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Startups.watch verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında 94 girişime toplam 
102 milyon dolar yatırım yapılmışken, 2020’de 163 girişime toplam 137 
milyon dolar yatırım yapıldı. Pandemi döneminde gerek COVID-19 ile savaş 
için ortaya çıkan ürünleri; gerekse neredeyse tamamen dijitale dönen, iş 
süreçlerini kolaylaştıran yazılım ürünleri ile teknoloji firmalarının atağa 
geçtiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden kriz ortamına rağmen 2020’de artan 
yatırım miktarı bizi şaşırtmadı. Kriz ortamlarının yeni işlere başlamak, farklı 
iş modelleri ile fark yaratmak adına uygun ortamlar olduğunu, önemli olanın 
krizi fırsata çevirmek olduğunu her zaman vurguluyoruz. Hem girişimciler 
hem de yatırımcılar bu kriz-fırsat döngüsünün farkındalar. 

Girişim-yatırım ekosistemi açısından 2020’nin en önemli olayı, erken aşama 
dönemlerinde Bilkent CYBERPARK’ta yer alan Peak Games’in büyük 
başarısı ve satılması olabilir. İlk Unicorn’un çıkışının diğer girişimcileri 
cesaretlendireceği ve devamını getireceği açık. 

Yatırım, girişimcilik dünyasının olmazsa olmazlarından. En basit ifadeyle iş 
fikri sahipleri ile maddi kaynağa sahip olanların yatırım vasıtası ile bir araya 
gelerek bir iş fikrini hayata geçirmesi, ekonomik değere dönüştürmesi ve 
tarafların bundan kazanç sağlaması girişimciliğin sürekliliği için çok önemli.. 

Girişimciliğin beslenebilmesi için yeterli yatırımın ve yatırımcının (melek 
yatırımcı ve VC) ekosistemde olması şart. Bizim yatırım tarafında ciddi bir 
eksikliğimiz var. Özellikle belli bir aşamaya gelmiş ölçeklenebilir girişimlere 
yapılması gereken büyük hacimli yatırımları yapabilecek çok sayıda VC’ye 
sahip değiliz. Bunun en temel sebebi elbette konu ile ilgili farkındalığın az 
olması. Son birkaç yıldır ortaya çıkan başarı hikayeleri ile ivme kazanılsa da 
gelinen nokta yetersiz. 

Biz de Bilkent CYBERPARK olarak, girişimcilerin yatırımcıya erişmeleri 
konusunda köprü görevini üstleniyor ve girişimcilerimizi sık sık yatırımcılarla 
bir araya getiriyoruz. Sadece geçtiğimiz sene 70’in üzerinde girişimci-
yatırımcı toplantısına olanak sağladık. Ayrıca dergimizin bu sayısında 
detayına yer verdiğimiz iki yeni yatırım fonuna katıldık. 

Girişimciliğe artan ilgi, kültürün gelişmesi, başarı hikayelerinin artması 
ve yatırımcıların çoğalması ekosistemin gelişimi için gerekli olan temel 
noktalar. 

2021 yılına henüz girdiğimiz bugünlerde yatırım konusunu ele aldık, hem 
yatırımcıların ilgisini hem de yatırım alan girişimcilerin hikayelerine bu 
sayımızda yer verdik. Umarım yeni girişimlere cesaret olur. 

2021’in 2020’ye göre daha sağlıklı, daha mutlu geçmesini diliyorum. 

Keyifli okumalar. 

Faruk İNALTEKİN
Genel Müdür
Bilkent CYBERPARK

2020 pandemi 
gölgesinde geçerken; 
2021’e yeni umutlarla, 

daha sağlıklı bir yıl 
hevesiyle giriyoruz. 
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Önsöz

Ülkemizde girişimcilik 

ekosisteminin son yıllarda 

aldığı hız hepimiz için umut 

verici oldu.
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TEKNOLOJİ 
YATIRIMLARI

Yatırımcı Soruları
• Türkiye’deki teknoloji girişimcilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
• 2020 yılında yatırım dünyasında nasıl gelişmeler oldu? Yatırımcı olarak 2020’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?
• Bugüne kadar yönettiğiniz fon miktarı nedir ve bu fonun ne kadarı yatırımlarda kullanıldı?
• Mevcut fonunuzun büyüklüğü nedir, bu fonu ne kadar sürede ve kaç girişim için kullanmayı planlıyorsunuz?
• Hangi alanlarda ve hangi ölçeklerde girişimlerle ilgileniyorsunuz?
• Yatırım yapacağınız girişimlerde aradığınız 3 temel özellik nedir?
• Yatırım almak isteyen girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? 
• TÜBİTAK 1514 Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programından faydalanan bir yatırımcı olarak, 

bu desteği değerlendirebilir misiniz?

Girişimci Soruları
• Türkiye’deki girişim ekosistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?
• Aldığınız yatırımdan bahsedebilir misiniz? Nasıl bir yatırım bulma süreci yaşadınız?
• Almış olduğunuz yatırım size hangi alanlarda katkı sağladı?
• Yatırımcınızı seçerken, akıllı para kavramı çerçevesinde, yatırımcınızın size sağlayacağı para dışındaki 

değerleri de dikkate aldınız mı?
• Girişiminiz zaman içinde nasıl bir hacme ulaştı?
• Bundan sonraki yol haritanızda neler var? 
• Yatırım almak isteyen girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Ekosistem Paydaşlarına Sorduk:

Spot 
Dosya



AppSamurai

Emre FADILLIOĞLU
Kurucu Ortak ve CEO

• 
Bu yatırım turu sonrasında Türkiye’deki en şanslı 
girişimlerden biri haline geldik. Techstars, ACT, 500, 
Erdem YURDANUR, Tarkan ONAR, 212, Collective 
Spark, Değerhan USLUEL gibi yatırımcılara erişimi 
olmak, onlarla sorunlara çözüm bulmaya çalışmak 
çok büyük bir şans. Yatırımcılarımızın tümü, her 
ihtiyacımız olduğunda erişilebilir durumda. Yatırım 
aldıktan sonra dünya pandemi ile mücadeleye 
başladı. Yatırımcılarımız ve yönetim kurulumuz ile 
birlikte startejilerimizi belirlememiz bu dönemi 
güçlü atlatmamızda ekibimizin gücünden sonra 
en önemli etken diyebilirim. Diğer yandan bu 
döneme finansal olarak iyi durumda girmemiz de 
çok önemliydi ve son yatırım turu da buna olanak 
sağlamış oldu.

• 
Hayır cevabı aldığımız yatırımcılar olduğu gibi hayır 
cevabı verdiğimiz yatırımcılar da oldu. Burada 
temel hedef hem akıllı paraya erişebilmek hem de 
kimyanızın uyuşması olmalı. Aksi halde uzun bir 
ortaklığı sağlıklı ilerletmek mümkün olmaz.

• 
Gelirimizin %80’ini yurt dışındaki müşterilerden 
sağlıyoruz. Pandemiye rağmen bu sene büyümemizi 
sürdürdük, ilk yılımız ile karşılaştırıldığında 
gelirimizi 20 kat artırdık.

• 
2021 bizim için çok önemli bir yıl, yurt dışı pazarlarda 
gücümüzü artırmaya devam etmek istiyoruz. 
Teknoloji ve ürün tarafında çok heyecanlıyız, büyük 
hayallerimiz var, hatta bir kısmını test etmeye 
başladık. App Samurai ilk gününden itibaren 
devamlı büyüdü ve bu büyümeyi sürdürmek de bir 
diğer hedefimiz.

• 
Öncelikle yatırım alma kararını ekipleri ile detaylı 
değerlendirmeliler. Yatırıma neden ihtiyaçları 
olduğunu, hangi alanlarda kullanacaklarını ve 
hangi profilde yatırımcılarla çalışmak istediklerini 
belirlemeliler. Tabii ki ön hazırlıkları, sunumları, 
finansal göstergeleri hazır olmalı. Yatırımcı bulma 
ve görüşme sürecini disiplinle takip etmeli, her 
görüşmeden dersler çıkarmalı ve bir sonraki 
görüşmede buna göre taktikler belirlemeliler. Bu 
ekosistemin kahramanları girişimciler, paydaşları 
ise destekleyici fonksiyonlar bana göre. Bunu hep 
akıllarında bulundurmalarını öneririm.

Yola çıktığımız zaman ile karşılaştırdığımızda 
ciddi bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. 
Ekosistem paydaşları daha bilinçli ve kararlı. 
Geçtiğimiz dönemde hem ülkemizde hem globalde 
yaşanan zorluklara rağmen, ben Türkiye girişim 
ekosisteminin geleceğine umutla bakıyorum. Bu 
olumlu bakış açısının temelinde de insan kaynağı ve 
yetenek açısından zenginliğimiz var. 

• 
Çalışmalara, yatırım alma kararı verdiğimiz anda 
başlamadım. Öncesinde ekip olarak çalışmalar 
yapmış, yüzlerce yatırımcı ile görüşmüş, onlarca 
da girişimciden ve mentörden fikir almıştık. 
Yatırımcılarla ilişkileri paraya ihtiyaç olmadan tesis 
etmenin, sonrasında daha kolay ilerleme sağlamak 
açısından kritik olduğunu düşünüyorum. Bu turda 
katılan yatırımcılarımız 212, Collective Spark ve 
Değerhan USLUEL ile zaten öncesinde iletişimimiz 
vardı, onlara kendimizi sıfırdan anlatmak zorunda 
kalmadık. 500 İstanbul fonu da zaten yatırımcımızdı. 
İlk teklifi almak bence önemli nokta, bu hem 
girişimcinin kendine güvenini artırıyor hem de diğer 
yatırımcıların da ilgisini çekiyor.
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• 
Temmuz ayında dünyanın 6. büyük bağımsız yazılım 
firması Micro Focus’a ATAR Labs’in %100’ünü sattık. 
Şimdi Micro Focus’un Türkiye’deki ilk Ar-Ge merkezi 
haline gelen eski ATAR Labs ofisini geliştirip 
büyütmeye ve Micro Focus’un Türkiye’ye yatırımını 
artırmaya çalışacağız. Kasım sonu itibarı ile ATAR 
teknolojisinin içine gömüldüğü ilk Micro Focus ürünü 
çıktı ve dünya çapında kullanıma girdi; bu bizim 
açımızdan şirket entegrasyonu açısından müthiş 
bir öneme sahipti. Bununla birlikte,  bir yandan 
da, önce Innovera ve sonra ATAR’da elde ettiğimiz 
deneyimlerimizi başka girişimlere destek olarak 
değerlendirmeye çalışacağız.

ATAR Labs

Burak DAYIOĞLU
CEO ve Kurucu Ortak

ATAR Labs’ın 2016’da Startup İstanbul 
yarışmasında ikinci olarak son birkaç yılda 
dereceye giren ilk Türk ekibi olmasıyla birlikte, 
yatırımcı ilgisi de arttı. 30’un üzerinde yatırım 
firması ile (gerek onların gerekse de bizim 
başlattığımız süreçler ile) bir araya geldik. 
Türkiye dışında yatırımcı hiç aramadık ve bizim 
kültürümüze en uygun olacağını düşündüğümüz 
DCP ile anlaşarak 2.5 milyon euro’luk yatırım 
aldık. Bu açıdan, yeni girişimlere kendilerini 
gösterebilecekleri kalbur üstü etkinliklerde boy 
göstermelerini ve ilişki ağlarını geliştirmelerini 
şiddetle öneririm. 

• 
Yatırım ile hedefimiz ilk başta zamanı satın 
almaktı, en çok o açıdan katkı sağladı. O 
günkü kadromuz olan 8 kişi ile birim zamanda 
yapacağımız işi, geliştirme ekibimizi hızlıca 20 
kişiye kadar çıkartarak çok hızlandırma imkanı 
yakaladık. Bu da bize, yeni gelişen bir pazar olan 
faaliyet alanımızda, uluslararası rakiplerimizden 
geri kalmayacak bir hızda teknoloji geliştirme 
olanağı verdi. Bununla birlikte yatırımcımız DCP 
bize daha iyi kurumsal yönetişim, fikri mülkiyet 
hakları koruması ve şirketin satışı sırasında çok 
kıymetli stratejik destek sağladı.

•  
Ben hep esprisini yaparım; Türkiye’de en çok 
para müteahhitte vardır, para lazımsa müteahhit 
bulun kendinize diye. Yatırım alırken mutlaka 
yatırımcının masaya getireceği diğer değerlere de 
bakmak lazım. Yatırımcının benzer iş deneyimi, 
yatırımcı/müşteri/iş-ortağı ilişkiler ağı, işinizi 
ölçeklemenize katkı verecek bir ekosisteminin 
varlığı, işinizi daha iyi yönetmenize desteği gibi 
çok sayıda farklı açıdan destek alabilirsiniz. 
Bunların bir kısmını parasını ödeyerek bile satın 
alamayacağınız için bu konular çoğu zaman 
nakdi yatırımdan daha önemlidir. Biz bunların pek 
çoğunda yatırımcımız DCP’den nitelikli katkı aldık.

  5 



6 

Tüm dünyada olduğu gibi, girişimcilik Türkiye’de 
de her geçen gün gelişiyor. Pandemi sürecinde 
dijjitalleşmenin artışıyla birlikte, Türkiye girişim 
ekosistemi daha da büyüdü ve yatırımlar da hızlandı.

Tabii ki bu ekosistemde hem yatırımcının hem de 
girişimcinin kazanması gerekiyor.

• 
BirFatura olarak girişimcilik ekosistemini ilk günden 
beri çok yakından takip ediyoruz. Girişimimizi 
kurduğumuzda yoğun bir yatırım arama sürecimiz 
olmuştu ve bu sürecin uzun ve zor olduğunu 
görmüştük. Bundan dolayı en iyi yatırımcımız 
müşterilerimizdir dedik ve buraya daha çok ağırlık 
verdik. Fakat yine de ekosistemi yakından takip 
etmeye devam ettik.

2020 yılında çok fazla nakdi yatırıma ihtiyacımız 
kalmamıştı aslında. Ancak şu andaki yatırımcımız 
olan Alesta Yatırım ile o zaman Linkedin üzerinden 
tanıştık ve kurucu olan İbrahim ÖZER ile çok iyi 
bir sinerji yakalayarak, nakdi yatırım dışında işleri 
beraber büyütebileceğimize inandık. Pandemi 
olmasına ve birbirimizi hiç gerçekten görmememize 
rağmen 2-3 ay gibi kısa bir sürede yatırım sürecini 
tamamladık.

Böylece ilk günden bu yana inandığım düşünceyi, 
bütün kalbinizle çalışıyorsanız ve işlerinizin 
büyüdüğünü yatırımcılara gösterebiliyorsanız her 
zaman yatırım alınabileceğini ispatlamış olduk. 

• 
BirFatura olarak asla yatırıma sadece nakdi kaynak 
olarak bakmadık. Bizim için yatırım aslında bir 
ortaklık demekti. Bu ortaklık ilk günden çizgileri 
belirlenmiş şekilde amaca doğru yürüyen, ortak 
akıl ile hareket eden bir yapı olmalıydı. Biz de bu 
çerçevede sürekli stratejimizi geliştiriyoruz ve 
hedeflerimizi artık bizden daha tecrübeli olan 
yatırımcımızla beraber tartışarak kararlaştırıyoruz.

• 
Bütün yatırım sürecinde en çok önem verdiğimiz 
nokta akıllı para oldu. Bizim için akıllı para demek 
“bizden daha tecrübeli, geniş bir ağa sahip ve 
vizyonu geniş” demekti. Sürecimizi buna dikkat 
ederek tamamladık ve faydalarını da görüyoruz.

• 
BirFatura olarak yatırım aldıktan sonra kendimize 
daha çok güvenmeye başladık ve risk alabilme 
iştahımız da arttı. 2020’de %100’ün üzerinde 
büyüdük ve önümüzdeki yıllar için bir yol haritası 
çıkarttık. 

• 
En öncelikli konumuz kalitemizden asla ödün 
vermemek ve kendi alanımızda Türkiye’nin en 
büyük markası olmak. Strateji ve yol haritamızı 
buna göre kurguluyoruz.

• 
Bizce yatırım almak bir amaç değil, hedefe 
ulaşmak için bir araç olmalı. Girişimci en iyi 
şekilde işini yapmaya odaklanmalı, bunun 
dışındaki her şey ikincil öneme sahiptir. Çünkü 
işinizi iyi yaptığınızda öncelikle size müşterileriniz 
yatırım yapar ve siz o müşteriler ile yatırımcının 
karşısında çıktığınızda eliniz çok daha güçlü olur.

Ayrıca yatırım alırken yatırımcının şirketinizin 
bir ortağı olacağını ve çok uzun süre birlikte 
olacağınızı göz önünde bulundurmak, iki tarafın 
da birbirini daha iyi anlamasını kolaylaştıracaktır.

BirFatura

İbrahim BAYIR
Kurucu
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Collective 
Spark

Türkiye’deki teknoloji girişimcileri nitelik ve nicelik olarak 
son yedi-sekiz yıl içinde oldukça gelişti. Yetenekli, global 
vizyonu olan ve büyüyen pazarlarda büyük problemleri 
çözmek isteyen girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor. 
Biz de fon olarak ağımızı geniş atıp, kaliteli girişimlerle ve 
kurucu ekiplerle erken aşamada tanışmayı ve ilişki kurmayı 
önemli buluyoruz. Bu tanışmalar kapsamında girişimcilere 
tavsiyelerimizle yön göstermeye de gayret ediyoruz. 

• 
2020 yılı oldukça güçlü başlasa da, mart ayında baş 
gösteren COVID-19 pandemisi ile olumsuz etkilerini 
gördüğümüz bir yıl oldu. Yatırım yaptığımız portföy 
şirketlerinin bir kısmı talep ve ciro anlamında zor bir dönem 
geçirdiler. Ama biz fon olarak hem portföy şirketlerimizin 
arkasında durmaya ve sermaye ihtiyaçlarını karşılamaya 
hem de hız kesmeden yeni yatırımlarımızı gerçekleştirmeye 
devam ettik. Daha önce planladığımız 2 yatırımı 
sonuçlandırdık, 2 yeni yatırımı da çok yakında duyurmayı 
planlıyoruz. Bu bağlamda momentumunu kaybetmeden 
planladığımız bütçeler doğrultusunda yatırımlarımızı 
yapmış olacağız.

Atıl ERKEN
Kurucu Ortak

• 
Collective Spark 35 milyon dolar büyüklüğünde 
bir fondur. Bu fondan 18-20 civarında yatırım 
yapmayı planlıyoruz. Şu ana kadar 10 girişime 
15 turda yaklaşık 11 milyon dolar tutarında 
yatırım yaptık. 2021 senesinde halihazırdaki 
portföy şirketlerimizin yanı sıra 4-6 yeni girişime 
toplamda 6-10 milyon dolar yatırım yapmayı 
planlıyoruz.



Diffusion Capital 
Partners (DCP)
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Merve AKGÜN
Yatırım Uzmanı

Burak ÖZYAZGAN
Kurucu Ortak

• 
Erken aşama teknoloji girişimlerine odaklanıyoruz. 
Tohum öncesi, tohum ve seri-A aşamalarında 
yatırımlar yapıyoruz. Asıl odağımız kendini kanıtlamış 
ve hızlı ölçeklenme aşamasına gelmiş girişimler. 
Sayıca az olsa da, ürün aşamasındaki ekiplere 
de yatırım yapıyoruz. İlk yatırım büyüklüğümüz 
500 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişiyor, 
aşamasına göre her iki yöne de esneyebiliyor. Derin 
rezerv politikamız sayesinde arka arkaya yatırım 
turları ile girişim başına toplam yatırım tutarımız 
4-5 milyon dolar seviyesine kadar çıkabiliyor. Asıl 
odaklandığımız fin-tech, Pazar yerleri  ve B2B 
(SaaS/Enterprise) kategorilerinin yanı sıra; oyun, 
sağlık, eğitim, perakende, büyük veri ve yapay zeka 
alanlarında da yatırımlar yapmayı planlıyoruz.

• 
Yatırım yapacağımız girişimlerde birçok kritere 
bakıyoruz ama ön plana çıkan özellikleri şöyle 
sıralayabiliriz: girişimci ekibin gücü ve birbirini 
tamamlayan kaslarının olması, pazarın ve çözülmek 
istenen problemin büyüklüğü, ortaya çıkan hizmetin 
veya ürünün gerçek değer önerisi ve şu ana kadar 
elde edilen kritik performans metrikleri.

• 
Yatırım almak isteyen girişimcilere vizyonlarını, 
çözmek istedikleri problemi ve farklılaştıkları sihirli 
sosu çok net ve yalın bir şekilde anlatmalarını; 
onun yanı sıra kendi odakları, bulundukları aşama 
ve kimyaları ile uyumlu bir yatırımcı bulmalarını, 
bunun için ev ödevlerini yapmalarını, yatırımcının 
yatırım yaptığı girişimcilerle konuşmalarını öneririz. 
Yatırımcılar ile yatırım aramadan çok önce ilişki 
başlatmaları ve geri bildirim aramaları da faydalı 
olacaktır.

• 
2020 yılı aynı zamanda TÜBİTAK 1514 Tech-InvesTR 
programında son aşamaya gelinmesi açısından 
önemliydi. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin yatırımcı 
olmak için süreci devam ettirdiği beş fondan ilki 
olmayı başardığımız için gururluyuz. Gerek TÜBİTAK, 
gerek Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafında beraber 
çalıştığımız ekiplerin vizyonu, fedakarca çalışmaları 
ve girişimleri destekleyen fonların modellerine uyum 
için gösterdikleri esneklik, bu programın hayata 
geçmesini mümkün kıldı. Emeği geçenlere teşekkür 
ederiz. Aldığımız sorumluluğun bilincindeyiz. 2020 
yılında olduğu gibi 2021’de de bardağa dolu tarafından 
bakıp, boş tarafı için çok çalışmaya ve ekosistemimiz 
için katma değer yaratmaya devam edeceğiz.

2020 yılı global pandemi sebebiyle olağandışı 
bir yıl olarak, insanları ve sektörü olumsuz 
etkilemekle birlikte, teknolojinin olumlu 
anlamda yıkıcı ve dönüşümsel etkisinin fazlaca 
hissedildiği ve dolayısıyla teknoloji yatırımlarının 
ivme kazandığı bir yıl oldu. Pandeminin 
etkisiyle biyoteknoloji ve sağlık dikeylerinde 
dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de 
artan yatırımcı ilgisi söz konusu. DCP olarak 
aktif ve başarılı bir yıl geçiriyoruz. Portföy 
şirketlerimizden siber güvenlik alanında faaliyet 
gösteren ATAR Labs’ın İngiltere merkezli Micro 
Focus’a satılması, yeni nesil fonksiyonel malzeme 
teknolojisi üreticisi Entekno’ya yine İngiltere 
merkezli alanında uzman Croda International’ın 
ortak olması ve AI tabanlı dijital patoloji uzmanı 
Virasoft’a TT Ventures ile birlikte yaptığımız 
yatırım, 2020 yılında ülkemizdeki derin teknoloji 
girişimcilik ekosisteminin başlıca işlemleri 
arasında yer alıyor.

• 
DCP’nin 37 milyon euro toplam büyüklüğündeki ilk 
fonu ile 18 şirkete yatırım yapıldı. Yatırım tutarları 
500 bin ile 3 milyon euro arasında değişirken, bu 
fondaki 4 şirketten çıkış gerçekleştirildi.



Burak ÖZYAZGAN
Kurucu Ortak
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• 
Mevcut fonun ilk kapanışı 2020 Eylül ayında 30 milyon 
euro olarak gerçekleştirilirken; son kapanışa kadar 
bu tutarın 60 milyon euro seviyesine kadar çıkması 
öngörülüyor. Bu fonda, daha büyük ve daha ileri 
aşama yatırım yapılacak şirket oranının bir önceki 
fona göre daha yüksek olması planlanıyor.

• 
Türkiye girişimcilik ekosistemi son yıllarda yeni 
kurulan VC fonları ve artan melek yatırımcılık 
aktivitesi ile gelişme gösterirken, derin teknoloji 
yatırımları dünya ortalamalarına göre hala çok düşük 
seviyelerde kalıyor.

İstatistiklere bakıldığında, ülkemizde son 10 yıldaki 
yatırımların sayı ve değerce %10’undan daha azının 
derin teknoloji girişimlerine yapıldığı görülüyor. Yeni 
fonumuzda da yine derin teknoloji alanında özellikle 
bilişim ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji ve 
sağlık teknolojileri, malzeme teknolojileri, inovatif 
endüstriyel ve tüketici ürünleri ile tarım ve çevre 
teknolojileri dikeylerinde faaliyet gösteren erken 
aşama şirketlere odaklanmayı planlıyoruz.

• 
Ekip: DCP olarak ana yatırım alanımız olan 
derin teknoloji girişimlerinde şirketlerin faaliyet 
gösterdikleri alanlarda araştırma ve geliştirme 
yaparak sundukları ürün veya hizmette farklılaşma 
yaratmalarını önemsiyoruz. Bu nedenle ekipte teknik 
yetkinliğin başarı için kritik olduğunu düşünüyoruz. 
Ayrıca girişimlerde teknik ekibin yetkinliği kadar 
satış, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında uzman 
bir ekibin varlığının da şirketin başarısı için kritik 
olduğunu düşünüyoruz.

Operasyonel konular: Derin teknoloji işlerinde iş 
fikrinin Ar-Ge ile oluşturduğu farklılaşmanın en temel 
korunma yöntemi patent olduğundan; şirketlerin 
sahip olduğu patent ve fikri mülkiyet hakları, DCP için 
önem arz ediyor.

Ölçeklenebilirlik: Tüm erken seviye yatırımcılar 
için kritik olan konulardan biri de işin ölçeklenebilir 
olması. Fonun yatırım süresi ve getiri beklentisi 
göz önüne alındığında, ölçeklenebilirliğin belli bir 
seviye üzerinde olmaması risk sermayesi yatırımının 
işe faydalı olmaktan çok zarar verdiği durumlar 
oluşturabiliyor.

• 
Bilgi birikimi olan, globale açılma hırsına ve 
vizyonuna sahip, konusunda uzman ekiplerin 
yönettiği şirketlerin ekosistemdeki tüm yatırımcıların 
ilgisini çektiğini düşünüyoruz.

• 
TÜBİTAK 1514 programının üniversiteler, teknoloji 
transfer ofisleri ve ekosistemde teknolojinin 
gelişmesine katkı sağlayan farklı paydaşları bir araya 
getirmesi açısından oldukça kapsayıcı olduğunu 
düşünüyoruz. Devletin ilgili kurumlarının da desteği 
ile TÜBİTAK 1514 programı, gelecekte Türkiye’deki 
derin teknoloji alanının gelişmesinde de kritik rol 
oynuyor.
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Türkiye’den çıkan ekiplerin, matematik gibi temel 
bilimlerde güçlü olduğu aşikar. Türkiye’den bir 
sene içerisinde mühendislik ve fen bilimlerinden 
mezun olan öğrenci sayısı yaklaşık olarak 
Almanya ile aynı. Mezun olan öğrencilerin 
yetenek ve bilgisini de göz önüne aldığımızda, 
Türkiye’den birçok küresel başarı hikayesi 
beklemek mümkün.

Henüz yeterince küresel başarı hikayesi 
yaratamamamızın en büyük sebebi, Türkiye’deki 
pazarın yeterince büyük olmaması. Türkiye’deki 
pazar, küresel gayri safi yurtiçi hasılanın 
%1’i olarak düşünülebilir. Bu aslında kendi 
başına büyük bir rakam olmasına rağmen 
küresel başarı oluşturmak için yeterli değil. 
Türkiye’deki teknoloji girişimcilerinin çok 
daha erken aşamalarda başka ülkelere satış 
yapma konusunda çaba göstermesi gerektiğini 
düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde, bu şekilde 
aksiyon alan girişimler Türkiye’nin gelecekteki 
unicorn’larını oluşturacak.

ScaleX 
Ventures

Dilek DAYINLARLI
Yönetici Ortak

• 
Mart ayında ülkeler karantina süreçlerini hızla 
uygulamaya başladığında, hakim olan düşünce 
ekonomik bir krizin yaklaştığı yönündeydi. Bunun 
bir sonucu olarak da risk sermayesi şirketlerinin 
ve girişim finansmanının etkileneceğini 
düşünüyorduk. Ancak üçüncü çeyrekten itibaren 
risk sermayesi aktivitesi, girişim finansmanının 
canlı ve iyi durumda olduğunu yansıtan bir şekilde 
yükselmeye başladı. Hatta küresel rakamlara 
üçüncü çeyrek için baktığımızda, yatırım turu 
sayısının ve yatırım miktarının 2019 senesini 
yakaladığını görüyoruz.

2020 yılı, bizlerin ekip olarak son 10 
yıldır heyecanlandığı temaların çoğunun 
adaptasyonunu hızlandırdı. Örnek vermek 
gerekirse pandemi, şirketlerin uzaktan çalışma 
şekillerinde kalıcı bir değişiklik meydana getirdi. 
Bunun gibi daha birçok örnek verilebilir.

• 
Bu fon öncesinde ben ve ortağım kişisel olarak, 
kendi melek yatırımlarımızı yapmaktaydık.

• 
Mevcut fonumuzun büyüklüğü 30 milyon 
civarında, hedefimiz ise önümüzdeki 6 ay 
içerisinde 50 milyon euro seviyesini yakalamak. 
Önümüzdeki 5 sene içerisinde yatırımlarımızı 
tamamlamayı planlıyoruz. Şu ana kadar 5 şirkete 
yatırım yaptık, bunların 3’ü açıklandı. Bu fon 
için 10 yatırım daha yapmayı planlıyoruz. Hatta 
açıklanmayan yatırımlardan biri Bilkent’te...

• 
ScaleX Ventures, Türkiye ve gelişen Avrupa’da 
küresel büyüme potansiyeli olan teknoloji ve 
yazılım şirketlerine yatırım yapan ve merkezi 
Amsterdam’da bulunan erken aşama bir VC 
fonudur. Ölçek olarak, tohum aşamasından Series 
A turuna kadar olan aralığı kaplayan ScaleX’te, 
ilk yatırımlarımızı 250 bin euro ile 2 milyon euro 
arasında  yapıp; sonraki yatırımlarda da devam 
ediyoruz.
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• 
ScaleX ekibi olarak bir girişimde ilk baktıklarımız, 
takım ve çözülmesi gereken problemler ve 
girişimcinin bunu çözmek için yaklaşımı. Girişimin 
bulunduğu alanda çözüme veya yeniliğe neden 
ihtiyaç duyulduğuna ikna olmadığımız şirketlerle 
süreçte ilerlememiz çok zor oluyor. 

Erken aşamada kurucu ortaklar ve çalışanların 
deneyimleri ve gelişim eğrileri, girişimin 
başarı potansiyeli tamamen onların yetenek 
ve çabalarına bağlı olacağından bizim için çok 
önemli. binlerce girişimci ile çalışmış ve başarılı 
girişimcileri erken aşamadan itibaren görmüş biri 
olarak “Büyüme Zihniyeti”nin başarıda önemli 
rol oynadığını söyleyebilirim. Carol DWECK’in 
söylediği gibi, “İnsanların inandıkları şeyler, 
başarılarını belirler.”

• 
Sürece başlamadan önce iki sorunun cevabına 
karar vermek kritik; 
1- Hangi hedefe ulaşmak için yatırım arıyorum? 

• Girişim olarak kimim ve bu neden önemli?
• Büyük vizyon ve hedefim nedir?
• Önümde 18-24 ay içerisinde gelmek istediğim 

yerin resmi nedir?
• Bunun için neye ihtiyacım var?

2- Nasıl bir yatırıma ihtiyacım var? (VC, melek, 
hibe vb.) 
Bunları netleştirdikten sonra aşağıdakilerin hazır 
olması işinizi çok kolaylaştırır:

• Hedef yatırımcı listesi
• Pitch deck
• Data dosyası
• Hukuki ve finansal dataroom
• Müşteri ve takımın referansları

Bütün bunlar ışığında bir sunum yaparak, 
sonucunda da “Neden siz?” ve “Neden şimdi?” 
sorularına yanıt vermiş olmanız çok önemli. Bu 
sunumu şöyle detaylandırabiliriz: 
1 - Misyon ve vizyonu içeren başlık sayfası

• Kapsanacak konular:  
Girişim ne yapıyor, vizyonu tek cümlede nedir, 
ne zaman, nasıl kurulmuştur?

• Ana amaç: 
Sunuma iyi bir başlangıç yapmak. Bu sayfanın 
sonunda, bütün dinleyicilerin girişimin ne 
yaptığı hakkında net bir fikri olması lazım.

2 - Kanca
• Kapsanacak konular: 

Girişiminiz hakkındaki en etkileyici özellikleri 
paylaşabilirsiniz. Finansal rakamlardan, 
müşteri logolarına veya takımın tecrübesine 
kadar her şey olabilir.

• Ana amaç: 
Yatırımcının dikkatini çekip, sunumun devamı 
için meraklanmalarını sağlamak.

3 - Problem
• Kapsanacak konular: 

Son kullanıcının yaşadığı problemi, bu 
problemin nasıl çözülebileceğini anlatabilir; 
şu andaki durumu anlatan istatistik/araştırma 
varsa paylaşabilirsiniz. 

• Ana amaç: 
Problemin çözülmesi gereken bir problem 
olduğuna ve sizin çözümünüze pazarda talep 
olduğuna dinleyiciyi ikna etmek.
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4 - Çözüm
• Kapsanacak konular: 

Değer önerinizi paylaşabilir ve müşterinin 
sizin ürününüzle nasıl bir değer yarattığını 
anlatabilir, kullanım senaryoları ve vaka 
çalışmaları ekleyebilir, teknolojinizden 
ve girişim ölçeklenirken sizlere avantaj 
sağlayabilecek konulardan bahsedebilir, 
bu bölümü görseller ya da kısa bir demo ile 
destekleyebilirsiniz.

• Ana amaç: 
Dinleyicinize sorunu nasıl çözdüğünüzü ve 
nasıl değer yarattığınızı anlatmak.

5 - Mutlu müşteriler (müşterilerin logoları)
6 - Neden şimdi?

• Kapsanacak konular: 
Bu bölümde kategorinin tarihsel evrimini 
gösterebilir ve sizin ürünü destekleyen yeni 
trendleri paylaşabilir, içinde bulunduğunuz 
pazarda talebin olduğuna ikna eden benzer 
girişimleri ekleyebilirsiniz.

• Ana amaç: 
Dinleyicinizi pazarın bir dönüşümden 
geçtiğine ikna etmek ve sizin girişiminizi 
büyütmeye yardımcı olacak trendleri 
anlatmak.

7 - Pazarın büyüklüğü
• Kapsanacak konular: 

Bu bölümde ideal müşterinizi tarifleyebilir, 
pazarın beş sene içindeki büyümesini farklı 
şekillerde hesaplayarak, sizin pazar ve 
ürününüzle kesişeceğini düşündüğünüz 
noktaları gösterebilirsiniz.

• Ana amaç: 
Yatırımcıyı büyük bir iş yaratacak kadar 
büyük bir pazarın varlığına ikna ederek, bu 
pazardan yeteri miktarda pay alabileceğinizi 
göstermek.

8 - Rekabet
• Kapsanacak konular: 

Bir grafik içinde rakiplerinizin güçlü ve 
zayıf yönlerini paylaşabilir, pazarda nasıl 
konumlandığınızı gösterebilirsiniz.

• Ana amaç: 
Yatırımcıya rekabet ettiğiniz girişimlere karşı 
avantajlarınızı göstererek, uzun vadede neden 
kazanacağınızı anlatmak.

9 - İş modeli
• Kapsanacak konular: 

Nasıl para kazanmayı düşünüyorsunuz? SaaS 
rakamlarını ve birim ekonomisine dair rakamları 
paylaşabilir, dağıtım modelini anlatabilirsiniz.

• Ana amaç: 
Girişim operasyonlarını ve iş planını anlatmak.

10 - Ürün vizyonu
• Kapsanacak konular: 

Ürün yol haritasını gösterebilir, fiyatlama ve pazar 
büyüklüğü konusundaki stratejinizi paylaşabilir, 
girişiminizi uzun dönemde avantajlı kılacak 
planlarınızı aktarabilirsiniz.

• Ana amaç: 
Yatırımcıya geleceğe dönük planlarınızı, fırsatın 
büyüklüğü ve pazardan pay alma konusundaki 
hırsınızı anlatmak.

11 - Takım
• Kapsanacak konular: 

Kurucuların rolleri ve deneyimlerini, kurucu ve 
geliştirilen çözüm arasındaki uyumu vurgulayabilir, 
yönetim kurulu veya danışmanlarınızı 
ekleyebilirsiniz.

• Ana amaç: 
Yatırımcıyı motivasyon ve tecrübe anlamında doğru 
takıma sahip olduğunuza inandırmak ve takıma yeni 
üyeler katarken başarılı olduğunuzu göstermek.

12 - Finansallar
• Kapsanacak konular: 

Geçmiş ve gelecek gelir beyannamelerini özet halde 
ekleyerek girişimin aylık maliyetini ve içerideki 
paranın ne kadar yeteceğini söyleyebilirsiniz.

• Ana amaç: 
Finansal beyanlardan, girişimin giderlerine hakim 
olduğunuzu ve bu konuyla alakalı olarak geleceğe 
yönelik hesaplamalar yaptığınızı anlatmak.

13 - İstenen finansman
• Kapsanacak konular: 

Bu bölümde, daha önce aldığınız yatırım miktarlarını 
ve son değerlemenizi aktararak, ne kadarlık bir 
finansman aradığınızı ve bununla nereye gelmeyi 
planladığınızı anlatabilirsiniz.

• Ana amaç: 
Yatırımcıyı girişimin finansman ihtiyacı konusunda 
ikna etmek ve bu finansman ile gelinecek noktayı 
netleştirmek.

Eğer önemli bir problemi çözen ürününüz varsa ve globalde fark yaratıp büyük bir 
başarı yaratmak istiyorsanız mutlaka bize ulaşın!
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StartupFon

Gülsüm ÇIRACI
Kurucu Partner

Türkiye Startup ekosistemi son yıllarda hızla gelişiyor. 
Artık global başarı hikayeleri yazan girişimcilere daha 
fazla şahit olmaktayız. Bunun en önemli sebepleri 
arasında bence yetenekli gençlerin kariyer planlamasında 
kurumsal firmalar yerine girişimciliği denemek istemesi 
var. Türkiye’deki girişimcileri genel olarak sebatkar ve 
azimli buluyorum ama geliştirilmesi gereken yönleri 
olabiliyor. Özellikle girişimlerin ticarileşmesi ve global 
pazarlara açılması konusunda yetersiz kalabiliyorlar. 
Bunun da destek mekanizmaları ile çözüleceğine 
inanıyorum.

• 
2020 yılı sadece yatırım dünyası değil, tüm dünya için 
unutulmayacak bir yıl oldu. İlk defa global bir salgınla 
karşı karşıya kalan tüm insanlık büyük bir savaş vermeye 
başladı. Karşılaştığımız bilinmezliklerin ulaşım, eğlence, 
turizm gibi birçok sektörü olumsuz etkilemesine 
rağmen, teknoloji sektörünü olumlu yönde etkilediğini 
söyleyebiliriz. Bu salgınla beraber insanlar hiç olmadığı 
kadar çok teknoloji ile hayatlarını devam ettirmeye 
başladılar. Online alışveriş, uzaktan toplantılar, uzaktan 
eğitim gibi birçok araç hayatımıza girdi. Bu nedenle 
teknoloji yatırımcıları için 2020 heyecanlı ve yatırım 
tutarları anlamında önceki yılları aratmayacak bir yıl 
oldu. Türkiye özelinde ise bu yıl pandemide bile büyük 
satışlara şahit olduk. Özellikle Peak Games’in 1.8 milyar 
dolar‘lık satışı tüm Türkiye’nin gündemindeydi.

• 
Biz Startupfon olarak 2021 ilk ayları itibari ile VC 
fonumuzu kurmuş olacağız. Bugüne kadar üyelerimiz 
melek yatırımcı ağı üzerinden yatırım yaptılar. Dört yıl 
süresince 32 girişime toplam 4 milyon dolar yatırım 
yaptık.

• 
Şu anda kurmakta olduğumuz VC fonunun nihai 
büyüklüğü 10 milyon dolar olacak. Önümüzdeki 
beş yıl süresince bu fon ile 50-60 arası yatırım 
yapmayı planlıyoruz.

• 
Tohum aşaması yatırımcı olarak, teknoloji 
alanındaki tüm startuplarla ilgileniyoruz. 
Bununla beraber bizim için biraz daha öne çıkan 
teknolojiler B2B, Saas girişimleri, blockchain ve 
fintech. Ancak bunların dışında, diğer alanlarda 
da fırsat olduğuna inandığımızda yatırım 
yapabiliyoruz.

• 
Bizler tohum aşaması yatırımcıyız; dolayısı 
ile girişimciden ileri düzeyde işlem hacmi 
beklentimiz yok. Ancak, girişimciden mutlaka 
ürününü çıkarmış olmasını, ürün-market 
uyumunu sağlamış olmasını ve işin ölçeklenebilir 
olmasını bekliyoruz.

• 
Girişimciler yatırım almanın bir başarı olduğunu 
düşünmemeliler. Yatırım almak işinize şu 
anda birilerini inandırdığınızı gösterir ama işin 
başarısını göstermez. Diğer taraftan, yatırım 
alma sürecine planlayarak başlamalarını ve 
bunun bir süreç olduğunu unutmamaları lazım. 
Yatırımcı görüşmeye başladıktan sonra due 
diligence süreci, müzakare vb. süreçleri olacak. 
Bu nedenle yatırım ihtiyacı başlamadan en 
az 3 ay önce bu görüşmelere başlamalarını 
öneririm. Aranan yatırım ölçeğinin belirlenmesi 
ve bu ölçekte yatırım yapabilecek yatırımcılara 
ulaşarak, yatırım görüşmesine hazırlıklı gitmek 
çok önemli.
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Türkiye’de girişimciliği gelişmekte olan bir ekosistem 
olarak değerlendirebiliriz. Girişimcilerimiz ve 
yatırımcılarımızın her geçen gün yeni başarı hikayeleri 
yazması bizleri ekosistemin paydaşı olarak oldukça 
memnun ediyor. Girişimcilerin katma değer ve istihdam 
yaratma, sektörler arası ilişkileri kuvvetlendirme, 
sosyal fayda sağlanmasına yardımcı olma gibi 
özellikleri tüm ekonomik paydaşların dikkatini çekiyor. 
Devletin doğrudan ve dolaylı fonlarının yanı sıra 
artık özel sektörün de daha aktif olmaya başladığını 
görüyoruz. Yeni kurulan kurumsal girişim sermayesi 
şirketleri para akışına ek olarak çok ihtiyaç duyulan 
ayni destekleri de sağlamaya başladı. Türkiye’deki 
teknoloji girişimcileri, teknik bilgi ve yetkinlik açısından 
dünya ile yarışabilir seviyedeler. Küresel boyuttaki 
problemlere odaklanma, yeni pazarlara açılma, 
yabancı ortaklar ve yatırımcılar ile ilişkiler kurma 
konusunda daha gidecek yolları olmasına rağmen 
ilerleme hızları oldukça arttı. 

• 
COVID-19 salgını nedeniyle bütün dünyada derin bir 
ekonomik durgunluk yaşanmasına rağmen, 2020 
yılının ilk üç çeyreğinde yapılan girişim yatırımları, 
2019 yılının tamamında yapılan yatırımı geçti. Dünya 
ülkelerinde ekonomi yönetimlerinin uyguladığı parasal 
genişleme ve düşük faiz ortamı, girişimler gibi daha 
riskli yatırım araçlarına olan ilgiyi artırdı. Kurumsal 
yatırım şirketlerinin yatırımlara katılma oranı geçmiş 
yıllara göre daha yüksek oldu. 2020 yılında Türkiye’de 5 
yeni fon kuruldu. Türkiye ilk resmi ‘unicorn’unu çıkardı. 
Pandeminin iş dünyası üzerindeki etkisi bilinmezlik ve 
karmaşa oldu. Klasik  işler ve iş modelleri sorgulanır 
oldu. Girişimcileri farklı kılan “sorunlara inovatif ve 
sıradışı çözümler bulma” özelliği en çok ihtiyaç duyulan 

Vestel Ventures

Metin SALT
Vestel Ventures Genel Müdürü
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yetenek haline geldi. Bu da girişimlere pazara 
girmek ve yer edinmek için eşsiz bir fırsat yarattı. 
Pandemi sürecinde değişen yaşam koşulları, sağlık, 
eğitim, lojistik ve oyun alanlarına daha çok yatırım 
yapılmasını sağladı. Uzaktan çalışma ve iş verimliliği 
konusunda çözümler değer kazandı. Bu gelişmeler, 
ekosistemin zorlu koşullar altında bile değer 
kazandığını ve Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin 
hızla güçlendiğini gösteriyor.

•  
Zorlu Holding Grup Şirketleri ile ortak çalışabilecek 
ya da Zorlu Holding vizyonu doğrultusunda fark 
yaratacak çalışmaları olan girişimlere yatırım 
yapıyoruz. İşin olgunluk seviyesinden daha 
çok karşılıklı değer yaratmaya ve fırsatlara 
odaklanmaya çalışıyoruz. Genel olarak, dayanıklı 
tüketim, akıllı şehircilik, sağlık, siber güvenlik, iş 
yazılımları, ileri malzemeler, yapay zeka, AR/VR, 
IoT ve sürdürülebilirlik konularına ağırlık versek de; 
potansiyeli olan, desteklerimizle büyüyebilecek, 
küresel boyutta başarı kovalayan her girişimle 
ilgileniyoruz.

• 
Küresel çapta temel eğilimlerle örtüşen alanlarda 
önemli sorunlara yaratıcı çözümler üreten 

girişimleri arıyoruz. Hedefleri büyük, vizyonları olan, 
yetkinlikleri ile öne çıkan ve uyumlu hareket edebilen 
girişimcileri destekliyoruz. Özellikle belirsizlik 
ortamında yönetebilmeyi önemsiyoruz.

• 
Girişimcilere her zaman büyük düşünmelerini ve 
cesaretli olmalarını tavsiye ediyorum. Girişimcilik 
özünde var olana karşı bir meydan okuma, yeniliğin 
gücünü kullanarak daha iyiye ulaşma olgusudur. 
Portföy teorisine göre risk sermayesi yatırımcısı 
birçok sıradan girişimi fonlayarak ne finansal ne de 
stratejik çerçevede sıra dışı sonuçlar elde edemez. 
Girişimcilerin bu kavrayışla, yaptıkları işin etki alanını 
geniş tutması, en iyi olmayı hedeflemesi ve ölçülebilir 
ama büyük riskler almaya hazır olması gerekir. 
Diğer bir önerim, yatırım almayı bir amaç değil bir 
araç olarak görmeleridir. Günün sonunda yatırımcı 
ve girişimci aralarında ne kadar para alıp verdikleri 
ile değil; ortak olarak müşterileri, ekonomi, toplum 
ve yaşadıkları dünya için ne kadar değer yarattıkları 
ile ölçülecekler. Girişimcinin önceliği ve odağında 
işin kendisi olmalıdır. Etkisi büyük ve iyi yönetilen 
bir girişime yatırım almak için ortaya koyulması 
gereken çabanın sanıldığı kadar büyük olmadığını 
göreceklerdir.
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TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan MANDAL

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim BiGG 
Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş 
Çağrısı’nda ilk kez girişimcilik ekosistemi 
için iş birliği sağlandı. Bu süreç hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

TÜBİTAK olarak yeni dönemde stratejimizi 
“Birlikte geliştirme ve birlikte başarma” üzerine 
kuruyoruz. Ekosistemimiz için girişimcilik 
dahil her alanda odaklı ve stratejik iş birliğinin 
sağlanması artık bir gereklilik haline gelmiş 
bulunuyor. Bu kapsamda girişimcilerimizin 
nitelikli iş planlarının oluşturma sürecinin 
desteklenmesinde kritik rol alan uygulayıcı 
kuruluşlarımızın da işbirliği sağlamasını teşvik 
ettik. İş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, 
iş planına dönüştürülmesi için eğitim, rehberlik 
ve kuluçka hizmetlerinin verilmesi, iş fikirlerinin 
doğrulanması ve TÜBİTAK’a sunulacak iş 
planının uygun bulunması sürecinin genelinde 
görev almaya devam edecek veya görev 
almaya başlayacak uygulayıcı kuruluşlarımızın 
ekosistemdeki diğer kuruluşlarımızla bir araya 
gelmesini hedefledik.  

ÖZEL  
KONUK
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TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim BiGG Programı 1. Aşama 
Uygulayıcı Kuruluş Çağrımızın sonucunda da 31 uygulayıcı 
kuruluşumuz 32 iş birliği kuruluşu ile bir araya gelerek 2 yıl 
süresince 30 Eylül 2022 tarihine kadar girişimcilerimizin iş 
fikirlerini etkiye dönüştürme sürecinde güçlü bir başlangıç 
yapmaları sağlanacak. Bilkent CYBERPARK da, uygulayıcı 
kuruluşlarımız arasından Konya Teknokent Teknoloji 
Geliştirme Hizmetleri A.Ş. ve Pamukkale Üniversitesi 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent 
Yönetici A.Ş. ile iş birliği sağlamıştır. Girişimcilerimizin 
başarısının katlanarak artması için elde edilen bu ve 
benzer iş birliklerinin ekosistemimiz için çok değerli bir 
kazanım olduğu görüşündeyiz.

TÜBİTAK 1514 Tech-InvesTR Girişim Sermayesi 
Destekleme Programı Türkiye’deki girişimcilik 
ekosistemi adına diğer çok kıymetli bir proje. 
Bu desteği almak üzere yılda ortalama kaç 
başvuru alıyorsunuz ve bu desteği kaç kuruluşa 
veriyorsunuz?

Hedeflerimizden önemli bir tanesi çıktı ve etki odaklı 
bir ekosistem oluşturabilmek. Bu açıdan ticarileştirme 
süreçlerinin desteklenmesi de yüksek önem taşıyor. 
Bu süreç içerisinde Tech - InvesTR Girişim Sermayesi 
Destekleme Programımızı, KOBİ ölçeğindeki erken 
aşama teknoloji tabanlı şirketleri tarafından Ar-Ge 
ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve 
teknolojileri ticarileştirmeleri için ihtiyaç duyulan 
sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla 
karşılanması amacıyla oluşturduk.

Erken aşama yatırım fonu olarak Tech-InvesTR 
Girişim Sermayesi Destekleme Programı, Türkiye’de 
yerleşik erken aşama teknoloji tabanlı firmalara 
yatırım yapacak girişim sermayesi ekosisteminin 
geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK ve Hazine ve Maliye 
Bakanlığı iş birliğine dayanıyor. Program kapsamında 
kurulacak girişim sermayesi fonlarına, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve yeterlik 
kararı verilen Araştırma Altyapılarının (AA) yanı sıra 
diğer yatırımcılar da (ulusal ve uluslararası finans 
kuruluşları, katılım bankaları, melek yatırımcılar, 
şirketler vb.) katılabilmektedir. Fonlara katılan 
TTO, TGB, AA’ların Türkiye’de yerleşik erken aşama 
teknoloji tabanlı girişimler için fonlara ödeyecekleri 
girişim sermayesi katkı paylarının %50’si Tech-InvesTR 
Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından hibe 
şeklinde desteklenmektedir.

Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme 
Programı’nda TÜBİTAK tarafından 2018 yılında ilk 
çağrımıza çıkılmıştır. Bu çağrıda 13 TGB, 9 TTO ve 1 
AA olmak üzere toplam 23 üniversite kuruluşunun 
10 ayrı fona katılımına yönelik 34 talebi TÜBİTAK 
tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın söz konusu fonlara 
katılması şartıyla kuruluşların desteklenmesine 
ilişkin şartlı kararlar, 12 Kasım 2018 tarihinde 
ilgili kuruluşlara bildirilmiş ve 10 farklı fonun 
bilgileri de eşzamanlı olarak Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’na iletilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
fonların başvurularını alarak değerlendirme 
süreçlerini tamamlamış olup, kaynak taahhüdünde 
bulunulması amacıyla 5 fon ile protokol süreçlerinin 
başlatılmasının uygun görüldüğünü ilan etmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Collective Spark, 
Diffusion Capital Partners (DCP), Gedik Portföy 
Yönetimi Anonim Şirketi Boğaziçi Ventures Girişim 
Sermayesi Yatırım Fonu, 500 Startups İstanbul Fund 
II Girişim Sermayesi Fonu ve Arz Gayrimenkul ve 
Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ ile protokol 
imzalama aşamasında son sürece gelmiştir. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı ile söz konusu fonların protokol 
imzalaması sonrasında, bu fonlara katılım taahhüdü 
olan TGB ve TTO’ları bu taahhütlerini yerine 
getirdiğinde Tech-InvesTR Programı kapsamında 
TÜBİTAK tarafından desteklenecektir.

TÜBİTAK 1514 Programı ile yüksek başarı 
potansiyeli olan teknoloji tabanlı erken aşama 
girişimlere finansman sağlıyor. Program 
aynı zamanda kurumları ve üniversiteleri de 
girişim ekosistemine dâhil ediyor. Bu proje 
dâhilinde kurulan girişim sermayesi fonları 
yatırımcı ekosistemini hareketlendirdi mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın protokol 
görüşmelerini yürüttüğü beş fondan biri hâlihazırda 
kapanışını gerçekleştirmiş ve yatırımlara 
başlamıştır. Mevcut durumda söz konusu fon 
tarafından 10 farklı şirkete toplam 14 turda yatırım 
yapılmıştır. Tech-InvesTR Programı ile kurulacak 
5 girişim sermayesi fonunun yaklaşık 1,7 milyar 
TL büyüklüğe ulaşması ve bu tutarın yaklaşık 150 
erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yapılacak 
yatırımlarda kullanılması planlanmaktadır. Böylece 
hem yatırımcı ekosisteminin hem de girişimci 
ekosisteminin hareketlenmesi beklenmektedir.
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Risk sermayesi şirketlerine verilmiş olan 
hibe destek kapsamında en çok hangi 
girişimlere yatırım yapılıyor/yapılması 
planlanıyor?

Tech-InvesTR Programı kapsamında kurulan 
ve kurulmakta olan fonların yatırım odağı, 
teknoloji tabanlı erken aşama girişimler olacaktır. 
Fonlar tarafından özellikle finansal teknolojiler, 
biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, büyük 
veri teknolojileri, makine öğrenmesi, mobil 
teknolojiler, nanoteknoloji, nesnelerin interneti, 
sağlık teknolojileri ve yaşam bilimleri, yapay zekâ, 
5G teknolojisi, akıllı ulaşım teknolojileri, otonom 
araçlar, blok zincir, çevre teknolojileri, Sanayi 
4.0 alanlarına odaklanan girişimlere yatırım 
yapılması planlanmaktadır.

Girişim Sermayesi Destekleme Programı’nın 
ilerleyen dönemlerde verecek olduğu 
desteğin miktarı artacak mı?

TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş 
birliğinde yürütülen Tech-InvesTR Girişim 
Sermayesi Destekleme Programı kamu ve 
özel sektör iş birliğine verilebilecek güzel 
örneklerdendir. Program kapsamında kurulacak 
fonlara, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yanı sıra 
TTO, TGB, AA’lar ile EIF (european Investment 
Fund - Avrupa Yatırım Fonu), IFC (International 
Finance Corporation - Uluslararası Finans 
Kurumu), bankalar, melek yatırımcılar, özel 
şirketler, bireysel yatırımcılar gibi üçüncü taraf 
özel yatırımcılar ortak olarak katılabilecektir. 
Bu sayede TÜBİTAK’ın 52 milyon TL tutarındaki 
desteği ile oluşturulan program kapsamında 
kurulacak 5 girişim sermayesi fonunun yaklaşık 
1,7 milyar TL büyüklüğe ulaşması ve bu tutarın 
erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yatırım 
olarak dönmesi bekleniyor. Ülkemizde eksikliği 
görülen girişim sermayesi ekosisteminde kamu 
kaynağının kaldıraç etkisi ile ulaşılan fon taahhüt 
büyüklerinin önümüzdeki dönemlerde daha da 
artması amacıyla Tech-InvesTR Programı’nın 
sürdürülmesi hedeflenmektedir.



Bilkent CYBERPARK ve Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı 
(TTGV) iş birliğinde, alanında 
deneyimli Amerikalı eğitmenlerin 
bilgi aktarımıyla düzenlenen 
“Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme 
Programı”nın beşincisi 
gerçekleştirildi.

Gerçek projelerin ticarileştirilmesi üzerine çalışan 
27 teknoloji uzmanı ve 9 girişimci; teknoloji 
değerleme, pazarlama, lisanslama, partnerlik, 
fonlama, yatırım süreçleri, müşteri görüşme 
teknikleri vb. gibi konularda toplam 9 modülü 
kapsayan sertifikasyon eğitimini başarıyla 
tamamladı. 6 Ekim 2020 Salı günü online olarak 
gerçekleştirilen final programında katılımcı 
gruplar sunumlarını gerçekleştirerek, deneyimli 
jüri üyelerinin karşısında kıyasıya yarıştı.

Teknoloji Transferi Eğitimi

Teknoloji transferi konusunda ülkemizde 
eksik olan nitelikli insan kaynağı ihtiyacının 
karşılanmasını amaçlayan sertifikasyon 
programında, fikri mülkiyet, lisanslama, pazar 
araştırması, teknoloji değerlemesi ve satış 
konuları ilk günden itibaren gerçek vakalar 
üzerinden uygulamalı olarak işleniyor.

Türkiye’nin İlk Uygulamalı 
Teknoloji Ticarileştirme 
Programı’nda Final 
Heyecanı!

UTTP’de katılımcılar, Amerikalı eğitmenler 
rehberliğinde, teknolojinin ticarileşme 
aşamasındaki sorunların çözümüne dönük 
9 haftalık eğitim alıyor. Programa girişimci 
olarak katılanlar kendi projelerini tanıtma ve 
pazar araştırması yapma fırsatı bulurken; diğer 
katılımcılar teknoloji transferi ve ticarileştirme 
alanında eğitim alıyorlar.

İlki 2013 yılında gerçekleştirilmiş olan 
programa, her yıl girişimci ve Teknoloji Transfer 
temsilcilerinden oluşan seçkin katılımcılar, zorlu 
bir değerlendirme süreci sonunda kabul ediliyor. 
Bu yıl da Türkiye’nin farklı illerinden 100’ün 
üzerinde başvuru arasından elemeleri geçen 
toplam 36 kişi, 9 haftalık bir süreye yayılmış 
toplam 9 modülden oluşan yoğun programı başarı 
ile tamamlayarak mezun oldu. 

9 ekip arasından Nanotego Co ekibi birinci seçildi. 
Proje kapsamında, Biyosit içermeyen boya 
formulasyonu teknolojisinin üzerinde çalışan 
grup; ticarileştirme bulgusu, ticarileştirme 
stratejisi, ticarileştime önerisi başlıkları altında 
jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Dilem 
HIZLAN - Sabancı Üniversitesi TTO, Serhat 
KARASUNGUR - BEBKA, Fatma ERDÖNMEZ 
- Bursa Teknik Üniversitesi TTO ve Yusuf 
MENCELOĞLU - Nanotego Co’nun oluşturduğu 
ekip, 1 yıllık Harvard Business Review üyeliğini 
almaya hak kazandı.
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10 Saniyede  
COVID-19 Testi

Bilkent Üniversitesi Ulusal 
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi 
(UNAM) altyapısı kullanılarak Bilkent 
Holding ve Bilkent CYBERPARK’ta 
faaliyet gösteren E-A Teknoloji’nin 
ortak çalışması sonucu, yeni tip 
koronavirüs (COVID-19/SARS Cov2) 
tespitinde kullanılabilecek “in vitro” bir 
virüs tanı sistemi geliştirildi. Türkiye’de 
ilk vakanın görülmesinin ardından 
kurulan iş birliği altında 7 aydır süren 
çalışmalar netice verdi.

Diagnovir

Buluş, COVID-19 enfeksiyonuna sebep olan 
virüsü, ağız içinden alınan tükürük örneğinden 
maksimum 10 saniye içinde tespit edebilmektedir. 
Virüs varlığında ışıma rengi değişen, bu sayede 
yüksek seçicilikte virüs tespiti yapabilen optik 
temelli bir teşhis ve tanı sistemidir. Bu sistemde, 
bir biyosensör cihazına özel olarak geliştirilen 
patojen tespit çipi üzerinden, dinamik olarak 
floresan sinyali alınarak, patojenlerin en fazla 10 
saniye  içerisinde tespit edilmesi sağlanmaktadır. 
Bir hastadan alınan örnek, özel bir solüsyonla 
karıştırıldıktan sonra patojen tespit çipi üzerine 
damlatılmakta, biyosensör cihazı tarafından 
ortamda patojen varsa, floresan sinyali 

alınarak yüksek doğrulukta patojen varlığı 
tespit edilmektedir. Halihazırda orofarenks ve 
nazofarenks gibi derin bölgelerden sürüntü 
örneği almak yerine, ağız içinden tükürük 
örneği alınması da sistemin kullanımını tercih 
edilir kılacaktır. Yaygın olarak kullanılan 
PCR testlerinden farklı olarak sistem örnek 
çoğaltmaya değil, gelişmiş optik yöntemlerle 
virüsün varlığı ya da yokluğunun tespitine 
dayanmaktadır. Sistemde hem hassas biçimde 
virüs tespitini, hem de tespitte yüksek derecede 
seçiciliği sağlayan optik ve elektronik modüller, 
ayrıca üst düzey biyoteknoloji ve malzeme 
bilimi bilgisi kullanılmıştır. Sistem şimdiye 
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kadar yapılan ön klinik çalışmalarda,  virüs tespitinde 
% 99 başarı göstermiştir. Hızlı ve güvenilir bir virüs 
tespit yöntemi olarak, sistemin ülkemizde ve dünyada 
yaygın olarak kullanılacağına inanıyoruz. Dolayısıyla bu 
biyosensör sisteminin seri üretimi için gerekli altyapı 
yatırımlarına halihazırda başlanmıştır. Etik Kurul onayı 
ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) onayı 
gibi gerekli izinlerin ek kısa sürede tamamlanarak, 
ürünün seri üretim safhasına geçilmesi ve tahminen 2 ay 
içerisinde kullanıcılarla buluşturulması planlanmaktadır. 
Bu sayede pandeminin kontrol altına alınmasına 
katkıda bulunulacak ve sosyal hayatın önemli ölçüde 
rahatlatılması mümkün olacaktır.

Diagnovir ismi verilen sistem, Bilkent Holding 
ve E-A Teknoloji isimli teknoloji şirketinin ortak 
çalışması sonucu geliştirilmiş, tamamıyle yeni bir 
teknolojik altyapıya sahip bir buluştur. Bu yeniliğin 
fikri haklarını koruma amacıyla sistemin patent 
başvuruları da geçtiğimiz günlerde yapılmıştır. Bu 
başarılı ürünün geliştirilmesine olanak sağlayan 
teknoloji, farklı konularda uzmanlığa sahip olan 
ve ortak bir amaç etrafında çok başarılı bir takım 
çalışması gerçekleştiren Türk araştırmacılar 
tarafından, büyük oranda Bilkent Üniversitesi 
bünyesinde, Bilkent CYBERPARK’ta geliştirilmiş, 
ayrıca Bilkent UNAM altyapısı kullanılmıştır.

Sistem yüksek ihracat potansiyeli taşımaktadır.   
Yurtiçi ve yurtdışında satışın önünü açacak tüm 
işaretleme, belgelendirme ve akreditasyon 
adımlarına da başlanmış durumdadır.

Sistemin amacı her ne kadar COVİD-19 virüs 
tespiti olsa da, ileride yapılacak çalışmalar ile 
çeşitli patojen tespitleri için de kullanılabilecektir.

Kaynak 
https://w3.bilkent.edu.tr/www/diagnovir/

Fotoğraf
AA

https://w3.bilkent.edu.tr/www/diagnovir/
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Azerbaycan Ulusal Uydu Operatörü 
Azercosmos İnovasyon Danışmanı Anar 
GASMIOV ve Teknik Geliştirme Müdürü  
Fariz ALIYEV 30 Eylül 2020 Çarşamba günü  
Bilkent CYBERPARK’ı ziyaret etti. 

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk 
İNALTEKİN’in Bilkent CYBERPARK’ı ve katma değerli 
hizmetleri anlattığı sunum ile başlayan toplantıda, 
her iki ülkedeki teknoloji ekosistemi ve teknopark 
süreçleri ele alındı. Toplantı sonrasında, Bilkent 
CYBERPARK bünyesinde yer alan ve katlanabilir 
ekran üzerine proje geliştiren Infinia firması 
ziyaretinde, firmanın başarı hikayesi ve faaliyetleri 
dinlenerek, ofis ve üretim alanı gezisi gerçekleştirildi.

Azercosmos  
Bilkent 
CYBERPARK 
Ziyareti

Günce
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Virallik kavramı, doğru hamleler ile 
viral içerik üretmek için gerekenler 

ve başarılı / başarısız viral 
kampanya örneklerinin yer aldığı 

“Dijital Pazarlamada Viralleştirme” 
webinarı, 18 Eylül 2020 tarihinde 

CGMedya Dijital Tasarım ve 
Pazarlama Uzmanı Özgür Ozi 

ABACI’nın katılımıyla gerçekleşti.

Birbirinden keyifli örneklerle 
viralleştirme konusuna ışık tutulan 

webinarda, “içerik kurgusu nasıl 
yapılmalı ve başarılı viral kampanya 

nasıl olmalı?” soruları yanıt buldu. 
Oldukça verimli geçen webinar, 
dinleyicilerden gelen soruların 

cevaplanması ile sona erdi.

Dijital Pazarlamada 
Viralleştirme

Webinar

2020 yılında, yaklaşık 
2200 kişinin katıldığı 42 

etkinlik düzenlediğimizi 
biliyor muydunuz?

Özgür Ozi ABACI 
CGMedya Dijital Tasarım ve 

Pazarlama Uzmanı
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Bilkent CYBERPARK, Türk Patent ev sahipliğinde bu yıl 5.’si düzenlenen 
İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na (ISIF-20) katıldı.

5 Ağustos - 27 Eylül 2020 tarihleri arasında “Uluslararası Buluş Yarışması,  Çevrimiçi 
Sergi ve  Girişimcilik Hızlandırma Programı” başlığıyla online olarak gerçekleştirilen 
fuarda CYBERPARK firmalarından ArkSigner, Bimetri, Otonom Teknoloji, Şehir 
Teknolojileri ve Teknokar projelerini sergileme imkanı buldu. 28 Eylül Pazartesi 
günü çevrim içi olarak gerçekleştirilen ödül töreninde katılımcı firmalardan Şehir 
Teknolojileri altın madalya sahibi olurken, Teknokar da bronz madalya kazandı.

Bilkent CYBERPARK  
Hyper Casual Oyun Firmaları  
Online Panelde Biraraya Geldi!

Bilkent CYBERPARK  
ISIF 2020’de!

Panel

Fuar

Panelde Hyper Casual alanına giren oyun tarzları 
ve pazar büyüklükleri, oyunlarda dikkat çekiciliği 
artırma ve kullanıcıların oyunda kalmasını sağlama 
konuları ele alındı. Son yıllarda, özellikle pandemi 
döneminde pazara hızla yayılan, mobil oyun 
sektörünün son zamanlarda büyük ilgi toplayan ve 
2,7 milyar kullanıcıya ulaşması ön görülen Hyper 
Casual trendinin panelist firmaların oyunlarında 
da yükseldiğinin gözlemlendiği vurgulanırken; 
Hyper Casual oyun pazarının hız odaklı olduğuna 
dikkat çekildi ve oyun üreticilerinin stratejilerinin de 
değiştiği aktarıldı. Online panel, izleyicilerin yoğun 
katılımıyla ve soruların yanıtlanmasıyla son buldu.

“Oyun Sektöründe Yükselen Trend: Hyper 
Casual” paneli, Kuixo Kurucu Ortağı Burcu 
Coşkun ŞENGÜL ve Creasaur Kurucu Ortağı 
Zeynep ENSERT’in katılımıyla  4 Eylül 2020, 
Cuma günü gerçekleşti.

Burcu Coşkun ŞENGÜL 
Kuixo Kurucu Ortağı

Zeynep ENSERT 
Creasaur Kurucu Ortağı
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Bilkent CYBERPARK tarafından düzenlenen 
online etkinlikler serisi yeni konuları 
ve yeni konukları içeren webinarları ile 
devam ediyor. Keiretsu Forum Türkiye 
iş birliğiyle yapılan “Keiretsu Forum ile 
Melek Yatırımcılık” webinarı, 9 Eylül 2020 
Çarşamba günü Keiretsu Forum Girişimci 
İlişkileri Direktörü Emir UZUNOĞLU’nun 
katılımı ile gerçekleşti. 

Anlatım ve sunumuyla melek yatırımcıların 
startuplarda en çok önem verdiği konulara 
değinen ve yatırımcılara nasıl etkili bir sunum 
yapılması gerektiğine dair merak edilen konuların 
üzerinde duran UZUNOĞLU; dinleyicilerle 
deneyimlerini paylaşarak girişimcilere değerli 
tavsiyelerde bulundu. Türkiye’deki girişimci 
profilinin özetlendiği ve yatırım aldıktan sonra 
şirketlerin dikkat edilmesi gerekenlerin de 
vurgulandığı webinar, katılımcıların sorularının 
yanıtlanması ile sona erdi.

Keiretsu Forum Türkiye, Melek 
Yatırımcılık Kavramını Girişimciler 
ile Buluşturdu!

Webinar

2020 yılında, 2 firmamızın 
toplamda 2,5 milyon dolar 

yatırım aldığını  
biliyor muydunuz?

Emir UZUNOĞLU 
Keiretsu Forum  
Girişimci İlişkileri Direktörü
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Bilkent CYBERPARK’ın Uygulayıcı Kululuş 
olarak 5 yıldır aralıksız yürüttüğü BİGG 
MARKA programı, yeni dönemde de güçlü iş 
birlikleriyle daha fazla girişimcinin hayallerinin 
gerçekleşmesine destek olmaya devam 
edecek.

Bu kapsamda, Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü 
Faruk İNALTEKİN ve Pamukkale Teknokent Genel 
Müdür Yardımcısı Mesut AYDINLI 7 Eylül 2020 tarihinde 
bir iş birliği protokolü imzaladılar. 

Bilkent CYBERPARK, 
Pamukkale Teknokent 
ile İş Birliği Protokolü 
İmzaladı!

Türkiye’nin başarı oranı en yüksek 
programlarından olan BİGG 
MARKA, bugüne kadar toplamda 
62 girişimcinin 11.500.000 TL hibe 
alarak şirketleşmesine destek oldu. 
Teknoloji tabanlı iş fikirlerinin nitelikli 
iş planlarına dönüşmesi aşamasında 
sunduğu girişimcilik eğitimleri, iş 
geliştirme mentorlukları, sektör 
lideri firmalardan dikey mentorluklar, 
prototipleme desteği ve yatırımcı 
görüşmeleriyle girişimciler projelerini 
güçlendirme fırsatı elde edecekler.

Bilkent CYBERPARK’ın iş birliği 
ağına katılan Pamukkale Teknokent 
ile BİGG MARKA programı, yeni 
döneminde de yenilikçi iş fikri olan 
tüm girişimci adaylarını bekliyor!
 
biggmarka.cyberpark.com.
tr üzerinden detaylı bilgiye 
ulaşabilir ve başvurularınızı 
gerçekleştirebilirsiniz.

http://biggmarka.cyberpark.com.tr/
http://biggmarka.cyberpark.com.tr/
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Arda KARADUMAN 
Elaa Technology CEO’su

Bilkent CYBERPARK tarafından 
düzenlenen Online Etkinlikler Serisi 

kapsamında, 23 Eylül 2020, Çarşamba 
günü “Sağlık Teknolojileri Sektöründe 

Pazara Giriş Kriterleri” webinarı 
gerçekleştirildi.

Elaa Technology firmasının CEO’su Arda 
KARADUMAN’ın konuşmacı olarak katıldığı 

webinarda, sağlık teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren Startup’ların pazara 

girerken dikkat etmesi gerekenler ele alındı.

Sağlık 
Teknolojilerinde 

Pazara Giriş 
Kriterleri

Webinar
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5G teknolojisi, Türkiye’nin dijital uyumu, akıllı 
şehir trendleri ve şehir içi ulaşım teknolojilerinin 
farklı açılardan ele alındığı “Akıllı Şehirlerin 
Geleceği” konulu online panel, 1 Ekim 2020 
tarihinde Şehir Teknolojileri Genel Müdürü 
Alpaslan SAVACI, SmartICT Bilişim Genel 
Müdürü Erdoğan BIKMAZ ve HOP! Scooter CEO 
& Kurucu Ortağı Yiğit KİPMAN’ın katılımlarıyla 
gerçekleşti.

Dokuz Eylül TGB (DEPARK) 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sezayi ALTUN, 
Genel Müdürü Osman 
BAŞBUĞ ve Dokuz Eylül TTO 
(DETTO) yöneticileri 12 Ekim 
2020, Pazartesi günü Bilkent 
CYBERPARK’ı ziyaret etti.

Akıllı Şehir Teknolojilerinin 
Geleceği Bu Panelde Buluştu!

Panel

Alpaslan SAVACI 
Şehir Teknolojileri  

Genel Müdürü

Erdoğan BIKMAZ 
SmartICT Bilişim  
Genel Müdürü

Yiğit KİPMAN 
HOP! Scooter CEO & 

Kurucu Ortağı

Nesnelerin interneti teknolojisinin gelişmesi ile ortaya 
çıkan kavramlardan “Akıllı Şehir” konseptininin 
tanımını yaparak, akıllı şehirlerin öneminin her geçen 
gün daha da arttığını vurgulayan SAVACI, BIKMAZ 
ve KİPMAN; bu alandaki ürünlerinden ve akıllı şehir 
trendlerinden bahsetti. Türkiye’deki uygulamaların 
dünyada yer alan akıllı şehirler arasındaki yerlerinin 
değerlendirilerek, geleceğe dair yorumların yapıldığı 
panel; farklı platformlarda canlı olarak yayınlandı.

İzmir girişimcilik ekosisteminin 
temsilcileri DEPARK ve DETTO 
yöneticilerine, Bilkent CYBERPARK 
Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN’in 
Bilkent CYBERPARK’ı tanıttığı ve 
ekosistemin gelişmesi için yürütülen 
katma değerli hizmetleri anlattığı sunum 
ile başlayan toplantıda, potansiyel iş 
birlikleri hakkında görüşüldü.

DEPARK ve 
DETTO  
Bilkent 
CYBERPARK’ı  
Ziyaret Etti!
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Bilkent CYBERPARK 2015 yılından beri 
başarıyla sürdürdüğü TÜBİTAK 1512 Bireysel 
Genç Girişimci (BİGG) programı Uygulayıcı 
Kuruluş görevine yeni deönemde de devam 
ederek, başvuruları almaya başladı. Programın 
ilk etkinliği olan BİGG MARKA Tanıtım Etkinliği, 
15 Ekim 2020 tarihinde Bilkent CYBERPARK’ın 
instagram hesabında canlı yayın olarak 
gerçekleştirilerek girişimci adayları ile bir 
araya gelindi.

Etkinlik kapsamında, bugüne kadar girişimciler 
tarafından sıkça sorulan ve en çok merak edilen 
sorular derlenerek canlı yayında cevaplandı. 
Katılımcılardan gelen sorular ile aktif bir şekilde 
ilerleyen etkinlikte, program hakkında detaylı 
bilgilendirme sağlandı. 

Güçlü iş birlikleri ile girişimci adaylarının hibe 
alarak şirketleşmesine destek olan ve hayallerini 
gerçekleştiren BİGG MARKA programı hakkında 
detaylı bilgi ve başvuru için  
biggmarka.cyberpark.com.tr  
adresini ziyaret edebilirsiniz.

BİGG MARKA  
Tanıtım Etkinliği

İmran GÜRAKAN 
Girişimcilik, İş Birliği ve 

Teknoloji Transfer Birimi 
Müdürü

Merve TAŞYARAN 
Girişimcilik, İş Birliği ve 

Teknoloji Transfer Birimi 
Uzmanı

http://biggmarka.cyberpark.com.tr/


1 Ekim 2020, Perşembe günü Katar Yatırım 
Promosyon Ajansı’ndan Mustafa GÜLEÇ’i 
Bölgemizde ağırladık. 

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk 
İNALTEKİN ve Mustafa GÜLEÇ, gerçekleştirdikleri 
görüşmede Katar - Türkiye arasında yatırıma 
dönüşebilecek potansiyelleri ele aldılar.

Katar Yatırım 
Promosyon 
Ajansı Bilkent 
CYBERPARK 
Ziyareti

30 



  31 

Bilkent Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü 
Hakan ÖZDEMİR’in katılımıyla 23 Ekim Cuma 

günü “Etkili Sunum Teknikleri” başlıklı webinar 
düzenlendi.

Webinarda, iş hayatında hem de kişisel hayatta sıkça 
sunum yapma durumunda olanlar için oldukça faydalı 

bilgiler paylaşıldı, sunum yapma yetkinliklerinin 
geliştirilmesi ve sunum yapanı başarılı kılacak 

yetkinlikler hakkında bilgi verildi.

Sunum sırasında kullanılacak hitabet, dinleyici ile sunum 
yapan arasında bir köprü olan dil, sunum içeriği, dış 

görünüş ve bunun gibi konular hakkında tecrübelerini 
aktaran Hakan ÖZDEMİR, aynı zamanda girişimcilerin 

yatırımcı sunumu sırasında yaptıkları hatalara da 
değindi. Etkili bir sunumun bıraktığı izlenimin öneminin 
vurgulandığı webinar, katılımcılardan gelen yorumların 

paylaşılmasıyla sona erdi.

Etkili Sunum Teknikleri

Webinar

2020 yılında da ücretsiz 
olarak yürütülen 

Girişimci Danışmanlık 
Programı’nı (GDP) ile 

55 girişimci adayına 
mentorluk hizmeti 

sağladığımızı  
biliyor muydunuz?

Atilla Hakan ÖZDEMİR 
Bilkent Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü
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Dünyanın dört bir yanından, birçok 
sayıda delege ve konuşmacıyı bir araya 
getirerek, küresel inovasyon liderleri 
ve uzmanları arasında köprü kuran 
Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) 
Dünya Konferansı’nın 37.’si 1 - 3 Aralık 
2020 tarihleri arasında, bu yıl ilk kez 
online olarak gerçekleşti. 

37. IASP  
Dünya 
Konferansı 
Gerçekleştirildi

Konuşmacı
Björn WESTLING 

Johanneberg Teknopark

Konuşmacı
Aline FIGLIOLI 

Brighton Üniversitesi

Konuşmacı
Robert ALDERSON 

Berggren Oy.

IASP Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilkent CYBERPARK 
Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN’in moderatörlüğünü 
gerçekleştirdiği; teması “İnsan Faktörü: İnsanlar, 
Topluluklar ve Onların İnovasyon Ekosistemleri” 
olan konferansın “Büyük & Küçük Şirket İş Birlikleri” 
konulu ilk oturumuna Johanneberg Teknopark’tan 
Björn WESTLING, Brighton Üniversitesi’nden Aline 
FIGLIOLI ve Berggren’den Robert ALDERSON 
konuşmacı olarak katıldı. 

Oturumda, büyük şirketlerin ve startupların birlikte 
çalışmaktan sağlayabileceği faydalar, inovasyon 
ekosistemi yöneticilerinin doğru ortakları bir araya 
getirmesi, verimli çalışma ilişkileri oluşturmak için 
zorlukların üstesinden gelinmesi ve iş birliğinden 
ortaya çıkacak kazanç konuları üzerinde duruldu.

56 ülkeden katılım sağlanan sanal konferansta 
inovasyon alanları ve COVID-19 salgınının çalışma 
hayatına etkisi ele alındı. Katılımcıların yeni 
bağlantılar oluşturmasına olanak sağlayan program, 
“Inspring Solutions” Ödüllerinin sahiplerini bulması 
ile sona erdi.

Moderatör
Faruk İNALTEKIN 

Bilkent CYBERPARK

Konferans



Berkem CANBEYLI 
Teknasyon Yürütücü Ortağı

Bilkent CYBERPARK tarafından gerçekleştirilen “Mobil 
Uygulamalarda Global Başarının Sırrı” adlı online söyleşi, 
Teknasyon Yürütücü Ortağı Berkem CANBEYLİ’nin 
katılımıyla 10 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşti.

Berkem CANBEYLİ’nin anlatımı ile Startup’lar için global bir mobil 
uygulama geliştirmenin avantajları, uygulama geliştirme sürecinde 
karşılaşılabilecek zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşılacağı 
gibi konuların ele alındığı etkinlik, izleyicilerden gelen soruların 
yanıtlanması ile sona erdi.

Mobil Uygulamalarda 
Global Başarının Sırrı

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü 
Faruk İNALTEKİN’in katıldığı tüm 
yayınları buradan izleyebilirsiniz:

Panel

Canlı Yayınlar
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Farklı Bir Konu: Girişimcilik Mucizesi (NTV) 
Yağız Şenkal’ın konuğu olduğu NTV’de 
yayınlanan “Farklı Bir Konu: Girişimcilik Mucizesi”

Yarının Dünyası (TRT-1 Radyo) 
Haluk Özalpuk’un konuğu olduğu TRT Radyo 1’de 
yayınlanan “Yarının Dünyası”

Finans Kafe (NTV) 
Melda YÜCEL KOCAALP’in konuğu olduğu NTV’de 
yayınlanan “Finans Kafe”

Start-up İstanbul (Online Event) 
Ozan SÖNMEZ’in konuğu olduğu online 
yayınlanan “Startup İstanbul”

IASP 2020 Virtual Event 
Moderatör olarak katıldığı 37. Uluslararası 
Teknoparklar Birliği (IASP) Dünya Konferansı

• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
•

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-CDcGhpxdsaH3hhBX5HjB_UoWQT7n__A
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BİGG MARKA

Bilkent CYBERPARK, 2015 yılından 
bu yana, BİGG Uygulayıcı kuruluşu 
olarak girişimcilerin teknoloji 
tabanlı iş fikirlerini katma değerli ve 
nitelikli birer iş planına dönüştürerek 
hayallerini geliştirmelerine destek 
oluyor.

TÜBİTAK, 1512 Teknogirişim Sermaye 
Desteği Programı “Bireysel Genç Girişim” 
(BİGG); girişimcilerin, teknoloji ve yenilik 
odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına 
dönüştürerek 200.000 TL sermaye desteği ile 
şirketleşmelerine olanak sağlıyor. Girişimci 
adayları, Uygulayıcı Kuruluşlar üzerinden 
gerçekleştirdikleri başvuruların kriterlere 
uygun olması durumunda iş planı yazmak üzere 
eğitim ve mentorluk sürecine kabul ediliyor.

Bilkent 
CYBERPARK 
Tarafından 
Yürütülen 
BİGG MARKA 
Programı,  
5 Yıldır Başarı 
Hikayeleri 
Yaratmaya 
Devam Ediyor!

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

http://biggmarka.cyberpark.com.tr
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Bilkent CYBERPARK, Uygulayıcı Kuruluş olarak 
yürüttüğü BİGG MARKA Programı ile, bugüne 
kadar girişimcilik ekosisteminde yer almak 
isteyen toplamda 400’den fazla girişimciyi 
programına kabul ederek ücretsiz olarak 
sunduğu zengin içerikli eğitim, mentorluk ve ön 
prototipleme desteklerinden faydalanmalarını 
sağladı.  

2015-2020 yılları arasında, 5 yıldır aralıksız olarak 
yürütülen BİGG MARKA programında kazanılan 
deneyimlerle, genç girişimlerin sıklıkla yaşadığı 
sıkıntıları yakından tanıyan Bilkent CYBERPARK, 
her dönem girişimci ihtiyaçları doğrultusunda 
zenginleştirerek kurguladığı program ile girişimci 
adaylarının yola hazırlıklı çıkarak iş fikirlerinin 
iyi hazırlanmış nitelikli iş planlarına dönüşerek 
hayata geçmesini ve başarılı girişim oranının 
artmasını hedefliyor. Program, her dönem ülkenin 
başarı ortalamasının üzerinde kalarak teknoloji 
tabanlı iş fikri ile şirketleşmek isteyen girişimci 
adaylarının hayallerine ulaşmasında aracı oluyor. 
Bugüne kadar toplamda 62 girişimcinin yaklaşık 
11 milyon TL hibe alarak şirketleşmesine destek 
olan BİGG MARKA programı, gelecek dönemlerde 
de başarısını devam ettirerek girişimcilere iş 
fikirleriyle ticarileşme sürecinde yol göstermeyi 
hedefliyor. 

Bu bağlamda girişimciler,  2 ay süresince iş 
fikirlerini geliştirerek hibe desteği ile şirket 
kurulum hedeflerine ulaşmak üzere eğitim 
alıyorlar. Eğitimlere eş zamanlı olarak sürdürülen 
birebir mentorluklarla da girişimcilere her adımda 
destek olunuyor. Program sürecinde edinilen 

deneyimler ile, her dönem program içeriği 
zenginleştirilmiş ve girişimcilerin iş geliştirme 
süreçlerinin yanı sıra, saha tecrübelerinin de 
artırılması gerektiği fark edilerek, alanında uzman 
firmalar ile dikey alanda mentorluk sağlamaları 
üzerine güçlü iş birlikleri gerçekleştirildi. Bu 
görüşmeler, girişimci adaylarının teknoloji 
doğrulama ve müşteri görüşmesi seanslarını 
gerçekleştirerek proje içeriklerini geliştirmelerine 
de destek oldu. Dikey mentorlukların programa 
eklenmesi ile beraber kapsamı genişletilmeye 
devam eden programa, girişimcilerin üretim 
süreçlerinde yaşadıkları problemler göz önüne 
alınarak ön prototipleme ve tasarım desteği 
de eklendi. Üniversite - sanayi iş birliğini 
gerçekleştirmek amacıyla akademisyen 
girişimcilere özel birebir mentorluklar Bilkent 
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)’nun desteğiyle 
gerçekleştirildi. 

“İşe Sağlam Başla” sloganıyla girişimcilerin 
ihtiyaçlarına yönelik desteklerin yer aldığı 
program bitiminde, BİGG MARKA programını 
tamamlayıp hibe desteği almaya hak kazanan 
girişimcilerin ayrıcalıkları devam ediyor. 
Şirketleşme sürecinde olan BİGG MARKA 
girişimcilerine, Bilkent CYBERPARK’ta yer alan 
ortak çalışma alanı Atölye’de ücretsiz yer alma 
imkanı sağlanıyor. Ayrıca şirketleşen girişimcilerin 
ticarileşme süreçlerine ivme kazandırmak 
amacıyla, CYBERPARK tarafından yatırımcı 
görüşmeleri ve potansiyel müşteri görüşmeleri 
düzenlenerek, çeşitli katma değerli hizmet 
sunulan programlar ile firmalara destek olmaya 
devam ediliyor.
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Başarı 
Hikayeleri
HERCULES

2015 yılında BİGG MARKA ile şirketleşen 
firma, biyomedikal ve giyilebilir teknoloji 
alanında EMG teknolojisi üzerinde faaliyet 
gösteriyor. EMG teknolojisi, anlık kas 
aktivitelerinin takibini yaparak antrenman 
performansını maksimumda; sakatlık riskini 
ise minimumda tutuyor. Firma, SOSV - Hax 
Accelerator programında 250.000 $ yatırım 
aldı, Çin’de düzenlenen bir hızlandırma 
programına katıldı ve ABD’de Neurocess 
adında yeni bir firma kurdu. İngiltere’de 
melek yatırımcı görüşmeleri devam ediyor.

APPS TEKNOLOJİ

2015 yılında Bilkent CYBERPARK BİGG MARKA 
programı ile şirketleşen Apps Teknoloji, 
mobil oyun teknolojileri alanında adından 
söz ettiriyor. 2017 yılında piyasaya sürdükleri 
“A Word” kelime tahmin oyunu, aynı yıl 
Türkiye’de en çok indirilen oyun oldu. Oyun 
bugüne kadar 30 milyona yakın indirmeye 
sahiptir ve 250.000’in üzerinde aktif kullanıcısı 
vardır. A Word oyunu, 2017 ve 2018 yıllarında 
Apple ve Google’dan “Yılın En Çok Oynanan 
Oyunlarından Birisi” ödülünü almıştır. Türkiye 
pazarının yanı sıra en aktif ülke olarak 
Almanya ve Rusya’da da popülerliğini koruyan 
oyunun Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, 
Portekizce, İspanyolca, Rusça dillerinde de 
versiyonları mevcuttur.

OL MÜHENDİSLİK

Otomasyon ve dikine tarım alanında 
faaliyet gösteren OL Mühendislik, BİGG 
MARKA ile 2019 yılında şirketleşti. 
Firma 2019 yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Turkcell Arıkovanı’nın 
bir arada düzenlediği Sustainbul 
yarışmasında, Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
kapsamında 300 proje arasından 
2.lik Ödülünü kazandı. Bu yarışmada 
İBB’nin yıllık 10 milyon dolar süs bitkisi 
ithalatının önüne geçmek amaçlı, 
TÜBİTAK projesinde öne çıkardığı 
“Kapalı Alan Katlı Tarım Sistemleri” 
fikir önerisi ile bu ödülü almaya hak 
kazandı. Ayrıca 2019 yılında Mercedes 
Benz Türkiye Startup yarışmasında, 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri kapsamında 5 bin 
proje arasından ilk 10 startup arasında 
olmaya hak kazanarak programın 
Stuttgard gezisine katıldı. Firma 2020 
yılında İstanbul’da düzenlenen, WBAF 
Dünya Yatırımcılar Plaformu’nda 5 Türk 
firmadan biri olarak stant kurup kendini 
uluslararası alanda başarıyla tanıttı.
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BİGG MARKA 
Yeni Dönemi 
Tüm Hızıyla 
Devam Ediyor!
Bilkent CYBERPARK 2020-2022 yılları 
için açılan çağrıda, beş yıldır başarıyla 
sürdürdüğü 1512 Teknogirişim Sermaye 
Desteği (BİGG) programı Uygulayıcı 
Kuruluş görevini yürütmeye hak kazandı.

BİGG MARKA programı yeni çağrı döneminde geçmiş 
dönemlerden farklı olarak, program yürütücülüğü 
kapsamında güçlü iş birlikleri gerçekleştirilerek  
daha iddialı bir hale geldi. Pamukkale Teknokent ve 
Konya Teknokent ile yapılan iş birlikleri ile kapsamı 
genişletilen programda, daha çok girişimciye 
ulaşarak teknoloji tabanlı iş fikirlerinin nitelikli 
birer iş planına dönüşmeleri ve şirketleşmeleri 
hedefleniyor.

BİGG MARKA, yeni dönem çağrısının başvuru 
değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla 
beraber, 250’ye yakın başvuru arasından birinci 
aşamaya seçilen girişimci adayları ile tanışmak ve 
program hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla 
online olarak düzenlenen Bilgi Günü’nde girişimci 
adayları ile bir araya geldi. Etkinlikte, girişimcilerin 
program hakkındaki soruları yanıtlanarak girişimci 
ihtiyaçlarına özel olarak kurgulanan eğitimler, birebir 
online mentorluklar ve prototipleme destekleri 
hakkında da detaylı bilgi paylaşımı yapıldı.

Yeni dönem, Bilgi Günü’nün ardından düzenlenen 
Teknoloji Girişimciliği ve İş Modeli Eğitimi ile 
tüm hızıyla başladı. Girişimciler; girişimciliğin 
temeli, iş modeli kavramı ve iş planı bileşenleri 
gibi konuların yer aldığı eğitimin ardından birebir 
online iş fikri geliştirme mentorluklarına başladılar. 
Alanında uzman ve deneyimli İş Fikri ve İş Modeli 
Geliştirme Mentorlukları ile girişimci adaylarının iş 
fikirleri ticarileşme, yenilikçilik ve Ar-Ge yönünden 
geliştirilerek nitelikli birer iş planına dönüşmeleri 
hedeflendi.
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Dönem boyu devam eden online birebir 
mentorluklar doğrultusunda iş planlarını 
daha güçlü hale getiren girişimciler, paralel 
olarak düzenlenen dikey mentorluklarla saha 
tecrübesi de kazanarak programa devam 
ettiler. Girişimciler, ilgili oldukları sektörler 
doğrultusunda, BİGG MARKA programı içinde 
yer alan iş birlikçi firmalar ile tanışıp hem 
teknoloji doğrulama, hem de müşteri görüşmesi 
seanslarını gerçekleştirerek proje içeriklerini 
genişletirken, donanım geliştirme alanında iş 
fikri olan girişimci adayları ürün geliştirme ve 
ön prototipleme desteği aldılar. Programda yer 
alan dikey mentorluklar ve prototipleme desteği 
ile girişimcilerin iş planlarını geliştirmelerinin 
yanı sıra, ticarileşme süreçlerine de ivme 
kazandırmak ve yolun başındayken temeli 
sağlam oluşturmak hedeflendi.

Yoğun geçen eğitim ve mentorlukların ardından, 
jüri üyeleri arasında yatırımcıların, teknoloji 
transfer umzanlarının, akademisyenlerin 
ve sektör temsilcilerinin yer aldığı nihai 
değerlendirme, Bilkent CYBERPARK tarafından 
Ocak ayında gerçekleştirilecek. Değerlendirmede 
iş fikirlerini en başarılı ve nitelikli iş planına 
dönüştürerek 2. aşamaya geçmeye ve TÜBİTAK 
Panel Sunumları’na katılmaya hak kazanan 
girişimciler belirlenecek. Yeni başarı hikayeleri 
yaratmayı hedefleyen süreçte yer alan tüm 
girişimcilerimize başarılar dileriz.
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BİGG MARKA, 
2021 Yılında  
Girişimcileri 
Hedeflerine 
Ulaştırmaya 
Devam Ediyor!
Yüksek başarı oranıyla girişimcilerin 
teknoloji tabanlı iş fikirleriyle hibe desteği 
alarak şirketleşmelerine olanak sağlayan 
BİGG MARKA programının 2021 başvuruları 
başladı! Pamukkale Teknokent ve Konya 
Teknokent iş birliğinde devam edecek 
program için, iş fikrine güvenen tüm 
girişimci adaylarını işe sağlam başlamaya 
davet ediyoruz.

BİGG MARKA, yeni döneminde yine online eğitim ve 
birebir mentorluk olanaklarıyla girişimcinin ihtiyacına 
yönelik tüm desteği sağlamaya hazır. İş fikirlerini 
nitelikli birer iş planına dönüştürme yolunda; iş planı, 
sunum, temel finans, şirketleşme, iş hukuku, fikri 
mülkiyet hakları gibi kapsamlı eğitimlerin sunulduğu 
program, yeni döneminde girişimcilerin ihtiyaç duyduğu 
farklı alanlarda eğitimlerin de eklenmesiyle daha 
da zenginleşti. Programda iş fikirlerini güçlendiren 
eğitimlerin yanı sıra, online platfomda birebir olarak 
yürütülen mentorluklar ile girişimcilerin ticarileşme 
sürecinde atacağı her adımın, alanında uzman mentorlar 
eşliğinde belirlenmesi sağlanacak. Ayrıca, güçlü iş 
birlikleri kurularak gerçekleştirilen dikey mentorluklar 
kapsamında; girişimcilerin iş fikri alanına uygun olarak 
eşleştirilen sektör lideri firmalar ile bir araya gelerek, 
teknoloji doğrulama ve müşteri görüşmeleri yapmaları 
sağlanacak. İş birliği yapılan Akbank, Başkent Enerji, 
Bayer, BilgeAdam, Ericsson, Karel, Netcad, STM, Oracle, 
THY ve Limak firmalarına ek olarak Bilkent CYBERPARK 
bünyesinde yer alan 250 adet Ar-Ge firması arasından 
talep ettikleri firma ile bir araya gelme fırsatını da 
bulacak. Böylece girişimciler, daha önce aynı yollardan 
geçmiş ve tecrübe kazanmış startup kurucuları ile 
görüşerek yeni bakış açıları elde edebilecek, iş fikirlerini 
şekillendirebilecekler. Proje içeriğinde donanım 
geliştirme bulunan veya donanım üretecek / geliştirecek 
girişimcilere özel olarak Nanodev firması tarafından 

sağlanacak tasarım ve ön prototipleme mentorluğu ile 
üretim geliştirme süreçlerine destek verilecek. 

Kadın girişimciliğe her zaman önem verilen BİGG 
MARKA programında, kadın girişimciler tarafından 
kurulmuş startup kurucuları ile BİGG MARKA 
girişimcilerinin bir araya geleceği workshoplar 
düzenlenerek, girişimcilik yolunda adım atmayı 
düşünen kadın girişimci adaylarının cesaretlendirilmesi 
ve ekosisteme katkı sağlanması da hedefleniyor. 

Girişimcilerin şirketleştikten sonra ticarileşebilir ve 
sürdürülebilir bir modele sahip olmaları amacıyla 
Türkiye’nin önde gelen yatırımcıları ile görüşme 
yapmalarına da olanak sağlanacak. DCP, Vestel 
Ventures, Inventram, Startupfon ve Collective Spark 
gibi Türkiye’nin önde gelen yatırım ağları ile iş birliği 
gerçekleştirilen program, yatırımcıları ve girişimcileri 
bir araya getirerek erken aşamada yatırımcılarla 
görüşme deneyimi kazandırmayı hedefliyor. Bilkent 
Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) de desteğiyle 
yürütülen programda, üniversite-sanayi iş birliğini 
güçlendirmek amacıyla akademisyen girişimcilere özel 
birebir mentorluklar sağlanacak.

BİGG MARKA, yenilikçi iş fikri olan girişimci 
adayları ile yeni döneminde tanışmayı ve hayallerini 
gerçekleştirme yolunda destek olmayı bekliyor! 
Teknoloji tabanlı iş fikirleriyle bu programa katılmak 
ve 200.00 TL hibe alarak şirketleşmek isteyen girişimci 
adayları detaylı bilgi için  
biggmarka@cyberpark.com.tr adresine e-mail 
gönderebilir ve biggmarka.cyberpark.com.tr 
websitesinden başvurularını yapabilirler!

mailto:biggmarka%40cyberpark.com.tr?subject=
http://biggmarka.cyberpark.com.tr
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Girişimci 
Yorumları

SRM (Simple Revman)

Doğa DEMİRHAN, Barış KARACAN, Doğaç 
GÜNAYDIN 

Üçümüzün de mezunu olduğumuz okul olan 
Bilkent Üniversitesi ile olan bağımız, BİGG 
MARKA programı sayesinde daha da güçlendi. 
Gerek program süresince yapılan etkinliklerin 
kalitesi, gerekse BİGG MARKA ekibinin ilgisi ve 
profesyonelliği, hem BİGG başvurusu hem de 
üniversite konusunda ne kadar doğru bir tercih 
yaptığımızı bir kez daha hatırlatmış oldu. 

Bunun yanında, programın COVID-19 
nedeniyle tamamen uzaktan olması ve 
sürecin gayet başarılı bir şekilde yönetilmesi, 
bizim ekibimiz için özellikle çok yararlı oldu. 
Ekip üyelerimizden birisi İstanbul, diğer 
ikisi ABD’nin farklı eyaletlerindeyken, tüm 
etkinliklere sorunsuz bir şekilde katılma 
ve tüm olanaklardan yararlanma fırsatı 
bulduk. Bu vesileyle programı yöneten 
tüm CYBERPARK ekibine sonsuz teşekkür 
ediyoruz.

Ufuk KAYA 

BiGG Marka ile çalışmak iş fikrimizin gelişimi 
ve daha sağlam temellere oturtulması 
bakımından kritik bir öneme sahipti. İş planının 
ilk başvurudaki durumuna ve şimdiye 
baktığımızda 1,5 aylık bir süreçte çok büyük bir 
ilerleme kat ettiğimizi söyleyebilirim. Her bir 
eğitimde farklı bir bilgi kazandık. Bu bilgiler ile 
iş planımızda etkili değişikliler yaptık. 
Mentörlükler kavramsal olarak iş planını 
güçlendirip fikrin-iş planının TÜBİTAK için 
daha uygun bir hale gelmesini sağladı.  

Dikey mentörlükler ise bence BiGG MARKA’nın 
en faydalı çalışması. Her bir dikey 
mentörlükten farklı yorumlar aldık. İş fikrini 
dikey mentörlükler kapsamında sektördeki 
kişiler ile buluşturmak iş planını güçlendirme 
bakımından olmazsa olmazdı.  

Dikey mentörlüklerde sadece iş fikrini 
güçlendirecek öneriler almakla kalmadık aynı 
zamanda sektörün ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini netleştirdik. Sektörümüzle 
çok alakalı olmayan birçok sektörün bizlere 
dolaylı olarak müşteri olabileceğini gördük. 
Firmalar ile güzel ilişkiler geliştirdik. 
Dikey mentörlüklerle tanıştıktan sonra da 
görüştüğümüz firmalar oldu. 

Bunların ışığında BiGG MARKA’nın en büyük 
faydasının dikey mentörlükler olduğunu 
söylemek isterim. Programa başlarken 
bu mentörlüklerin faydalı olabileceğini 
düşünmüştüm, ancak bu kadar faydalı 
olabileceğini de düşünmemiştim. Teşekkürler 
BİGG MARKA!
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Vildan ERDURAN

Yıllardır girişimciliğin hayalini kuruyordum. 
Fakat neresinden başlayacağım konusunda 
hiçbir fikrim yoktu. Bu süreçte CYBERPARK’ı 
ve BİGG MARKA’yı seçip devam etmek, 
fikirlerimin ilk defa elle tutulur bir sonuca 
doğru ilerlemesine sebep oldu. Şirketleşme 
yolunda aklıma gelen her soruda, hatta 
gelmeyen fakat sonradan sorun olarak 
karşılaşabileceğim her konuda, deneyimli ve 
profesyonel bir ekiple çalışmak özgüvenimi 
artırdı. Bir girişimcinin karşılaşabileceği her 
durumu kolaylıkla atlatmasını sağlayacak 
nitelikli eğitim ve mentorluklarla harika bir 
deneyim geçirdim. CYBERPARK BİGG MARKA 
Programı ve Viveka ekibine teşekkür ederim.

CERVOS

Kadir Serhat ALTINTIĞ 

BİGG MARKA, ülkemiz adına kritik 
teknolojilerin, fikir aşamasından Ar-Ge ile 
son ürün haline gelmesine kadarki sürecin 
en önemli noktalarından biri olan TÜBİTAK 
BİGG ile başlangıç kısmında bizim için en 
önemli yol arkadaşlarındandır. Teknoloji 
üretenlerin ve geliştirenlerin en çok ihtiyaç 
duyduğu konulardan birini kendine ilke 
edinen, arkamızdaki desteğini her zaman 
bulabildiğimiz BİGG MARKA, nasıl başlarsak 
öyle devam eder düşüncesiyle bizleri sürece 
en iyi şekilde hazırlayarak, başarılı bir şekilde 
başlamamızı sağladı.  

CYBERPARK çatısı altında kurduğumuz 
CERVOS şirketimiz için başlangıçtan bu 
yana kazandığımız bu ivmeyi, BİGG MARKA 
geniş bir bakış açısı ve vizyon ile daha da 
güçlendirdi. Ayrıca BİGG MARKA girişimcilik 
konusunda ve ticari anlamda, TÜBİTAK BİGG 
süreci tamamlansa dahi bizlerden desteğini 
çekmeyerek, önemli ve kritik noktalarda 
bir adım öne ilerlememizde bir arkadaş gibi 
yardımcı oldu.  

Tüm bu destekler ve yönlendirmeler 
neticesinde biz de CERVOS olarak geleceğin 
teknolojileri olan nano uydular ve insansız 
hava sistemleri üzerinde araştırma ve 
geliştirme çalışmaları yaparken ülkemizin bu 
alanlarda öncü olmasını amaçlıyoruz.
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biggmarka.cyberpark.com.tr 

Bilkent CYBERPARK kapsamında 
gerçekleştirilen yatırımcı - girişimci 
görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor! 

Bilkent CYBERPARK’ın BİGG MARKA 
girişimcilerine sunduğu destekler, girişimcilerin 
şirketleşme süreçlerinden sonra da devam 
ederek firmaların ticarileşme süreçlerine katma 
değerli hizmetler ile katkı sağlıyor. 

14 - 15 Ekim tarihlerinde, BİGG MARKA 
programı ile şirketleşen girişimciler online 
olarak melek yatırımcılar ile bir araya gelerek 
projelerini tanıtma fırsatı elde etti.

BİGG MARKA 
Mezunları 
Melek 
Yatırımcılar ile 
Bir Araya Geldi



www.tto.bilkent.edu.tr 
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Bilkent 
TTO
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi 2020 Açıklandı!

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK tarafından ilan edilen 
sıralama, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre 
TÜBİTAK tarafından yapıldı. 2020 Yılı için ilk 10 Üniversite; 

Sıra Üniversite Toplam Puan
1 ODTÜ 81,9
2 Bilkent Üniversitesi 74,9
2 İTÜ 74,9
4 Sabancı Üniversitesi 73,6
5 Boğaziçi Üniversitesi 70,2
6 YTÜ 67,9
7 Koç Üniversitesi 65,4
8 GTÜ 64,4
9 Özyeğin Üniversitesi 63,7
10 İYTE 63,2

2020 yılı Girişimci 
ve Yenilikçi 
Üniversite 
Endeksi’nde, İhsan 
Doğramacı Bilkent 
Üniversitesi 74,9  
puanla 2. sırada 
yer aldı.

Bu endeks ile 
üniversitelerde 
girişimcilik 
ve yenilikçilik 
faaliyetlerinin 
teşvik edilmesi 
amaçlanıyor.



TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından Bilkent UNAM 
Direktörü, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Ensititüsü Müdürü, 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Fizik Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Volkan DEMİR Bilim Ödülü’ne; 
Kimya Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Bilge BAYTEKİN ve Dr. Öğr. 
Üyesi Ferdi KARADAŞ Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

TÜBİTAK tarafından yapılan 
değerlendirmenin ardından 
“1001-Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projelerini Destekleme 
Programı” kapsamında 2020 yılı  
1. döneminde Araştırma 
Destek Programları Başkanlığı 
(ARDEB)’na önerilen projelerin 
bilimsel değerlendirme sonuçları 
açıklandı.

Çağrı sonuçlarına göre en başarılı üniversite, desteklenen 
13 projesi ile Üniversitemiz oldu.

Sonuçlara göre ilk 5 üniversite şöyle; 

1. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 
2. Koç Üniversitesi • Hacettepe Üniversitesi
3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
4. Boğaziçi Üniversitesi • Sabancı Üniversitesi
5. İstanbul Teknik Üniversitesi • Ankara Üniversitesi

ARDEB 1001 Sonuçları Açıklandı!

“Yarı-iletken nanokristal 
optoelektroniği ve koloidal nanofotonik 

alanında, aydınlatma ve ekran 
teknolojilerinde kullanılan LED’ler için 
koloidal kuantum sınırlamalı yapıların 

fiziği, optik özellikleri ve kullanımı 
ile bunlarla ilgili olarak LED’lerde 

nanokristal renk dönüşümü, ekran 
arka-aydınlatmasında nanokristal renk 

zenginleştirici, nanokristaller arası 
enerji transferi ve nanokristallerle optik 

kazanç konularındaki uluslararası 
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” 

nedeniyle Bilim Ödülü’nü aldı.
Anabilim Dalı:  

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Araştırma Alanları:  

Yarı-İletken Nanokristal 
Optoelektroniği, Fotonik, Nanofotonik, 

Optoelektronik Malzemeler ve 
Aygıtlar, Optik Malzemeler ve Yapılar, 
Nanomalzemeler ve Optik Özellikler, 
Renk Bilimi, Aydınlatma Teknolojileri

2020 Yılı  
TÜBİTAK 
Bilim Ödülleri

“Elektrostatiğin moleküler 
mekanizmasının anlaşılması 
ve yalıtkanlarda elektrostatik 

yük birikiminin önlenmesi 
konularındaki uluslararası 

düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” 
nedeniyle Teşvik Ödülü aldı.

Anabilim Dalı:   
Organik / Polimer

Araştırma Alanları:   
Polimer Malzeme, Elektrostatik

“Anorganik kimya alanında 
‘suyun yükseltgenmesi alanında 
aktif katalizörlerin geliştirilmesi’ 

konularındaki uluslararası 
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” 

nedeniyle Teşvik Ödülü aldı.
Anabilim Dalı:   

Kimya
Araştırma Alanları:   

Anorganik Kimya, Elektrokataliz

Prof. Dr.  
Hilmi Volkan DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi  
Ferdi KARADAŞ

Dr. Öğr. Üyesi  
Bilge BAYTEKİN
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İletişim ve Tasarım Bölümü 
Doktor Öğretim Üyesi Lutz 
PESCHKE, H2020 2020 yılı 
çağrıları kapsamında Avrupa 
Komisyonu’ndan iki farklı proje ile 
destek almaya hak kazandı.

Lutz PESCHKE’ye  
H2020  
Proje Desteği

Lutz PESCHKE H2020 “Toplum ile Toplum için Bilim” 2020 
çağrısı kapsamında sunulan PandeVITA - Dörtlü Helix 
İş Birliği İçinde Bilim ve Toplum Arasında Etkili Bilgi 
Transferi için Pandemik Virüs İzleme Uygulaması isimli 
projenin koordinatörüdür. Projede Finlandiya, Almanya, 
İspanya ve Belçika’dan ortaklarla birlikte bir PandeVITA 
uygulaması geliştirilecek; sosyal farkındalığı, bilimsel 
önerilerin ve mobil cihazlara yönelik uygulamaların 
tavsiyelerinin kabul edilebilirliği analiz edilecek. 
PandeVITA, farklı ülkelerdeki yasal ve etik çerçeveler ile 
COVID-19 krizi sırasında siyasetin kararları ve yaptırımlarını 
analiz etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, projede COVID-19 krizi 
sırasında sağlık sektöründe bilim ve toplum arasındaki 
iş birliği konusunda ve bilim ve toplum arasında bilgi 
alışverişine katılımın toplumsal gönüllülüğü ve güveni 
hakkında saha çalışmaları planlanıyor.

Lutz PESCHKE’nin ortak olarak yer aldığı ikinci proje 
ise H2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler-Dönüşümler 
Çağrısında fon almaya hak kazanmış olan “EUMEPLAT - 
Avrupa Medya Platformları: Avrupa Kültürü İçin Olumlu 
ve Olumsuz Dışsallıkları Değerlendirme” projesidir. 
Proje, İtalya, Almanya, Bulgaristan, İspanya, Belçika, 
Yunanistan, Türkiye, Portekiz, İsveç ve Çekya’dan on iki 
ortakla yürütülecektir. Proje medya platformlarının Avrupa 
kimliğini güçlendirmede veya ortadan kaldırmadaki 
rolünü analiz etmeyi amaçlıyor. Ayrıca proje, olumlu ve 
olumsuz dışsallıklarını, işlevsel ve işlevsiz sonuçlarını 
sorgulamak için yeni kapalı Web mimarilerinin yükselişi 
olarak “platformlaşma” sürecine odaklanacak. Bu amaçla, 
EUMEPLAT konsorsiyumu, nihai hedefi olan teorik bir 
sentez sunmak için haberler, video paylaşımları, medya 
temsilleri olmak üzere üç farklı alanda çok disiplinli bir 
platformlaşma analizi yürütecek.
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Pandemi sürecinin etkisiyle, 
başta firmalarla birebir 
görüşmelerimizde bir 
yavaşlama yaşadıysak da 
hızlı bir toparlanma ile firma 
görüşmelerimize ve çevrimiçi 
toplantılar vasıtasıyla onları 
akademisyenlerimizle bir araya 
getirmeye devam ediyoruz.

Firmalarla İş Birliği Görüşmelerimiz  
Pandemi Sürecinde de Devam Ediyor

Geçtiğimiz dönemde Havelsan Teknoloji Radar (HTR) firması ile 
TTO ÜSİ ekibi ve TTO Direktörümüzün de katıldığı bir tanışma 
toplantısı gerçekleştirerek firma ile bir Gizlilik ve İş Birliği Niyet 
Anlaşması imzaladık. HTR’nin teknoloji yol haritası kapsamında 
akademisyenlerimizle çalışmak istediği Ar-Ge konuları için 
akademisyenlerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun 
yanı sıra İstanbul’da yer alan Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile 
yaptığımız görüşmeler sonrası imzalanmasına karar verilen bir 
İş Birliği Çerçeve Sözleşmesi üzerine müzakerelerimiz sürüyor. 
Yine geçtiğimiz dönemde, Bilkent CYBERPARK TGB’de yer alan 
firmalardan OPLOG ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Makine 
Mühendisliği bölümünden bir akademisyenimiz ile depo robot 
sistemleri konusunda bir Ar-Ge iş birliği projesi başlatıldı. TUSAŞ’ın 
geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir Ar-Ge iş birliği çağrısına 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden bir akademisyenimizin 
yaptığı başvuru olumlu değerlendirildi. Ardından TTO olarak 
bizlerin de katılım sağladığı çevrimiçi bir görüşme organize 
edilerek firma temsilcilerinin teknik detaylar konusunda 
akademisyenimizle fikir alışverişi yapması sağlandı. Umuyoruz ki 
bu konuda atılan adımlar önümüzdeki günlerde yeni bir Ar-Ge iş 
birliği projesine dönüşür. 

TÜBİTAK TEYDEB başvurularımızı da hiç ara vermeden 
sürdürdük. Bu kapsamda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 
iki akademisyenimiz Turkcell TTECH ve Bilkent CYBERPARK 
TGB’de yer alan Dakik Yazılım ile 1505 TEYDEB Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Destek Programı ile desteklenmeye hak kazandı. Şişecam, 
Huawei, EgePlan, ING Bank, ORSAM, SEY METAL, Thorvacs ve 
Nobel İlaç firmalarıyla da yeni iş birliği projeleri başlattık.
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Her yıl ilgililer ile buluşan 
ÜSİMP Patent Fuarı, pandemi 
nedeniyle bu yıl 25-27 Kasım 
2020 tarihlerinde online olarak 
yapıldı. 

Katılımcılar bir platform üzerinden 
patentlerini sergilerken, birebir görüşme 
talebinde bulunan ziyaretçiler yine platform 
üzerinden buluştu. Bilkent TTO olarak 
ÜSİMP Patent Fuarı’na 5 patentimiz ile 
katıldık. Hologram teknolojisi ile ilgili olan 
ve alanında dünyaca ünlü Nature Photonics 
dergisinin kapak sayfasında yer alan patent 
başvurumuzu, uzman değerlendiricilerin 
yer aldığı bir oturumda sunduk. Gelen birebir 
görüşme talepleri doğrultusunda firmalarla 
iş birliği için iletişime geçtik. Ayrıca kongre 
kapsamında gerçekleştirilen çevrimiçi 
oturumları iki gün boyunca keyifle dinleme 
fırsatımız oldu.

ÜSİMP Patent Fuarı’na Katıldık
Fuar

2020 yılında, 125 stajyer-firma eşleştirmesi 
yaptığımızı ve bu eşleştirmeler sonucunda 50 
stajyerin stajını firmalarımızda tamamladığını 

biliyor muydunuz?
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Bilkent CYBERPARK  
“TSE COVID-19 
Güvenli Hizmet 
Belgesi” 
almaya hak 
kazandı
Bilkent CYBERPARK, TSE tarafından yapılan 
denetim sonucunda, COVID-19 sonrasında 
iş yerlerinde kontrollü normalleşme 
döneminde “Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve 
Kontrol Belgelendirme Programı” şartlarını 
yerine getirerek “TSE COVID-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi”ni 17.12.2020 tarihinde 
almaya hak kazandı.

Bu belge, firmaların iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatına uygun, hijyenik, sağlıklı 
ve güvenilir bir ortamda çalışmasının 
belgelendirilmesini sağlamaktadır.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları 
başta olmak üzere COVID-19 salgınıyla 
mücadele kapsamında tüm önlemleri 
alan Bilkent CYBERPARK; salgının 
yayılımının önlenmesi, tüm şirketlerin ve 
kendi personelinin sağlığının korunması 
amacıyla salgınla mücadele kapsamında 
alınan üst düzey tedbirler ile güvenli 
hizmete devam etmektedir.



“T.C. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin dış ticaretinde 
fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı gelişmiş ülkelerden biri 
olan İngiltere ile ticaret hacmi 2019 yılı itibarı ile 16 milyar dolar 
seviyesini aşmıştır.” 1

Bilkent CYBERPARK, 19-23 Ekim 2020  tarihleri arasında CYBR 
Business Camp  programını online olarak gerçekleştirerek; 
girişimcileri İngiltere’deki potansiyel müşteri ve stratejik 
partnerleriyle bir araya getirdi. Program aynı zamanda Türkiye’deki 
teknoparklar arasında ve bilişim alanında gerçekleştirilen ilk sanal 
ticaret heyeti olma özelliğini taşıyor.

Programın ilk günü İngiltere’deki yerel uzmanlar tarafından 
gerçekleştirilen şirketleşme, vergilendirme, hukuki süreçler, vize 
tipleri ve devlet destekleri gibi kritik konulardaki bilgilendirme 
toplantıları ile başlayarak, çevrimiçi birebir görüşmeler ile devam 
etti. 11 girişimcinin katıldığı programda, girişimciler İngiltere’deki 
potansiyel müşteri ve partnerleriyle bir araya geldi. 5 gün süren 
program boyunca Türk girişimciler, aralarında AVON, Dell ve HSBC 
firmalarının da yer aldığı 15 İngiliz firması ile 60’ın üzerinde birebir iş 
görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu sene ikincisi düzenlenen programda, firmaların yatırım, satış, 
stratejik partnerlik gibi hedefleri doğrultusunda, doğru kişilerle 
temas kurmalarına olanak sağlandı. Geçtiğimiz sene düzenlenen 
CYBR Business Camp’te, katılımcı firmalar Londra’ya giderek şirket 
kurma, yurt dışında ofis açma gibi önemli konuları uzmanlarla bir 
araya gelerek değerlendirme şansı yakalamış ve potansiyel müşteri, 
yatırımcı ve iş birliği görüşmelerine imza atmıştı. Firmalar, bu yıl 
görüşmelerini çevrim içi gerçekleştirerek; uluslararasılaşmaya 
yönelik amaçları doğrultusunda önemli bilgiler elde etti ve değerli 
bağlantılar kurma fırsatı yakaladı.

Gerçekleştirdiği ilk Sanal Ticaret Heyeti ile ekosistemde büyük 
bir adım atan Bilkent CYBERPARK; ilerleyen dönemlerde de 
düzenleyeceği sanal ticaret heyetleri ve hızlandırıcı programlar ile 
girişimcilerin uluslararasılaşma hedeflerine destek olmaya devam 
edecek. Program hakkında son gelişmeleri  Bilkent CYBERPARK’ın 
sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
1. TC Ticaret Bakanlığı - Türkiye ile Ticaret - Genel Durum 

https://ticaret.gov.tr/data/5ebe9fea13b876cbbc365429/Birle%C5%9Fik%20Krall%C4%B1k%20
%C3%9Clke%20Profili.pdf

Düzenlediği birçok ticaret heyeti 
ve hızlandırma programı ile 
girişimcilerin uluslararasılaşma 
ve ihracat kapasitelerini artırmayı 
hedefleyen Bilkent CYBERPARK, bu 
alandaki faaliyetlerine hızla devam 
ediyor.

İngiltere’de güçlü bir başlangıç yapmak 
isteyen girişimcilere özel olarak kurgulanan 
“CYBR Business Camp” adlı program, 
teknolojik yatırım oranı ile Amerika ve 
Çin gibi ülkeleri geride bırakan ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 2020-2021 döneminde 
“Hedef Ülkelerden” biri olarak belirlenen 
İngiltere’de girişimcilere birçok fırsat 
sunuyor.

Bilkent 
CYBERPARK İlk 
Bilişim Sanal 
Ticaret Heyeti’ni 
Gerçekleştirdi!
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CYBR
Business Camp

https://ticaret.gov.tr/data/5ebe9fea13b876cbbc365429/Birle%C5%9Fik%20Krall%C4%B1k%20%C3%9Clke%20Prof
https://ticaret.gov.tr/data/5ebe9fea13b876cbbc365429/Birle%C5%9Fik%20Krall%C4%B1k%20%C3%9Clke%20Prof


BİL-TEL
Kümesi

Toplantı sırasında gerçekleştirilen sunumda, 
küme üyesi firmalar öncelikle küme üyeliği 
ile destek almaya hak kazandıkları T.C. Ticaret 
Bakanlığı’nın HİSER projesi ve destekleri hakkında 
bilgilendirilerek; ihtiyaç analizi metodolojisi, 
uygulama süreci ve hedeflenen çıktılar hakkında 
ayrıntılı bilgi sahibi oldu.  

Açılış toplantısı ile başlayan ve kümelenme faaliyetinin ilk 
adımı olan ihtiyaç analizi çalışması kapsamında 2 aylık bir 
süreçte 41 firma ile birebir görüşülerek, firmaların detaylı 
analizleri yapıldı. Firmalar, teknolojik ve insan kaynakları 
yetkinlikleri, pazardaki konumları, tedarik zinciri 
uygulamaları ve satış/pazarlama yeterliliği gibi çeşitli  
başlıklarda ayrıntılı olarak değerlendirildi. Bu ayrıntılı 
değerlendirme ile birlikte, firmaların ve Bil-Tel Kümesi’nin 
uluslararası arenada rekabet gücünün arttırabilmesi  için  
ihtiyaçları ve hedef pazarları tespit edildi.

Firmalar ile birebir yapılan görüşmeler sonrasında firma 
özelinde ve küme genelinde detaylı bir rapor hazırlanarak 
Bil-Tel Kümesi’nin 3 yıllık yol haritası belirlendi. 
Önümüzdeki dönemlerde küme firmaları bu raporda 
tespit edilen ihtiyaçlara yönelik eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri alarak, çalışma sonucunda belirlenen 
hedef pazarlarda yurtdışı pazarlama faaliyetlerini 
gerçekleştirebilecek.
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2014’ten beri yürütülen ve birçok 
başarılı projeye imza atan Bilkent 
CYBERPARK Bil-Tel Kümesi 2020-
2023 döneminde de faaliyetlerine 
devam edecek. Kümenin 3 yıllık 
yol haritasının belirleneceği 
İhtiyaç Analizi Çalışması’nın Açılış 
Toplantısı bölümü, 13 Ekim 2020 
Salı günü Bil-Tel Küme üyesi 41 
firmanın katılımıyla online olarak 
gerçekleşti. Bilkent CYBERPARK 
Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN’in 
açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantı, İnovakademi’den Gökhan 
EROL’un sunumuyla devam etti.

Bil-Tel Kümesi, 
İhtiyaç Analizi 
Çalışması’nı 
Gerçekleştirdi



Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme bölgelerinden 
biri olan Bilkent CYBERPARK olarak bünyemizde 
yer alan 250’den fazla firmaya birçok katma değerli 
hizmet sunuyoruz. Firmaların kapasitelerini, 
satışlarını ve iş birliklerini arttırmaya yönelik 
birçok program ve etkinlik gerçekleştiriyoruz. 
Düzenlediğimiz eğitimler, seminerler, 
hızlandırıcılar, iş forumları, ticarileştirme 
programlarıyla da firmalarımızı daha ileri taşımaya 
çalışıyoruz.

Kuluçka firmalara ve şirketlere devamlı olarak 
büyüme ve kendilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. 
Kuluçka firmalarımıza çalışma alanı imkânı 
sağlıyor, gelişmeleri ve eksiklerini kapatabilmeleri 
için öneriler ve destekler sunuyoruz. Yatırım 
ihtiyacı olan firmalarımızı yatırımcılar ile 
bir araya getirerek kendilerini ve projelerini 
tanıtmalarına fırsat yaratıyoruz. Firmalarımıza 
yerel ve uluslararası fuarlarda ürünlerini 
tanıtma şansı sunuyor; potansiyel müşteri 
görüşmeleri, iş birliği ve yatırımcı görüşmeleri 
gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Bölgemizi ziyaret 
eden kurum ve kuruluşlar ile firmalarımızı bir 
araya getirerek potansiyel iş birliği ve müşteri 
görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetleri ve hızlandırıcı 
programlar ile girişimcilerin uluslararasılaşma 
hedeflerine destek oluyoruz ve ilerleyen 
dönemlerde de olmaya devam edeceğiz.

Teknoloji firmalarının, özellikle İstanbul 
dışındaki illerde konumlanmış olanların, 
yatırım ağlarına erişiminde büyük 
problemler gözlemliyoruz. Bu sebeple 
uzun yıllardır birçok yatırım ağı ve VC 
ile iş birliği yaparak sık sık firmalarımızı 
onlarla bir araya getiriyoruz. Sadece 2019 
yılında teknoparkımızda 70’in üzerinde 
girişimci-yatırımcı buluşmasına olanak 
sağladık. 21 üniversitesi, 8 aktif teknoparkı 
ve 100’ün üzerinde Ar-Ge Merkezi  ile 
büyük potansiyele sahip Ankara’da daha 
fazla yatırım ağı ve daha fazla fon olması 
gerekiyor. Bu eksikliğin kapanmasını 
sağlamak ve bu alanda yol gösterici olmak 
adına büyük bir adım atarak, Bilkent 
CYBERPARK olarak iki yeni büyük yatırım 
fonuna katılım sağladık. 1 milyon dolar 
ile BUBA Ventures yatırım fonuna, ilk 
turunda da yatırımcı olarak yer aldığımız 
ve 2. tur için hazırlık yapmakta olan DCP 
yatırım fonuna da 2,5 milyon euro bedel ile 
katılmak üzere anlaşmalarımızı tamamladık.

Bilkent CYBERPARK’tan  
2 Yeni Fon Müjdesi
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Her ne kadar sunduğumuz hizmetler ile firmalarımıza 
ve ekosisteme destek sağlasak da kendi girişimini 
kuran, kurduğu firmayı geliştirmek ve ileri taşımak 
isteyen girişimcilerin ekosistemde karşılaştıkları birçok 
problem var: Bilgi ve tecrübe eksikliği, yeterli teknik 
donanıma sahip olmamak, ürününü ticarileştirememek 
gibi girişimcilerin sıklıkla karşılaştığı sorunlar 
arasında sayılabilir. Ancak genel olarak baktığımızda, 
bu problemlerin en başında sermaye ve finans 
problemleri geliyor. Son zamanlardaki araştırma 
verilerine göre girişimlerin %29’u finansal sıkıntılardan 
dolayı başarısız oluyor ve yoluna devam edemiyor.1 
Girişimciler finansal sıkıntıya düşüğü zaman yatırım 
alanlarını genişletemiyor, firmasını ileri götüremiyor 
ve girişimin başarısız olma şansı artıyor. Kamu desteği 
girişimcilere büyük fayda sağlıyor olsa da bu fayda 
özellikle ürün geliştirme aşamasında firmalara katkı 
sağlıyor. 

Katıldığımız bu fonların önümüzdeki dönemlerde yeni 
girişimlere destek olmasını bekliyoruz. Bu fonların 
girişimcilerin finansmana erişim problemi aşmasında 
ve bu alandaki eksikliklerin giderilmesinde büyük bir 
rol oynayacağına inanıyor; bu girişimlerin katma değer 
yaratan şirketlere dönüşmesinde rol alacak olmaktan 
büyük heyecan duyuyoruz. Bilkent CYBERPARK olarak 
atmış olduğumuz bu önemli adımın, Ankara ve diğer 
illerdeki yatırım ağları ve fonlarının artmasında yol 
gösterici olması en büyük temennimiz.

1. https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/

https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/


400’ün üzerinde katılımın olduğu 
Zirve’nin ilk gününde Doğan Holding 
CEO’su Çağlar GÖĞÜŞ, Oracle’dan 
Sinem KAYA, Fark Labs’tan İlknur 
İlkyaz GÜL ve Ünlü & Co Analist’ten 
Emre SARIGEDİK girişimcilik, teknoloji 
ve yatırım üzerine konuşmalarını 
gerçekleştirdi.

Etkinlikte ayrıca bilişim teknolojilerinde ileri gelen 
değerli girişimcilerin deneyimlerini paylaştığı 
“Legends of E-commerce” paneline Logo Yazılım 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul TEKBULUT, Prisync 
CEO’su Burç TANIR, Mugo & ikas.com Kurucusu 
Mustafa NAMOĞLU katılım gösterirken; dünyanın 
farklı noktalarında yaşayan veya daha önce 
yaşamış Türk girişimci tecrübelerinin aktarıldığı 
“Turkish Rocket Liftoff!” panelinde ise Eddi.ai’den 
Bağlan Rhymes, Mackolik, Masomo, Kokteyl, 
Admost’tan Erdem YURDANUR, Founder’s FAQ’tan 
İlker KÖKSAL ve Gazeteci, Teknoloji ve Girişimcilik 
Yazarı Timur SIRT yer aldı.

Web ve mobil tabanlı girişimcilere 
özel olarak düzenlenen, girişimciler 
ile sektör liderleri ve yatırımcıları bir 
araya getirmeyi hedefleyen Ankara 
Startup Zirvesi’nin 14’üncüsü, 19-20 
Aralık 2020 tarihlerinde online olarak 
gerçekleşti.

14. Ankara Startup Zirvesi 
Gerçekleşti!
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Etkinliğin ikinci gününde de Galata Business Angels’tan 
Ömer AKARCA, 212 Ventures Capital’den Ali KARABEY, 
500 Startups’tan Enis HULLİ ve Gain Global’den 
Kurtuluş BEKTAŞ’ın yer aldığı yatırımcı paneli ile 
başlayan zirve, proje sunumları ile devam etti.

İki farklı kategori altında sahneye çıkan ekipler, verilen 
sürelerde projelerini aktarabilmek ve jürinin dikkatini 
çekebilmek için kıyasıya mücadele etti.

“Elevator Pitch”te 11 yarışmacı 3 dakikalık asansör 
konuşması sunumunu “Final Battle”da ise 9 yarışmacı 
6 dakikalık final sunumunu gerçekleştirdi.

Çeşitli ödüllerin verildiği Zirvede; Bulut tabanlı futbol 
scouting yazılımı yapan “TrScouts Football Scouting” 
projesi Bilkent CYBERPARK’tan bir yıl süreyle 
ücretsiz ofis ödülünü almaya hak kazanırken diyabet 
hastalarının ihtiyaç duyduğu insülini vücutlarına 
pompalayan bir sistem geliştiren “iMed”  ve İngilizce-
Türkçe online hukuk sözlüğü ve hukuk alanında 
uzmanlaşan tercümanlarla hukukçuların buluştuğu 
pazar yeri geliştiren “Legaling” projeleri de ücretsiz ön 
kuluçka ödülünü kazandı.



Tecrübeli katılımcıların yurt dışına 
ve yeni pazarlara açılma hakkındaki 
bilgilerini, deneyimlerini ve önemli 
güncel gelişmeleri paylaşacakları 
webinarlar, uluslararası arenada yer 
almak isteyen firmalara yol gösterici 
niteliğinde olacak.

Girişimciler ayrıca farklı webinarlarda ele 
alınacak olan Kanada, Amerika, Estonya 
gibi özellikle bilişim alanında uluslararası 
arenada öne çıkan birçok ülke pazarı hakkında 
şirketleşme, vergilendirme, yatırım süreçleri, 
hukuki süreçler, vize tipleri ve devlet destekleri 
gibi kritik konular hakkında detaylı bilgi elde 
etme fırsatı yakalayacaklar. 

Düzenlediği birçok program, 
etkinlik ve eğitim ile uluslararası 
arenada başarıya ulaşmak isteyen 
girişimcilere destek olan Bilkent 
CYBERPARK, verdiği desteklere 
yeni programları ile devam ediyor. 
Global pazarı hedefleyen ve 
başarılarını ülke dışına taşımak 
isteyen girişimler için önemli 
bilgi, ipuçları ve tecrübelerin 
paylaşılacağı “CYBERPARK Think 
Global” adlı yeni bir webinar serisi 
başladı.
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CYBERPARK Think Global serisinin ilki olan “Globalde 
Başarıyı Yakalamak” adlı webinar, 23 Aralık 2020 
tarihinde gerçekleştirildi. Re- Pie Portföy Yönetimi 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre ÇAMLIBEL, Level Tax 
Uluslararası Vergilendirme Bölümü Ortağı Ramazan 
BİÇER ve Sirel ve Ortakları Hukuk Bürosu Uluslararası 
Vergi ve İş Geliştirme Uzmanı Turgay KULELİ’nin 
katılımıyla gerçekleşen webinarda “başarılı start-up ve 
scale-up’lar neleri doğru yapıyor? Yurt dışına açılmanın 
Türk start-up ve scale-up’larına getirileri nelerdir?” 
gibi sorulara yanıt verildi. Start-up ve scale-up’lar için 
uluslararası fırsatların ve iş modellerinin paylaşıldığı 
webinar büyük bir ilgiyle takip edilirken izleyicilerin konu 
ile ilgili merak ettikleri sorular da yanıt bulmuş oldu.

Uluslararası alanda başarılı, vizyon sahibi ve ihracat 
yapan firmaların ortaya çıkmasını hedefleyen Bilkent 
CYBERPARK, başlatmış olduğu bu seri ile firmalara yol 
gösterici olmayı ve globalleşme hedefi olan firmalara bu 
alanda destek olmayı amaçlıyor.

Girişimcilik ekosistemi ile 
ilgili temel kavramların 

açıklandığı “Online 
Girişimcilik Kiti” 

kapsamında, alanında 
uzman kişilerden toplam 

20 video yayınladığımızı 
biliyor muydunuz?



Bölgede yer alan aynı sektördeki firmaları bir 
araya getirerek olası iş birlikleri için ortam 
hazırlamak ve firmalar arası etkileşimi artırmak 
için hazırlanan “CYBERPARK Sektörel Buluşma 
Günleri” isimli online etkinlik serisi “Yapay Zeka 
ve Makine Öğrenmesi” konusu ile başladı.

Bu alanda faaliyeti bulunan CYBERPARK firmalarının 
katıldığı etkinlikte, tüm katılımcılar firma ve projelerine 
yönelik sunumlarını gerçekleştirirken diğer firmalara da 
örnek ya da ilham olabilecek destek mekanizmalarından, 
müşteri ağından ve çalışma yöntemlerinden bahsetme fırsatı 
buldu. Kaliteli insan kaynağı, yurt dışı açılımları, bölge içi iş 
birlikleri gibi konuların da ele alındığı etkinlik, soru cevap 
kısmıyla son buldu.

Sektörel Buluşma Günleri 
kapsamında yapay zeka ve 
makine öğrenmesi alanında 
çalışan firmalarını bir araya 
getiren CYBERPARK yeni bir 
etkinlik serisini daha online 
ortamda başlatmış oldu.

CYBERPARK  
“Sektörel Buluşma Günleri” 
Serisini Başlattı!
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Etkinliğe katılan firmalardan alınan olumlu geri 
dönüşler sonrası seriyi her ay farklı bir başlık üzerinden 
devam ettirme kararı alan CYBERPARK, gelecek 
dönemde aşağıdaki konuları ele almayı planlıyor;

• Finansal Teknolojiler
• Oyun Teknolojileri
• Sağlık & Medikal
• Havacılık ve Uzay
• Siber Günvelik
• Savunma Sanayii
• Akıllı Şehirler
• Telekomünikasyon
• Çevre & Tarım
• Nanoteknoloji & Biyoteknoloji
• Büyük Veri ve Veri Madenciliği

2020 yılında, Online 
Mentorluk Programı 

“Mentorum Benimle” 
ile ücretsiz ve online 

olarak toplam 45 
mentorluk seansı 

gerçekleştirdiğimizi 
biliyor muydunuz?
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ONEZERO ZEKİ TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ
Onezero Zeki Teknoloji Limited Şirketi, 2018 yılında, 
Bilkent CYBERPARK’ta kendi öz sermayesi ile 
kuruldu. Sektördeki 20 yılı aşkın tecrübemiz ve 
yapay zeka alanındaki derin bilgi birikimimizle 
ortaya koyduğumuz VooDoo markalı robotik süreç 
otomasyonu (RPA) ürünümüz ile sektörde yerli ve milli 
firma olarak birçok başarılı işe imza atmaya devam 
ediyoruz. Müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmak 
ve zenginleştirmenin yanında, yapay zeka 
çalışmalarımızla da ürünümüzü sürekli geliştiriyor ve 
ülkemize yarar sağlıyoruz.

2020 yılında pandemi nedeniyle dijital dönüşümün hızlandığı 
dünyamızda, ülkemizde de RPA alanında ihtiyaç arttı ve 
müşterilerimizin RPA’i kurumlarında kullanma talepleri 
hız kazandı. Bu bağlamda, Onezero, sektörün büyükleri ile 
ciddi projeler yaptı ve yapmaya devam ediyor. Otoyol Yatırım 
A.Ş., Türksat Uydu, HepsiBurada, İ-CA (Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu), ATP Grup (Burger King – 
Sbarro – Popeyes), GİİB A.Ş. (Gebze-İzmir Otoyolu İşletme 
ve Bakım A.Ş.), Sigorta Tahkim Komisyonu gibi birbirinden 
değerli müşterilerimize her zaman hem ürün hem hizmet 
noktasında özveriyle destek veriyoruz.

Onezero, VooDoo RPA ürünü ile sadece pandemi 
döneminde 100’den fazla süreç devreye aldı. Robotik süreç 
otomasyonunun sektördeki kullanım alanları çok geniş 
olmakla birlikte, Voodoo RPA ile devreye alınan süreçlerden 
birkaç örnek vermek isterim.

Ürünümüz, yetkinlikleri noktasında incelendiğinde, birçok 
yönden inovatif bir ürün ve kullanıcı dostudur. Yenilikçi ve 
kullanıcı dostu dememizin belki birkaç sebebini sayabiliriz;

Firmalarımızdan

www.iroboticprocessautomation.com

• Sektördeki farklı RPA ürünlerini incelediğimizde, bir 
insanı simule etmesi noktasında VooDoo RPA kendi 
yazdığımız OCR motoru ve farklı yapay zeka teknikleri 
sayesinde gerçekten iyi bir seviyededir. Kullandığımız 
yöntem, çok yenilikçi bir yöntem olmasına karşın, 
geleneksel dediğimiz erişilebilirlik framework’ünü 
de isteyen müşterilerimize sunuyoruz. Bu yüzden, 
farklı bir RPA aracı ile öğrenilen UI bileşenleri bizim 
ürünümüzde de kullanabiliyorlar. 

• “Rafta ürün” olan VooDoo RPA ürünümüzde 
uygulama içi C# kod geliştirebilme özelliği bulunuyor. 
Bu sayede kullanıcılar, herhangi farklı bir kod 
geliştirme ortamına ihtiyaç duymadan çok rahatlıkla 
ileri seviye süreçleri implemente edebilirler.

• Robot tarlalarının kullanımında, bu robotların ortak 
bir alandan yönetilebildiği bir yönetim ve raporlama 
aracımız olan ‘Bütünleşik Konsol’da, sektörün 
ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz farklı özellikleri 
ekliyoruz.

2021 yılında, ürünümüzün ‘Community Version’ 
dediğimiz toplulukların kullanacağı bir sürümünü 
çıkarmayı hedefledik. Bu sayede yerli ve milli 
ürünümüz, artık RPA geliştiriciler için çok güzel bir 
ortam sağlayacak ve artık kendi kişisel bilgisayarlarında 
süreç geliştirip kişisel asistan olarak bile kullanmaya 
başlayabilecekler. 2021 yılı, aynı zamanda yurt dışında 
büyümemiz noktasında önemli bir yıl olacak. Burada 
CYBERPARK’ın faydalandığı HİSER destekleri ile önemli 
noktalara ulaşacağımıza inanıyoruz. Detaylı bilgi için 
web sitemize bakabilir, sosyal medya hesaplarımızdan 
(Linkedin, Instagram, Twitter, Facebook: onezeroi) ya 
da YouTube (VooDoo RPA) üzerinden içeriklerimize 
ulaşabilir veya CYBERPARK’ta bizleri ziyaret 
edebilirsiniz.

İlkhan CÜCELOĞLU
Kurucu

https://www.iroboticprocessautomation.com/
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Firmalarımızdan

www.zemana.com.tr

Zemana Bilişim Teknolojileri, 2007’den bu 
yana kimlik hırsızlığı, finansal ve casus 
yazılımlar gibi zararlı uygulamalar ve 
oltalama, fidyecilik gibi siber tehditlere karşı 
siber güvenlik uygulamaları geliştiren bir 
yüksek teknoloji şirketi olarak büyümektedir.

Yerli mühendislik ile geliştirdiğimiz siber güvenlik 
çözümlerini, başta ABD ve Avrupa Birliği olmak 
üzere 177 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. 2020 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. 

Mesut DEMİRTAŞ
Genel Müdür

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 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 tarama-tespit, doğrulama 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) 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.

https://www.zemana.com.tr/
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www.yemekumbara.com

zuppa

Tahir TARI
Kurucu Ortak

Yemekumbara girişimimiz ile 2012 yılında 
başladığımız serüvenimizde 2013 yılından bu 
yana müşterilerimizin çevrim içi paket yiyecek 
ve içecek ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Daha 
çok gençler arasında popüler olan ürünlerimiz 
ile Ankara, Eskişehir, Konya ve Afyon’da 2500’ü 
aşan üye iş yerimiz ile hizmet veriyoruz. 

Merakımıza yenik düşüp, “Bizler bu işi yapabilir 
miyiz?” sorusu ile kurduğumuz sistemimiz, kurulu 
olduğu küçük alanda beklenmedik seviyede ilgi 
görerek büyümeye başlayınca bu sektöre yönelmeye 
karar verdik. Bunun üzerine 2018 yılında ZUPPA 
şirketini kurarak bu sektördeki faaliyetlerimize 
hız verdik ve 2020 yılında ise tüm teknolojik 
faaliyetlerimizi Bilkent CYBERPARK’a taşıdık. 

CYBERPARK’a taşınmamızın ardından ürünlerimizin 
yeteneklerini güncel ve yenilikçi teknolojiler 
ile artırmayı ve farklı ürün ve özellikler ile 
Yemekumbara’yı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun 
yanı sıra ZUPPA olarak Yemekumbara hedefleri 
dışında kalan pazarlarda faaliyet gösteren veya 
gösterecek olan firmalara alt yapı ve teknik destek 
sağlamayı planlıyoruz. 

Yemekumbara’da hedefimiz belli kalıplara sıkışmış hizmet 
anlayışının baskın olduğu bu sektörde alışılmışın dışında 
hizmet vermeye çalışarak, çevrim içi paket yiyecek ve 
içecek sektöründe hizmet çeşitliliği ve kalitesi alanında 
farklılıklar yaratmak ve önce Türkiye daha sonra yurtdışı 
pazarlarda hizmet alanımızı artırmaktır. 

Üye işyerlerimiz olan paydaşlarımızla etkin iletişim ve 
yönetişim ile planlı, koordineli ve kontrollü bir şekilde 
ağımızı genişletiyoruz. Tedarik zinciri kırılmadan tüm 
süreci yönetiyor ve müşteri memnuniyetinin en üst 
seviyede olmasını sağlıyoruz. Hem hizmet kapsamımız 
hem faaliyetlerimiz ile verilen hizmetin tam ve kaliteli 
olması gerekliliğini sağlıyoruz. Bu operasyonların 
her birinde bilişim alanındaki yeteneğimiz sayesinde 
teknolojinin desteğinden çok yoğun faydalanıyoruz. 

E-ticaretin önemi, birçok etkinliğin elektronik ortama 
taşındığı bu dönemde, daha da anlaşıldı ve arttı. 
Birkaç üye iş yeri ile bir nevi hobi olarak başladığımız 
Yemekumbara’yı bu noktadan sonra tüm Türkiye’ye 
hizmet verecek kapsamda genişletmeyi hedefliyoruz. Bu 
hedefimizi gerçekleştirmek için daha da hızlı bir büyüme 
öngördüğümüz bu büyüyen oluşumda bizlerle beraber 
olmak isterseniz hr@yemekumbara.com adresine 
özgeçmişlerinizi göndermenizi bekliyoruz.

https://www.yemekumbara.com/
mailto:hr%40yemekumbara.com?subject=


Bızden
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Girişimcilik, İş Birliği ve Teknoloji Transfer Birimi’mizden Okan 
YAMAK, 2021’de Uluslararası Programlar Lideri olarak görevine 
devam edecek. Ekip arkadaşımızı tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

Okan YAMAK



64 

Basından

50

 

2019 AR-GE 250 / TEKNOPARKLAR

ULUSLARARASI 
TEKNOPARKLAR BIRLIĞI’NDEN TÜRKIYE’YE 

BIRINCILIK GETIREN 
TEK TEKNOPARK 

OLAN BILKENT CYBERPARK, 
TEKNOLOJI TABANLI 

ŞIRKETLERE VE 
GIRIŞIMCILERE 

SÜREKLI OLARAK 
BÜYÜME FIRSATLARI 

SUNARAK, ONLARI 
IHTIYAÇLARI VE SEKTÖREL 

DINAMIKLERIN GETIRDIĞI YENILIKLER 
DOĞRULTUSUNDA 

HEM YERELDE HEM 
DE GLOBALDE 

DESTEKLIYOR. 

Genel Müdür

FARUK İNALTEKİN 

 TÜRKİYE’NİN İLK VAKIF ÜNİVERSİTESİ

TEKNOKENTİ: BİLKENT CYBERPARK

Bilkent CYBERPARK, Bilkent Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 

Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Holding tarafından 2002 yılında kurulmuş 

olup Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi teknokentidir. Bilkent CYBERPARK, 

çeşitli sektörlerde alanında lider 250’ye yakın ileri teknoloji firması, beş araş-

tırma merkezi, 4 bine yakın Ar-Ge personeli ve 115 bin metrekare kapalı ala-

nı ile teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminde önemli bir yere sahip olup, 

teknopark hizmetleri konusunda sadece Türkiye’de değil, dünyada örnek 

gösterilen bir marka haline gelmiştir. Uluslararası Teknoparklar Birliği’nden 

(IASP) Türkiye’ye birincilik getiren tek teknopark olmasının yanı sıra ulusal 

ve uluslararası ödülleriyle ilham kaynağı olan Bilkent CYBERPARK, bu mis-

yonun bir parçası olarak teknoloji tabanlı şirketlere ve girişimcilere sürekli 

olarak büyüme fırsatları sunarak, onları ihtiyaçları ve sektörel dinamiklerin 

getirdiği yenilikler doğrultusunda hem yerelde hem de globalde destekle-

mektedir. Bilkent CYBERPARK; fikir aşamasındaki girişimciler için ücretsiz danış-

manlık hizmeti “Online Girişimcilik Danışmanlık Programı”, erken aşama-

daki girişimcilere, alanlarında uzman mentorların katkısıyla destek verildiği 

online program, “Mentorum Benimle”, girişimcilik ekosistemine dair bilgi-

lerin video içerikler halinde yayınlandığı “Online Girişimcilik Kiti”, sektör 

uzmanlarının katılımıyla canlı olarak yayınlanan “Online Etkinlikler Serisi”, 

B2B odaklı iş birliği görüşmelerin sağlandığı “CYBER 1E1” programı ve giri-

şimcilerle teknoloji transferi uzmanlarını bir araya getiren Uygulamalı Tek-

noloji Ticarileştirme Programı (UTTP) ile yürüttüğü birçok projeyi günümüz-

de yaşanan pandemi sürecinden dolayı online ortama taşıyarak mesafeleri 

ortadan kaldırıyor. Bilkent CYBERPARK, katma değerli hizmetleri aracılı-

ğıyla ekosisteme ve girişimcilere destek olmaya ve yeni çözümler sunmaya 

devam etmektedir.

BILKENT CYBERPARK
Genel Müdürü: Faruk İnaltekin 

Bölgedeki Toplam Firma Sayısı:  ............................................................................. 248 

Bölgedeki Firmaların 2019 yılı Toplam İstihdam Sayısı:  ....................... ~ 4000 

Bölgedeki Firmaların 2019 Yılı Toplam Cirosu:  ......................... ~ 1.5 milyar TL 

Bölgedeki Firmaların 2019 Yılı Toplam İhracatı:  ................ ~ 60 milyon dolar 

Bölgedeki Firmaların Sahip Olduğu Patent Sayısı: Başvuru: 269 Tescil: 165 

Teknoparkın Web Sitesi: www.cyberpark.com.tr 

Teknoparkın Sosyal Medya Hesapları:

www.twitter.com/CyberparkTGB

www.instagram.com/bilkentcyberpark

www.linkedin.com/company/bilkent-cyberpark

www.facebook.com/cyberparktgb/

www.youtube.com/BilkentCyberpark
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Basından

Start Up 2020
16

Bilkent CYBERPARK

T
ürkiye’nin öncü teknoloji geliştirme bölgelerinden 

biri olan Bilkent CYBERPARK bünyesinde yer 

alan 250’den fazla şirketle faaliyetlerini yürütüyor. 

Oluşum, şirketlerin kapasitelerini, satışlarını ve iş 

birliklerini artırmaya yönelik birçok program ve 

etkinlik gerçekleştiriyor. Düzenlenen eğitimler, seminerler, 

hızlandırıcılar, iş forumları, ticarileştirme programlarıyla 

da şirketleri daha ileri taşımaya çalışıyor.

Kuluçka aşamasındaki girişimlere devamlı olarak büyüme 

ve kendilerini geliştirme fırsatı sunduklarını belirten 

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, 

yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini şöyle anlatıyor: 

“GLOBALLEŞMEYE DESTEK OLUYORUZ”

“Kuluçka aşamasındaki girişimlere çalışma alanı imkânı 

sağlıyor, gelişmeleri ve eksiklerini kapatabilmeleri 

için öneriler ve destekler sunuyoruz. Yatırım ihtiyacı 

olan firmalarımızı yatırımcılarla bir araya getirerek 

kendilerini ve projelerini tanıtmalarına fırsat yaratıyoruz. 

Firmalarımıza yerel ve uluslararası fuarlarda ürünlerini 

tanıtma şansı sunuyor; potansiyel müşteri görüşmeleri, 

iş birliği ve yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirmelerini 

sağlıyoruz. Bölgemizi ziyaret eden kurum ve kuruluşlarla 

firmalarımızı bir araya getirerek potansiyel iş birliği ve 

müşteri görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Düzenli olarak 

gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetleri ve hızlandırıcı 

programlarla girişimcilerin globalleşme hedeflerine 

destek oluyoruz. İlerleyen dönemlerde de bu yönde destek 

olmaya devam edeceğiz.

YÜZDE 29 FİNANSAL SIKINTI YAŞIYOR

Her ne kadar sunduğumuz hizmetlerle firmalarımıza 

ve ekosisteme destek sağlıyor olsak da kendi girişimini 

kuran, kurmuş olduğu şirketi geliştirmek ve ileri taşımak 

isteyen girişimcilerin ekosistemde karşılaştıkları birçok 

problem var. Bilgi ve tecrübe eksikliği, yeterli teknik 

donanıma sahip olmamak, ürününü ticarileştirememek 

gibi girişimcilerin sıklıkla karşılaştığı sorunlar bulunuyor. 

Ancak genel olarak baktığımızda, bu problemlerin en 

başında sermaye ve finans problemleri geliyor. Son 

zamanlardaki araştırma verilerine göre girişimlerin yüzde 

29’u finansal sıkıntılardan dolayı başarısız oluyor ve 

yoluna devam edemiyor. Girişimciler finansal sıkıntıya 

düşüğü zaman yatırım alanlarını genişletemiyor, şirketini 

ileri götüremiyor ve girişimin başarısız olma şansı artıyor. 

Kamu desteği girişimcilere büyük fayda sağlıyor olsa da bu 

fayda özellikle ürün geliştirme aşamasında şirketlere katkı 

sağlıyor.

“ANKARA’DA DAHA FAZLA FON OLMALI”

Teknoloji şirketlerinin, özellikle İstanbul dışındaki illerde 

konumlanmış olanların, yatırım ağlarına erişiminde 

büyük problemler gözlemliyoruz. Bu sebeple uzun 

yıllardır birçok yatırım ağı ve VC ile iş birliği yaparak 

sık sık firmalarımızı onlarla bir araya getiriyoruz. Sadece 

2019’da teknoparkımızda 70’in üzerinde girişimci-

yatırımcı buluşmasına olanak sağladık. 21 üniversitesi, 8 

aktif teknoparkı ve 100’ün üzerinde Ar-Ge merkeziyle 

büyük potansiyele sahip Ankara’da daha fazla yatırım 

Bilkent CYBERPARK iki yeni büyük yatırım fonuna katılım sağladı. Oluşum, 

1 milyon dolarla BUBA Ventures yatırım fonuna, ilk turunda da yatırımcı 

olarak yer aldığı ve 2. tur için hazırlık yapmakta olan DCP yatırım fonuna 2,5 

milyon euro bedelle katılmak üzere anlaşma imzaladı. Bilkent CYBERPARK 

Genel Müdürü Faruk İnaltekin, “Bu fonların girişimcilerin finansmana  

erişim problemi aşmasında etkili olacağına inanıyoruz” diyor.

Faruk İnaltekin

Bilkent CYBERPARK 

Genel Müdürü



66 



  67 



Dünya bir çok canlıya yaşam ortamı 

sağlayan en büyük ve tek ekosistem 

olmakla beraber her geçen gün insan 

eliyle doğal olmayan yollarla bozularak 

kirletilmektedir.

Doğa kendini yenileyen ve temizleyen 
mükemmel bir sistematiğe sahipken 
çevre kirliliği nüfus ve sanayinin artışı, 
teknolojinin hızlı gelişimi en önemlisi 
insanoğlunun tüketim alışkanlıklarının 
artması ile birlikte kontrol edilmesi güç 
bir hale gelmiştir.

Kendi 
“ÇEVRE”mizden 
başlayan “SIFIR 
ATIK” hareketinin 
amacı Dünyamızın 
yaşanabilirliğini 
sürdürülebilir 
kılmaktır.

68 

SIFIR ATIK

İnsan nüfusu, doğal kaynak ihtiyacı ve ekonomik 
büyüme talebi artarken dünyamızın büyüklüğü 
ve kaynak miktarı değişmemektedir. Bugün tüm 
insanlığın talebini karşılayacak tahmini doğal kaynak 
ihtiyacı için 1,7 Dünya gerektiği yetkili otoriteler 
tarafından konu edilmekte olup, ekolojik sınırları 
aştığımız her yıl ekosistemlerin tamamen çökme 
ihtimalinin arttığına dikkat çekilmektedir. Bu noktada 
lineer ekonomi modelinde benimsenmiş olan “al-
kullan-at” mantığından uzaklaşıp, doğal kaynakların 
korunması amacıyla döngüsel modelde atıkların 
ekonomiye yeniden kazandırılmasına yönelik 
modelin benimsenmesi, sıfır atık yaşam felsefesinin 
uygulanması kaçınılmazdır.

Sıfır atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha 
verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin 

Ebru Dilber ÇAKIR
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
Şube Müdür Vekili
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gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi 
veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda 
ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının 
sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak 
tanımlanan bir hedeftir. 

Sıfır Atık yaşam felsefesinin günlük hayatımızda 
uygulamalarına ilişkin ilk kural “Düşün-Gerekli Değilse 
Tüketme” dir. Alacağımız şeye gerçekten ihtiyacımız 
olup olmadığı düşünülmeli, günümüzde teşvik edilen 
alışveriş çılgınlığı tahriklerine kapılmadan bilinçli 
tüketici olmak için dikkatli harcama yapılmalıdır. 

İkinci kural “Daha az tüket” israfın altını çizmektedir. 
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemizde kişi başı 
haftada 2 adet ekmeğin çöpe atıldığı, bireylerin satın 
aldıkları gıdaların %75’ini bozulduğu için çöpe atıldığı 
raporlanmıştır. Bunun yanında dünya genelinde 
kayıp ve israfın dörtte biri ile 821 milyon aç insan 
beslenebildiği uzmanlar tarafından ortaya konmuştur.

Üçüncü kural “Değerlendir, Değiştir-Yeniden Kullan” 
şeklinde olup, ihtiyacımız bittiğinde atmak yerine farklı 
formlarda kullanmayı düşünmeli veya çevremizde 
ihtiyacı olanlarla paylaşmayı öncelememiz gerektiğini 
ifade etmektedir. İkinci el eşya pazarları sıfır atık 
yaşam şeklin için son derece önemli oluşumlardır. 
Yeniden kullanılabilen bez torba kullanımları, şahsi 
su şişesi/kahve matarası edinilmesi, evlerde kağıt 
peçete yerine havlu kullanılması, zorunda olmadıkça 
tek kullanımlık tabak, çatal, bardak vb. ürünlerin 
kullanılmaması da bu başlık içinde sayılabilecek 
alışkanlık biçimidir.  

Tüketimin kaçınılmaz olduğu durumlarda son kural 
“Dönüştür: Doğaya geri kazandır” ilkesi uygulanmalıdır. 
Bu noktada atıkları tanımak ve özelliklerine göre geri 
kazanılabilir atıkları temiz bir şekilde diğer atıklardan 

ayrı toplamak önem arz etmektedir. Geri kazanılabilir 
olan kağıt, cam, metal, plastik, kompozit, ahşap, tekstil 
atıkları mavi renkli atık ayrı toplama konteynerlerinde 
toplanmalı; siyah renkli ekipmanlarda toplanan geri 
kazanımı mümkün olmayan organik atık, izmarit, ıslak 
mendil, çiklet, tek kullanımlık bardaklar, süprüntü 
vb. atıklarla karıştırılmamalıdır. Geri kazanımı 
mümkün olan atıkların çevre lisanslı geri kazanım 
tesislerine gönderilmesi suretiyle yeniden ekonomiye 
kazandırılması sağlanacak ve bu sayede doğal kaynak 
kullanımı azalacaktır. Aynı sistemde atık pil, bitkisel 
atık yağ, kartuş-toner, aydınlatma ekipmanları, atık 
elektrikli elektronik ekipmanlar, tıbbi atık, tehlikeli 
atık vb. atıkların da kendi formlarına uygun biriktirme 
konteynerlerinde ayrı toplanması geri kazanımı 
veya bertarafı için uygun çevre lisanslı firmalara 
gönderilmesi de çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için 
son derece önemli bir uygulamadır.    

Bunların dışında ev ve iş yeriniz yakın mesafede ise 
araba kullanmak yerine yürümek, uzak mesafeler için 
toplu taşıma araçlarından daha fazla faydalanmak, 
aracınızda yakıt tüketiminin azaltılmasına yönelik 
önlemler almak, gereksiz su tüketiminin önüne 
geçmek, evinizde/iş yerinizde enerji tasarrufuna 
yönelik önlemler almak da bireysel olarak alınabilecek 
önlemler arasındadır. 

Dünyamızın çizdiği sınırlar içinde yaşamayı 
başaramazsak, bu gezegen bizim için yaşanılabilir 
bir yer olmaktan çıkacaktır. Bu yıl yaşadığımız 
ve halihazırda yaşamaya devam ettiğimiz salgın 
insanoğlunun ileride yaşayacaklarına bir fragman 
şeklinde kabul edilmeli ve tüketim alışkanlıklarımız 
değiştirmelidir. İklim değişikliğini durdurmak, tatlı 
su kaynaklarımızı, deniz ve ormanlarımızı korumak, 
kuraklıkla mücadele etmek için bireysel, ulusal ve 
küresel düzeyde acil harekete geçmemiz zorunludur. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ulusal düzeyde 
başlatılan “Sıfır Atık Hareketi” bu açıdan bakıldığında 
yasal bir zorunluluğun dışında insanlık ödevi olarak 
görülmeli, bireysel çabalar asla küçümsenmemelidir.

“Gezegenimiz için en büyük tehdit 
onu bir başkasının kurtaracağına 
inanmaktır.” Robert SWAN
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Dünyada dakikada 2 milyon çöp 
poşetinin, bin adet pet şişenin ve 10 
bin adet pipetin çöpe atıldığını biliyor 
muydunuz?.

Peki bu atıkların Pasifik Okyanusunda 
Hawaii California arasında, 3,5 milyon 
km2 yüzölçümüne sahip (Türkiye 
yüzölçümünün yaklaşık 5 katı),  1,8 trilyon 
adet plastikten oluşan, içinde 1977 yılında 
üretilen mikro plastiklerden 1995 yılında 
üretilen makro plastiklere kadar her çeşit 
plastik atığı barındıran, her yıl 1 milyondan 
fazla deniz kuşunun ölümüne sebep olan 
bir çöp adası oluşturduğunu...

Geri kazanılabilir 
atıkların ekonomik 
döngüye 
kazandırılması ve 
çevre kirliliğine 
dur demek için 
“SIFIR ATIK” için 
çalışıyoruz...

7. Kıtayı biliyor muydunuz? Sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, 
gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve 
yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibini 
hedef alıp entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi 
sağlanmalıdır. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık 
Yönetmeliği’ndeki tanımına göre “üretim, tüketim 
ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi/
azaltılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, oluşan 
atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması 
ve geri dönüşüm ve/veya geri kazanımının sağlanarak 
bertarafa gönderilecek atık miktarının azaltılması 
suretiyle çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların 
korunmasını hedefleyen yaklaşımı” Bilkent CYBERPARK 
olarak oldukça fazla önemsemekteyiz. 

Bu konuya verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak 
12.07.2020 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Bilkent 
CYBERPARK Yönetimi olarak Ankara Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak “Sıfır Atık Belgesi” 
alan ilk Teknopark olduk. 

Bu kapsamda prosedür ve talimatlarımızı hazırladık. 
Bilkent CYBERPARK binaları içerisinde ortak alanlarda 
her katta 2’li “Atık Toplama Kumbaraları” yerleştirdik. 
Mavi renkli kumbaralarda geri kazanılabilir atıkları (metal, 
cam, plastik, kağıt), gri renkli kumbaralarda ise diğer (geri 
kazanılamayan- kağıt havlu, ıslak mendil, organik atıklar, 
süprüntü atıkları vb.) atıkları ayrı olarak topluyoruz. Tüm 
personelimize ve firmalarımıza eğitim verdik, eğitime 
katılanlara sertifikalarını ilettik. Ayrıca atıkların dijital takibi 
ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 

Atık yönetimi ve uygulamaları konusunda firmalarımızın 
önerileri ve görüşleri “Sıfır Atık Sistemi”nin sürdürülebilir 
yönetiminin büyük bir parçasını oluşturmaktadır. Bu 
nedenle firmalarımızın geri bildirimlerini alabilmek amacı 
ile Sıfır Atık Birimi’ni oluşturduk. Firmalarımızın her 
türlü görüş ve önerilerini Bilkent CYBERPARK Sıfır Atık 
Birimi’nin sifiratik@cyberpark.com.tr adresine yapacakları 
katkı ile bu konuda çalışmalarımızı firmalarımızla birlikte 
en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

Ferhan Z. ŞENKON
Bilkent CYBERPARK Kiralama ve İşletme Direktörü

mailto:sifiratik%40cyberpark.com.tr?subject=


Aramıza 
Yeni 
Katılanlar

TRANTEN 
ELEKTRONİK A.Ş.

Savunma Sanayi, 
Haberleşme

MOON 
YAZILIM LTD.ŞTİ.

Yazılım

ATEK  
MİKRODALGA A.Ş.

Yazılım

NEXUMSOFT  
BİLİŞİM DANIŞMANLIK  
TİCARET A.Ş.

Yazılım

ROAR GAMES
YAZILIM A.Ş.

Oyun Teknolojileri
SENSONANCE
MÜHENDİSLİK LİMİTED 
ŞİRKETİ

Sağlık Teknolojileri

CERVOS  
UZAY HAVACILIK VE SAVUNMA 
LTD. ŞTİ.

Savunma Sanayi, 
Havacılık 

NEDMOD  
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Bilgisayar ve İletişim 
Teknolojileri

ECOWATT  
PEYZAJ ÇEVRE ENERJİ VE 
DANIŞMANLIK. LTD. ŞTİ.

Enerji Teknolojileri

REDEVİO  
AR-GE BİLGİ VE OPERASYON 
TEKN. LTD. ŞTİ.

Yazılım 

HED TASARIM  
SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE 
DANIŞMANLIK A.Ş.

Medikal, Sağlık Teknolojileri

LMWATT  
TASARIM YAZILIM VE 
DONANIM A.Ş.

Tarım Teknolojileri
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BİGG MARKA Ön Kuluçka Programımız kapsamında 8 girişimcimiz toplam 1.600.000 TL hibe alıp şirketleşme 
hakkı elde etti. 2020 yılı yeni dönem çağrısında ise 200’e yakın başvuru arasından seçilen 70 girişimciye eğitim ve 
mentorluk sağlanmaktadır.

Türkiye’nin bilişim sektörü odaklı ilk Sanal Ticaret Heyeti’ni gerçekleştirdik. Birleşik Krallık Sanal Ticaret Heyeti’ne 
katılan 11 firmamızı 16 İngiliz firma ve kurumla bir araya getirerek toplamda 60 birebir görüşme gerçekleştirilmesini 
sağladık. 

İlkini gerçekleştirdiğimiz “CYBER 1E1” B2B odaklı online eşleştirme programı ile 12 büyük kurumu, bünyemizde yer 
alan 21 firma ile bir araya getirdik ve toplamda 90 birebir görüşme gerçekleştirmelerini sağladık.

Bil-Tel Kümesi, 41 üye firmasıyla 3 yıl daha T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanarak, ihracat 
stratejilerini belirlemek üzere tüm üye firmaları için birebir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirdi.

Ücretsiz olarak yürütülen Girişimci Danışmanlık Programı’nı (GDP) pandemi döneminde online olarak devam 
ettirerek 55 girişimci adayına mentorluk hizmeti sağladık. 

Online olarak gerçekleştirilen “Doping Invest Camp” ile 20 startup’ı 5 yatırımcı ağı ile bir araya getirdik ve toplamda 
40 yatırım görüşmesi gerçekleştirildi.

Girişimcilik ekosistemi ile ilgili temel kavramların açıklandığı “Online Girişimcilik Kiti” kapsamında, alanında 
uzman kişilerden toplam 20 video yayınladık.

İK Destek Programı kapsamında firmalarımız için 20’nin üzerinde ilan yayınladık, 200’ün üzerinde başvuruyu 
firmalarımıza yönlendirdik. 

“Sektörel Buluşma Günleri” Webinar serimizin ilkini yapay zeka alanında faaliyet gösteren firmalarımız ile bir araya 
gelerek gerçekleştirdik.

Online Mentorluk Programı “Mentorum Benimle” ile ücretsiz ve online olarak toplam 45 mentorluk seansı 
gerçekleştirdik.

125 stajyer-firma eşleştirmesi yaptık ve bu eşleştirme sonucunda 50 stajyer stajını firmalarımızda tamamladı. 

90 firmamızı ziyaret ettik ya da online görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, istek ve önerilerini aldık. 

Ülkemizin ilk ve tek uygulamalı teknoloji ticarileştirme programı olan UTTP’yi 5. kez gerçekleştirdik.

2020 yılı boyunca 58 Firma/Girişimci CYBERPARK’ta yer almak üzere başvuruda bulundu.

Sıfır Atık Belgesi alan ilk teknopark olduk ve Sıfır Atık Projemizi uygulamaya başladık.

Girişimci-Yatırımcı Buluşmalarımız ile 48 firmamızı yatırımcılar ile bir araya getirdik. 

Girişimci-İş Birliği Buluşmalarımız ile 33 firmamız iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi.

COVID-19 ile ilgili aldığımız tedbirlerle “TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” aldık.

Dokümantasyon süreçlerimizde kullanmak üzere e-imzaya geçiş yaptık.

Kuluçka Programımızdan 21 firmamızı daha mezun ettik. 

Yaklaşık 2200 kişinin katıldığı 42 etkinlik düzenledik.

2 firmamız toplamda 2,5 milyon dolar yatırım aldı.

Yurt içi ve dışı 10 heyet ağırladık.

COVID-19 Pandemisinin gölgesinde geçen bir yıl; 
2020 yılı sonu itibariyle Bilkent CYBERPARK’tan 

çeşitli rakamları sizlerle paylaşıyoruz.

www.cyberpark.com.tr

Toplam  
firma sayımız

246

Kuluçka  
firması sayımız

51

Bölgede çalışan 
personel sayımız

4371

Kapalı alan 
büyüklüğümüz

113.000 m²

2020 yılında
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