zeka ve makine öğrenmesi alanında da derinleşerek daha
yenilikçi uygulamalar geliştirmeyi hedefliyoruz.
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ZEMANA
Zemana Bilişim Teknolojileri 2007’den bu yana; kimlik
hırsızlığı, finansal ve casus yazılımlar gibi kötücül
uygulamalar ve oltalama, fidyecilik gibi siber tehditlere
karşı siber güvenlik uygulamaları geliştiren bir yüksek
teknoloji şirketi olarak büyümektedir.

Mesut DEMİRTAŞ
Genel Müdür

Yerli mühendislik ile geliştirdiğimiz siber güvenlik çözümlerini,
başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere 135 ülkeye yazılım lisans
ihracı yapıyoruz. Zemana ürünleri, bireysel müşterilerinin yanı sıra,
kamu kurumları, bankalar, sigorta şirketleri ve telekom şirketleri gibi
farklı sektörlerden yerli ve yabancı kurumsal yapılar tarafından da
kullanılıyor. Geliştirdiğimiz Zemana Antimalware, Zemana Antilogger
ve Zemana Mobil Antivirüs ile son kullanıcılara, Zemana Endpoint
Security ürünü ile de kurum ve kuruluşlara ağ yönetimi son kullanıcı
siber güvenlik uygulamaları sağlıyoruz. 2019 yılı içinde de hem
konvansiyonel ürünlerimizde derin öğrenme temelli mimariye geçiş
hem de Deepware® markası altında yeni bir ürün grubu üzerinde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Zemana çözümlerinin genel karakteristiği; kullanıcı dostu arayüz,
hızlı kurulum, hızlı sistem tarama kabiliyeti, diğer markaların güvenlik
çözümleriyle uyumlu çalışabilme, bulut tabanlı koruma-kontrol,
düşük kaynak tüketimi olmak üzere, müşteri memnuniyeti ve satış
sonrası hizmetlerdeki odaklanma markanın benimsenmesinde büyük
artı sağlıyor.

www.zemana.com

Sahip olduğumuz yerli mühendislik kabiliyeti ile mevcut siber
güvenlik çözümleri ürünlerini yapay zeka temelli koruma
teknolojileriyle güçlendirmeye devam ederken diğer taraftan da
“deepfake” olarak adlandırılan yeni nesil bir siber güvenlik tehdidine
karşı da çalışıyoruz. Sentetik verinin yapay zeka ile insan gözü ve
kulağının ayırt edemeyeceği, gerçeklik algısını değiştirmeye yönelik
gerçek dışı ses ve görüntüler üretmek üzere kullanıldığı DeepFake
tehdidine karşı Deepware® markası altında gerçek zamanlı taramatespit, doğrulama, istihbarat çözümleri geliştiriyoruz. Bu bağlamda
ZEMANA olarak temel teknoloji misyonumuz, insanların internet ve
videolu içeriklerle bu kadar iç içe olduğu bir dünyada; (1) içeriğin
taranarak sahte video ve seslerin ayırt edilebildiği, (2) sahte içeriklere
dair küresel bir istihbarat sisteminin geliştirildiği, (3) orijinal video ve
seslerin doğrulanarak imzalanabildiği ve güvence altına alınabildiği
bir iş modelinin dünyadaki ilk uygulayıcılarından biri olarak insanlığa
ve medeniyete hizmet edebilmektir.
Bizler Zemana Bilişim Teknolojileri olarak, 15 yıllık siber güvenlik
deneyimini yapay zeka ile yeni bir boyuta taşımak üzere; bir Türk
firması olarak küresel vizyonda yerli siber güvenlik ürünlerini
yapılandırmaya devam ediyoruz.
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UBI Global tarafından düzenlenen Dünya Kuluçka Zirvesi’nde, 82 ülkeden katılan 300’ün
üzerinde kuluçka programı arasında “Europe Top Challenger” ödülünü alarak Avrupa lideri olduk.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Zirvesi’nde 2018 yılı verilerine göre olgun teknoparklar arasında en başarılı 3. Teknopark seçildik.
BİGG MARKA Ön Kuluçka Programımıza 200’ün üzerinde başvuru aldık, 130 girişimci adayına
eğitim ve mentörlük verdik. Programla birlikte 16 girişimci toplam 3.200.000 TL hibe alarak
şirketleşti ve CYBERPARK’a yerleşti.
Dünya 2.’liği ödüllü uluslararası hızlandırıcı programımız CAP’in 5. turunu gerçekleştirdik. Bu
kapsamda 12 haftalık mentörlük ve eğitim programından sonra 8 firma ile ABD San Francisco’da
2 hafta boyunca yatırımcı ve potansiyel müşteri görüşmeleri yaptık.
Yurt içi ve dışından 20’nin üzerinde heyet ağırladık.
Bil-Tel Kümesi olarak;
9 firmayla Amerika-Las Vegas’ta gerçekleştirilen CES Fuarı’na katıldık.
İngiltere’de CyBr Business Camp Hızlandırma Programı’nı gerçekleştirdik.
21 Türk ve 36 Gürcü firmanın katılımıyla Gürcistan Ticaret ve Alım Heyetleri’ni gerçekleştirdik.
Girişimci-Yatırımcı Buluşmaları ile 41 firmamızı yatırımcılarla bir araya getirdik.
17 firmamız toplamda 4.700.000 TL yatırım aldı.
Yurt içinde 60’a yakın firmamız ile, 10 fuara katıldık.

175 stajyer-firma eşleştirmesi yaptık ve bu eşleştirme sonucunda 70 stajyer stajını firmalarımızda
tamamladı.

53 firma/girişimci CYBERPARK’ta yer almak üzere başvuruda bulundu.
Kuluçkamızdan 17 firmayı daha mezun ederek, Kuluçka Gurur Duvarı’na 9 bröve daha astık.
İK Destek Programı kapsamında sizler için 25’in üzerinde ilan yayınladık, 260’ın üzerinde
başvuruyu size yönlendirdik.
Ücretsiz olarak yürütülen Girişimci Danışmanlık Programı (GDP) kapsamında 15 girişimci adayına
mentörlük hizmeti sağladık.
Uluslararası Get in the Ring yarışması, Ankara’da 3. kez CYBERPARK ev sahipliğinde gerçekleşti
ve kazanan 2 girişimci Berlin’de Türkiye’yi temsil etti.
Doping XL programı kapsamında 15 firmaya ticarileşme süreçlerine yönelik hızlandırma programı
düzenledik. Program sonunda 8 firma Estonya’da devam eden hızlandırma programına katıldı ve
potansiyel müşterileri/yatırımcıları ile bir araya geldi.

190 firmamızı bizzat ziyaret ettik, sohbet ettik, isteklerini ve önerilerini aldık.
15 firmamıza gösterdikleri başarılardan dolayı “Bilkent CYBERPARK MIS Ödülleri”ni takdim ettik.
Yaklaşık 1.300 kişinin katıldığı 66 etkinlik düzenledik.
Ücretsiz Bilkent CENTER servis hizmeti ile toplam 5450 sakinimizi taşıdık.
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