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Finansal teknolojiler (FinTek),
parayla ilgili bütün ürün ve
hizmetleri kapsayan teknolojik
araçların genel adıdır.

Banka uygulamaları, sanal paralar, ödeme sistemleri, e-fatura
çözümleri ve blok zincir (blockchain) tabanlı finansal sistemler,
finansal teknoloji alanındaki çeşitli enstrümanlardır.
Teknolojinin gelişim ve adaptasyon sürecinin çok hızlandığı
bir dönemdeyiz. Pandemi sebebiyle değişen tüketici
alışkanlıkları birçok sektöre direk olarak yansıyor. İnsanların
birbirinden uzaklaşması, evden çıkmaması; çevrim içi
alışverişin yaygınlaşmasına ve ilgili tüm FinTek unsurlarının
ivmelenmesine yol açtı.
Finansal teknolojiler içinde yapay zeka, büyük veri ve bulut
teknolojileri gibi başka önemli teknolojileri de barındırdığı
için tüketici ve kullanıcı ihtiyaçlarına etkili bir şekilde cevap
verebiliyor.

Önsöz
Global bir trend
haline gelen finansal
teknolojiler pazarı
girişimciler için büyük
potansiyel barındırıyor.
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Dünya genelinde 2020 yılında finansal teknoloji alanında
faaliyet gösteren girişimcilere toplam 29.3 milyar dolarlık
yatırım yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve
Endonezya bu alanda girişimcilere en çok yatırım yapan ülkeler
olurken Türkiye bu alanda yapılan 15 yatırım ile 19. sırada yer
aldı. Yatırımları, girişimler özelinde ölçeklere ayırdığımızda ise
en çok erken aşama girişimlerin yatırım aldığını görüyoruz. Bu
veriler bize son dönemde finansal teknolojilerin global anlamda
önem kazandığını ve pazarın hala yeni girişimcilere açık olduğu
hakkında önemli ipuçları veriyor.
Dergimizin bu sayısında geri dönülemez global bir trend haline
gelen finansal teknolojileri ele alarak; hem bu alanda projeler
geliştirmeyi planlayan yeni girişimcilere hem de hali hazırda
proje yürüten girişimcilere ışık tutmayı, farklı ufuklar açabilmeyi
hedefledik.
Keyifli okumalar.
Faruk İNALTEKİN
Genel Müdür
Bilkent CYBERPARK

Spot
Dosya
FİNANSAL
TEKNOLOJİLER
Ekosistem Paydaşlarına Sorduk:
Yatırımcılar İçin Sorular
• Hem ülkemizde hem de globalde FinTek yatırımları nasıl bir seyir izliyor? Özellikle pandemi sürecinde bu
alanda nasıl değişiklikler yaşandı?
• FinTek alanında yükselen trendler ve öne çıkan alanlar neler?
• 2020’de FinTek girişimlerinin toplamda 29 milyar $’dan fazla yatırım aldığı söyleniyor. 2021’de bu girişimlere
yapılacak yatırım miktarının kaç olacağını ön görüyorsunuz?
• Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Türkiye’de FinTek şirketlerinin sahip olduğu avantajlar
ve dezavantajlar neler?
• FinTek alanında eksik olarak hangi konuyu görüyorsunuz, girişimcilerin yoğunlaşması gereken alanlar var mı?
• FinTek alanında yatırım yapmış olduğunuz girişimleri seçerken nelere dikkat ettiniz, ne ölçüde dönüşler
bekliyorsunuz?
• Bu alanda faaliyet gösteren ve göstermek isteyen firmalara neleri geliştirmelerini önerirsiniz?

Girişimciler İçin Sorular
•
•
•
•
•
•
•

Türkiye’de ve dünyada finansal teknolojiler alanındaki son trendleri ve genel durumu değerlendirebilir misiniz?
Pandemi süreci finansal teknolojileri nasıl etkiledi? Hangi yeni ihtiyaçlar doğdu?
Önümüzdeki dönemlerde beklediğiniz, sektörün büyümesine yönelik regülatif değişiklikler var mı?
Markanızın öne çıkan özellikleri neler, bu sektöre nasıl bir katkı sağlıyorsunuz?
Bankacılık ve finans sektöründe sunulan hizmetler, yenilikçi finansal teknolojilerle nasıl geliştirilebilir?
Önümüzdeki dönemler için yol haritanızda neler var?
Bu alanda faaliyet göstermek isteyen firmalara neleri geliştirmelerini önerirsiniz?
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500

Arın ÖZKULA
Genel Ortak

•

Dünyada FinTek yatırımları birkaç yıldır ciddi bir
yükseliş trendi içinde. 2010-2013 yılları arasında
dünyada her sene $5-6 milyar FinTek yatırımı
yapılırken, bu tutar 2014-2017 yılları arasında
$20-25 milyara, son 3 senedir de yıllık $45 milyar
üzerine çıktı. (https://ftpartners.docsend.com/
view/6zcj43km9nct4vec)
Pandemi döneminde e-ticaretin büyümesi ile
özellikle ödeme sistemleri ve e-ticaret etrafındaki
“fraud detection” veya “KYC” gibi destekleyici
çözümlere ilgi artarken, yeni nesil bankacılık
çözümleri (“neobanks”), FinTek API altyapı
sağlayıcıları ve hisse yatırımı uygulamaları
2020’de ciddi yatırımlar aldı.

•

Önümüzdeki yıllarda, giderek daha çok şirketin
finansal hizmetler sağlayacağı, ortak finans
bileşenlerinin olacağı bir süredir konuşulan bir
konu. Bu nedenle son yıllarda “embedded finance”
olarak adlandırılan ve FinTek olmayan şirketlere
finansal hizmetler sağlayabilmeleri için altyapı
veren girişimlerin yüksek yatırımlar aldığını
görüyoruz.
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Aslında bu daha geniş bir trendin bir parçası.
Finansal teknolojiler hayatımızda daha çok
yer aldıkça, FinTek’leri birbirine bağlayan
altyapı sağlayıcılarının öneminin artacağını
görebiliyoruz. Bunun neticesinde de FinTek
alanının giderek teknoloji sağlayıcıları, bankacılık
ekspertizine sahip finansal kuruluşlar ve son
kullanıcı uygulamaları olarak şekilleneceğini
düşünüyorum.

•

Türkiye’de bankacılık uygulamaları Avrupa
veya Amerika’daki gelişmiş ekonomilerle
karşılaştırıldığında uzun yıllardır çok daha başarılı;
dünyada ödüller alan bankacılık uygulamalarımız
var. Bu nedenle Türkiye’de bankacılık alanında
teknoloji bilgisi olan, ciddi bir yetenek havuzu var.
Bu bence bizim için önemli bir avantaj.
Diğer yandan Türkiye’deki regülasyonlar yeni
FinTek’lerin çıkışını biraz yavaşlatabiliyor.
Özellikle açık bankacılık başta olmak üzere
dünyadaki gelişmeleri benimseyebilir,
Türkiye’de de FinTek’lerin önünü açabilirsek,
global pazarlara odaklanan çok başarılı işler
çıkarabileceğimize inanıyorum.

Mustafa KEÇELİ
Fon Yöneticisi

•

2020 yılına baktığımızda FinTek yatırımlarıın bir
önceki döneme göre yatay kaldığını görebiliyoruz.
FinTek sektörünün dönüştürücü gücü yüksek bir
sektör olması nedeniyle pandemi döneminde
diğer sektörler kadar sert bir değişim yaşamadığı
kanaatindeyim. Pandemi koşulları FinTek şirketlerinin
mevcut çözümleri itibariyle öne çıkmasını ve daha
hızlı büyümesini sağladı. Özellikle alternatif ödeme
şirketlerinin e-ticaret hacminde yaşanan büyümeye
paralel olarak işlem hacmi tarafında tatminkar
büyümeler yaşadığını söyleyebiliriz.

APY Ventures
Albaraka Türk
•

Alternatif ödeme sistemleri halen güncelliğini
koruyan alan olarak öne çıkıyor. Bunun yanında
finansman/borçlanma girişimleri ve alternatif
bankacılık yine öne çıkan alanlar. Açık bankacılık
yeniliğe açık bir alan olarak görülürken tüm dünyada
regülasyonların yeterli hızla gelmemesi ve geleneksel
finans kuruluşlarının direnci sebebiyle yeterli
yaygınlaşma hızına ulaşamadı.

Bankacılık işleyişi ve regülasyonları konusunda
Türkiye dünyada birçok ülke ve bölgeden önde.
Özellikle ödemeler alanındaki FinTek işlem setleri ve
istatistikleri Türkiye’nin Avrupa’nın birkaç yıl önünde
olduğunu gösteriyor. Ödeme sistemleri, e-para gibi
konularda nispeten önde gitsek de özellikle yatırım/
trading ürünleri, açık bankacılık ürünleri, finansman/
borçlanma ürünleri küresel gelişimi geriden takip
ediyor. Güçlü bankacılık altyapımız ve iş gücü
yoğunluğu ile nitelikli personel tarafında düşük
işçilik maliyetlerinin önemli avantajlar olduğunu
düşünüyorum. Bunun yanında kamu kurumları ve
regülasyonların yetersiz olduğu aşikar. Kitle fonlama
tebliğinin halen aktif hale gelememiş olması bu
duruma çok iyi bir örnek oluşturuyor. Risk seviyesini
düşük tutmak isteyen regülatörler ve kamunun yavaş
regülasyon hızının, sektörün önündeki en büyük engel
olduğunu düşünüyorum. Bugün kişiler arası borçlanma
imkanından yeni nesil yatırım ürünlerine kadar
birçok alanda regülasyonlar sebebiyle dönüştürücü
girişimlere rastlayamıyoruz.

•

•

•

Verilere bakıldığında 2021 yılının ilk 3 ayında bir
önceki yıla göre yatırım miktarlarında kayda değer
bir büyüme yaşandığı görülüyor. Startup watch
verilerinde 2020 yılında 29 milyar $ olan yatırımların,
2021 yılı ilk 3 ayında 17 Milyar $ seviyesinde olduğu ve
yaklaşık %143 büyüdüğü görülüyor. Pandemi şartları
herhangi bir beklenmedik olumsuzluk getirmezse
yıl sonunda büyüme oranının ilk 3 ayı aşabileceğini
düşünüyorum.

Ülkemizde açık bankacılık, yatırım yönetimi ve yeni
nesil finansman/borçlanma konularının halen bakir
alanlar olduğunu fakat regülasyonların getirdiği
kısıtlamalar sebebiyle girişimcilerin bu alana
yönelemediğini düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında,
mevcut koşullar altında alternatif yöntemler bulabilen
girişimler öne çıkacaktır.

•

Veri güvenliği ve teknolojik altyapının güçlü olması
çok önemli. Bu iki alanda geride boşluk bırakılırsa
ölçeklenme seviyesine gelen girişimler ciddi sıkıntılarla
ve maliyetlerle karşılaşabilirler.
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Arz
FinTek alanına yapılan yatırımları, yatırım adedi
bazında incelediğimizde de yatırım miktarlarındaki
dalgalı artışa benzer bir yatırım eğilimiyle karşı karşıya
olduğumuzu görüyoruz.

Murat ONUK
Portföy Yöneticisi, Ortak

Teknolojinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması, insanların
artan ihtiyaçları ve dijitalleşme, diğer sektörlerde
olduğu gibi finansal hizmetler sektöründe de zaman
içerisinde meydana gelen kaçınılmaz dönüşümde
itici ve şekillendirici güç olarak etkin bir rol üstleniyor.
Bu dönüşüme bağlı olarak finansal teknolojileri
ifade eden ve aslında finansal hizmetlerin sunum
değişikliğinden çok daha derin bir anlama sahip
olan “FinTek” kavramı karşımıza çıkıyor. Teknolojiyi
kullanarak müşterilerin finansal hizmet ihtiyaçlarını
hızlı, güvenilir ve daha az maliyetle karşılamak
için finans, inovasyon ve girişimciliğin bir araya
getirilmesiyle ortaya çıkan FinTek girişimleri kısa süre
içerisinde yatırım dünyasının da dikkatini çekmeyi
başardı.

•

FinTek girişimlerinin dünya genelinde son 5 yılda aldığı
yatırımları incelediğimizde 2015-2017 yılları arasındaki
yatırımlarda 19,6 Milyar $ ve 22.5 Milyar $ arasında
dalgalı bir artışın gerçekleştiğini, 2018 yılında ise bu
artışın 49,9 Milyar $ ile zirve yaptığını ve ardından 2019
- 2020 yıllarına gelindiğinde ise FinTek’lerin sırasıyla
35.5 Milyar $ ve 29 Milyar $ seviyesinden biraz daha
fazla tutarda yatırım aldığını söylemek mümkün.
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2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19
salgını, dünya genelinde ekonomik bir daralma
yaşanacağı düşüncesine yol açarak yatırımların
bir süre de olsa ertelenmesine neden oldu. 2020
yılının üçüncü çeyreğinden itibaren baktığımızda ise,
teknoloji yatırımlarında bir miktar artış söz konusu
olsa da yatırım iştahının genel olarak 2019 yılının
gerisinde kaldığını görüyoruz.
Öte yandan ülkemizde de dünyadaki FinTek
girişimlerine olan yatırım ilgisine oldukça benzer bir
ilginin söz konusu olduğu görüşündeyim. Geçtiğimiz
iki yıl içerisinde FinTek alanındaki girişimlere yapılan
yatırımlar ve FinTek alanında çıkış yapma başarısı
gösteren girişimlerimize bakınca, 2021 yılının
ülkemizdeki FinTek girişimleri için yatırım açısından
bereketli bir yıl olacağına inanıyorum. Her yatırım
türünden bolca yatırım görebiliriz.
Blokzincir ve kripto varlıkların da FinTek alanını
oluşturan bir alt alan olarak ele aldığımızda, bu alana
sermaye girişinin yıllar içerisinde dünya çapında hızla
arttığını söylemek mümkün. Bu artışa bağlı olarak
küresel çapta gerçekleştirilen token alımlarının, token
arzı yapan şirketlerin finansmanında geleneksel
modellerin yanı sıra yeni bir finansman modeli olarak
karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nın kripto varlıkların ödemelerde
kullanılmamasına dair çıkarmış olduğu yönetmeliğin
kamuoyuna duyurulması ile birlikte ülkemizde bu
alanda ne gibi bir yönelim ortaya çıkacağını zaman
içerisinde hep beraber göreceğiz.

•

Ülkemizde 6493 sayılı kanun nezdinde faaliyet izni
almış, dijital ödemeler segmentinin de yer aldığı,
ödeme hizmetleri ve e-para kuruluşlarının FinTek

alanında daha ön plana çıktıklarını söyleyebilirim.
Bahsettiğim iki hizmet türünün ön plana
çıkmasında ülkemizdeki bireysel bankacılık
sektörünün oldukça gelişmiş olmasının etkili
olduğunu düşünüyorum. FinTek sektöründeki
trendleri daha doğru okuyabilmek için FinTek
ekosisteminin tarihsel sürecini göz önüne almamız
yararlı olur. Bankalara nazaran dijital ağırlıklı şirket
yapılarına sahip olan e-para ve ödeme hizmetleri
sayesinde oluşan ilk dalga ile birlikte bankalara
API sunmaya daha açık olan bu şirketler, zamanla
FinTek sektöründeki gelişmiş şirketler için genel bir
altyapı sağlayıcısı olarak hizmet vermeye başladı
ve sonuçta FinTek alanında kapsamlı modeller
ortaya çıktı.
Bunun yanı sıra FinTek girişimlerinin odaklandığı
alanların gittikçe çeşitlendiğini söyleyebilirim.
Müşterilerin onayı alınarak bankaların elinde
bulundurduğu verileri yetkilendirilmiş üçüncü
parti kurumlarla paylaşmalarını sağlayan
açık bankacılık girişimlerinin, bankalarımız ile
kurdukları iş birliklerini gittikçe artırdıklarını
gözlemliyorum. Uygulama programlama
arayüzlerini (API) FinTek’ler ile paylaşan bankaların
sayılarının da hızla arttığını söyleyebilirim.
Tüm bu trendlere ek olarak FinTek alanında
faaliyet gösteren girişimlerin; son dönemde B2B
çözümler, P2P borç verme, uluslararası para
transferleri, robo danışmanlar, regtek ve insurtek
gibi alanlara da daha fazla ilgi göstermeye
başladığını, dolayısıyla FinTek girişimlerinin sektöre
ilişkin ilgisinin de daha dengeli bir dağılıma sahip
olmaya başladığı görüşündeyim.
Küresel biyokimlik standartlarının belirlenmesi ve
sınırları aşan FinTek altyapılarının oluşturulması
sonucunda; yerel ölçekte faaliyet yürüten finans
sektörünün sahip olduğu mevcut yapılar nedeniyle
halihazırda sağlayamadığı hizmetleri, yeni nesil
FinTek girişimlerinin küresel ölçekte daha işlevsel ve
bütünleşik bir şekilde sağlayacağını düşünüyorum.

Önümüzdeki dönemde FinTek’lerin varlık yönetimi,
sermaye piyasaları ve yatırım bankacılığı alanları
ile daha yakından ilgili olacaklarını düşünüyorum.
Muhtemelen yeni nesil dijital nakit yönetimi, teminat
yönetimi ve finans ticareti FinTek’lerin öncelikli olarak
sunacağı hizmetlerin başında gelecektir.

•

Yatırım eğilimlerini FinTek özelinde
değerlendirdiğimde, 2018 yılının ikinci çeyreğinde Ant
Financial’ın almış olduğu 14 Milyar $ yatırım tutarını bir
istisna olarak değerlendirmemin dışarısında tutarsam,
FinTek alanındaki yatırım tutarlarının son birkaç yıl
içerisinde birbirine yakın olduklarını söyleyebilirim.
2020 yılında FinTek girişimlerinin almış olduğu toplam
yatırım miktarının 29 Milyar $ seviyesini geçtiği
malumunuz. Buradan hareketle 2021 yılında FinTek
girişimlerine yapılacak yatırım miktarının da büyük bir
değişiklik göstermeyeceği düşüncesi içerisindeyim.
Dünya genelinde FinTek alanında yapılacak yatırım
tutarının 30 Milyar $ ila 35 Milyar $ arasında bir hacme
sahip olacağını öngörüyorum. Bu değerlendirmede
derin teknoloji alanlarındaki yatırımların hacim
dışarısında bırakıldığını hatırlatmak isterim.
Girişim sermayesinin yapısı gereği cazip yatırım
fırsatları ortaya çıktığında ve yatırım için kriterler
sağlandığında, beklediğimiz miktar ve tutarların çok
ötesinde bir yatırım hacmiyle karşılaşmamızın son
derece olası olduğunu ifade etmek isterim.
Borsaya açılan veya açılma süreci içerisinde yer alan
FinTek şirketlerinin hisse değerlerinde bir değişim de
söz konusu oldu. Doğrudan yatırım alan girişimlerin,
bankaların ve diğer finansal kuruluşların iş modelleri
çerçevesinde ortaya çıkan iştiraklerin öz sermaye
artırımına gitmelerinin ve devlet kurumlarının
FinTek’lerin gelişmesi amacıyla gerçekleştirdikleri
harcamaların, çoğu zaman yatırım tutarlarına dahil
edilmediğine dikkat çekmek isterim.
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•

FinTek girişimlerinin tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de hızla etki alanını genişlettiğini
düşünüyorum. Ülkemizin nüfusunun yaklaşık
%16’sını 15-25 yaş arasındaki gençlerin oluşturması,
17-74 yaş arasındaki bireylerin %79’unun halihazırda
internet kullanıyor olması, 2020 yılı itibariyle
internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan
finansal işlemlerin toplam tutarının 1,5 Trilyon TL’ye
ulaşması ve 56 Milyon vatandaşımızın aktif dijital
bankacılık müşterisi olması göz önüne alındığında;
FinTek’lerin pazar hacminden yüksek bir pay elde
etme potansiyeline sahip olduğunu düşünmekteyim.
Bu noktada bankacılık ve sigortacılık sektörümüzün
FinTek girişimleriyle ortaklık kurma, hızlandırıcı
programları oluşturma ve doğrudan satın alma
yoluyla iş birliklerinin oluşturulmasını da finansal
hizmetler sektörünün gelişmesi açısından
memnuniyetle karşılıyorum. Bu iş birlikleri
sayesinde yenilikçi bir yaklaşımla ortaya çıkacak
teknoloji temelli finansal hizmetlerin; finansal
hizmet sektörünü müşteri deneyimi açısından daha
erişebilir, güvenli ve hesaplı kılacağına inanıyorum.
Öte yandan ülkemizin finans otoritelerinin FinTek
alanını titizlikle takip ediyor olmasını, mevcut
potansiyelin gün yüzüne çıkarılması açısından
oldukça önemli buluyorum. FinTek alanını yakından
takip edenlerin bildiği üzere 2018 yılında Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası öncülüğünde birçok

paydaşın iştirakiyle FinTek Ekosistemi Çalışma
Grubu kuruldu. Ardından T.C. Cumhurbaşkanlığı
Finans Ofisi ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
iş birliği ile FinTek alanının geliştirilmesine
öncülük edecek, gerekli koordinasyon ve
iş birliği sağlayacak yetkili bir yapının tesis
edilmesi ve sektörün gelişmesini destekleyecek
düzenlemelerin hazırlanmasına ilişkin yol
haritasını belirlemek amacıyla 2021 yılı içerisinde
milli bir FinTek Strateji Belgesi oluşturulacak.
Türkiye’de gençler, finans profesyonelleri ve
tüm vatandaşlarımızın; girişim ve şirketlerin,
fikir aşamasından en üst gelişmişlik seviyesine
kadar; Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi uhdesinde
dijital bir platformda buluşturulacak olmasının
büyük bir gelişme olduğunu düşünüyorum.
FinTek girişimlerini desteklemek üzere İstanbul
Finans Merkezi çatısı altında Finans ve Teknoloji
Üssü’nün kurularak İstanbul’un küresel çapta
bir FinTek merkezi olması amacıyla ödemeler
alanında Regülasyon Deney Alanı’nın faaliyete
geçirilmesinin ülkemizin FinTek alanındaki
potansiyelini ortaya çıkarmak açısından son derece
önemli olduğu kanaatindeyim.
Vatandaşlarımızın, girişimlerimizin ve sermaye
piyasalarının bir araya getirilmesi amacıyla
oluşturulan bu kapsamlı ve birbirini tamamlayan
hedefler bütününün FinTek alanında küresel çapta
eşine az rastlanır bir vizyon ve strateji olarak
görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin
FinTek alanındaki potansiyelinin oldukça yüksek
olduğunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim.

5. turu tamamlanan
“CYBERPARK Sektörel Buluşma Günleri”nde
42 firmamızı bir araya getirdiğimizi
biliyor muydunuz?
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Barış ÖZİSTEK
Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Ventures
•

Hem ülkemizde hem dünyada pandemi ile birlikte pek çok kavramın
alışılagelmişin dışında versiyonlar ve yöntemler ile hayatımıza dahil olduğu bir
süreçten geçiyoruz. Finans teknolojileri de refah yönetiminin nasıl sağlanacağı
üzerine yeni normlar yaratırken var olan sistemleri de dönüştürmeye devam
ediyor.
Dünya çapında FinTek şirketlerine yapılan yatırımlar 2010 ile 2019 arasında
çarpıcı bir şekilde artarak devam etti ve toplam değeri 2019’da 168 milyar $
oldu. Ancak 2020 COVID-19 salgını, birçok sektör gibi FinTek’te de yatırımların
azalmasına neden oldu ve yatırımlar 105,3 milyar $ değerinde seyretti.
Türkiye’de ise pandemiye rağmen girişim yatırımları en yüksek seviyesine
ulaştı. 2020 yılında 165 girişime 139 milyon $ yatırım yapıldı. 2019 yılında ise bu
rakam 114 girişime 104 Milyon $ idi.

•

2020 ile birlikte FinTek alanı için devrimsel nitelikte olacak bir on yıla girdik.
Bu süreçteki düzenlemeler, çözümler ve gelişen teknolojiler hepimizin para
yönetim şeklini güncelleyecek. En temel yönelim daha fazla özgürlük ve
kolaylık olacak. Finans teknolojileri alanında bu iki temel ihtiyaca dokunan
trendlerin yükselişte olduğunu ve girişimlerin çarpıcı bir hızla büyüdüğünü
görüyoruz. “Unbanked” dediğimiz bankacılık hizmetlerini kullanmayan
insanların para yönetimine çözüm bulan para transfer ve bütçe yönetim
uygulamalarını kullanmaya başladığını; makine öğrenmesi ile ödemelerimizi,
temel bütçe yönetimlerimizi ve yatırımlarımızı bizden daha iyi tahminlerle
yönetebilen otonom finans uygulamalarını, dijital bankacılık ile paranın fiziksel
varlığının hızla azaldığını görüyoruz. 12 Mart’ta açıklanan Ekonomi Reform
Paketi ile ülkemizde yakında dijital bankacılık lisansı, şubesiz olarak faaliyet
gösterecek uygulamalara verilmeye başlanacak. Türkiye’de de bu alanda
global trendleri takip eden bir seyir olması bekleniyor.
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•

Yeni kurulan Girişim Sermayesi fonları, hibeler ve
düzenlemelerle birlikte 2021 yılı, Türkiye’de FinTek
yatırımları anlamında sürprizlerle dolu olabilir.
İlk çeyrek çok hızlı başladı, 2021 sonu 100M $’ın
çok üzerinde bir yatırım görürsek FinTek alanında
şaşırmayalım. Hatta Türkiye’nin bir sonraki
Unicorn’u FinTek’ten çıkabilir.

•

Türkiye sosyo kültürel yapısı, değişimlere
adaptasyon yeteneği, genç nüfusu ile FinTek
girişimlerinin çıkışı için elverişli bir Pazar.
Global pazara çıkmadan önce bu pazarın
yarattığı dinamiklere uyum sağlayabilen,
kaslarını geliştirebilen girişimler rekabet
avantajı yakalıyorlar. Bankacılık teknolojilerinin
yüksek olmasını, hızlandırma programlarını
yatırım olanaklarının sürekli gelişiyor olmasını
da diğer avantajlar arasında sayabiliriz. Öte
yandan TL kurundaki dalgalanma, ekonomik
istikrarsızlığı, indekslerdeki gerilemeler ve girişim
sermayelerinin globalde rekabet etmek için kısıtlı
olmasını; Türkiye’deki FinTek girişimlerinin temel
dezavantajları olduğunu söyleyebiliriz.

•

FinTek alanındaki temel sorunun globalleşme
olduğunu düşünüyorum. Türk FinTek girişimleri
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çok başarılı işler yapıyor fakat globale açılırken
yavaş ya da yetersiz kalabiliyorlar. Daha yüksek
finansmanlar, global düşünme, global pazarlama,
global ekipler ile iyi teknolojileri uluslararası
kullanıcılar ve müşteriler ile buluşturmaya ihtiyaç
var.

•

FinTek alanında diğer dikeylerimizle benzer olarak
ekibe yatırım yapıyoruz. Ekibin “know-how”ı, pazarı
okuyabilme kabiliyeti, tecrübeleri ve yarattığı
sinerjiyi çok kıymetli buluyoruz. Boğaziçi Ventures
olarak yatırım yapmak işimizin bir parçası lakin
her yatırım yaptığımız girişimin ortağı olduğumuz
bilinciyle çalışıyoruz. Doğru ekibi bulduğumuza
inanıyorsak, sonrasında ürünün/hizmetin globale
açılabilir olması, lokal pazarla sınırlı kalmaması
şartımız. Fark yaratan, net sorunlar çözen
girişimlere yatırım yapıyoruz.

•

FinTek girişimleri pazardaki gerçek ihtiyaçları iyi
anlamalı. Bu alanda girişimciler inandıkları ürünü
geliştirirken pazarın gerçeklerinden, ihtiyaçlardan
ve regülasyondan kopabiliyorlar. Ek olarak, bütün
bunlara tek bir pazar değil, en azından bir bölge,
farklı pazarlar, coğrafyalar açısından bakmak çok
önemli.

•

Türkiye’de son 3 senede kurulan 13 kurumsal girişim
sermayesinin 7 tanesi finansal kurumlar tarafından
kuruldu. Bu yüzden Türkiye’de, FinTek girişimlerinin
yatırımı açısından ciddi bir potansiyel var. Türkiye’de
FinTek alanında regülasyonlar netleştikçe, yeni
BDDK lisansları çıktıkça ve hukuki altyapı oluştukça,
girişimlerin önü açılıyor. Aynı şekilde regülasyonlardaki
gri bölgeler oldukça önemli bir risk faktörü oluşturuyor.
Duygu EREN
Genel Müdür

Keiretsu
•

Türkiye’de son 7 yılda FinTek yatırımları 73 milyon $
oldu. 2020 yılında toplam global FinTek yatırımı ise
100 milyar $ civarında. Pandemi döneminde FinTek
kullanımı müşteri tarafında oldukça fazla arttı.
Temassız ekonomi finansal teknolojiyi zorunlu halde
getirdi. Bu yüzden pandeminin hızlandırıcı etkisi olduğu
aşikâr.

•

FinTek alanında Türkiye’de Robo Adviser, dijital cüzdan,
dijital paralar öne çıkıyor. ABD’de ise P2P Lending en
trend konu. Şüphesiz bütün dünyada kriptoparalar en
önemli gündem maddesi.

•

2021’de FinTek’lere olan yatırımların artacağını
öngörüyoruz. Bunun gerekçesi pandemi döneminde
hızlı büyüyen kullanım oranları.

•

Türk FinTek’lerinin uluslararasılaşma noktasında
yavaş kaldığını görüyoruz. Yurt dışına açılma
sürecinde hızlanma artarsa yatırımların da artacağını
öngörüyoruz. Bununla birlikte kullanıcı deneyimi
tasarımına da özel önem verilmesi gerektiği
görüşündeyiz.

•

Keiretsu Forum Türkiye olarak, bir fon organizasyonu
değiliz. Melek yatırımcı üyelerimiz bireysel ya da grup
halinde yatırım yapıyorlar. Keiretsu Forum’a sunum
yapmak üzere tüzel kişiliğini kurmuş, fatura kesmeye
başlamış, hızlı büyüyen, inovatif girişimleri davet
ediyoruz.

•

Yeni FinTek girişimlerinde büyük veriyi elde etmeye
çalışma, bu veri üzerinde yapay zeka kullanarak işleme,
işlenen veriyi tavsiye motoru ile kullanıcıya sunma
temel eksenlerdir. Bunu yaparken kullanıcı deneyimi
tasarımına önem vermek de süreçleri hızlandıracaktır.
Girişimi olabildiğince açık bir platformda hazırlayıp
API’lere bağlanarak işleri ölçeklendirebilmek, yani
girişimi bir platform haline getirebilmek de önemli.
Ayrıca, PSD2 regülasyonu konusunda bilgi sahibi olmak
temel bir konu.
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Bitpanda

medyada ve haberlerde yaratılan heyecan nedeniyle
yatırım yapmaya ilgi duyan çok daha fazla insan var. Bu
durum yeni nesil aracı kurumları da etkiliyor. Türkiye’de
özellikle “banka hesabı olmayan” nüfus, finansal
okur yazarlık, mobil ve internet teknolojilerinin yaygın
kullanımı sayesinde bu trendlerin en yoğun şekilde
gözlemlendiği hızlı gelişen pazarların başında geliyor.

•

Elbruz YILMAZ
Genel Müdür

•

Banka hesabı penetrasyonunun yüksek olmadığı,
hemen hemen herkesin cep telefonunun olduğu
bir ülkede, kripto varlıklara yönelik çok fırsat
var. Türkiye’de ve dünyada, bireysel ve kurumsal
yatırımcıların kripto varlıklara duydukları ilgi her
geçen gün artıyor. Son zamanlarda değişimin bir
işareti olarak bankalar; özellikle pandemi sırasında
FinTek’leri rakip olarak görmek yerine, onları ortak
olarak görüp daha istekli bir şekilde iş birliği yapmaya
başladı. Dünyanın her yerinde ödeme yapmak için
nakit kullanmayı tercih eden insanlar, salgın ile
birlikte kredi kartı ile veya mobil ödemeye geçti. Kripto
ödeme kartları ve dijital bankacılık modelleri bir araya
getirilerek büyük bir mobil finans devrimine neden
oldu.

•

FinTek sektöründe, bazı makro eğilimler şaşırtıcı
derecede hızlı yükseliş gösteriyor. Bu nedenle,
kamuoyunda kripto para sektörü hakkında çok şey
konuşuluyor. Veri ve blok zincir etrafında dönen kısa
birkaç eğilimi listelemek gerekirse, platform iş modeli
(PaaS), geleneksel olmayan bankacılık hizmetleri,
güvenlik için akıllı teknolojiler, mobil ödeme
seçenekleri, kripto yenilikler ve blokzincir kullanımında
artıştan söz edebiliriz. Daha geniş bakarsak, sosyal
12

Pandemi, FinTek firmalarına ve ürünlerine olan ihtiyacı
ve kullanımı artırdı. Geleceğe bakıldığında, yatırımcılar
pandemi ile ortaya çıkan ve gereklilik haline gelen,
güvenilen, iyi hizmet veren şirketlere, daha hızlı ve
daha verimli teknolojiye ihtiyaç duyacaktır. Yatırım
miktarları da buna bağlı olarak muhtemelen artacaktır.
Sektör; yatırımcıların ihtiyaçlarına göre yeni ürünler
sunarak, yatırımların istikrarlı bir şekilde devam
etmesini sağlar. 2021 kripto varlıklara yatırım açısından
2020’den bile daha iyi bir yıl olacak diye düşünüyorum.

•

Türkiye’deki FinTek ekosistem raporu, FinTek
sektörünün yıllık ortalama %14 oranında büyümeye
devam edeceğine işaret ediyor. Raporda jeopolitik
konumu nedeniyle Türkiye’nin yakın gelecekte
bölgesel bir finansal teknoloji merkezine dönüşeceği
belirtiliyor. Hizmetlerde ve teknolojide maliyet
verimliliğinin, hızın ve FinTek’lerin artması, Türkiye’de
finansal yaşamın şekillenmesinde belirleyici olacağını
gösteriyor. Türkiye’de yeni yatırım araçlarına ilgi önemli
bir avantaj. Bu avantajlar şu anda özellikle bireysel
düzeyde ilgi görüyor. Bitpanda, kripto varlıklara yatırım
açısından Türkiye’de muazzam bir potansiyel görüyor
ve bu yüzden bu pazara bazı Avrupa ülkelerinden
önce yatırım yaptı. Türkiye, hızlı öğrenme fırsatının
bulunduğu, büyüyen ve gelişen bir FinTek ekosistemine
sahip.

•

FinTek girişimcileri, rakiplerinden daha avantajlı bir
konumda. Bununla birlikte, büyük veri (Big Data)
ve yapay zeka entegrasyonu, FinTek şirketlerinin
ilgisini çekecek konuların başında geliyor. Kullanıcı

alışkanlıklarının hızla dijitale kaydığı bu dönemde,
mobil ve internet teknolojilerini efektif kullanan FinTek
şirketlerinin bir adım önde olabileceğini söyleyebiliriz.

•

Geçen yıl, küresel pazarların bir süredir gördüğü
en zorlu yıllardan biri oldu. Yeni nesil yatırım
platformları pazardaki paylarını artırdıkça, sektörün
büyümesi hızlandı ve kripto varlık yatırım alanına
her zamankinden daha fazla ilgi oldu. Bu süreç bazı
değişimleri beraberinde getirdi. Herkes evlerinde
kalırken ve birçok işletmeden salgını önlemek için
kapalı kalması istenirken; yatırımlar insanlar için
yepyeni bir anlam kazandı. Dünya geçtiğimiz yıl
finansal olarak hızlı bir şekilde dijitalleşmek zorunda
kaldı. Bitpanda, Google Play’deki en iyi uygulamalar
arasında yer aldı ve App Store bunu destekledi. Bu
durum bizim sadece son 6 ayda 1,3 milyondan 2
milyon kullanıcıya ulaşmamızı sağladı. Geçtiğimiz
birkaç ayda önemli ölçüde daha fazla üye kazandık ve
daha fazla işlem yaptık. Bu aynı zamanda, özellikle
evde mali durumları hakkında düşünerek çok fazla
zaman geçiren insanlar için erişilebilirliğin gerekliliğini
göstermektedir. İnsanlar için dünya çapında daha
erişilebilir çözümlerin gerekliliğini görüyoruz.

•

Kripto varlıklar gibi yeni bir sektörde düzenlemelerin
değişmesi ve gelişmesi normaldir. Kripto para sektörü
henüz çok yeni bir sektör ve gelişme hızı açısından hem
yatırımcıları hem de düzenleyici kurumları şaşırttı.
Her yeni teknoloji veya iş modelinde olduğu gibi
kanun koyucular da kripto para sektörünü tanımaya
ve anlamaya çalışıyor. Kanun koyucuların bir yandan
kullanıcıların ve yatırımcıların zarar görmelerini
engellemeye çalışırken, sektörün gelişimi için de
destekleyici ve dengeleyici bir mevzuat oluşturma
gayreti içinde olduklarını görüyor ve takdir ediyoruz.
Bitpanda olarak Avrupa Birliği üye ülkelerinin
birçoğunda kripto para işlemleri için lisanslı ve
regülasyonlara uyumlu olarak çalışmaktayız. Kripto
paralara ek olarak platformumuzda sunduğumuz diğer
dijital varlıklarla ilgili düzenlemelere de uyuyoruz.
Türkiye’de dijital varlıklara olan ilginin artması ve

ülkemizin kripto para sektöründeki öncülüğü ile çok
yakında dünya standartlarında yeni düzenlemeleri
göreceğimizi düşünüyoruz. Bitpanda olarak bu
çalışmaları destekliyor ve paydaşlarımızla Avrupa’da
edindiğimiz deneyimlerimizi paylaşmaya olumlu
bakıyoruz.

•

Dijital varlıklara yatırım yapmak karmaşık olabiliyor.
Kullanıcılar için oluşturulmuş esnek, kullanımı kolay
yatırım ürünleri ile bu tarz engelleri kaldırmaya
çalışıyoruz. Dijital çağ için yatırımı daha anlaşılır ve
ilgi çekici hale getirerek yeniden tasarlıyoruz, böylece
herkes bilgili birer yatırımcı olabilir. Bu nedenle, yatırım
yapmanın herkes için kolay ve erişilebilir olması
gerektiğine dair temel inancımızı somutlaştıran bir
yatırım platformu oluşturduk. Karmaşık dijital engelleri
olmayan bir platform düşünün; kullanıcılarının paraya
bakış açısını geliştiren ve bunu gerçeğe dönüştüren bir
platform. İnsanlara uzak gelen bir sektörde erişilebilirlik
olağanüstü ve yeni bir durum ve biz bunu sürdürmek
istiyoruz.

•

Bitpanda sürekli bir büyüme içinde. Varlığımızı
büyütmek ve ivmeyi hızlandırmak için İstanbul’daki
ofisimizin yanı sıra Berlin, Londra, Paris, Madrid,
ve Barselona’da yeni ofisler açıyoruz. Tabii ki her
zaman kripto topluluğu içinde güncel kalmak ve
ürün tekliflerimizi sürekli iyileştirmek ve bu varlıkları
genişletmek istiyoruz.

•

Güvenli, etkili ve erişilebilir hizmetler yaratmanın
yanında, vurgulamak istediğimiz en önemli şey
eğitim ve kullanım kolaylığıdır. Özellikle dijital
varlıklar ve yatırım konuları insanların giderek
daha çok ilgilendikleri alanlar. Ancak rehberliğe
ve temel konular hakkında eğitime ihtiyaçları var.
Kullanıcılarınızı ve topluluğunuzu eğitmek sadece
avantajlı değildir, aynı zamanda şirketiniz ve genel
kültür için büyük önem taşır. Gelecek parlak görünüyor
ve yapacak çok şey var, bunları geliştirmek bizim
sorumluluğumuzda.
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AGEM

Öner ÜNAL
Genel Müdür

•

Geçen yıl pandeminin başında birçok sektörün
durmasının ardından yatırımcılar ve FinTek’ler yılın
ikinci yarısında yeni normalde iş yapmayı öğrenerek
durumu avantajlarına çevirmeyi başarmış görünüyor.
Birçok hizmetin dijitale taşınması; finansal teknolojileri
temel alan dijitalde sunulan finansal hizmetlerin
çeşitlendirilmesi ve kişiye özel hale getirilmesi için
geliştirmeye açık yeni hedef alanlar tanımlıyor. Bu da
finansal teknolojilere daha fazla yatırım yapılmasının
önünü açarak dayandıkları yıkıcı teknolojilerin çığır
açıcı etkisini artırma potansiyelini destekliyor.
Dijitalleşmenin hızlanmasına paralel olarak e-ödeme
çözümleri ve temassız bankacılığa olan talepte
artış söz konusu. Çok hızlı kullanıma giren e-ticaret
platformlarının, dijital müşteri hizmetleri kanallarının,
e- cüzdanın tüketici davranışı üzerinde yönlendirici ve
dönüştürücü bir etkisinin olacağı öngörülüyor. Bunlara
ek olarak, gömülü finans uygulamalarının artacağına
dair tahminlere katılıyoruz.
Dönüşüm çabalarını hızlandırmak isteyen büyük
kurumların FinTek yatırımlarını artırması öngörülen ve
kısmen gerçekleşmiş bir durum.
Kripto varlıkların tanınırlığının artarak dijitalin
standardı haline gelmesi de beklenen gelişmeler
arasında.
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•

Küresel salgın, bireylerin fiziksel hareketini kısıtlayarak
pek çok deneyimin dijitale aktarılmasına, halihazırda
dijitalleşmiş pek çok deneyiminse çeşitlilik ve
hacminin artmasına neden oldu. Küresel salgın dijital
deneyimin bir tercih olarak değerlendirilmenin ötesine
geçerek, zorunluluk/gereksinim olması ekseninde
yeniden tanımlanmasını gerektiriyor. Bu durum, farklı
özelliklere sahip nüfus grupları için dijitalde sunulan
finansal hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve kişiye özel
hale getirilmesi için geliştirmeye açık yeni hedefler
tanımlıyor.
2020 yılının ikinci yarısındaki küresel FinTek yatırımının
ilk yarıdaki toplamını iki kat aşması, pandeminin ilk
altı ayında duraklayan şirketlerin durumu avantaja
çevirerek ikinci yarıda yükseliş yakaladığına işaret
ediyor. Buna paralel siber güvenlik yatırımlarının
500 milyon $’dan 2 milyar $’ın üzerine çıkarak tüm
zamanların rekorunu kırdığı görülüyor.
2025 yılına geldiğimizde dijital ekonominin,
Dünya Gayrisafi Hasılasının %24’ünü oluşturacağı
öngörülüyor. Bu durumda, güvenli ödeme
sistemlerinin çeşitlendirilmesi, blok zincir
teknolojileriyle sözleşmeler, finansal ve kişisel veri ve
belge güvenliğinin arttırılmasına yönelik çözümler,
aşırı kişiselleştirilmiş (hyper personalized) müşteri
deneyimine yönelik yapay zeka ve veri madenciliği
uygulamaları ile siber güvenlik gelişmeye açık alanlar
arasında görünüyor.

•

16 yıldan bu yana en köklü yazılım projelerimizin ticaret
ve muhasebe programı üretmeye yönelik olmasının
sağladığı tecrübe ile, Türkiye’de yasa ile düzenlenmiş
değişikliklerin çok daha hızlı yaygınlaştığını söylemek
mümkün. Finansal Teknolojiler alanında aktörlerin
sayısı ve gücü her geçen gün artıyor. Bu koşullarda
hem FinTek yararlanıcısı/kullanıcısı aktörleri hem de
bu teknoloji ve hizmetlerin sağlayıcılarını güvende
hissettirecek yasal düzenlemelerin, sektörün önünü
açacağını düşünüyoruz.
Bu bağlamda iki önemli düzenlemeyi kayda değer
buluyoruz. Bunlardan ilki, Vergi Usul Kanunu Sıra
No. 507 ile birlikte finans sektöründe; e-belge
entegratörlerini yöneten, aynı zamanda kullanıcıların
maliyetlerini düşüren ve önemli teknolojilerin sektöre
girmesini sağlayan düzenleme. İkincisi ise, bankaların
finansal sektörde fonksiyonlarını paylaşmaya
başlayacağı Açık Bankacılık Hizmetleri düzenlemesi.

Ayrıca e-ticaretin hacmini artırmaya yönelik olarak,
elektronik para kuruluşları aracalığı ile “opak
tüketici”lere (finansal durumuna önem verilmeyen ya da
finansal durumu hakkında bilgi edinilemeyen tüketici)
kredi ya da cüzdan uygulamaları ile kredilendirme
yapılmaya başlanması; sektörün geleceğine yön
vermesi açısından kayda değer bulduğumuz bir açılım
oldu.

•

İnternetin yaygınlaşması, finansal araçların (kredi
kartı ve diğer güvenli ödeme çözümleri) çeşitlenmesi,
güvenliklerinin artması, küresel ulaştırma lojistik
ağlarının kapsayıcılığının ve performansının artması;
sadece mağazalar ve benzeri fiziksel satış noktaları
üzerinden gerçekleşen ticaret faaliyetinin çok kanallı
(çevrim içi ve mağazalar) ve tek kanallı (yalnızca
çevrim içi) e-ticareti de kapsayacak şekilde yeniden
tanımlanmasını gerektirdi. 2020’nin başından bu
yana küresel salgının daha da vurguladığı e- ticaret;
müşterilere ulaşmak, karlılığı artırmak hatta varlığını
sürdürmek için KOBİ’ler ve esnaf için zorunluluğa
dönüştü.
Ticari faaliyet gösteren aktörlerin yanı sıra, bu aktörlere
altyapı ve hizmet sağlayan satış yönetimi, pazarlama
yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, muhasebe yönetimi
ve benzeri kurumsal kaynak yönetimi program
ve hizmetlerini üreten işletme ve kurumların da;
işletmelerin dijital dönüşümüne uygun konum alarak

hizmet ve altyapılarını çevrim içi ticareti destekleyecek
biçimde güncellemelerinin kritik önemde olduğuna
inanıyoruz. 2005 yılında kuruluşundan bu yana
bu aktörler arasında yer alan AGEM, muhasebeci
ve mali müşavir meslek mensuplarıyla, bunların
portföylerinde yer alan işletmelerin kullanımına
sunmak üzere TÜRMOB tarafından desteklenen LUCA
Mali Müşavir Paketi, LUCA.Net KOBİ Ticari Paketi
ve KOZA Ticari Paket yazılımlarını geliştiriyor ve bu
ürünlerin müşteri desteğini sunuyor.
AGEM; söz konusu teknolojik ilerleme, piyasa,
tüketim alışkanlıkları, ticaret kanalları ve
benzerindeki değişikliklerle birlikte; müşteri
gereksinim analizlerinde belirlenen LUCA ürün ailesi
kullanıcılarının e-ticaret faaliyetleri ile koordineli/
entegre şekilde yürütebilecekleri ticaret ve muhasebe
yönetim araçları gereksinimine TreeWin ürünü ve
markasıyla karşılık veriyor.
TreeWin; sade, yönetilebilir ve yenilikçi bir e-ticaret
takip ve yönetim uygulaması. KOBİ’lerin ve esnafın
e-dönüşüm sürecine ve karlılığına katkı sağlamayı
hedefliyor. TreeWin ile; pazaryeri uygulamaları,
e-ticaret hizmet sağlayıcıları, LUCA Net, Koza Ticari
Paket ve benzeri ticaret ve muhasebe paketleriyle
kurulacak bağlantılar yoluyla, KOBİ’ler satış,
muhasebe ve finans süreçlerini, e-belge üretimini de
destekleyecek şekilde dijital olarak güvenli ve bütünsel
şekilde yönetebiliyor.
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TreeWin sektöre, KOBİ karlılığına ve iş verimine;
• Çoklu kanaldan (çevrim içi, mağaza, vb.) veya
tek kanaldan (yalnız çevrim içi) ticaret yapan
kullanıcıların, tüm e-ticaret süreçlerini tek
kaynaktan yönetebilmesi,
• İşletmede farklı role sahip; yönetici, operasyon
sorumlusu, satış sorumlusu, muhasebe yöneticisi,
depo sorumlusu ve lojistik sorumlusu gibi
personelin kullanımına özel modüllerden oluşan
kullanıcı profilleri ile verimliliğin ve operasyonel
kusursuzluğun sağlanması,
• Satış stratejisi geliştirmeye yönelik gerçekleşen
satış verisine dayalı karar desteği ile satış ve
pazarlama faaliyetlerinin karlılığı artıracak şekilde
planlanabilmesi,
• Veriye dayalı analiz ve raporlarla, işletmenin
performans iyileştirmede kullanabileceği
geribildirimleri alabilmesi,
yoluyla katkı sağlıyor.

•

Bugün ülkemizde 400’e yakın FinTek firması, 33
ödeme kuruluşu, 22 e-para kuruluşu ve 45 banka
bulunuyor. Yani FinTek ve benzer inovasyona sahip
ödeme ve e-para kuruluşu sayısı bankalardan fazla.
Bu kuruluşların piyasa değeri de oldukça kayda değer.
Tek bir ödeme kuruluşunun aldığı yatırım, bir bankanın
toplam piyasa değerinin üstüne çıkabiliyor.
FinTek kuruluşları geleneksel kurumların boş
bıraktıkları veya esneklik gösteremedikleri bazı
alanları hızla dolduruyor, gereksinimlere hızlı yanıt
veriyor hatta yeni gereksinimler yaratıyor.
FinTek kuruluşları bankacılığın bugünü ve geleceğinde
belirleyici rol oynayacak gibi görünüyor. Şimdiye dek
bu ilişki bir rekabetten çok tamamlayan-tamamlanan
ilişkisi biçiminde şekillendi. FinTek’ler esneklik ve
yüksek teknoloji bakımından bankaların açık bıraktığı
alanı doldururken; bankaların işleyişine ait güvenlik,
denetim gibi finans için vazgeçilmez unsurlar
bankaların görece üstün olduğu alanlar.
FinTek’ler özellikle ödeme sistemleri ve uluslararası
para transferleri alanlarında etkinler. Bu alana
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kullanıcılar için getirdikleri rekabetin artmasına bağlı
olarak işlem ücretlerinin düşmesi ve benzeri katma
değer söz konusu.

•

AGEM olarak yakın geleceğimizi TreeWin
e-Ticaret Takip ve Yönetim uygulamamız etrafında
kurguluyoruz. Bu bağlamda TreeWin en değerli
kaynaklarımızı atadığımız yatırımımız.
TreeWin projemizin öngördüğümüz yaşam döngüsü,
ürün için yakın, orta ve uzun vadede koyduğumuz
hedefler, AGEM’în stratejik hedefleriyle örtüşüyor. Bu
bağlamda hedeflerimizi gerçekleştirmek için TreeWin
projemizin başarısını oldukça önemsiyoruz.
Yakın vadede, TreeWin’in kullanıcılar için e-ticaret
süreç yönetimini etkin ve verimli hale getirmesini
ve hedef kullanıcı kitlesinin güven ve beğenisini
kazanmasını hedefliyoruz. Özetle, kullanıcılarımıza
temel faaliyetlerini yönetirken performanslarında ve
iş yapış biçimlerinde önemli bir iyileşme vadediyoruz.
Artan sektör, müşteri ve pazaryeri deneyimini
(kullanıcı deneyimi, iyi uygulamalar) TreeWin
platformunda tüm kullanıcılara sunmayı hedefliyoruz.
Orta vadede, kurduğumuz bağlantı ve
entegrasyonlarla, firmaları uluslararası ticarete
açmak istiyoruz. Firmaların AliExpress, Amazon
gibi küresel pazaryerlerinde görünür olmaları
ve ticaret yapabilmeleri için gerekli altyapı
(uluslararası pazaryeri, ödeme sistemleri, kargo
firmaları vb. entegrasyonlar) ve destek araçlarını
(gümrük danışmanlığı, mevzuat, vb.) kurguluyoruz.
Firmaların küresel ticarette kalıcı ve başarılı olmaları
için gereksinim duydukları desteği sunmak için
çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar arasında, aşırı
kişiselleştirilmiş (hyper personalized) müşteri
deneyimi, rekabet analizi ve karar desteğinin
oluşturulmasına yönelik veri analitiği, veri madenciliği
ve yapay zeka teknolojileri çalışmalarımız bulunuyor.
Uzun vadede, TreeWin’in uluslararası alanda bir marka
olarak tanınması ve farklı ülkelerde kullanılması için
gerekli adımları atmayı planlıyoruz.

Barakatech

Hasan Emre ÖZGÜR
Satış ve Pazarlama Müdürü

•

Gelişen teknolojik imkanlar, her sektörden daha
fazla finans dünyasını etkiliyor. Sadece herhangi
bir finansal işlemin dijital kanallar üzerinden daha
hızlı ya da daha kolay gerçekleştirilmesinden
bahsetmiyorum. Finansal araçların ve bunların
işleyiş biçimlerinin kökten değiştiği bir dönem
yaşıyoruz. Sınırların kayboluşuna, kuralların
yeniden yazılışına ve FinTek’lerin uyanışına şahit
oluyoruz.
Bir yandan dünyada ve ülkemizde yasal
düzenlemeler düne kadar bankaların hakimi
olduğu finans dünyasında rekabeti artırmak ve
tüketiciye fiyat / hız / hizmet avantajı sağlamak
için FinTek’lerin önünü açarken; yapay zeka,
makine öğrenmesi, blockchain, nesnelerin
interneti, uygulama programlama arayüzü (API)
gibi teknolojiler de klasik finansal hizmetlerde
yıkıcı etkiler yaratabilecek yeni çözümler sağlıyor.
Bu teknolojiler bir arada kullanıldığında bireysel
ya da tüzel tüketici faydasını geometrik olarak
büyütme etkisi yaparak; merkezi olmayan finans
(De-Fi), açık bankacılık, süper uygulama (Super
APP), dijital banka, kripto paraya dayalı ödeme
sistemi gibi konseptlerin doğuşunu ve yükselişini
mümkün kılıyor. Tüm bu konseptlerin ortak
noktası, tüketicinin finansal hizmete daha kolay
erişiminin sağlanması olarak göze çarpıyor. Yine
bu sayede, finans sektörü tanımı da genişliyor ve

artık enerji, telekom, perakende, elektronik ticaret,
yeme-içme gibi farklı alanlardan farklı oyuncuların
asli hizmetlerinin yanında birer finansal hizmet
sağlayıcı olma yoluna girdiklerini net bir şekilde
görebiliyoruz.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, tüketiciler günde
7 ile 10 arasında farklı mobil uygulama kullanıyor.
Oysa bir süpermarket deneyimi gibi, her şeyi tek
bir noktada çözme beklentisi içindeler. Finansal
enstrümanları, özellikle ödeme araçlarını hizmetin
merkezine alarak, tüketicilere 10 ayrı uygulamadan
aldığı faydayı tek bir uygulama üzerinden (Super
App) vermeye çalışan ve bunu başaran “orkestra
şefi” şirketler geleceğin yıldızları olacaklar.

•

Pandemi sürecinde sağlık nedenleri ile kısıtlanan
yaşam tarzımız; diğer bir yandan kişiler, kurumlar
hatta ülkeler arasındaki sınırların kalkmasını
sağladı. Uzaktan çalışma ile gördük ki artık bir
lokasyona bağlı olarak işimizi yapmak zorunda
değiliz. Video konferans uygulamaları ile toplantılar
yaparak trafikte saatler geçirmekten kurtulduk.
Artık Romanya’da oturan bir yönetici, İstanbul’daki
bir ofisin satış faaliyetlerini yürütebiliyor. Bu
durum yasal düzenleyicilerin de farkındalığını
artırdı ve özellikle ülkemizde alınması gecikmiş
bir takım kararlar hızla alınarak, uzaktan müşteri
ve kimlik tespitinin yapılabilmesi, sözleşmelerin
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ıslak imza (ya da elektronik imza) olmadan uzaktan
imzalanabilmesi gibi konularda şirketlerin önü
açıldı. BDDK ve BTK’nın yayınlamış olduğu taslak
yönetmelikler sayesinde artık yerimizden kalkmadan
sadece cep telefonumuz aracılığı ile ulusal kimliğimizi
ve yüzümüzü uygulamaya doğrulatarak bir bankada
ya da bir telekom operatöründe müşteri açılışımızı
yapabilecek, unuttuğumuz internet bankacılığı
şifremiz için şubeye gitmek hatta çağrı merkezini
arayıp saatlerce beklemek zorunda kalmayacağız.
Pandemi sürecinde fiziksel etkileşimden daha çok
dijital ortamda etkileşim sağlamamız, faydaları
yanında bir takım riskleri de beraberinde getirdi.
Artık sadece seçime bağlı olarak değil zorunlu olarak
dijital kanalların kullanılması kaçınılmaz olduğundan,
internetin getirdiği riskler konusunda farkındalığı
düşük olan tüketiciler dolandırıcılık ile karşılaşma ve
zarara uğrama riski taşımaktadır. Bu nedenle tüketiciyi
azami derecede koruyacak siber güvenlik önlemlerinin
alınması ihtiyacı doğmuştur. Anti virüs, mobil
uygulamaları ataklara karşı koruyan kalkan yazılımlar,
çok faktörlü ya da biyometrik doğrulama metodları,
davranışsal analiz modelleri artık opsiyon değil yasal
otoriteler tarafından zorunlu tutulan çözümlerdir.

•

Pandemi sürecinin de hızlandırdığı bir çok yasal
düzenleme kapıda ya da çoktan yayınlandı bile.
Hedef daha önce de bahsettiğimiz gibi, tüketicilerin
finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırarak kayıt dışı
ekonomiyi engellemek; FinTek’lerin hizmet çeşitliliğini
genişleterek geleneksel finans sistemi karşısında
rekabet yaratmak ve tüketici maliyetlerini düşürmek,
ulusal ödeme sistemlerini destekleyerek paranın yurt
içinde kalmasını sağlamak.
• BDDK tarafından 1 Mayıs 2021’de yürürlüğe
alınan, BTK ve Merkez Bankası tarafından
da bir benzerinin yayımlanılması beklenen,
şubeye gitmeden banka müşterisi olmanızı
ya da unuttuğunuz mobil uygulama şifrenizi
oturduğunuz yerden yeniden oluşturabilmenizi
sağlayacak olan Uzaktan Müşteri ve Kimlik Tespiti
yönetmelikleri,
• Merkez Bankası tarafından 21 Ağustos 2020
de Resmî Gazete’de yayımlanan ve ödeme
sistemlerinde temassız işlemlerin artışına
olanak sağlayacak, TR karekodun üretilmesi ve
kullanılması hakkındaki yönetmelik,
• MASAK tarafından 24 Şubat 2021 de Resmî
Gazete’de yayımlanan uzaktan kimlik tespiti ile
ıslak imza olmadan sözleşme imzalanabilmesinin
yolunu açan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve
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Terörün Finansmanının Engellenmesine Dair
Tedbirler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını
öngören yönetmelik,
• Açık bankacılık hizmetlerini tanımlayan 7192
sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik
Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan, 31
Aralık 2021 tarihine kadar dijital bankacılık
lisanslamalarına imkan tanıyan düzenlemenin
çıkarılması, ödemeler alanında faaliyet
gösteren FinTek’lerin TCMB tarafından işletilen
ödeme sistemlerine ve kamusal nitelikteki
veritabanlarına erişimin sağlanması, FinTek
alanındaki regülasyonların inovasyonun önünü
açacak şekilde gözden geçirilmesi, Merkez
Bankası’nın dijital paranın ekonomik, teknolojik
ve hukuki alt yapısını oluşturması gibi çok kritik
başlıkları içeren yeni ekonomi reform paketi,
• Son olarak da TCMB tarafından 16 Nisan 2021
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Ödemelerde
Kripto Varlık Kullanılmamasına dair Yönetmelik
bunların en önemlileri olarak sıralanabilir.
Sıcak bir konu olduğu için kripto para ile ödeme
yapılmaması için getirilen bu düzenlemeyi açmak
gerekirse, kripto varlık tanımının ilk defa mevzuata
girmiş olduğunu söyleyebiliriz.
“Kripto varlık” tanımı “dağıtık defter teknolojisi
veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak
oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan,
ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme
aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı
olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar” olarak
yapıldı ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya
dolaylı kullanılması ve buna yönelik hizmet sunulması
yasaklandı.
Bu düzenleme ile Türk vatandaşları kripto varlıklara
yatırım yapmaya devam edebilecek ve fakat bu varlıklar
ile yurt içinde ya da bir Türk şirketi üzerinden ödeme
yapamayacaklar. Bununla birlikte bankalar ile ödeme
ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıkların
doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı şekilde iş
modeli geliştirmesi ve bu iş modellerine ilişkin herhangi
bir hizmet sunması da yasaklandı.
Son olarak ödeme ve elektronik para kuruluşlarının
kripto varlık platformlarına ve o platformlardan
yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmesi de
yasaklandı. 30 Nisan’dan sonra bu platformlardan fon
aktarımı sadece bankalar üzerinden yapılabilecek.

•

BARAKATECH olarak yıkıcı finans teknolojileri
üzerinde çalışıyoruz. Blockchain, yapay zeka, optik
karakter algılama (OCR), WebRTC, API, Tokenization
gibi teknolojileri kullanarak Super APP platformu
ve Mobil Finansal Cüzdan çözümleri sunuyoruz.
Bu çözümleri kolayca iş modellerine entegre eden
şirketlerin kendi dijital ödeme sistemlerini kurmasına
ya da kendi dijital eko-sistemlerini yaratmasına olanak
sağlıyoruz. Merkezi olmayan finans modelleri (De-Fi)
kurulmasına aracılık ediyoruz. Sağladığımız değerler,
hız, beceri ve partner erişim ağı olarak öne çıkıyor.
Mobil platformlarımıza hali hazırda entegre ettiğimiz
finansal çözüm sağlayıcılar ile katma değerli servis
sağlayıcılarını şirketlerle buluşturuyoruz. Şirketlerin
yeterli teknoloji kaynağı olmaması ya da mevcut
kaynaklarının iş önceliklerinin farklı olması durumunda
değerimiz daha da artıyor. Kendi kaynakları ile daha
uzun sürede ve daha yüksek maliyetli geliştirecekleri
çözümleri biz sunduğumuz modüler yapı ile hem daha
kısa sürede hem de daha ucuza gerçekleştiriyoruz.
Örneğin perakende alanında faaliyet gösteren bir
şirketin bir ödeme sistemi kurabilmesi için, sadece bir
mobil finansal cüzdan geliştirilmesi yetmiyor. Lisanslı
bir e-para şirketi ile, bir banka ile, lisans sahibi bir POS
işleticisi ile, uzaktan kimlik tespiti yapan bir çözüm
sağlayıcı ile entegrasyon gerekiyor. Biz BARAKATECH
olarak birleştirici rolümüz gereği bu entegrasyonları
önden yapıyor ve şirketlere uçtan uca hazır bir ödeme
sistemi sağlıyoruz. Tabii ki partnerlerimizden gelen
yetkinlikler yanında kendi geliştirdiğimiz katma
değerli servislerimiz de bulunuyor.

•

Önümüzdeki dönemde sektörde Super APP
platform sağlayıcısı denildiğinde akla ilk gelen
FinTek olma hedefimiz var. Buna yönelik olarak
ekibimizi genişletiyoruz ve yeni ürünler geliştiriyor,
yeni partnerlar ile entegrasyonlar yapıyoruz. Çözüm
havuzumuzu genişleterek şirketlere sunduğumuz
değeri artırmak istiyoruz. Bunun yanında bulut
tabanlı cüzdan çözümlerini de geliştirerek dijital
ödeme sistemlerinin en küçük işletmelere kadar
nüfuz etmesini sağlamak istiyoruz. Orta-uzun
vadeli hedefimizi ise; yurt içinde geliştirdiğimiz bu
çözümleri yurt dışındaki şirketlere de ulaştırarak
ülkemizin teknoloji ihracatına katkıda bulunmak
olarak belirledik. Şu anda yurt içinde farklı
endüstrilerde faaliyet gösteren küçük orta büyük
şirketlerden çok fazla talep alıyoruz ve bu bizi
doğru yolda olduğumuz konusunda motive ediyor.
Umuyoruz ki bugün Bilkent CYBERPARK’da
başlayan bu yolculuğumuz dünyanın farklı
yerlerindeki ofislerimizde devam edecektir.
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sunmak, operasyonel faaliyetleri iyileştirmek ve yeni
pazarlara giriş yapabilmek için FinTek başta olmak
üzere pek çok alanda özgün ürün ve hizmetler
ortaya çıktı. Ödeme hizmetlerinden e-ticaret
platformlarına, dijital bankacılık kanallarından
hisse senedi alım satım sistemlerine kadar FinTek
ile ilişkili pek çok uygulama, pandemi döneminde
ticaretin aksamadan devam edebilmesinin önünü
açtı.
Erdem IŞILDAR
Kurucu

BarokSoft
•

Son dönemde kurumsal şirketler ve pek çok
start-up; merkeziyetsiz finans (DeFi), blockchain
ve kripto para gibi alanlarda büyük bir rekabet
içinde. Bankacılık sektöründe blockchain ödeme
altyapılarının gelişiminden, yatırım şirketlerinin
kripto para tabanlı fonları piyasaya sürmesine kadar
çok sayıda yenilik bu rekabetin çıktıları arasında yer
alıyor. Yaşanan bu gelişmeler, kanun düzenleyicileri
mevzuatlar açısından adım atmaya zorluyor.
Öte yandan yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş
bankacılık deneyimleri ve açık bankacılık
uygulamaları, hizmet kalitesini ve müşteri
memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Bankaların
çeşitli operasyonlarını API’ler yoluyla yazılım
geliştiriciler ile paylaşması pek çok start-up’ın bu
alanda ürün geliştirmesinin önünü açtı. Sektör
raporları, söz konusu gelişmeler ile bankacılık
sektöründe analiz edilebilen verinin %700
artacağını öngörüyor. Bu durumunun özellikle
finansal büyükverinin (BigData) analizi alanındaki
yatırımların hız kazanmasına yardımcı olması
bekleniyor.

•

Pandemideki sıkı kapanma dönemleri, çevrim
içi ürün ve hizmet kanallarının yoğun kullanımı
gibi pek çok müşteri alışkanlığının değişmesine
neden oldu. Ayrıca gelişmiş ülkelerde şirketlere
ve vatandaşlara yönelik sunulan teşvikler ve kriz
yönetimi için basılan para, “yeni normal” koşullara
uygun yatırımların önünü açtı. Bu kapsamda dijital
ekosistemlerde müşterilere sorunsuz hizmetler
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Tüm dünyada finansal hizmetlerin sağlanmasındaki
ana maliyetlerden birisi danışmanlık giderleridir.
FinTek’in ilgi alanlarından birisi olan yapay zekaya
dayalı robo-danışmanlık faaliyetlerinin kullanımı,
pandemi sürecinde hız kazandı. Bir finans
danışmanıyla yüz yüze etkileşim yerine, tüketiciler/
yatırımcılar robo-danışmanlık sağlayan dijital
platformlar yoluyla algoritmaya dayalı finansal
planlama hizmetleri veya finansal tavsiyeleri alabilir
duruma geldi. Robo-danışmanlık hizmetlerinin
düşük maliyetli olması nedeniyle gelecekte bu alana
yoğun yatırım yapılması bekleniyor.

•

CYBERPARK Kuluçka Merkezi’nde geliştirdiğimiz
FinAAP ürünü ile bireysel yatırımcıların birikimlerini
yönetebilmeleri için; finansal verinin işlenmesi, analiz
edilmesi ve yapay zeka sistemleri ile oluşan çıktıların
sosyal medya kanalları üzerinden sunulması gibi
çeşitli hizmetler sunuyoruz.
Pandemi sürecinde Borsa İstanbul’da işlem yapan
yatırımcı sayısının 2 milyonun üzerine çıkması ve
pek çok yatırımcıda finansal okuryazarlık seviyesinin
beklenenden az olması, yatırım asistanlığı
konusunun önemini ortaya koyuyor. Yatırımcılar
FinAAP ile daha az zaman harcayarak, daha isabetli
yatırım kararları alabilirler.

•

Dünya genelinde emeklilik fonlarında biriken toplam
kaynak 50 trilyon $’ı, Türkiye’de ise 160 milyar $’ı
aşmış durumdadır. Yakın zamanda portföy yönetim
şirketleri, portföy çeşitliliğini arttırmak adına yurt içi
ve yurt dışı pek çok sektörü bünyesinde barındıran
fon sepetlerini hizmete sundu. TEFAS verilerine göre
2021 yılı itibariyle işleme açık fon sayısı 250’yi aştı.
Bu bakış açısıyla fonlara ilişkin tarihsel verinin yapay
zeka tabanlı sistemler ile analiz edilerek, yatırımcılara
portföy yönetimi konusunda orta ve uzun vadeli
asistanlık hizmeti sunma konusunda çalışmalarımız
devam ediyor.

BirFatura
•

Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada finansal teknolojiler
yükselişte. Finansal teknolojiler çok geniş bir alan ve
her geçen gün yeni inovatif ürünler ortaya çıkmakta.
BirFatura olarak biz de bu finansal teknolojiler
ekosisteminin faturalandırma kısmında yer alıyoruz.
FinTek alanında dünyada yeni çıkan ürünlere bakarak,
finansal teknolojilerin çok daha fazla gelişeceğini
söyleyebiliriz. Türkiye’nin bu alandaki vizyonu ile
İstanbul’u bir finans merkez haline getirmek istemesi
bizce çok doğru bir adım ve bu yönde atılması gereken
adımlar bulunuyor.

•

Pandemi döneminde finansal teknolojiler birçok
teknolojik alanda olduğu gibi hızlanarak, yeni ve pratik
ürünler ortaya çıkardı. Örneğin temassız ödemeler
daha da önem kazandı.
Ayrıca yeni ihtiyaçlar da belirlemeye başladı. İnsanlar
sadece bir imza ya da kişisel doğrulama işlemlerini
bankaya gitmeden evde bankacılık hizmetleri
kullanarak yapmak istedikleri için, bankacılıkta
uzaktan etkileşim ve doğrulama teknolojileri önem
kazandı.

•

Eğer finansal teknolojiler konusunda bir merkez haline
gelmek istiyorsak hızla regülasyonları geliştirmemiz
ve uyum sağlamamız gerekiyor. Örneğin geçtiğimiz
haftalarda bankacılık sektöründe uzaktan doğrulama
alanında bir yasal düzenleme yapıldı ve bu sayede
artık bankaya gitmeden uzaktan müşteri olma ve imza
gerektiren bazı işlemlerin uzaktan yapılabilmesinin
önü açılmış oldu.
Buna benzer yeni regülatif değişikliklerin de kısa
zamanda yapılacağından yana hiç şüphemiz yok.

İbrahim BAYIR
Kurucu

•

Biz BirFatura olarak finansal teknolojilerin ve özellikle
e-ticaretin faturalandırılması alanında hizmet
veriyoruz. Hedefimiz, e-ticaret otomasyon sistemimiz
ile bir siparişin 3 sn. gibi bir sürede insan müdahalesi
olmadan faturalandırılabilmesi. Şu anda bu işlemleri
Türkiye çapında gerçekleştirebilmekteyiz. Hatta
Türkiye’de kesilen e-ticaret faturalarının %7’si bizim
sistemimiz üzerinden kesilmekte.

•

Gelişimin devlet ve startup iş birliğine bağlı olduğunu
düşünüyoruz. Çünkü startuplar her zaman bir
boşluğu doldurur ve devletin buna uygun altyapıyı
oluşturması beklenir. Sadece finansal teknolojiler için
dahi devlet tarafında bir birim kurulabilir. Ülkemizden
global pazara açılabilecek ürünlerin çıkabileceğini
düşünüyoruz.

•

Hedefimiz ilk olarak yurt dışı pazarlarına açılmak.
Globalleşmeyi önemsemizin bir nedeni de bunun
ülkemiz için yapabileceğimiz en iyi şey olduğuna
inanmamız. Tabii ki bu aynı zamanda bizim daha global
bir ürün geliştirmemiz gerekliliğini gösteriyor.

•

Finansal teknoljiler; regülasyonlar barındıran, hatanın
tolere edilmeyeceği bir alan. Bu yüzden yeni ürünlerin
çok dikkatli hesaplarla çıkarılması gerektiğine
inanıyoruz. Uzman olunmayan alanlarda bir uzmandan
danışmanık almak veya kurucu ortak olarak bir şirkete
alınmanın da çok faydalı olacağını düşünüyoruz.
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DigiliraPay

Serkan BAYAR
CEO
Türk Dil Kurumu finans kelimesini “para” olarak
tanımlamıştır. Para ile ilgili ise o kadar çok kavram
var ki…
Elektronik paralar, dijital paralar, sanal paralar
derken şimdi de bunların üzerine kripto paralar
eklendi. Elektronik paralar; elektronik para ihraç
eden kuruluşlar tarafından kabul edilen fon karşılığı
ihraç edilen ve elektronik olarak saklanan, gerçek
ve tüzel kişiler tarafından ödeme aracı olarak kabul
edilen parasal değeri ifade etmektedir.
Banka hesaplarında gördüğümüz paralar dijital
paraları temsil ederken, herhangi bir merkez bankası,
kredi kuruluşu veya elektronik para kuruluşu
tarafından ihraç edilmeyen; ancak bazı durumlarda
paranın yerine de kullanılabilen bir değeri ifade
eden paralar sanal para olarak adlandırılmaktadır.
Bugün oynadığımız oyunlarda oyun içi paralar sanal
paralara çok iyi bir örnektir.
Kripto paralar ise, kriptografik olarak şifrelenmiş
ve blokzincirler üzerinde yaşayan ve blokzincir
üzerindeki bir değeri ifade eden paralardır. 3 Ocak
2009 tarihinde ilk Genesis, yani başlangıç bloğunun
üretilmesi ile faaliyetine başlayan Bitcoin blokzinciri
bugün 12 yıldır bir kez bile durmadan, 7/24 ve 365
gün eşten eşe bir değer transfer aracı olarak hizmet
vermektedir.
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Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sadece basit bir
değer transferi yapabilen blokzincirlere alternatif
olarak üzerinde akıllı sözleşme dediğimiz kod
parçacıklarının bulunduğu blokzincirler hayatımıza
girmeye başladı.
Akıllı sözleşmeler ile birlikte alışılagelmiş finans
dünyasının dışında “merkeziyetsiz finans” adını
verdiğimiz yeni bir dünya oluşmaya başladı. Bugün,
herhangi bir merkeze bağlı olmayan borsalarda
kripto para takasları yapabiliyoruz. Merkeziyetsiz
forex sistemlerde 7/24 güncel kurlardan kripto
döviz takasları gerçekleştirebiliyoruz. Kripto hisse
senetlerini alıp – satabiliyoruz. Akıllı sözleşmelerle
desteklenen platformlarda birbirimize borç verip –
alabiliyoruz. Fiyatı $’a, altına, gümüşe sabitlenmiş
karşılıkları rezerv olarak tutulan kripto paralarla
dünyanın istediğimiz bir yerine para gönderebiliyoruz.
Bütün bunlara ek olarak fiyatı çeşitli algoritmalarla
$’a sabitlenmiş ve karşılık olarak yine kripto para
tutulan algoritmik stabil kripto paraları kullanarak
işlemler yapabiliyoruz.
Merkeziyetsiz finans dünyasına yeni nesil ödeme
geçidi ile hizmet verebilmek için DigiliraPay Teknoloji
AŞ’yi kurduk. Kripto paraların gündelik hayatta
kullanılabilmesine aracılık etme hedefiyle Mart
2021’de DigiliraPay mobil uygulamamızı yayınladık.
Kredi kartı ile ödeme, banka havalesi veya kapıda
ödeme gibi ödeme yöntemlerine alternatif ödeme
seçeneği olarak işletmelerine ekleyen üye iş
yerlerimiz, kripto paralarla ödeme almaya hemen
başlamışlardı. Üye iş yerleri ürünlerini kripto para
karşılığı satarken, ödemelerini ise itibari parayla
banka hesaplarına alıyorlardı. Böylece, volatiliteden
etkilenmeden ve kur kaybı yaşamadan dünyanın her
yerine satış yapabiliyorlardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
tarafından 16 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan

yönetmelik ile birlikte kripto varlıkların ödemelerde
doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılabilmesine
yönelik hizmetlerin sunulması yasaklandı.
Mastercard’ın kripto paraları desteklediğini
duyurduğu, Tesla’nın Bitcoin ile araç satışına başladığı,
PayPal’ın kripto paralarla alışverişin önünü açtığı,
BitPay’in milyarlarca dolarlık kripto para ödemelerine
aracılık ettiği bir döneme denk gelen yönetmelik
neticesinde bu hizmetlerin ülkemizde sunulamayacak
olması sebebiyle büyük bir üzüntü duymaktayız.
Türkiye’nin yakalamak için vaktinin daraldığı blokzincir
teknolojisi ve kripto paraların gündelik hayatta
kullanımı gibi fırsatları kaçırmamak için çok yakın bir
gelecekte bu düzenlemenin kaldırılacağını umuyor ve
iş modelimizi geliştirmeye devam ediyoruz.
Her ne kadar kripto paraların ödemelerde
kullanılmasına aracılık edemeyecek olsak da
DigiliraPay cüzdanlarının kullanımı hakkında biraz
bilgi vermek istiyorum. Kripto para sahiplerinin, biz
dahil herhangi bir merkezi kuruluşa güvenmeye
gerek duymadan, kendi uhdelerinde kripto
paralarını saklayabildiği mobil cüzdan hizmeti
veriyoruz. Cüzdanlarımızın güvenliği ile ilgili ve akıllı
sözleşmelerimizi kapsayan yazılımlarımızı açık
kaynak kodlu olarak herkesin erişimine açık şekilde
yayınlıyoruz.
Kullanıcılarımız, DigiliraPay cüzdanlarından kripto
paralarını dışarıya çıkartmak zorunda olmadan
merkeziyetsiz borsalarda takas işlemlerini
gerçekleştirebilir ve algoritmik stabil kripto paralar
ile pasif gelir elde edebilirler.
En kısa sürede kripto para ekosisteminin tamamını
kapsayan yapıcı düzenlemelerin hayata geçirilerek,
bu sektörde faaliyet gösteren firmaların önünün
açılmasını ve dünya ile rekabet edebilecek düzeye
gelmesini temenni ederim.
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Suat KESKİN
Genel Müdür Yardımcısı

Erdi SÖZER
Genel Müdür

Barış ÇAMUR
Genel Müdür Yardımcısı

Finkoto
•

Finans dünyası birkaç yıldır dijitalleşme
sürecindeyken, küresel salgının da katalizör etkisi
göstermesiyle bu hizmetlere olan talep hızla
yükseldi. Bunun sonucunda dijital hizmetlerin
hem kurumlar tarafından geliştirilme hızı hem de
müşteriler tarafından bu yeniliklere adapte olma hızı
kayda değer oranda arttı. Halihazırda sunulmakta
olan finansal hizmetlerin dijitalleşmesinin yanında
yenilikçi hizmetler de kullanıcılara sunulmaya
başlandı. Bu yenilikçi hizmetleri aşağıdaki trendler
altında inceleyebiliriz:
Açık Bankacılık
Bankacılık uzun bir süre finansal hizmetlerin çoğunu
tekelinde bulunduran kapalı bir endüstri olarak
kaldı. Avrupa Birliği’nde kabul edilen ve sonrasında
uzak doğu ülkelerinde de başarı ile uygulanan açık
bankacılık ile geleneksel bankacılık anlayışı değişti.
Açık Bankacılığın ana hedefi, finans sektöründe
rekabeti teşvik ederek maksimum şeffaflık ve
güvenliği sağlamak diyebiliriz. Açık bankacılık
sayesinde finansal veriler bankaların tekelinden
çıkıyor ve verinin asıl sahibi olan tüketicilerin
izni ile finansal hizmet veren üçüncü parti
organizasyonlar da bu veriye erişebiliyor. Böylelikle
finansal hizmetlerin kalitesi artarken bankaların
tüketicilerden talep ettiği ücretler de artan rekabet
sayesinde düşüyor. Bu durum FinTek girişimleri için
eşsiz bir fırsat doğurdu; dünyadaki başarılı örnekler
doğrultusunda ülkemizin koşullarına uygun bir Açık
Bankacılık yapısının ilk adımları atıldı. Önümüzdeki
günlerde bu konuda yeni düzenlemelerin yapılmasını
bekliyoruz.
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Neobank (Dijital, Şubesiz Bankacılık)
Basitçe söylemek gerekirse, Neobank, yalnızca
dijital kanallar aracılığıyla hizmet veren bir banka
türüdür. Fiziksel şube ağı veya geleneksel bankacılık
altyapısı yoktur, bu da tüm Neobank hizmetlerinin
mobil uygulamalar ve çevrim içi platformlar gibi
dijital araçlarla sunulduğu anlamına gelir. Şube
giderlerinden yaptıkları tasarruf ile müşterilerine
daha güçlü güvenlik, modern arayüzler ve
risk değerlendirme araçları gibi birçok hizmet
sunabilirler. Neobankların rahatlığı ve esnekliği,
geleneksel krediler almakta zorlanan küçük
işletmeler tarafından da tercih ediliyor. Günden
güne birçok tüketicinin ve işletmenin Neobankları
benimsemesi sonucu bu iş modelinin pazar payının
hızlı bir şekilde artmasını bekliyoruz.
Otonom Bankacılık
Fatura, sigorta gibi düzenli ödemeleri manuel
olarak takip etmek hem zaman kaybına hem de
gecikmeli ödemelere sebep olabilir. Yatırımlar
ve kredi ihtiyaçları için doğru seçimleri yapmak
birçok insan için zorlayıcıdır ve bu durum verimsiz
finansal kararlar verilmesine yol açabilir. Bu
noktada yardımımıza koşan otonom finans araçları,
tüketicilerin omuzlarındaki yükü alır, yapay zeka ve
makine öğrenimi ile finansal karar verme sürecini
otomatikleştirir. İnsanlar tekrar eden görevleri ve
finansal kararlarını FinTek çözümlerine devrettikçe,
daha az zaman harcayarak daha sağlıklı bir finansal
duruma sahip olabileceklerdir.

Süper Uygulamalar
Asya pazarında doğarak dünyaya yayılmaya
hazırlanan bu trend, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını
tek bir uygulamadan gidermeyi sağlıyor.
Amacı kullanıcı bağlılığını artırmak olan bu tür
uygulamalarda kullanıcılar, finansal hizmetlerden
faydalanmak dışında yemek siparişi vermek,
arkadaşlarıyla haberleşmek, alışveriş yapmak gibi
birçok fonksiyonu bir arada kullanabiliyor.
Eşler Arası (P2P) Kredilendirme
Eşler Arası kredilendirme endüstrisi son yıllarda
güçlü bir büyüme yaşadı ve bu büyüme oranının
yavaşlaması pek olası görünmüyor. Eşler Arası
kredilendirme çözümlerinin düşük faiz oranları,
daha hızlı kredi onay süreçleri ve geleneksel finans
kurumlarına kıyasla daha fazla şeffaflık sunması
nedeniyle özellikle gayrimenkul kredilerinde hızlı
bir büyüme yaşanması bekleniyor. Şu an Türkiye’de
Eşler Arası kredilendirme çözümlerine bir örnek
bulunmuyor. Ancak Açık Bankacılık konusunda
olduğu gibi bu konuda da yasal düzenlemelerin
yapılması konusunda bir beklenti bulunuyor.

•

Finans kuruluşları, COVID-19 salgınının küresel
pazarlarda ve tedarik zincirlerinde nasıl büyük
bir kesintiye neden olduğunu gördükten sonra,
gelecekte benzer felaketlerin etkisini azaltmak için iş
süreçlerini gözden geçiriyor. Bu süreçteki en önemli
adımlardan biri, dijital iş akışlarına hızlı geçiş ve
manuel işlemlere olan bağımlılığı azaltmak olacaktır.
Bu kapsamda finansal teknolojiler alanındaki

gelişmelere olanak sağlayacak yasal ilerlemeler de
oldu. Çin’de FinTek ve düzenleyici teknoloji (regtech)
hızla yaygınlaştı. Güney Kore’de kripto para birimi
yasasının uygulanması kolaylaştı. Bu uygulamalara
örnek olarak, ülkemizde de bankaların uzaktan
kimlik tespitiyle müşteri kazanımı Mayıs 2021
itibariyle hayata geçecek.
Karantina kısıtlamaları alışveriş, eğlence, yayın
hizmetleri gibi çevrim içi hizmetlerin kullanımını
artırdı. Bu durum arka planda elektronik ödeme ve
cüzdan çözümleri alanlarında gelişmelere sebep
oldu. Ülkemizde olmasa da küresel pazarda “şimdi
al-sonra öde” çözümleri yaygınlaştı.
Özetle salgın, FinTek ekosisteminde başarılı
uygulamaların yasal düzenlemelerle birlikte hızlı bir
şekilde gelişmesini mecbur kıldı diyebiliriz.

•

Türkiye, finans sektöründe gelişmeleri yakından
takip eden, ilerici bir ülke konumunda. Finkoto olarak
odaklandığımız ana konulardan olan Açık Bankacılık
kavramı, Kasım 2019’da 6493 Sayılı Kanun’a eklenen
maddelerle ülkemizde resmi olarak tanınmış oldu.
Bununla birlikte TCMB’nin yayımlayacağı yönetmelik
ile kurallar ve lisans alma gereksinimleri belirlenmiş
olacak.
Uzaktan müşteri kazanımı, şubesiz bankacılık
lisansının verilecek olması, İstanbul Finans
Merkezi’nde “Regülasyon Deney Alanı” (Regulatory
Sandbox) ve “Finans ve Teknoloji Üssü” nün
kurulacak olması ülkemizde heyecan yaratan
gelişmeler olarak öne çıkıyor.
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•

FinTek ekosistemindeki tüm paydaşların engelleri
aşmak için birbirini destekleyerek birlik içinde hareket
etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Finkoto olarak biz
de finans sektörü geçmişi olan genç ve dinamik bir
ekip olarak kurmuş olduğumuz bu oluşumda çevik iş
süreçlerimiz, yenilikçi bakış açımız ve müşteri odaklı
yaklaşımımızla stratejik iş birlikleri oluşturarak, bu
ekosisteme katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

•

FinTek’ler teknoloji destekli çözümleri çevik bir
şekilde sunarak, hizmetlerin ve özel ürünlerin
kullanılabilirliğini, erişilebilirliğini ve kalitesini
artırmak için müşteri ihtiyaçlarını ve tercihlerini daha
iyi ele alabilir.
Bu kapsamda FinTek şirketlerinin kullanabileceği
finansal teknoloji gelişmelerinden bazıları:
• finansal hizmetlerde ve ödemelerde uygulama
programlama arayüzlerinin (API) artan kullanımı;
» kişilerin daha çeşitli, yenilikçi ve rekabetçi
ürünlere erişimi
• büyük veri analizi ve yapay zeka, makine öğrenimi
ve derin öğrenmenin rolü;
» yeni nesil kişisel finansal asistanı gibi ürünlerle
finansal okuryazarlığın artması
• kimlik doğrulama için biyometrik teknolojiler;
» fiziksel temasa, evrak içeren süreçlere gerek
olmadan hızlı bir şekilde finansal hizmetlerden
faydalanabilme
• bulut bilişim tabanlı ödeme sistemleri;
» daha güvenli, daha esnek, daha uyumlu yapılar.
• temassız teknolojiler.
Finansal hizmetlerin geliştirilmesi konusunda en
önemli gelişmelerden birisi Açık Bankacılık olacaktır.
Geleneksel finans çözümleri sunan şirketlerin aksine,
Açık Bankacılık sistemi içerisinde yer alan FinTek’ler,
müşterilerinin farklı bankalara dağılmış durumda olan
finansal verilerine toplu bir şekilde ulaşabileceklerdir.
Bu zengin veri seti sayesinde müşterilerinin finansal
durumlarını ve ihtiyaçlarını daha kapsamlı ve isabetli
olarak analiz edebilme ve olası değişimleri öngörebilme
imkanı kazanacak FinTek’ler daha müşteri odaklı,
özelleştirilmiş ve rekabetçi hizmetler sunabilecektir.
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Finansal hizmetleri geliştirmenin bir yolu da
gelişmekte olan teknoloji sayesinde gerçekleşmesi
mümkün olmaya başlayan kurumlar arası iş birlikleri
olacaktır. İlk bakışta FinTek organizasyonları
geleneksel bankacılık için yıkıcı görünse de, bankalar
için tehdit unsuru olmak zorunda değiller. Tam
tersine, FinTek ve bankalar iş birliği yaptıklarında,
mevcut müşterilere daha iyi hizmet veren ve erişimin
genişletilmesine yardımcı olan etkili yeni finansal
ürünler ve kanallar oluşturabilirler.
Kullanıcılara yenilikçi finansal hizmetler sunulmasını
mümkün kılan bir başka gelişme ise, özünde bir
finansal hizmet kuruluşu olmayan şirketlerin gerekli
lisansları alarak kendi iş dikeylerine özgü finansal
hizmetler sunabilecek olmasıdır.

•

Finansal Hizmetler sektöründe hizmet veren bir
teknoloji şirketi olarak, yenilikçi FinTek çözümleri
geliştirmek hedefiyle yola çıktık. Bu bağlamda
öncelikli olarak Açık Bankacılık alanına odaklandık.
Açık Bankacılık çözümleri yaygın olarak hesap
konsolidasyonu ve ödeme başlatma hizmetleri olmak
üzere iki başlık altında toplanmaktadır.
İlk hedefimiz müşterilerin bütün banka hesaplarını
tek bir çatı altında yönetebilecekleri bir ürün
geliştirmek. Aynı zamanda bu ürün ile, kullanıcıların
finansal okuryazarlıklarını artıracak, kişiselleştirilmiş
çözümler sunmak istiyoruz. İkinci adımda ise
müşterilerin ödemeleri ve tahsilatları güvenli bir
şekilde yönetmesine, gerçek zamanlı para transferleri
yapmasına ve daha fazla finansal görünürlüğe sahip
olmasına olanak sağlamak için yeni araçlar eklemek
istiyoruz.
Finansal teknoloji çözümlerinde başarıyı etkileyen
en önemli unsurlardan biri büyük veri yönetimidir.
Bu bağlamda Finkoto olarak yol haritamızda
büyük verinin etkin bir şekilde toplanmasına,
yapılandırılmasına ve analiz edilmesine olanak
sağlayacak bir platform geliştirmek de bulunuyor.

Token Finansal
Teknolojiler

Erkan DUYSAL
Genel Müdür

•

Daha önce Arçelik altında ayrı bir ekip olarak yürütülen
yazarkasa POS çalışmaları, FinTek pazarındaki
hareketlenme dolayısıyla daha da büyütülerek
2018 yılında Arçelik A.Ş. bünyesinde Token Finansal
Teknolojiler A.Ş. olarak ayrı bir şirket haline geldi. Daha
dinamik yönetilebilmesi adına da yine aynı isimle 2020
yılında Koç Holding’e bağlı bir şirket olarak finansal
teknolojiler ve ödeme sistemleri alanında geliştirdiğimiz
cihaz ve hizmetlerle faaliyetlerimizi sürdürmeye
başladık.
Büyük işletmelerin erişebildiği sistemleri, küçük ve
orta ölçekli işletmelere de aynı kapsamda sunmayı
hedefliyoruz. Yani küçük işletmelerin finansal
hizmetlere erişimini demokratikleştirmek istiyoruz.
Çalışmalarımızda Beko’yu teknoloji ortağı olarak
konumlandırıyor, teknolojimizi Beko gücü ve Koç
güvencesiyle tasarladığımız ürünlere yansıtıyoruz.
Pazarda kurulumunu gerçekleştirdiğimiz 650 binden
fazla ödeme cihazımızla şu an sektör lideri olarak
konumlanırken, Beko marka yazarkasa POS cihazları
üzerinden yapılan günde yaklaşık 4 milyon işlemi
yönetiyoruz.
Ürün tarafına baktığımızda en güncel teknolojiyi en
kullanışlı şekilde sunarak sektöre katkıda bulunuyoruz.
VUK 507 no’lu “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge
Yönetim Sistemi” tebliği kapsamında geliştirdiğimiz
Beko 400 TR, bunun en büyük örneği. Satış, ödeme ve
e-fatura süreçlerini tek cihazda birleştiren Beko 400
TR Android POS cihazımız ile işletmelere daha karlı ve
verimli iş yönetimi vadediyoruz. Perakende ya da self
servis hizmet veren kafeler, Beko 400 TR ile sektör
bazlı tüm iş yönetimi ihtiyaçlarını tek cihaz üzerinden
karşılayabiliyor; ürün tanımlayabiliyor, satış ve stok
yönetimi yapabiliyor, ödeme alabiliyor ve e-fatura

kesebiliyor. Üstelik, kasa önlerinde yoğun kuyruklar
oluşturmadan, mağaza çalışanları mağazanın
herhangi bir alanında stok kontrolü yapıp satış işlemini
anında gerçekleştirebiliyor. Sunduğu servislerin
yanında, kullanım kolaylığı ve ergonomik yapısıyla da
dikkat çeken bir ürün. Android 9.0 işletim sistemi, 4G
veya WiFi ile internete bağlanabilmesi, temassızın
yanında QR ile de ödeme alabilmeyi sağlaması
ön plana çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Çift
dokunmatik ekrana sahip olan Beko 400 TR sayesinde,
artık müşteriler şifre girerken cihazın ekranını
çevirmeye gerek kalmayacak. Tüm bu özellikleri
yanında, Beko 400 TR iki ödüle sahip. İlk ödülünü,
2019 yılında da dünyanın en prestijli inovasyon fuarları
arasında yer alan CES’te (Consumer Technology
Association) tarafından “Siber Güvenlik ve Gizlilik”
alanında aldı. Çok yakın zamanda da dünyanın en
prestijli tasarım ödüllerinden biri olan Red Dot Design
ödülüne layık görüldü.
Yeni ürün ve teknolojileri geliştirmek kadar,
müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesi de
bizim için çok önemli. Türkiye’nin her noktasında
bulunan geniş ve alanında uzman Arçelik ve Beko
yetkili servis ağı ve 7/24 hizmet veren Ödeme
Sistemleri Çözüm Merkezimiz ile sorunlara hızlıca
yanıt verebiliyoruz. Yerel üretim yapmamız dolayısıyla
yedek parçalar konusunda uygun fiyatlı çözümler
sunabiliyoruz.

•

Son 10 yılda teknolojinin hızlı gelişimi finans
endüstrisini yeniden şekillendirdi. Bugün, bulut bilişim,
yapay zeka-makine öğrenimi, nesnelerin interneti,
blockzinciri ve anlık ödemeler gibi birçok yenilik
finansal alanda dönüşüme öncülük yapan teknolojiler
oldu. Önümüzdeki yıllarda iş yapış şekillerinden
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Her ne kadar sektörde yavaşlama olsa da paket
servisin artışı ve temassız ihtiyacı ile temassız cihaz
taleplerinde beklenenin üzerinde bir artış yaşandı.
Bu da geçtiğimiz son 4-5 senenin çok üzerinde satış
rakamlarına ulaşmamızı sağladı. Normalleşmeyle
ilgili adımların atılmasıyla birlikte sektörde tekrar
canlanma yaşanmasını bekliyoruz.

“Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim
Sistemi” tebliği sayesinde, tüm satışların kayıt
altına alınması için büyük bir adım atıldı. Bu tebliğ
kapsamında onay alan ilk üç şirketten biri de, tebliğ
kapsamında geliştirdiğimiz Beko 400 TR Android
POS Cihazı ile biz olduk. Beko 400 TR; içerisinde satış
uygulaması, ödeme(banka) ve e-fatura hizmetini
içeren, bir işletmenin tüm iş yönetimini tek bir cihaz
üzerinden yapmasını sağlayan bir Android POS Cihazı.
Bu ürün ve içerisindeki servisler sayesinde işletmeler
çok daha az maliyetle, işlerini çok daha hızlı ve verimli
yönetebilecekler.
Ödeme sistemlerindeki gelişmeler bunlarla sınırlı
değil. Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan VUK 527
no’lu tebliğ ile pompa yazarkasalar gündeme geldi.
Akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazlar,
elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen,
güvenlik seviyesi yükseltilmiş yeni nesil akaryakıt
pompa ödeme kaydedici cihazlara dönüştürülecek.
Bizim de çok daha katma değerli servisler içeren, iş
yönetim sürecini kolaylaştıracak bir pompa yazarkasa
POS üzerinde çalışmalarımız sürüyor.

•

•

yeni hizmet ve ürünlerine kadar pek çok alanda
finansal teknolojilerin kişisel deneyimler ve ödeme
sistemlerini baştan şekillendireceğini söyleyebiliriz.

•

2020 yılında Mart ayı itibariyle Türkiye’de ilk vakanın
açıklanmasıyla birlikte olağanüstü bir dönemden
geçiyoruz. Herkes için çok farklı deneyimler yaşanan
bir yıl oldu, olmaya da devam ediyor. Pandemi ile
ödeme sistemlerinde 3-4 yılda yaşanacak gelişmeler
3-6 ayda gerçekleşti. KOBİ’lerin mobil ödemede
uçtan uca hizmet alması ve dijitalleşmeye kolaylıkla
adapte olması için altyapıyı oluşturduk ve yeni
ürünlerimiz devreye girecek.

2013 yılında çıkan mevzuat ile POS cihazları ve
yazarkasalar birleştirilerek yeni nesil yazarkasa
dediğimiz yazarkasa-POS cihazlarının hayatımıza
girmesinin büyük getirileri oldu. Kasa fişleri ile kredi
kartı tahsilatı yapan POS cihazları birleşti ve kartlı
satışlarda fiş kesilmemesinin önüne geçildi. Daha
önceden yüzbinlerde EFT POS cihazı ithal edilirken
mevzuat ile Türkiye’de üretilen Beko markalı
yazarkasalar bugüne kadar 650.000 adet satış yaptı
ve böylece ithalata bağımlılık azaldı.
2013 yılındaki yazar kasa POS düzenlemesinden
sonra 2019 yılında yürürlüğe giren VUK 507 numaralı
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Türkiye’deki esas müşteri segmentimiz küçük orta
büyüklükteki işletmeler, yani KOBİ’ler. Gelecek
3-5 sene içerisinde finans sektöründeki en büyük
büyümenin KOBİ’lerden olacağını düşünüyoruz. Büyük
perakende zincirleri dönüşümlerini hemen hemen
tamamladı ve kendilerine özel satış otomasyonu,
stok sistemleri, sadakat sistemleri bulunuyor.
Büyük değişim küçük-orta işletmelerde olacak. Yani
herhangi küçük ya da orta ölçekli bir işletme tek
bir cihaz üzerinden stok kontrolünü yapabilir, satış
otomasyonunu yapabilir, her türlü bankadan QR’lı
temassız ödemeyi alabilir, bunu e-arşiv, e-faturaya
dönüştürebilir, bir de üstüne üstlük Türkiye’nin

neresinde olursa olsun mallarını bir e-ticaret sitesi
üzerinden satabilir hale gelecek. Biz de tam bu
noktada, KOBİ’ler için tüm bu çözümleri uçtan uca
sağlayabilmek için çalışıyoruz.
Bununla birlikte, özellikle pandemi döneminde
hayatımızın ayrılmaz bir parçası hale gelen “temassız
ödeme”, önümüzdeki senelerde çok daha kritik hale
gelecek. Ödemenin temassızlaşması, kullanıcıların
artık yanlarında fiziksel bir kart taşımalarına gerek
kalmaması ve bunları sadakat programları ile
birleşecek olması, FAST uygulaması ile 7/24 para
transferi yapılabilmesi en büyük yenilikler olarak öne
çıkıyor. Bu mobil ödemelerin çok hızlı yayılacağını
ve bu teknolojilerin KOBİ’lerin de hayatını çok
farklılaştıracağını düşünüyoruz. Bizim Beko 400 TR
ürünümüzde de esas olarak yapmaya çalıştığımız
bu. KOBİ’lerin de aynı büyük perakende zincirlerinin
aldığı hizmeti, kullandığı teknolojiyi kullanması
gerektiğini düşünüyoruz ve çalışmalarımızı bu
doğrultuda yapıyoruz.

•

Token Finansal Teknolojiler şirketi olarak
Türkiye’deki lider konumumuzun yanında globalde
de bulunduğumuz yeri güçlendirmek için çalışıyoruz.
Çatı şirketimiz altında yeni kurulan Token Ödeme
Hizmetleri & Elektronik Para A.Ş. şirketimiz
ile Merkez Bankası’nda başvuru sürecimiz
devam ediyor, bu şirketimiz ile yurtdışına
açılma hedeflerimiz bulunuyor. Koç Holding’in
faaliyet gösterdiği pazarlara öncelikli sanal POS
çözümümüzü götürmek istiyoruz.
Token Ödeme Hizmetleri & Elektronik Para A.Ş.’nin
vereceği online ödeme ve e-para cüzdan hizmetiyle
hem Avrupa’ya hem de Türki Cumhuriyetlere

çok hızlı bir yayılım sağlayacağını düşünüyoruz.
Hedefimizde finansal teknolojilerin biraz geç geldiği
ama potansiyeli olan ülkeler var; Pakistan ve
Bangladeş gibi. 2021 yılı bizim için global büyüme
senesi olacak.
Beko markalı cihazların yanında daha butik
işletmelere de hizmet verebilmek adına Token
markalı satış kanalı ve ürün gamı oluşturmayı
planlıyoruz. E-fatura ve e-arşiv işlerimizi cihazlar
içerisinde hizmet olarak sunmak ve tekil müşterilere
de indirmek planlarımız arasında yer alıyor.

•

Her alanda olduğu gibi finansal teknolojiler sektörü
de çok hızlı değişiyor ve dönüşüyor. Odaklanmak
istenen alanın belirlenmesi ve az konuya
odaklanmak kritik bir anlam taşıyor. Her an hızla
değişen bu zamanda, zamana uymanın tek yolu,
hızlı, atik ve çevik olmaktan geçiyor. Biz Koç Holding
şirketleri arasında, Agile yönetim sistemi ile iş
süreçlerini yöneten ilk şirketler arasında geliyoruz.
Agile yönetim sistemi, hiyerarşik bir yapıdan öte,
şirketin tüm birimlerindeki çalışanlara kendi yetki
alanları doğrultusunda inisiyatif vermekten geçiyor.
Bu sayede, değişim en alt kademeden başlıyor,
kararlar çok daha hızlı alınıyor ve sonuç olarak şirket
çok daha kolay değişim ve dönüşüme uyum sağlıyor.
Özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler
için, güçlü bir Ar-Ge ve yazılım ekibi sektörde fark
yaratacak işlere imza atmak için kesinlikle olması
gereken bir değer. Biz de İTÜ ve ODTÜ Teknokent’teki
ofislerimiz, yetkin Ar-Ge gücümüz ve inovasyona
dayalı bakış açısıyla faaliyetlerini sürdüren yazılım
ekiplerimizle geleceğin teknolojilerini tasarlamak
adına çalışıyoruz.
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Günce
KOBİGEL Destek
Programı ile
Ar-Ge, Ür-Ge
ve İnovasyon
Destek Programı
Bilgilendirme
Toplantısı

14 Nisan 2021, Çarşamba günü Bilkent
CYBERPARK’ta KOSGEB yetkililerinin katılımı
ile KOBİGEL Destek Programı & Ar-Ge, Ür-Ge
ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme
Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda çağrılı KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek
Programı ile Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek
Programlarının genel amaçları, çağrı kapsamındaki
destekler, başvuru tarihleri, başvuru süreçleri ve
değerlendirme süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
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7263 Sayılı
Kanun
Sonrasında
Teknokentlerde
Bordrolama ve
AGİ Uygulaması
Eğitimi
7263 Sayılı Kanunla birlikte, 4691 Sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanunlarda yapılan değişiklikler sonrasında,
ücret ödemelerinde bordrolamayı da
etkileyecek olan AGİ uygulamasının
anlatıldığı “7263 Sayılı Kanun Sonrasında
Teknokentlerde Bordrolama ve AGİ
Uygulaması” eğitimi 24 Şubat 2021
tarihinde İS Yeminli Mali Müşavirlik’ten
YMM Ahmet Ozan ERDOĞAN tarafından
gerçekleştirildi.
Ücretlerde gelir vergisi istisnası ile ilgili eski
ve yeni kanun maddelerinin karşılaştırılması,
5746 Sayılı kanunda düzenlenen SSK teşvik
uygulaması ve Muhtasar Beyannamenin
hazırlanması gibi konuların ele alındığı eğitim;
izleyicilerin yoğun katılımıyla ve soruların
yanıtlanmasıyla son buldu.

CYBER 1E1 - Microsoft
Bilkent CYBERPARK’ın, bünyesinde yer alan
firmaları büyük ölçekli kurumsal partnerler ile bir
araya getirerek iş birliklerine zemin oluşturmayı
amaçladığı B2B odaklı CYBER 1E1 programının
ikincisi gerçekleştirildi.
7 Ocak ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde YASED (Uluslararası
Yatırımcılar Derneği) iş birliğinde gerçekleştirilen
programda, katılımcı firmalarımız Bilişim A.Ş., T2,
Erste, Oplog ve Map Yazılım; kurumsal partnerimiz
Microsoft ile bir araya gelerek stratejik iş birliği
fırsatlarını değerlendirdi. Verimli bir şekilde sona eren
programın, ilerleyen dönemlerde de aynı odakla farklı
kurumsal partner ve firmalarımızın katılımı ile tekrar
gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2021’in ilk çeyreğinde
65 farklı girişimcinin
mentorluk
hizmetlerimizden
faydalandığını
biliyor muydunuz?
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Teknoparklarda
Kurumlar Vergisi
Matrahının
Hesaplanması
Eğitimi
“Teknoparklarda Kurumlar Vergisi
Matrahının Hesaplanması” konulu eğitim
17 Mart 2021 tarihinde Intelligent Solutions
Yeminli Mali Müşavirlik’ten YMM Ahmet Ozan
ERDOĞAN tarafından gerçekleştirildi.
Mevzuat düzenlemeleri, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri’nde yürütülen faaliyetlerin tescili ve patente
bağlanması, gelir tablosunun ayrıştırılması yoluyla
kurumlar vergisi matrahının tespiti ve beyanname
hazırlanması gibi konuların uygulamalı olarak ele
alındığı eğitim; izleyicilerin yoğun katılımıyla ve
soruların yanıtlanmasıyla birlikte sona erdi.

Webinar

TÜBİTAK
TEYDEB Program
Destekleri
Bilgilendirme
Toplantısı
5 Şubat 2021, Cuma günü Bilkent
CYBERPARK’ta Tübitak yetkililerinin katılımı
ile TEYDEB 1501 & 1507 Programları 2021-1.
Çağrı Dönemi ve Tübitak Destek Programları
Webinarı gerçekleştirildi.
Webinarda çağrılı 1501/1507 programlarının başvuru
süreci, başvuru değerlendirme kriterleri ile teknoloji
odaklı sanayi hamlesi, 1601 Programı, Sanayi
Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Çağrısı ve 1505 –
Üniversite-Sanayi İş Birliği, 1509 - Uluslararası Sanayi
Ar-Ge Projeleri, 1511 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge, 1515 –
Öncül Ar-Ge Laboratuvarları , 1513 - Teknoloji Transfer
Ofisleri, 1514 – Girişim Sermayesi, 1602 - Patent
Destek Programları hakkında bilgilendirme yapıldı.
İlginin yoğun olduğu etkinlik soru cevap kısmı ile son
buldu.
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Bilkent CYBERPARK
WBAF 2021’de!
Bilkent CYBERPARK olarak sponsorları arasında
olduğumuz World Business Angels Investment
Forum-2021 (WBAF 2021) bu sene 15-21 Şubat tarihlerinde
çevrim içi olarak gerçekleşti. Bir hafta süren sanal foruma,
her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı bir çok
girişimci ve yatırımcı katıldı. Fuarda ayrıca çeşitli eğitimler
ve paneller de yer aldı.
Bilkent CYBERPARK firmalarından BarakaTech, SmartICT, Bimetri,
Zeo, App Samurai, OneZero ve Code2 da fuarda yerini aldı ve ürünlerini
sanal olarak sergileyerek yatırımcılarla, izleyicilerle, paydaşlarla ve
diğer girişimcilerle bir araya geldi. Ayrıca SmartICT, Code2, Zeo ve
OneZero, “Global Fundraising Stage”de yatırımcıların karşısına çıkarak
ürünlerini tanıtma imkanı buldu.
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Webinar

Uluslararası Scale-up Yatırım Süreçleri
Uluslararası arenada başarılı olmak
isteyen firmalar ve girişimciler için
ipuçlarının, önemli bilgilerin ve
tecrübelerin paylaşıldığı ihracat odaklı
webinar serisi “CYBERPARK Think
Global” tüm hızıyla devam ediyor.
Serinin ikincisi olan “Uluslararası
Scale-up Yatırım Süreçleri” adlı
webinar, 28 Ocak 2021 tarihinde
gerçekleştirildi.
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Yatırımcı Gökhan GÜVEN, Level Tax Uluslararası
Vergilendirme Bölümü Ortağı Ramazan BİÇER ve
Sirel ve Ortakları Hukuk Bürosu Uluslararası Vergi ve
İş Geliştirme Uzmanı Turgay KULELİ’nin konuşmacı
olduğu webinarda “Hangi alanda çalışan şirketler
uluslararası yatırımcıların gözdesi, başarılı scaleuplar neleri doğru yapıyor ve yatırım dünyasında son
trendler neler?” gibi sorulara yanıt verildi.
Yatırım dünyasından güncel gelişmelerin ve başarılı
şirket örneklerinin paylaşıldığı webinar, izleyicilerden
gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.

Webinar

Hedef Pazar Ülkede İş Yapmak:
Estonya
T.C. Tallin Büyükelçisi Süleyman İnan
ÖZYILDIZ ile Bilkent CYBERPARK Genel
Müdürü Faruk İNALTEKİN’in açılış
konuşmalarını yaptığı etkinlikte, T.C. Tallin
Ticaret Müşaviri Ümit ATEŞAĞAOĞLU, Level
Tax Uluslararası Vergilendirme Bölümü Ortağı
Ramazan BİÇER ve Sirel ve Ortakları Hukuk
Bürosu Uluslararası Vergi ve İş Geliştirme
Uzmanı Turgay KULELİ konuşmacı olarak yer
aldı.
Estonya pazarı ile ilgili önemli bilgilerin
paylaşıldığı etkinlikte, Estonya’da şirket
kurma ve vergi süreçleri, hukuksal süreçler ile
teşvikler anlatılarak; E-Residency programları
hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Webinar,
izleyicilerden gelen soruların yanıtlanması ile
sona erdi.

CYBERPARK Think Global serisinin üçüncüsü,
“Hedef Pazar Ülkede İş Yapmak: Estonya”
adlı webinar, 4 Mart 2021 tarihinde
gerçekleştirildi.

CYBERPARK Think Global, yeni ülkeler ve
yeni pazarların ele alınacağı webinarlar ile
önümüzdeki dönemlerde girişimcilere yol
gösterici olmaya devam edecek.

Webinar

Ürün Odaklı
Global Büyüme
CYBERPARK Think Global” serisinin dördüncüsü
“Ürün Odaklı Global Büyüme” adlı webinar,
2 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
ScaleX Ventures Manager Partner’ı Dilek DAYINLARLI’nın etkili sunumu
ile konuşmacı olarak yer aldığı webinarda, ürün odaklılığın firmalara
uluslararası arenada sağladığı avantajlardan bahsedildi. Başarılı şirket
örneklerinin, güncel gelişmelerin ve tavsiyelerin paylaşıldığı webinar,
izleyicilerden gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.
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JET

Hızlandırma
Programı
Bilkent
CYBERPARK’tan
Dikey Hızlandırıcı
Bilkent CYBERPARK’ın destekçileri arasında
yer aldığı, Siber Güvenlik Kümelenmesi
ve STM iş birliğinde; siber güvenlik
alanında faaliyet gösteren startup’lara özel
kurgulanan Jet Hızlandırma Programı
tamamlandı.
Dikey alanda gerçekleştirilen hızlandırma
programlarının girişimcilik ekosisteminde artan
önemi ile beraber, Jet Hızlandırma Programı
da yoğun bir ilgi ile karşılandı. Birçok nitelikli
başvuru arasından seçilen 8 ekip, kendilerine
özel olarak kurgulanmış program ile ticarileşme
ve uluslararasına açılma süreçlerine ivme
kazandırma fırsatı elde etti.
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Siber güvenlik alanında ilerleyen ve 8 hafta yoğun bir
şekilde devam eden program, ekiplerin ihtiyaç analizi
ile başladı. Birebir mentorluklar ile ekiplerin mevcut
durumları, hedefleri, rakipleri, pazar ve müşteri
analizleri doğrultusunda ihtiyaçlarının belirlenmesinin
ardından; bu ihtiyaçların giderilmesi üzerine kurgulanan
eğitimler ve birebir mentorluklar başladı. Programın en
etkin yönlerinden olan birebir mentorluk görüşmeleri
süresince 4 farklı mentor tarafından toplam 112 saat
birebir mentorluk seansı sağlanarak her bir ekibin
gelişim süreci yakından takip edildi.
Tamamı çevrim içi olarak gerçekleşen programda,
toplam 50 saatin üzerinde 19 farklı içerikte eğitim
gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından
sağlanan toplu eğitimlerde; katılımcıların projelerini
hayata geçirme, satış sürecine başlama, ürün geliştirme
süreçlerine ivme kazandırma, müşteri bulma,
etkin sunum yapma gibi bir çok farklı alanda başarı
sağlamaları hedeflendi.
Ticarileşme ve uluslararasına açılma süreçlerine
katkı sağlamayı amaçlayan programda, global başarı
hikayesine sahip girişimci sohbetlerine de yer verildi.
Think Global adı altında gerçekleşen seride uluslararası
alanda başarılara imza atan Binalyze kurucusu Emre
TINAZTEPE, sektörde büyük başarılar elde eden Picus

firma kurucu ortağı Volkan ERTÜRK ve başarılı
iki exit hikayesi bulunan Burak DAYIOĞLU’na yer
verildi ve geçtikleri yolları anlatarak motivasyon
sağlamaları ve tavsiyeleri ile ekiplere yön vermeleri
sağlandı.
Program içeriğinde yer alan kapsamlı eğitimler ve
birebir mentorlukların tamamlanması ile beraber,
ekipler hem jürinin hem de yatırımcıların karşısına
çıkmaya hazır hale geldi. Ekiplerin sunumlarının ve
panellerin yer aldığı kapanış günü etkinliği Demo
Day, 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşti. STM Siber
Güvenlik ve Büyük Veri Direktörü Sedat SALMAN,
SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire
Başkanı Muhammed Sadi ULUKAVAK ve Savunma
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR ‘in açılış
konuşmaları ile başlayan etkinlik; STM’nin Siber
Güvenlik Ekosistemine Katkısı adlı sunumla devam
etti. Ardından Türkiye’nin önde gelen yatırımcı

gruplarının yer aldığı yatırım panelinde, panelistler
kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayarak
yatırım ağlarını tanıttıkları keyifli bir sohbet
gerçekleştirdiler. Panele katılan Vestel Ventures,
Revo, 212 VC, ScaleX, Inventram, 500 Startups, DCP,
Early Bird ve Arz Gayrimenkul yatırım grupları, aynı
zamanda ekip sunumlarını da dinleyerek, yatırımcı
gözüyle değerlendirdiler.
Yatırım paneli sonrasında ekipler, 8 hafta boyunca
çeşitli eğitim ve mentorluklar ile hazırlandıkları
sunumlarını başarıyla gerçekleştirdiler. Bilkent
CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN’in
de arasında yer aldığı jürinin, kazanan ilk 3 ekibi
belirlemesinin ardından, ödüller sahiplerini buldu.
Program sonunda Bilkent CYBERPARK firması
Forestall 1.’lik ödülüne hak kazanırken, Btyön firması
2.’lik, Camenta System ise 3.’lük ödüllerini kazandı.
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Firmalarımızın
Başarıları

Technology Fast
50 Turkey 2020
Big Star Ödülü

KAREL
Ventilatör Üretti,
İlk İhracatını Yaptı

Established in 1986 and listed on the stock
exchanged in 2006, Karel is a leading technology
company possessing all the processes from
design to production with 2500 employees. The
company offers services under 4 main categories:
Telecommunication, Defense Industry activities, Project
and Regional Solution Partnerships, and Production of
Electronics.

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük PBX
markalarından biri ve teknoloji üreticisi olan
Karel, COVID-19 pandemisinde çok ihtiyaç
duyulan solunum cihazı üretti. Foras iş birliği
ile üretilen ventilatör, taşınabilir ve gerekli hava
karışımını kendi oluşturabilen bir cihaz olarak
hayati bir ihtiyaca yanıt verecek. Yeni cihazın ilk
ihracatı Pakistan’a yapıldı.

The company develops, designs produces and trades at national and
international markets communication systems with various technologies
which, include rural switchboards as part of telecommunication systems
and integrated communication solutions, call centre, and video conference
software as part of cloud systems. 5G, Iot, Industry 4.0, and cloud
technologies are also among the significant activity and project areas of
Karel. According to International Research (Gartner, MZA) reports, Karel is
far and away from the biggest actor in the switchboard industry of Turkey.
Exporting products and technology to more than 30 countries, Karel is among
the top 3 European and 15 world PBX producers. The company offers service
to more than 700 thousand enterprises in Turkey and more than 12 million
users around the World. For the last two decades, Karel produces a wide
range of defence industry products and solutions for the Turkish Armed
Forces and other military forces. Furthermore, the company renders a large
scale electronics card and complete equipment services.

SimSoft

Through the telecommunication operators and from equipment supply
to after-sales services, Karel undertakes projects with turn-key delivery.
Currently, Karel is the leading Regional Solution Partner of Turkey with the
projects carried out with telecommunication operators.
The company is also engaged in white appliance electronics from design
to production and offers competitive services to leading international brands.
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%100 yerli sermaye ile kurulan Karel,
bugün Türkiye’nin alanında en güçlü Ar-Ge
laboratuvarlarından birine ve dünya ölçeğinde
üretim tesislerine sahip ve 30’dan fazla
ülkeye ürün ve teknoloji ihraç eden KAREL,
telekomünikasyonun yanı sıra kurumsal
projeler ve sistem entegrasyonu ile elektronik
üretimi alanında da faaliyet gösteriyor.

Mil Game Studio,
Matchingham Games
ile anlaşma sağladı.
Bilkent CYBERPARK bünyesinde bulunan ve
oyun sektöründe faaliyetlerini sürdüren Mil
Game Studio 2021 yılı Ocak ayında sektörün
yayıncı temsilcilerinden İngiltere merkezli
Matchingham Games ile yaptığı anlaşma
ile, birlikte geliştirdikleri ilk oyunda başarıyı
yakaladı.
Mortar Clash 3D isimli oyun hem Apple Store
hem de Google Play’de bir hafta içerisinde Top
Chart’a girdi. Mortar Clash yaklaşık 2 milyon
indirme ile oyuncularına keyif verirken, aynı
zamanda Mil Game Studio için yeni heyecan
arayışlarına yön veriyor.

Technology Fast 50 Turkey 2020 Kazanan Profili
Simsoft was established in 2006 as a research
and development company at METU Technopolis
and showed remarkable progress in 10 years.
It is awarded as one of the fastest-growing 100
companies in Turkey and also one of the 15 so-called
“star” companies operate in METU’s Technopolis.
It currently has ISO-9001:2008 and CMMI Level 3
certificates, meaning that its software development
processes are in compliance with global standards.

The core expertise of the company is modeling and simulation
systems, as well as platform management software, test simulators,
computer-based training and serious games. In terms of platform
management software, Simsoft is involved in areas such as mission
planning, combat management, command control, data link,
embedded software, and test simulators.
Recently, inline with its steady growth, Simsoft has restructured
the operation under four main groups as Simulators, Defence
and Aerospace Systems, Visual Systems Group and Gaming and
Simulation.
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Yapay zeka destekli mobil müşteri kazanım
platformu üzerine çalışan firmamız
AppSamurai, Financial Times tarafından
2021’de Amerika’nın en hızlı büyüyen 300 şirketi
arasında 24. sırada yer aldı.

Firmalarımızdan Gerade ve 17 partner şirketin
bir araya gelerek ITEA kapsamında geliştirdikleri
MOS2S projesi günlük aktivitelerin daha ileri düzeyde
deneyimlenmesine yardımcı olmak amacıyla üst
düzey sensörler ve akıllı cihazlarla akıllı çözümler
sunuyor.
Projenin planlama ve işleyişi ITEA tarafından kusursuz
bulunarak, Mükemmellik Ödülü’ne (Award of
Excellence) layık görüldü.

BİGG MARKA ile şirketleşen ve giyilebilir teknolojiler alanında
faaliyet gösteren Neurocess, Çin merkezli yatırım araştırma
merkezi EqualOcean tarafından, World Innovators Meet
(WIM) organizasyonu çerçevesinde, Çin’de bulunan en iyi 30
yabancı girişimciden biri seçildi.
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Yatırım Alan
Firmalarımız
Şirketlere SuperApp platformu ve API
pazaryeri sunan firmamız Brakatech,
Boğaziçi Ventures’tan 500.000 $ yatırım aldı.

Giyilebilir teknoloji geliştiren firmamız
Neurocess, 3,4 milyon $ değerleme ile
yatırım aldı.

Silikon Vadisi’nde kurulan, nocode web uygulaması geliştirme
platformu üzerine çalışan
ve Bilkent CYBERPARK’ta
faaliyetlerine devam eden Code2, 1
milyon $ tohum yatırım aldı

Web ve mobil tabanlı akıllı
çözümler üreten firmamız
SmartICT, Cerebrum
Tech’ten yatırım aldı.
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BİGG MARKA
BİGG MARKA 2021
Yılı Yeni Dönemi
Tüm Hızıyla
Devam Ediyor!
Girişimci özelinde kurgulanmış eğitim ve
mentorluk seansları sunan BİGG MARKA
Programı, 6 yıldır olduğu gibi yeni
döneminde de teknoloji tabanlı ve yenilik
odaklı iş fikri olan girişimci adaylarına,
hayallerine giden yolda destek olmaya
devam ediyor.
Bugüne kadar 62 girişimcinin toplamda 11 Milyon TL
hibe alarak şirketleşmesine katkıda bulunan Bilkent
CYBERPARK, geçtiğimiz dönem yapılan iş birlikleri
ile daha geniş girişimci kitlesine ulaşmayı başardı.
Pamukkale Teknokent ve Konya Teknokent güçlü
iş birlikleriyle yürütülen programda; zengin içerikli
girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra, iş fikri özelinde
birebir iş geliştirme mentorlukları ve sektör lideri
firmalardan sağlanan dikey mentorluklarla,
girişimci adaylarının ekosisteme kazandırılması ve
iş fikirlerini geliştirerek ticarileşme yolunda güçlü
adımlar atmaları hedefleniyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için

biggmarka.cyberpark.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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BİGG MARKA ile
bugüne kadar
62 girişimcinin
toplam 11 Milyon TL
hibe alarak
şirketleştiğini
biliyor muydunuz?

BİGG MARKA, bu döneminde de
girişimcilerin hedeflerine bir adım daha
yaklaşmalarını sağlıyor.
Yaklaşık 120 başvuru arasından seçilen
nitelikli iş fikrine sahip 46 girişimci,
kapsamlı eğitim ve mentorluklarla
teknoloji tabanlı iş fikirlerini nitelikli
birer iş planına dönüştürme yolunda
başarıyla ilerliyor.

Girişimciler; iş modeli geliştirme, iş planı, sağlık, şirketleşme, iş hukuku, fikri mülkiyet hakları, temel
bütçeleme ve finans konularında sunulan geniş kapsamlı eğitimler; iş fikri geliştirme, iş planı yazma,
sunum teknikleri konularında mentorluklar; güçlü iş birliklerinin birer çıktısı olarak sektör lideri
firmalardan sağlanan dikey mentorluklar; ön prototipleme ve teknik mentorluklarla destekleniyor.
2 ay süren yoğun eğitim ve mentorluk kampında, nitelikli iş planına sahip girişimciler; jüri üyeleri
arasında yatırımcıların, akademisyenlerin, teknoloji transfer uzmanlarının, sektör temsilcilerinin yer
aldığı Nihai Jüri Değerlendirmesi’nde sunum yapmak için son çalışmalarını yapıyorlar.
Nihai Jüri Değerlendirmesi, Bilkent CYBERPARK tarafından Mayıs ayında iki seans olarak çevrim içi
gerçekleştirilecek, iş fikirlerini en başarılı ve nitelikli iş planlarına çevirerek programın 2. Aşaması
olan TÜBİTAK Panel Sunumları’na katılmaya hak kazanan girişimciler belirlenecek.
Bugüne kadar yazılan başarı hikayelerine yenilerinin eklenmesi hedefiyle, bu süreçte yer alan tüm
girişimcilerimize başarılar diliyoruz.
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BİGG MARKA 2020-1 Dönemi’nde
Nihai Jüri Değerlendirme Heyecanı
Yaşandı!
TÜBİTAK 1512 BİGG desteğiyle, Bilkent
CYBERPARK, Pamukkale Teknokent
ve Konya Teknokent iş birliğinde
başarıyla yürütülen BİGG MARKA
programı girişimcileri, 2 ay yoğun
olarak süren program sonucunda,
iş fikirlerini nitelikli birer iş planına
dönüştürdüler ve ardından jüri
karşısına çıkarak Nihai Değerlendirme
Komisyonu’na sunumlarını yaptılar. Nihai
Değerlendirme Komisyonu sonrasında
TÜBİTAK 2. Aşama’ya geçmeye hak
kazanan girişimciler belirlendi.
BİGG MARKA 2020-1 Çağrı Dönemi’nde yaklaşık
150 başvuru arasından seçilen 72 girişimci,
Program içinde yer alan eğitim ve mentorluklarla,
teknoloji tabanlı iş fikirlerini nitelikli birer iş planına
dönüştürdü. Girişimcilere sağlanan zengin içerikli
çevrim içi eğitimler ve birebir olarak gerçekleşen iş
fikri, iş planı ve sunum mentorluklarına ek olarak, iş
fikirleri özelinde sektör lideri firmalarla eşleştirilerek
gerçekleştirilen dikey mentorluk görüşmeleri
sayesinde, müşteri ve teknoloji doğrulama yapma
fırsatı elde ettiler. Donanım alanında iş fikri olan
girişimcilere, ürün geliştirme kapsamında ön
prototipleme ve teknik mentorluk desteği sağlandı.
Eğitim ve mentorlukların tamamlanmasıyla,
19 Ocak ve 20 Ocak 2021 tarihlerinde iki seans
halinde çevrim içi olarak düzenlenen Nihai
Değerlendirme’de girişimciler, jüri üyelerine iş
planlarının detaylarını aktardılar. Akademisyenler,
sektör uzmanları ve yatırımcılardan oluşan jüri
üyelerinin, girişimcilerin sunumlarını dinleyerek
yaptıkları 2 günlük değerlendirme sürecinin
ardından 16 girişimci TÜBİTAK 2. Aşama’ya
geçmeye hak kazandı.
Girişimciler, BİGG MARKA programının ilerleyen
sürecinde eğitim ve mentorluklarla iş planlarını daha da
güçlendirmeye devam edecekler. TÜBİTAK 2. Aşama’ya
geçmeye hak kazanan tüm girişimcilerimizi kutlar,
göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ederiz.
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Söyleşi

BİGG Programı Hakkında
Tüm Merak Edilenler

“BİGG Programı Hakkında Tüm Merak
Edilenler” adlı çevrim içi söyleşi, Bilkent
CYBERPARK Genel Müdürü Faruk
İNALTEKİN ve TÜBİTAK TEYDEB Girişim
Sermayesi Destekleme Grubu Koordinatörü
Elif KOŞOK’un katılımı ile 25 Şubat 2021,
Perşembe günü gerçekleşti.

Girişimcilere fikir aşamasından pazara çıkış sürecine
kadar destek olan BİGG Programı hakkında detaylı
bilgilendirme ile başlayan söyleşi, girişimcilerin
başarı oranları ve güncel konu başlıklarının ele
alınması ile devam etti. Ardından, program içeriğinde
gerçekleştirilen yeniliklerin konuşulduğu söyleşi,
katılımcılar tarafından merak edilen soruların
cevaplanması ile tamamlandı.

TÜBİTAK 1512 BİGG Programı girişimcilerin, teknoloji
ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli birer iş planına
dönüştürerek 200.000 TL hibe ile şirketleşmelerine
olanak sağlıyor. Programın 1. Aşamasında yer alan
eğitim ve mentorluk programı ise Uygulayıcı Kuruluşlar
aracılığı ile girişimci adaylarına başarılı bir iş planı
hazırlamaları için geniş kapsamlı destekler sağlıyor.

BİGG MARKA başvuruları hala devam ediyor, bu
fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için
biggmarka.cyberpark.com.tr web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
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Röportaj

Yenilenen Girişimcilik
Tanımıyla TÜBİTAK 1512
BİGG Girişimcilik Destek
Programı
İmran GÜRAKAN
Girişimcilik, İş Birliği ve
Teknoloji Transfer Birimi Müdürü

BİGG Programı ve Bilkent CYBERPARK, Pamukkale Teknokent ve Konya
Teknokent iş birliğinde yürütülen BİGG MARKA detayları ile ilgili;
Bilkent CYBERPARK Girişimcilik, İş Birliği ve Teknoloji Transfer Birimi
Müdürü İmran GÜRAKAN ile bir röportaj gerçekleştirdik.

1. BİGG programı nedir ve girişimciler için kazanımları
nelerdir?
BİGG kısaca, girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik
odaklı iş fikirlerini nitelikli bir iş planına dönüştürerek
TÜBİTAK’tan 200.000 TL sermaye desteği ile
şirketleşmesine olanak sağlayan bir program. Başvurular
Uygulayıcı Kuruluşlar üzerinden gerçekleştiriliyor ve
iş fikirlerinin başarılı iş planına dönüşmesi sürecinde
Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından eğitim ve mentorluklar
sağlanıyor.
Erken aşama girişimcilerin finansmana erişim için
yatırımcı bulması neredeyse imkansızdır çünkü her
şeyin belirsiz olduğu bir projede, yatırımcılar risk almak
istemezler. BİGG programında devlet en büyük melek
yatırımcı olarak, girişimcilere erken aşamada finansman
sağlıyor. Girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmek
için atacakları bu adımla birlikte kullanıcı ve yatırımcı
gözünde girişimciyi daha güvenilir kılıyor.
2. Bize BİGG MARKA’dan bahsedebilir misiniz?
2015 yılından itibaren Uygulayıcı Kuruluş görevini
başarıyla yürüttüğümüz BİGG MARKA programında
bugüne kadar 62 girişimci yaklaşık 11 Milyon TL hibe
ile şirketleşme fırsatı yakaladı. Her dönem en yüksek
başarı oranına sahip programlar arasında yer alan BİGG
MARKA, girişimci adaylarına temel girişimcilik eğitimleri,
birebir iş geliştirme mentorlukları sağlamanın yanı sıra
sektör lideri firmalardan teknik mentorluk almalarını ve
saha tecrübesi kazanmalarını sağlıyor. Aynı zamanda
girişimcilere erken aşamada yatırımcı görüşmesi
deneyimi kazandırmak hedefiyle, Türkiye’nin önde gelen
yatırımcı ağları ile iş birliklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz
dönem başlattığımız Pamukkale Teknokent ve Konya
Teknokent ile güçlü iş birlikleri ile daha fazla girişimci
kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz. Programın 2021 yılı yeni
dönem çağrısı açıldı, iş fikrine güvenen tüm girişimci
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adaylarını BİGG MARKA programına davet ediyoruz. Detaylı
bilgi ve başvuru için www.biggmarka.com.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.
3. 2021 yılı yeni dönem çağrısı ile girişimcilik tanımı
yenilenen BİGG’e kimler başvuru yapabilecek?
Yenilenen çağrı ile daha geniş bir girişimci kitlesine ulaşmak
için başvuru koşulları değişti. Yeni dönem itibariyle açık
ve örgün öğrenim veren üniversitelerin ön lisans, lisans,
yüksek lisans, doktora öğrencileri/mezunları başvuru
yapabilecekler. Bu kriterlerin yanı sıra, başvuru sahiplerinin
daha önce T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim
Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2.
Aşaması kapsamında destek almamış olması ve ön
başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık
yapısında yer almaması bekleniyor. Getirilen yeniliklerle
beraber, sınıf ayrımı olmaksızın tüm lisans öğrencilerinin
başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Açık öğretim öğrencileri
ve mezunlarını da bu dönemden itibaren BİGG başvuru
sahibi olarak göreceğiz.
4. Hangi alanlarda iş fikri olan girişimciler BİGG MARKA’ya
başvuru yapabiliyor?
BİGG çağrı dokümanına göre 6 tematik alan altında
girişimciler başvurularını yapabiliyorlar. Bunlar; Akıllı
Ulaşım, Akıllı Üretim Sistemleri, Enerji ve Temiz
Teknolojiler, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi
Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme. Bu başlıkların alt
başlıkları da mevcut, girişimci adayları alt başlıklar için çağrı
dokümanını inceleyebilirler.
5. Herhangi bir şirkette çalışıyor olmak programda yer almaya
engel mi ve şirket sahibi olanlar programa başvurabilir mi?
Hayır, girişimci adaylarının herhangi bir şirkette çalışıyor
olması programa katılım için bir engel değil. Ancak
çağrı koşulları gereği, başvuran girişimciler herhangi bir
işletmenin ortaklık yapısında yer almamalı.

6. Girişimciler neden BİGG MARKA Programını tercih etmeli?
BİGG MARKA için başvuruları kabul edilen girişimciler,
girişimcilik ekosistemine ilk adımı atmakla beraber,
programda yer alan zengin içerikli eğitim ve mentorluk
görüşmeleri ile iş fikirlerini nitelikli birer iş planına
çevirme fırsatı elde ediyor. Programda tamamen
girişimcilerin ihtiyaçları özelinde kurgulanmış temel
girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra, birebir iş geliştirme, iş
planı ve sunum mentorlukları yer alıyor. Çevrim içi olarak
gerçekleşen birebir mentorluklarda, alanında uzman ve
deneyimli mentorlar, girişimcilere her adımda destek
oluyorlar. Ayrıca girişimcilerin iş planlarını teknoloji
doğrulama ve müşteri görüşmeleriyle geliştirmesi
ve saha tecrübesi edinebilmelerini sağlamak için de
iş birliği içinde olduğumuz sektör lideri firmalardan
dikey mentorluk ve ön prototipleme görüşmesi yapma
fırsatı elde ediyorlar. Bunlarla da bitmiyor, girişimciler
şirketleştikten sonra Bilkent CYBERPARK Kuluçka
Merkezi’nde ücretsiz ofis fırsatı, mentor desteği ve çeşitli
eğitimlerden faydalanabiliyor.
7. Dikey mentorluklarda hangi firmalar yer alıyor ve
girişimcilere ne gibi bir ayrıcalık sağlıyor?
BİGG MARKA Programı süresince edinilen tecrübeler
doğrultusunda, girişimcilerin ihtiyaçları tespit edilerek
saha tecrübesi edinebilmeleri için Program’a dikey
mentorluk seansları eklendi. Yapılan iş birlikleri ile
Program’a sektör lideri firmalar dahil edildi ve girişimcilere
bu firmalar ile birebir görüşme imkanı sunuldu. Bilkent
CYBERPARK olarak iş birliği portföyümüzde bulunan
Akbank, Başkent Enerji, Bayer BilgeAdam, Ericsson,
Karel, Limak, Nanodev, Netcad, Oracle, STM ve THY ile
girişimciler birebir olarak iş fikirleri özelinde eşleştirilerek
teknik mentorluklar ile iş planlarını geliştirebiliyorlar.
8. BİGG MARKA Programı’na bireysel başvuru yapılabiliyor
mu, yoksa takım olarak mı başvuru yapmak gerekir?
Program’a teknoloji tabanlı iş fikri olan bütün girişimci
adayları; bireysel ya da takım olarak başvurabilir.
9. Bir kez BİGG Programı’na başvuran girişimci, diğer çağrı
dönemlerinde de başvuru gerçekleştirebiliyor mu?
Elbette, başvuruda bulunduğu çağrı döneminde başarılı
olamayan girişimcinin diğer dönemlerde programa
katılma şansı bulunuyor.
10. Takım üyelerinde ne gibi yetkinlikler olmasını önerirsiniz?
Proje destekleneceği sırada çekirdek yetkinliğin takımda
olması bekleniyor. Tabii ki muhasebe gibi dışarıdan
destek alınabilecek konularda bir yetkinliğe sahip
olmak gerekmiyor. Ancak çok fonksiyonlu, işlerini
içeride halleden bir yapı olması bekleniyor. Dolayısıyla,
takımdan bir üye ayrıldığı zaman diğer takım üyesinin o
işi yapabiliyor olması, özelikle başvuru sahibinin proje
özelinde her alanda kendini yetiştirmesi çok kritik.

11. Eğitimler ücretli mi ve ne sıklıkta düzenleniyor?
BİGG MARKA’ya başvuru yapıp ön elemeyi geçen tüm
girişimci adayları program süresi boyunca sağlanan
tüm eğitim ve mentorluk hizmetlerinden ücretsiz olarak
yararlanıyorlar. Birebir mentorluklar haftalık olarak,
eğitimlerimiz 2 haftada bir olacak şekilde düzenleniyor.
12. Eğitimlere katılım zorunluluğu var mı ve çevrim içi olarak
mı düzenlenecek?
Tabii ki, programda yer alan tüm girişimcilerin programda
aktif olarak yer almalarını bekliyoruz. Girişimcinin
programdan yeteri kadar yararlanması yaptığımız Ara
Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme sürecinde bizim
için çok önemli. Pandemi şartlarından dolayı tüm programı
çevrim içi olarak yürütmekteyiz.
13. Panel sunumlarından sonra TÜBİTAK’tan geçerek
şirketleşen girişimci, 200.000 TL’lik hibeyi ne zaman
alabiliyor? Bu hibeyi nasıl kullanabiliyor?
Girişimci hibenin tamamını aynı anda alamıyor,
şirketleşmeleri akabinde %40 ön ödeme, %40 ara ödeme
ve %20 nihai ödeme olarak mali raporların izlenmesinin
ardından destek miktarı girişimciye veriliyor.
14. Hibe kazanan girişimci ne zaman şirket kurabiliyor, Bilkent
CYBERPARK’ın bu aşamada sunduğu fırsatlar neler?
TÜBİTAK tarafından sonuçların açıklandığı tarihten
itibaren aynı ay içinde şirket kurulumu tamamlanıyor.
Hibe desteğinden yararlanan girişimciler, Bilkent
CYBERPARK’ta açık ofis imkanından 6 ay ücretsiz
olarak yararalanabiliyor. Destek almaya hak
kazanan girişimcilerimizin şirketleşme sürecinde
karşılaşabilecekleri problemleri gidermek amacıyla, mali
müşavirlik görüşmeleri, şirketleşme ve iş hukuku eğitimleri
sunuluyor. Aynı zamanda tüm BİGG MARKA mezunlarımız
Bölge içinde sunulan katma değerli hizmetlerden öncelikli
olarak faydalanabiliyor; hızlandırma programı, yatırımcı
görüşmeleri, müşteri görüşmeleri ve fuarlara katılarak
projesini geliştirme fırsatı elde edebiliyor.
15. BİGG MARKA ile şirketleşen girişimcinin Bilkent
CYBERPARK içinde ne gibi fırsatlara erişimi olacak?
Uygulayıcı kuruluşların girişimci şirketleşirken ve
şirketleştikten sonra vereceği destek çok kıymetli.
Girişimcilik ekosistemine daha yeni adım atan şirketlere
yol gösterici olunması lazım. Bilkent CYBERPARK’ın da
BİGG MARKA bittikten sonra sağladığı destekler artarak
devam ediyor. Bu kapsamda, mali ve hukuksal süreçlerde
sunulan desteklerin yanısıra; şirketleşen girişimcileri tüm
programlarımızdan yararlandırıyoruz. Yerel hızlandırıcılar,
uluslararası hızlandırıcılar, yarışmalar, girişimci- yatırımcı
görüşmeleri, sektörel buluşmalar bunlardan bazıları.

  47

Bilkent
TTO

www.tto.bilkent.edu.tr

H2020’den
Araştırmacılarımıza Fon

Dr. Ayşegül DÜNDAR

2020 MCSA IF Çağrısı değerlendirmeleri
sonucu Bilkent Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Ayşegül
DÜNDAR ve Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Erdinç TATAR,
iki yıl boyunca Avrupa Komisyonu’ndan
fon almaya hak kazandılar. Avrupa çapında
oldukça ilgi gören çağrıda, ülkemizden
toplam 14 araştırmacı destek almaya hak
kazandı.
Dr. DÜNDAR projesinde derin sinir ağları tarafından
desteklenen 3 boyutlu görüntü sentezi yetenekleri
üzerine odaklanacak. 3 boyutlu görüntü sentezi,
nesneleri farklı kamera açılarından oluşturmak için
kullanılan bir teknoloji olup bilgisayar grafikleri ve
bilgisayarla görü alanında çok sayıda uygulamayı
mümkün kılıyor. Dijital dünyanın özellikle pandemi
zamanlarında daha da önemli hale geldiği günümüzde
bu teknoloji, gerçekçi sanal 3 boyutlu ortamlar
oluşturarak çevrim içi sınıflar, sanal turlar ve bilgisayar
oyunları için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayacak.
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Dr. Erdinç TATAR
Dr. TATAR projesinde milimetre boyutundaki
odalarda gazın akustik rezonansı ile bir mikro
rezonatörü eşleştirip, ortak çınlama frekansını ve
çınlamanın sönümlenme hızını herhangi bir gazı
algılamak için kullanmayı öneriyor. Günümüzde
var olan teknolojilerle gaz algılayıcıları her çeşit
gaz için özel olarak geliştiriliyor. Önerilen evrensel
gaz algılayıcısı ucuz olarak üretilebileceği ve
herhangi bir gazla kullanılabileceği için gaz
algılayıcı kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Örnek olarak, geliştirilen teknoloji sayesinde her
evde doğal gaz kaçakları erken aşamada tespit
edilebilir.
Marie Skłodowska CURIE Araştırma Programları
ve Bursları araştırma ve teknoloji alanındaki insan
potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların
kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası
ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik
etmeyi ve böylece Avrupa’yı ile Türkiye’yi
araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline
getirmeyi hedefliyor.

Dr. Serkan BELKAYA’ya
EMBO Desteği
Dr. Serkan BELKAYA

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
öğretim üyesi Dr. Serkan BELKAYA, Avrupa
Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO) Kurulum
Desteği almaya layık görüldü.
Dr. BELKAYA bu yıl bu hibe programı kapsamında
desteklenmesine karar verilen 8 bilim insanından
biri oldu. Kurulum Desteği hibe programının amacı
yaşam bilimleri konusunda çalışmakta olan genç bilim
insanlarını, program üyesi ülkeler (2020 çağrısına
katılan program üyesi ülkeler Türkiye, Litvanya,
Polonya, Portekiz’dir) içerisinde kendi araştırma
gruplarını kurmaları konusunda desteklemektir.

Programla öncelikli olarak programa
katılan üye ülkelerde yaşam bilimlerini
güçlendirmek üzere araştırmacıların
ülkelerine dönerek kendi laboratuarlarını
kurmalarını sağlamak amaçlanıyor.
Kazanan bilim insanları 3 ila 5 yıl
süreyle kendi ülkelerindeki fon sağlayıcı
kuruluşlardan TÜBİTAK tarafından sağlanan
destekle, yıllık 50.000 € destek alacak.
Ayrıca ödüle layık görülen kişiler EMBO
genç araştırmacılar ağına dahil olacak ve
Avrupa bilim topluluğuna entegrasyonları
kolaylaşacak.

Türkiye’nin İnovatif Aşı Adayı
DSÖ Listesine Girdi
ODTÜ’den Prof. Dr. Mayda GÜRSEL ile Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. İhsan
GÜRSEL hocalarımızın TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında
geliştirdiği aşı çalışması, dünyada VLP aşıları arasında klinik aşamaya geçen
4’üncü aşı adayı oldu ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) listesine girmeyi başardı.
VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs
benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon
oluşturmayacak bir şekilde taklit
ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi
uyandırırken hastalığa da neden
olmuyor.
Geliştirilen aşı adayının başka bir özelliği
ise diğer VLP aşılarından farkı olarak
bu platformda virüsün 4 yapısal proteini
de aşı antijeni olarak kullanılıyor. Bu
yönüyle de dünyada klinik faza giren bir
aşı adayı bulunmuyor.

  49

A1 1004 - Mükemmeliyet Merkezi
Destek Programı Başlangıç Toplantısı
Bilkent UNAM’ın yöneticiliğini yaptığı
1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek
Programı kapsamında fonlanan A1 takımı,
120’nin üzerinde katılımcı ile 17 Şubat 2021
tarihinde başlangıç toplantısını gerçekleştirdi.
“İleri Malzeme Yüksek Teknoloji Platformları ile
Elektronik ve Optik Bileşen Üretimi için Stratejik ArGe Birliği” başlıklı programın mükemmeliyet ağında
program yöneticisi UNAM ile birlikte proje yürütücü
kuruluşları TUSAŞ, Vestel Elektronik, Şişecam,
Bilkent Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi,
Eskişehir Teknik Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi bulunuyor.
4 yıl sürecek ve ülkemiz için rekabetçi ve ürün
bazında yüksek teknolojilerin geliştirileceği
araştırma programı 1 Şubat 2021 tarihinde başladı.

Bilim Akademisi,
BAGEP 2021
Ödülleri

Öğretim üyelerimizden Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Serkan
BELKAYA, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Enstitüsü’nden (UNAM) Dr. Öğr. Üyesi Fatih
İNCİ, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Enstitüsü’nden (UNAM) Dr. Öğr. Serkan
KASIRGA, Endüstri Mühendisliği’nden Dr.
Öğr. Üyesi Ayşe Selin KOCAMAN ile Kimya
Bölümü ve Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Enstitüsü’nden (UNAM) Dr. Öğr. Halil
OKUR; Bilim Akademisi tarafından verilen
BAGEP ödülünü almaya hak kazandılar.
Program bilimin her alanından, 40 yaşını geçmemiş,
doktoralı veya tıpta uzmanlığını almış bilim
insanlarına ödül vermektedir.

50

TÜBİTAK
1513 İzleme
Toplantısı
16 Mart 2021 tarihinde,
TÜBİTAK TEYDEB tarafından
düzenlenen 2020 yılı
performans değerlendirme
toplantımız gerçekleştirildi.
Bilkent TTO olarak geçtiğimiz yıl
kapsamında pandemi koşullarına
uyum sürecimizi, yürüttüğümüz
başarılı faaliyetleri ve gelecek
dönem hedeflerimizi anlattığımız
değerlendirme toplantımızı başarıyla
geçirdik. Aynı şekilde 2021 yılı
hedeflerimize de ulaşabilmek için
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Farklı Sektörlerden
Firmaları Tanımaya ve
Ar-Ge İş Birliklerimize
Devam Ediyoruz
CYBERPARK’ta, farklı şehirlerde ve farklı teknoloji geliştirme
bölgelerinde yer alan, farklı sektörlerden firmalarla
Ar-Ge iş birlikleri geliştirmek için çevrim içi toplantılarla bir
araya geldik. Ayrıca, firmaların üniversitemizden almayı
düşündükleri akademik destek konularına göre, uygun
akademisyenlerimizle görüşmelerine aracılık ediyoruz.
Bu kapsamda 19 Ocak 2021 tarihinde Grandeye Vision, 18 Şubat
2021 tarihinde H2O Yazılım, 15 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birliği, 2 Mart 2021 tarihinde Teknorot, 24 Mart 2021
tarihinde Itelligence ve 26 Mart 2021 tarihinde DEPIXEN firmaları ile
çevrim içi toplantılar gerçekleştirdik. 8 Ocak 2021 tarihinde STM ile
TÜBİTAK 2244 programı kapsamında bir değerlendirme toplantısı
yaptık.

2021’in ilk çeyreğinde
bölgemizde yer alan 4
firmamızın 2.000.000 $’ın
üzerinde yatırım aldığını
biliyor muydunuz?

Ayrıca ASELSAN firması ile UNAM akademisyenlerimizden Mehmet
YILMAZ’ın 8 Ocak 2021 tarihli iş birliği geliştirme toplantısında yer aldık,
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü akademisyenlerimizden Cem
TEKİN’in Esensi firması ile yaptığı Ar-Ge iş birliği projesi kapsamında
hocamızla 16 Şubat 2021 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdik, 2 Mart
2021 tarihinde tanışma toplantısı gerçekleştirdiğimiz Teknorot firması
ile UNAM akademisyenlerimizden Mehmet YILMAZ’ı 6 Nisan 2021
tarihinde organize ettiğimiz bir toplantıda bir araya getirdik. Makine
Mühendisliği Bölümü akademisyenlerimizden Barbaros ÇETİN’i
gizli bir proje kapsamında 25 Mart 2021 tarihinde proje sahibi firma
temsilcileriyle bir araya getirdik.
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Pamukkale
Üniversitesi
TTO Ekibi ile
Bilgi Paylaşım
Toplantısı
20 Ocak 2021 tarihinde Pamukkale
Üniversitesi TTO ile Üniversite
Sanayi İş Birliği ve Destek
Programları temsilcilerinin katıldığı
bir bilgi paylaşımı toplantısı
gerçekleştirdik.
Toplantıda Bilkent TTO bünyesinde
üniversite-sanayi iş birliği ve
akademisyenlerimizin faydalandığı destek
programlarına yönelik süreçlerimizden
bahsettik. Pamukkale TTO’nun
iyileştirmeye açık süreçleri konusunda
fikirlerimizi sunduk ve çeşitli örnekler
üzerinden karşılıklı paylaşımlarda
bulunduk.

CYBERPARK
Sektörel Buluşma
Günlerine
Katıldık
CYBERPARK yönetim ofisi tarafından
düzenlenen sektörel buluşma günlerine
direktörümüzle birlikte, Bilkent TTO
Üniversite Sanayi İş Birliği ekibi olarak
katıldık.
13 Ocak 2021 tarihinde Oyun Teknolojileri, 10
Şubat 2021 tarihinde Siber Güvenlik, 7 Nisan
2021 tarihinde Finansal Teknolojiler alanında
gerçekleştirilen buluşma günü etkinliklerinde daha
önce tanıştığımız veya iş birliğini sürdürdüğümüz
firmaların son dönem faaliyetleri hakkında bilgi
sahibi olurken bölgeye yeni giren veya henüz
tanışmadığımız pek çok firmayı da yakından tanıma
ve kendimizi tanıtma fırsatı elde etmiş olduk.
Devamı da gelecek olan bu faydalı etkinlikler için
CYBERPARK ailesine teşekkür ediyoruz.

Ufuk Avrupa Bilgi Günü’ne Katıldık
3 Mart 2021 tarihinde, Ufuk 2020
programının devamı niteliğindeki “Ufuk
Avrupa” programı bilgi gününe katıldık.
Çevrim içi düzenlenen toplantıda 2021-2027
yıllarını kapsayacak yeni program hakkında
bilgi sahibi olduk.
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BİL-TEL
Kümesi
Aylık Bil-Tel
Küme Buluşmaları
Başladı!
Bilişim sektöründe öne çıkan ve küme
üyesi firmaların iş yapma potansiyeline
sahip olduğu ülkelerin ele alınarak pazar
analizlerinin paylaşıldığı Bil-Tel Küme
Buluşmaları’nın ilki 16 Mart 2021 Salı
günü yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Her ay farklı ülkelerin incelenerek,seçilen ülkelerdeki
bilişim sektörünün, ticari verilerin, iş yapış şekillerinin,
pazardaki fırsat ve risklerin ele alınacağı buluşmalarda
küme üyesi firmalar ile bilgi alışverişinde bulunulacak.
Firma iş birliklerinin ve etkileşimlerinin artması
hedeflenen buluşmalarda ayrıca uluslararası
pazarlarda faaliyetleri bulunan firmalar da küme
üyeleriyle tecrübelerini paylaşacak.
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Müşteri Edinme, Satış ve
İş Geliştirme Eğitimi
Ticaret Bakanlığı’nın HİSER Projesi kapsamında desteklenen
ve üye firmalarının uluslararası arenada rekabet gücünü ve
ihracat potansiyelini artırmayı hedefleyen BİL-TEL Kümesi, yeni
dönemin ilk eğitimini gerçekleştirdi. “Müşteri Edinme, Satış ve İş
Geliştirme” konulu eğitim iki gün sürdü.
26 ve 27 Nisan 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak küme üyesi firmalara
özel kurgulanan eğitim, Serkan HAŞLAK tarafından gerçekleştirildi.
İhtiyaç analizi çalışması çıktıları göz önüne
alınarak gerçekleştirilen eğitimde Persona
ve Mesaj Üretimi, Doğru Müşteri Kanallarını
Tespit Etme, Satış Hunisi Yönetimi gibi önemli
konu başlıkları üzerinde duruldu. Uygulamalı
olarak işlenen konular ile birlikte katılımcılar,
gerçekleştirilecek olan ticaret ve alım heyetleri
öncesinde uluslararası arenada başarı
yakalamalarına olanak sağlayacak önemli
bilgiler edinerek bilgi alışverişinde bulundular.
BİL-TEL Kümesi, önümüzdeki dönemlerde yeni
eğitimler, bilgi günleri ve yurt dışı pazarlama
faaliyetleri ile etkinliklerine hız kesmeden
devam edecek.

54

Doping
Invest Camp
Ankara
Teknoloji
Girişimcileri
Türkiye’nin
Öncü
Yatırımcıları ile
Buluştu!
DOPING INVEST CAMP ile 4 günde
100 birebir yatırımcı girişimci
görüşmesi gerçekleştiridi.
56

Bilkent CYBERPARK tarafından Ankara’daki
teknoloji girişimcilerinin yatırımcıya erişebilmesi
için yürütülen DOPING INVEST CAMP programı
çerçevesinde, Ankara’da yer alan teknokent firmaları
Türkiye’nin önde gelen yatırımcıları ile buluştu.
2020 yılında hayata geçen DOPING INVEST CAMP Programı’nın
ikincisi, 19-22 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.
Türkiye’de girişimcilik ekosistemine verilen önemin artmasıyla,
yatırımların sayısı ve miktarında ciddi yükselişler gözlemleniyor.
Geçtiğimiz yıl itibariyle hızla artan yatırım miktarı, 2021 yılının
henüz ilk çeyreğinde 509 milyon dolara ulaşarak geçtiğimiz yılın
toplam miktarını geçerek şimdiden rekor kırdı.
Girişimcilik ekosisteminde önemli bir rol sahibi olarak
yürütülen programlar ile girişimcilere katma değer sunan
Bilkent CYBERPARK; bu dönemde diğer programları gibi
yatırımcı-girişimci görüşmelerini de çevrim içi platforma
taşıyarak ivme kazandırdı.

Ankara’da yer alan teknoloji girişimcilerin,
yatırımcılara erişimine katkı sağlamak
amacıyla online olarak gerçekleşen ve 26
firma ile 13 farklı yatırım grubunu bir araya
getiren Program’da, toplam 100 birebir
görüşme gerçekleştirildi. Program’da; 212
VC, 500 Startups, Albaraka Portöy, Arz
Portföy, Boğaziçi Ventures, Collective Spark,
DCP, Early Bird, Inventram, Ludus Venture
Studio, Revo, ScaleX ve Vestel Ventures gibi
Türkiye’nin önde gelen yatırım grupları yer
aldı.
Dört gün boyunca eş zamanlı olarak farklı
birebir görüşmelerin gerçekleştiği etkinlikte,
son yıllarda önemi artan sektörlerde faaliyet

gösteren firmalar yer aldı. Oyun, finansal
teknolojiler, sağlık teknolojileri, dijitalleşme,
nesnelerin interneti ve benzer alanlarda
aktif olarak rol alan firmalardan gelen yoğun
başvurular arasından yatırımcı portföyleri
doğrultusunda uygun olarak değerlendirilen
girişimciler programa katılmaya hak
kazandı.
Bilkent CYBERPARK’ın çevrim içi programlar
ile ekosisteme ve girişimcilere olan katkıları
devam edecek. DOPING INVEST CAMP
programının yeni dönemlerinde Ankara’da
yer alan teknoloji girişimcileri ile yatırımcılar
arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmak
hedefleniyor.

Yatırımcı
Haberleri
Bir yatırım şirketinden
daha fazlası: Inventram
Cem SOYSAL
CEO

Türkiye’de oyunun kuralını değiştiren,
dünya çapında yankı uyandıran,
konvansiyonel iş standartlarını bozacak
yüksek teknolojilere büyük montanlı
yatırımlar yapan İnventram, ‘Yeni nesil
yatırım şirketi’ kavramı ile ekosisteme yeni
bir vizyon kazandırıyor. Türkiye’de tek
olan iş yapış modeli ile yatırımlarında fark
yaratan İnventram’ın, dünyada tek olma
özelliğine sahip yüksek teknolojileri sunan
5’i ABD’de olmak üzere 9 şirkete yatırımı
bulunuyor.
Koç Topluluğu’nun girişim sermayesi yatırım şirketi
İnventram, konvansiyonel iş standartlarını bozan,
dünyada ses getiren yüksek teknoloji girişimlerine
odaklanıyor. ‘Yeni nesil yatırım şirketi’ vizyonuyla
ekosisteme yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını
söyleyen İnventram Genel Müdürü Cem SOYSAL,
“Biz yalnızca finansal olarak yatırım yapıp kenara
çekilen bir şirket değiliz. Yatırım yaptığımız
girişimlerin dünya çapında hizmet veren şirketlere
dönüşümünü hızlandırıyor ve yatırım yaptığımız
portföy şirketlerine finansal yönetim, pazarlama, iş
geliştirme ve satış alanlarında destek veriyoruz. Bu
iş yapış biçimimizle ekosistemde tekiz, bu yüzden
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‘yeni nesil yatırım şirketi’ diyoruz. Bu da bizi sürekli
öğrenen, adapte olan ve portföy şirketlerini veriye
dayalı yöneten bir organizasyon yapıyor” şeklinde
konuştu.
Cem SOYSAL ayrıca, “İnventram, yüksek
teknolojilere büyük montanlı yatırımlar yapan
bir şirket. İnventram’ı alanında tek yapan bir
diğer özelliği ise yabancı pazarlara adaptasyon
yeteneği olduğunu söyleyebiliriz, özellikle ABD’de
şirketleşme ile pazara giriş hakkında sürekli
gelişen ve öğrenen bir şirketiz. Bu noktada
teknolojiyi ihraç etmek üzere şirket kurduğumuz
ülkenin hukuk ve vergi sistemini öğreniyor, gerekli
olan tüm süreçlere hakim oluyoruz. Örneğin;
yatırım ekosistemi anlamında özel ve önemli bir
yeri olan ABD’de birlikte çalıştığımız avukatlar,
mali müşavirler, iş ortakları, danışmanlar, klinik
araştırma merkezleri, üniversiteler bulunuyor.
Özellikle Columbia Üniversitesi, Johns Hopkins
Üniversitesi ve Carnegie Mellon Üniversitesi
gibi değerli kurumlarla çalışmak bizim için çok
kıymetli. İnventram olarak şu an 5’i ABD’de faaliyet
gösteren toplam 9 yüksek teknoloji şirketine
yatırımımız bulunuyor. Yatırım portföyümüzü
genişletmek için de yoğun çalışmalarımız devam
ediyor” dedi.

Robotik teknolojilerinden perakende
teknolojilerine uzanan bir portföy
Yatırımlarındaki en önemli özelliklerinden
birinin de teknolojilerin tamamında girişimi
yapanların Türk bilim insanları olması olduğunu
söyleyen İnventram Genel Müdürü Cem SOYSAL,
yatırım portföylerinde robotik teknolojilerden
perakende teknolojilerine kadar uzanan geniş bir
yelpaze olduğunu ve şu ana kadar İnventram’ın
portföyünde yer alan her bir şirket için 2 ile 10
milyon dolar arasında yatırım yaptıklarını belirtti.
İnventram’ın yatırım portföyünde bulunan yüksek
teknoloji şirketlerinden bazıları Kuantag, CY
Vision, Sensobright, nanoGriptech ve Vispera.
Yakın zamanda yatırım yapılan diğer şirketlerin
de açıklanacağını belirten SOYSAL, İnventram’ın
yapısını büyüterek 5 yıl içerisinde Türkiye’nin
en yüksek değere sahip teknoloji şirketleri
portföyünün sahibi olmayı hedeflediklerini de
söylüyor.
İnventram’ın yatırım alanlarının medikal teknoloji;
yapay zeka; finans teknolojileri; robotik teknolojisi;

artırılmış ve sanal gerçeklik; bulut, büyük veri ve
veri analitiği; nesnelerin interneti ve sensörler;
nanoteknoloji ve paylaşım teknolojileri olduğunu
belirten Cem Soysal, diğer yenilikçi ve yüksek
teknoloji içeren alanların da radarlarında olduğuna
dikkat çekiyor.
Yatırımlarında öncelikle girişimcinin profiline
ve niteliklerine baktıklarını belirten SOYSAL,
“Şirket takımının yetkin, tutkulu, çalışkan, ilgili
eğitim ve tecrübe donanımlarına sahip olması,
işin başarısını doğrudan etkileyen faktörler. Bir
an önce ürününü piyasaya çıkartmak isteyen,
müşteri kitlesini, hedef pazarını belirlemiş olan
hem işin teknik tarafına hâkim hem de satış
misyonu olan girişimcileri önemsiyoruz. Bugüne
kadar yaptığımız yatırımlarda bizi cezbeden bir
diğer parametre ise yüksek giriş bariyerine sahip,
taklit edilmesi zor inovatif işler olmaları. Bunlarla
birlikte “scalability” yani büyüyebilirlik en önemli
kriterlerimizden bir tanesi. Derin teknolojik bilgi
ve yaratıcılığın, girişimcilik ruhu ve iş yönetimi
yatkınlığı ile birleştiği beyinler bizim radarımıza
hemen giriyor” şeklinde konuştu.
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Firmalarım
Muhammed A.Celil ACAR
Ankara Bölge Müdürü

www.atekmidas.com
Faaliyete 2017 yılında İstanbul’da başlayan
girişimimizin ikinci ofisini 2020 yılında
Bilkent CYBERPARK’ta hayata geçirdik. RF,
Mikrodalga ve Optik alanlarında ürettiğimiz
çözümlerle, güncel ve gelecek nesil radar ve
haberleşme sistemlerinin sorunlarını çözüyor
ve performanslarını artırıyoruz.
Yeteneklerimiz
ATEK MIDAS, yüksek frekans entegre devre (RFIC/
MMIC) ve modüllerin tasarımı ve ürünleştirilmesi
konusunda çalışan bir teknoloji şirketidir. Bu
kapsamda, öncelik verdiğimiz pazarları hedefleyen
standart ürün aileleri piyasaya çıkarıyor veya
müşteri isteklerine özel çözümler sunuyoruz.
ATEK MIDAS olarak tasarım ve ürünleştirme
sürecinde IC üretim teknoloji ve proses seçilmesi,
paket seçimi, şematik tasarımı ve simülasyonlar,
çizim faaliyetleri, 3D simülasyonlar ve çizim sonrası
simülasyonların yapılması, üretim evleri ile çalışarak
tasarımların üretime gönderilmesi (tape-out) ve
paketlenmesi, müşteri isterlerinin ölçümlerinin
yapılması faaliyetlerini yürütüyoruz.
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Ürünlerimiz
ATEK MIDAS olarak tasarladığımız yüksek frekanslı
entegre devre ürünlerini; anahtarlama devreleri,
zayıflatıcılar, düşük gürültü yükselteçleri, yüksek
güç yükselteçleri, frekans karıştırıcıları, frekans
sentezleyicileri, ayarlanabilir ve sabit filtreler,
transempedans yükselteçleri ve sample hold
yükselteçleri olarak sıralayabiliriz.
Ürünlerimiz için GaAs, GaN, SOI/SiGe/RF CMOS
proseslerini ve Seramik/Teflon tabanlı PCB
teknolojilerini kullanıyoruz.
Ürünlerimizin yanı sıra, yurt dışındaki
müşterilerimizin dünya çapındaki projelerinde
tasarım çözüm ortağı olarak yer alıyoruz.
Ekibimizi Büyütüyoruz
Ekibimize, dünya pazarına rekabetçi ürünler sunma
hedefimizi gerçekleştirmek için takım arkadaşları
arıyoruz. Bu yolda bizimle azimle yürüyecek,
entegre devre ve RF tasarım konularında temel
bilgiye sahip veya tecrübeli adaylar, başvurularınızı
kariyer@atekmidas.com adresinden bize
ulaştırabilirsiniz.

mızdan
www.cervos.space
Nano uydular ve insansız hava araçları
üzerinde çalışan bir uzay ve havacılık
şirketiyiz. 2016 yılında Hacettepe
Üniversitesi İnsansız Hava Araçları
Topluluğu’nu kurarak serüvene başladık.
2017-2018 yıllarında ABD’de NASA’nın
düzenlediğin CANSAT Model Uydu
Yarışması’nda önce Dünya 9.’su, ardından
Dünya 4.’sü olduk. “Uydu sistemleri bu kadar
önemliyken neden ülkemizde böyle bir
çalışma yapmayalım?” dedik ve 2020 yılında
Bilkent CYBERPARK’ta CERVOS’u kurduk.
Vizyonumuz
CERVOS, geleceğin teknolojileri olan nano
uydular ve insansız hava sistemleri üzerinde ArGe çalışmaları yaparak ülkemizin bu alanda öncü
olmasını amaçlamaktadır.
Nano Uydu
Günümüzde hem askeri hem ticari hem de bilimsel
uydu misyonlarında nano uydular aktif olarak
rol oynuyor. Nano uydular, kütleleri yaklaşık 1-10
kg arasında olan uydulardır. “Küp uydu” olarak
da isimlendirilen nano uydular, büyük boyuttaki
uydular kadar geniş teknik yetenekleri sayesinde
günümüz uydu misyonlarının büyük kısmında
kullanılmaya başlandı. Nano uydular; uzay
araştırmaları, dünya gözlemi, tarım arazilerinin
gözlemi, hava ve deniz araçları trafiğinin

Kadir Serhat ALTINTIĞ
Kurucu Ortak

Berkay KÜÇÜKKILAVUZ
Kurucu Ortak

yönlendirilmesi, haritalama gibi pek çok alanda
kullanılıyor.
Uzay ve uydu teknolojileri alanında etkin bir rol
oynamayı amaçlayan ülkemizin bu hedefine
ulaşmasında nano uydular oldukça büyük önem taşıyor.
CERVOS olarak, nano uydu sistemlerinde ülkemize
faydalı olmak amacıyla çıktığımız bu serüvende
elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoryuz.
Yaptığımız yerli ve milli tasarımlarla, ülkemiz adına
kritik olan bu teknolojide özgün ürünler oluşturuyoruz.
Neler Yapıyoruz
Temel olarak nano uydular ve insansız hava araçları
için elektronik ve mekanik sistemler üzerinde
çalışıyoruz. Analog ve dijital devre tasarımı,
haberleşme sistemleri tasarımı, sensör tasarımı ve
üretiminin yanı sıra gömülü yazılım tasarımı, web
tabanlı yazılım tasarımı ve mekanik sistem tasarımı
ve üretimi yapmaktayız.
Hedeflerimiz
Ülkemizde de her geçen gün hızlanan uzay ve
havacılık çalışmaları devam ettikçe, biz de öncelikle
uydularımızı uzay ortamına gönderip, tüm dünyaya
ihracat yapmayı hedefliyoruz. Uzaya erişim
kolaylaştıkça, çok daha büyük projelere girişmek için
sabırsızlanıyoruz. Hatta bu projeler için
info@cervos.space adresinden bize ulaşarak
ekibimize katılabilirsiniz.
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Doç. Dr. Onur Can TÜRKER
Kurucu Ortak

2020 yılında TÜBİTAK BİGG 1512 programında
hibe alarak 2 ortak tarafından kurulan ECOWATT,
Türkiye’nin yeni, ekolojik peyzaj ve döngüsel
ekonomi modelini temel alan ilk teknoloji ve
Ar-Ge şirketi olarak Bilkent CYBERPARK’ta
faaliyetlerini sürdürüyor.

dönüştürülebiliyor. Şehirlerde ortaya çıkan gri su ve
kanalizasyon suları modüller için yakıt kaynağı olarak
kullanılarak, hem atık suların kalitelerinin artırılıp tekrar
kullanılması hem de herhangi bir fosil yakıt girdisi
olmadan peyzaj alanlarının bir kısmının ışıklandırılması
sağlanabiliyor.

Doğal sulaklarda süregelen biyo-elektrojenik
arındırma mekanizmasından ilham alarak
geliştirdiğimiz ECOWATT teknolojisi ile sıvı organik
atıkları yerinde biyoelektriğe çevirerek, atık bertaraf
maliyetlerinin ve aydınlatma giderlerinin azaltılmasını
sağlıyoruz. ECOWATT teknolojisinin uygulandığı yeşil
enerji modüllerine konulan sıvı organik maddeler,
modül bünyesine entegre edilen biyo-elektrojenik
arındırma mekanizması ve elektrojenik bakteriler
üzerinden herhangi bir ikincil atık ya da koku yayılımı
olmadan temiz enerjiye dönüştürülüyor. Bu sayede
kullanıcılara atıkların yakıt kaynağı olarak tekrar
değerlendirilebileceği, kaynak verimliliğinin ve
çevresel faydanın maksimumda tutulduğu, döngüsel
ekonomi modelinin uygulanabileceği yeni nesil bir atık
ve enerji yönetim stratejisi kazandırılıyor.

Teknoloji doğrulaması ve simülasyonları başarı ile
tamamlanan ve şirketimizin ilk ürünü olan mini yeşil
enerji modülünün demo modelinin birkaç ay içerisinde
ve 2021 sonunda ise nihai modelinin oluşturularak,
teknoloji tanıtımı ve işlevselliğinin gösterilmesi
amacıyla yatırımcılar, uzmanlar ve bireysel kullanıcılara
sunulması hedefleniyor. Yerinde gri/siyah su hasatı
ve bunların tekrar kullanılarak biyoelekrik üretimi ile
Ar-Ge faaliyetleri yoğun bir şekilde devam eden diğer iki
ürünümüz olan maksi ve mega yeşil enerji modüllerinin
de 2021-2022 yılında ticarileşmesi planlanıyor.

Yeşil enerji modülleri ile ev ve ofislerde ortaya
çıkan; çay, kahve, meyve suyu, bitkisel yağ kökenli
sıvı organik atıklar veya kompost sıvılar herhangi
bir çevre kirliliği yaratmadan yerinde biyoelektriğe
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Tüm yeşil modüllerinin bir arada kullanılmasıyla birlikte
kullanıcılar; fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltarak
maliyetlerini düşürecekleri ve çevre dostu uygulamalarla
karbon ayak izlerini azaltabilecekleri güçlü bir araca
sahip olabilecekler. Bu kapsamda şirketimizin temel
politikası olarak ülkemizdeki sıfır atık politikasını ve
dekarbonizasyon süreçlerini desteklemekle birlikte,
nitelikli ve Ar-Ge yönü kuvvetli insan gücü istihdam
etmeyi de hedefliyoruz.

Gonca ÇAMKERTEN
Kurucu Ortak

www.lmwatt.com

2020 yılının sonunda T.C Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından verilen Teknogirişim
Sermaye desteği ile CYBERPARK’ta kurulan
Lmwatt, kapalı alan tarım sistemlerinde
verimliliği artırarak, sürdürülebilir gıda
üretimini desteklemek için aydınlatmalar,
ürünler ve çözümler sunuyor.
Dünyada 2.6 milyar insan beslenmek için tarım
sistemlerine bağlı ancak tarım arazilerinin
azalması, çevre kirliliği gibi nedenlerle her geçen
gün tükettiğimiz gıdaların besin değerleri düşüyor,
sağlıksız beslenme oranları artıyor. Bunun önüne
geçebilmek için yetiştiricilik sistemlerinin, yani
üretimin akıllılaşması, optimize edilmesi gerekiyor.
Biz bu amaçla bitki gelişimine etki eden 3 ana
parametreyi; ışık, bitkinin yetiştirildiği ortam ve
ihtiyaç duyduğu besin değerlerini optimize etmek
için akıllı ürünler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz
IoT entegreli bu ürünleri de yapay zeka desteği
ile optimize edilmiş bitki yetiştirme verileriyle
karşılaştırarak kullanıcılarımıza çözümler
sunuyoruz. Güneşi simule eden akıllı aydınlatma

Engin Emrah SULA
Kurucu Ortak

sistemlerimizle farklı bitkilerin farklı dönemlerde
ihtiyaç duyduğu spektrum aralığında ışık
alabilmesini mümkün kılıyor, böylece kullanıcının
daha kısa sürede daha kaliteli hasat alabilmesini
sağlıyoruz. Bitki yetiştirme veri setimiz ile
kullanıcılarımıza doğru yetiştirme bilgilerini
sunarak hasat kayıplarını minimize ediyoruz. Bu
veri seti ile farklı tohum türlerinin de kapalı alan
tarım üretimine entegre edilmesini kolaylaştırıyor,
biyo-çeşitliliğin korunmasına destek oluyoruz.
Bitki odaklı yaklaşımımız ile sunduğumuz bütünsel
çözümler kullanıcı karlılığını artırırken, elektrik
tüketimini de optimize etmemizi sağlıyor.
2019’da çalışmaya başladığımızdan beri 4 farklı
ülkede 200’den fazla kullanıcımızdan gelen geri
dönüşler ile Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürüyor,
kullanıcı odaklı ürünlerimizi geliştiriyoruz.
Growth Circuit hızlandırıcı programında başarı
sağlamamızla başlayan girişimcilik serüvenimiz,
BIGG ve EWA’nın sağladığı desteklerle ivme
kazandı. Ürün gamımızı genişleterek hem kullanıcı
ölçeğinde hem üretici ölçeğinde müşterilerimizin
ihtiyaçlarını karşılayacak yalın çözümler ve süreçler
tasarlayarak büyümeye devam ediyoruz.
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www.nedmod.com
Öner DEMİRKOL
Kurucu

Nedmod, 2020 yılının sonlarında Bilkent
CYBERPARK’ta faaliyetlerine başlamış ve
henüz birinci yaşını doldurmamış çok yeni bir
girişim. Bilgi teknolojilerinin farklı alanlarında,
Ar-Ge odaklı bir yaklaşım ile yenilikçi ürün ve
hizmetleri hayata geçirmek için yola çıkmış
bulunuyoruz.

farklı alanlardaki yeni Ar-Ge projelerimiz üzerine
çalışmalarımız da sürüyor. Sadece Ar-Ge projelerinde
değil, sektör firmalarının yazılım teknolojileri
alanındaki proje ihtiyaçlarına; sahip olduğumuz
20 yılı aşkın sektör tecrübesiyle, ideal çözümler
üretebileceğimizi ve ekosisteme önemli bir katkı
sağlayabileceğimizi de düşünüyoruz.

Geniş bir teknoloji yelpazesinde ürün ve hizmet
üretimini hedeflemekle birlikte, odaklandığımız
öncelikli çalışma alanları; bilgi güvenliği, siber
güvenlik, IoT (nesnelerin interneti) sistemleri, akıllı
kart teknolojileri ve yüksek performanslı yazılım
çözümleri olarak öne çıkıyor.

Henüz yolun başındayız ama önemli bir vizyonumuz
var. Nedmod, yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri ile global
ölçekte ve pazar odaklı ürün geliştirme yaklaşımına
sahip olarak, müşterileri için değer yaratan, sunduğu
çözümler ile ülke ekonomisine katkı sağlayan,
kurumsal ve global bir şirket olma vizyonuyla
hareket ediyor.

Bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında özel
ihtiyaçları karşılayacak, yazılım tabanlı ve
donanımla entegre ilk Ar-Ge ürünlerimiz üzerinde
çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2021
yılında projelerin tamamlanmasıyla birlikte, ortaya
çıkan ürünlerin hem ticarileştirme hem de piyasaya
sunulması çalışmalarını başlatacağız. Bununla
birlikte, yine 2021 yılı içinde başlatmayı planladığımız
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Yeni fikirlerin teşvik edildiği pozitif bir çalışma
ortamında, yazılım teknolojileri alanında kendisini
ve işini geliştirmeye istekli, yeniliklere açık,
sorumluluk sahibi çalışma arkadaşlarıyla birlikte
üretmeye ve birlikte gelişmeye inanıyoruz. İlgilenen
adaylar ik@nedmod.com adresinden başvurularını
gerçekleştirebilirler.

www.nexizon.com.tr
Berkehan TÜRK
Kurucu Ortak, CEO

nexizon, 2020 yılının Kasım ayında Bilkent
CYBERPARK’ta faaliyete geçti. Markamız,
kurulumundan hemen sonra ilk yatırımını
alarak, sektöre hızlı bir giriş yaptı. Yapay zeka ve
derin öğrenme algoritmaları ile görüntü işleme
teknolojileri üzerine yenilikçi ürünler üreten
firmamız, müşterilerine bu alanda özelleşmiş
SaaS çözümleri sunuyor. Farklı sektörlerden
müşterilere hizmet veren markamız; kalite
kontrolden iş güvenliğine, personel verimlilik
analizinden süreç takibine kadar birçok alanda
ürünler üretmektedir.
nexizon markası olarak, müşterilerimize hazır ürünler
satmak yerine, işletmelerine özel görüntü işleme
teknolojileri ile hangi süreçlerini iyileştirebileceklerini
anlatıyoruz. Şu ana kadar özellikle kapalı çalışma
alanlarına yönelik çözümler ürettik ve bu süreçte
müşterilerimizden topladığımız taleplerin genellikle
birbirlerine benzer olduğunu gördük. Dolayısıyla bu
ürünlerin geliştirilme süreleri de her yeni müşterimiz
için gittikçe azalıyor. Ayrıca sistemimizin altyapısal
olarak bize sağladığı olanaklar ve bir SaaS hizmeti
olmamız sebebiyle sürekli olarak gelişen modeller
tasarlıyoruz. Geliştirdiğimiz ürünleri de web,
mobil ve API olarak farklı platformlar üzerinden
müşterilerimize sunuyoruz.

Markamızı rakiplerinden farklı kılan en önemli
özelliklerden biri; herhangi bir donanımsal altyapı
değişikliğine gerek duymadan, işletmelerin mevcut
güvenlik kamera sistemlerine entegre olabilen
ürünler geliştirmesidir. Bu sayede müşterilere sunulan
ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi, uzaktan
kurulum ve bakım imkanı sağlanması ve kurulum
maliyetlerinin olmaması yönünden büyük avantaj
sağlıyoruz.
Projenin devamında, işletmelerin kameralarına dair
belirli parametreleri girip, istedikleri yapay zeka
modelini seçerek kolayca kullanmaya başlayacakları
bir yapay zeka web platformunu hedefliyoruz. Bu
amaca ulaşmak için öncelikli olarak farklı sektörlere
ürünler sunmayı ve böylece hizmet yelpazemizi
genişletmeyi planlıyoruz.
Devam etmekte olan projelerimiz hakkında detaylı
bilgi almak için veya Ar-Ge ekibimizin bir parçası
olmak için bize info@nexizon.com.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Volkan BOZAY
CEO

www.turkcimento.org.tr
TÜRKÇİMENTO AR-GE ENSTİTÜSÜ
1978 yılında kurulan, 2008 yılından bu yana
Bilkent CYBERPARK’ta yer alan TÜRKÇİMENTO
Ar-Ge Enstitüsü, çimento ve benzeri
malzemelerde ulusal/uluslararası standartlarda
veya işletme içerisinde geliştirilmiş metotlar ile
analiz hizmeti vermekte ve çimento ve beton
endüstrisine güncel yaklaşımlarla projeler
yaparak yeni ürün ve hizmetler sunmaktadır.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak
deneysel tecrübelerimizin de birikimiyle dünyadaki
gelişmeleri yakından takip ediyor, laboratuvarlarımızı
daha da geliştirip kapasitesini genişleterek en iyi
hizmeti sunmayı hedefliyoruz.
Ar-Ge Merkezleri ve Üniversiteler ile güçlü iş birliği
ilişkileri, rekabetçi ortamda gücümüzü artırmak
için Laboratuvarlar Arası Test Programı (LTP)
düzenlenmesi, kalibrasyon hizmetleri ve danışmanlık
hizmetleri ile sektöre değer katıyoruz.
Bugüne kadar ürettiğimiz birçok proje, yapı
endüstrisine ışık tutarak ulusal ve uluslararası
platformlarda döngüsel ekonomi, atık geri
dönüşümü, farklı tipte çimento üretim çalışmaları,
çimento ve beton özelliklerine etki eden
malzemeler, çimento katkıları, karbon yakalama
gibi çeşitlendirebileceğimiz birçok konuda çözümler
sunmuştur. Uluslararası başvurduğumuz projelerden
ikisi Avrupa Komisyonu tarafından UFUK2020
kapsamında fonlanmaya hak kazanmıştır.
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Ar-Ge Enstitüsünün, günümüzün öne çıkan
başlıklarından endüstriyel simbiyoz ve karbon
yakalama üzerine iki farklı projeden birisi olan
FISSAC Projesi (Sürdürülebilir Kaynak Yoğun
Endüstriler İçin Genişletilmiş Yapı Değer Zinciri
Üzerinden Endüstriyel Simbiyozun Teşvik Edilmesi)
başarı hikayesi oldu. FISSAC projesinde, çelik, cam,
seramik, alüminyum, plastik sanayilerinden çıkan
atıkların ve/veya yan ürünlerin çimento, beton,
seramik ve plastik sektöründeki üretim süreçlerinde
kullanılarak sıfır atık yaklaşımı ile birlikte döngüsel
ekonomi yaratmak hedeflendi. Proje sayesinde
hem enerji tüketiminin düşürülmesi hem de
endüstriyel yan ürünlerin doğal malzemeler yerine
kullanılmasıyla sıfır atık yaklaşımını uygulamak
mümkün oluyor.
Karbon yakalama teknolojilerinin geliştirilmesi
üzerine olan MOF4AIR Projesi (Güç üretimi
ve Enerji Yoğun Endüstrilerde Karbon Dioksit
Adsorpsiyon Prosesleri için Metal Organik Kafes
Yapılar) ise günümüzün en önemli konularından
olan sera gazlarının atmosferde azaltılmasına
yönelik atılan adımlardan birine örnek teşkil ediyor.
Günümüzde karbon nötr geleceği hedefleyen
atılımlar yapılıyor. Biz de bu proje ile yeni bir
teknoloji ile karbondioksitin uygun maliyetli olarak
yakalanmasını hedefliyoruz.
Tüm hizmetlerimiz ve araştırmalarımız ile yapı
sektörü başta olmak üzere tüm endüstrilere yeni
hizmet ve ürünler sunmaya devam ediyoruz.

SEKTÖREL
Buluşmalar

Yapay Zeka Makine Öğrenmesi

Oyun Teknolojileri

Sağlık Teknolojileri

Finansal Teknolojiler

Siber Güvenlik

CYBERPARK
“Sektörel Buluşma Günleri” Serisi
Bölgede yer alan aynı sektördeki firmaları bir araya getirerek olası iş birliklerine
yönelik ortam hazırlamak, firmalar arası etkileşimi artırmak için hazırlanan ve
her ay farklı bir sektörü konu eden “CYBERPARK Sektörel Buluşma Günleri”nde
5. tur tamamlandı.
Programda ilgili alanlarda faaliyet
gösteren tüm katılımcılar, firma
ve projeleri hakkında bilgiler
veriyor. Ayrıca örnek ve ilham
olabilmesi adına farklı sektörde
faaliyet gösteren firmaların ortak
noktada buluşma yöntemlerinden
bahsedilerek iş birliği sayısının
artması hedefleniyor.

Şimdiye kadar yapay zeka ve makine öğrenmesi, oyun
teknolojisi, siber güvenlik, sağlık teknolojileri ve finansal
teknolojiler başlıklarını ele alan CYBERPARK, gelecek aylarda
aşağıdaki konuları ele almayı planlıyor;
•
•
•
•
•
•

Havacılık ve Uzay
Savunma Sanayii
Akıllı Şehirler
Telekomünikasyon
Çevre ve Tarım
Büyük Veri ve Veri Madenciliği
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Basından
Bilkent CYBERPARK

BİGG MARKA İLE FİKİRLER
GİRİŞİME DÖNÜŞÜYOR

Bilkent CYBERPARK, 5 yıldır
BİGG MARKA programıyla
girişimcilerin iş fikirlerini haya
ta geçirmelerine destek oluyo
r.
Programın yeni dönem için
son başvuru tarihi 5 Mart 2021
.

B

ilkent CYBERPARK’ın 5 yıldır aralıksız
olarak
TÜBİTAK 1512 BİGG Uygulayıcı
Kuruluş görevinde yürütmüş
olduğu BİGG MARKA
programı, girişimcilerin
teknoloji tabanlı ve yenilik odaklı
iş fikirlerini nitelikli birer iş planına
dönüştürüp 200 bin TL hibe alarak
şirket kurmasına destek oluyor. Bugüne
kadar toplamda 62 girişimcinin yaklaşık
11 milyon TL hibe alarak şirketleş
mesine
destek olan BİGG MARKA program
ına,
iş fikrine güvenen ve nitelikli tüm
girişimci
adaylarının katılması için son başvuru
tarihi
5 Mart 2021.
Girişimcilik ekosisteminde yer almak
isteyen
500’ün üzerinde girişimciyi program
a kabul
ederek zengin içerikli eğitim, birebir
mentorluk ve ön
prototipleme desteklerinden faydalan
malarını sağlayan
BİGG MARKA, 2020 yılı itibarıyl
a Türkiye genelinde
girişimcilere erişmek için Pamukk
ale Teknokent ve Konya
Teknokent iş birlikleri gerçekleştirdi.
Girişimcilere iş fikirlerini geliştirip
ticarileşme yolunda
sunacağı hizmetlerle destek olmayı
hedefleyen BİGG
MARKA’nın, mart-mayıs aylarınd
a gerçekleşecek yeni
döneminde yer almak isteyen girişimc
iler, lisans son
sınıf öğrencisi veya mezunu, yüksek
lisans öğrencisi veya
mezunu, doktora öğrencisi veya mezunu
olması koşuluyla
başvuru yapabiliyor. Programa, akıllı
ulaşım, enerji ve
temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemle
ri, iletişim ve
sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam,
sürdürülebilir tarım
ve beslenme başlıklarından iş fikirleri
kabul ediliyor.

200 BİN TL HİBE

Yeni çağrı döneminde de BİGG MARK
A, girişimcinin
ihtiyacına göre kurgulanmış tamamı
online olarak
gerçekleşecek eğitim ve birebir mentorl
uk olanaklarıyla, iş
16
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Start Up 2021

fikirlerini nitelikli ve ticarileşebilir
birer iş planına
dönüştürme sürecinde; iş planı, sunum,
temel finans,
şirketleşme, iş hukuku, fikri mülkiye
t hakları gibi konuları
içeren kapsamlı eğitimlerle girişimc
ileri destekleyecek.
Girişimcilerin hayallerine giden yolda
destek olan BİGG
MARKA, sunduğu tüm fırsatlara
ek olarak, Türkiye’nin
önde gelen yatırım ağlarıyla iş birliği
gerçekleştirerek,
girişimci adaylarının erken aşamad
a yatırımcı görüşmeleri
alanında deneyim kazanmasını hedefliy
or. Bu iş birliği
kapsamında DCP, Vestel Ventures,
Inventram, Startupfon
ve Collective Spark yatırımcılarıyla
görüşme fırsatı
elde eden girişimcilerin, sürdürülebilir
bir ticarileşme
modeli kurgulaması amaçlanıyor. Bilkent
Teknoloji
Transfer Ofisi’nin (Bilkent TTO)
de desteğiyle yürütülen
programda, üniversite-sanayi iş birliğini
güçlendirmek
amacıyla akademisyen girişimcilere
özel birebir
mentorluklar da sağlanıyor. İş fikrine
güvenen ve 200 bin
TL hibe alarak şirketleşmek isteyen
girişimci adayları,
detaylı bilgi için biggmarka@cyberpark.c
om.tr adresine
e-mail gönderebilir ve biggmarka.cybe
rpark.com.tr web
sitesinden başvurularını yapabilir.
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Bızden

Yunus Emre ŞENOĞLU
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölümü’nden 2019 yılında mezun olan Yunus Emre ŞENOĞLU,
2021 yılı itibari ile Raporlama Veri Analiz Uzman Yardımcısı
olarak Bilkent CYBERPARK ailesine katıldı.
Yunus Emre, Operasyon Destek Hizmetleri Müdürlüğü
bünyesinde veri analiz konusunda destek sağlıyor.
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Aramıza
Yeni
Katılanlar
DATAMATE
YAZILIM A.Ş.

CODE2
APPSLAB
MEDYA YAZILIM SANAYİ VE
TEKNOLOJİ A.Ş.

AEROS
HAVACILIK MÜHENDİSLİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YAZILIM A.Ş.

Yazılım

Yazılım

Oyun

Havacılık

FİNKOTO
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Bilişim Teknolojileri

HYPERNOVA
TEKNOLOJİ OYUN BİLİŞİM VE
DANIŞMANLIK A.Ş.

Oyun

NDG STUDIO

SHOPSIDE

YAZILIM SAN. TİC. A.Ş.

YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Oyun

Yazılım

TOMBOPRINT
YAZILIM A.Ş.

Yazılım

TRACTUS
TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş.

Bilgisayar ve İletişim
Teknolojileri / Yazılım

VEKTORA
YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Yazılım

YEYSOFT
YAZILIM A.Ş.

Oyun, Eğitim
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Bilkent CYBERPARK ve TTGV’nin lisanslı programı UTTP*, teknoloji ticarileştirme alanında Türkiye’de gerçekleşen ilk uzun
soluklu sertifikasyon programı olmakla birlikte 2013 yılından bugüne 700'ün üzerinde başvuru almış ve 200’e yakın mezun
vermiştir.
Amerikalı teknoloji transferi uzmanlarınca verilen ve eğitim dili İngilizce olan UTTP’ye seçilecek 40 katılımcı; 1 girişimci ve 3
teknoloji transferi uzmanı olacak şekilde 4 kişilik gruplar halinde vaka bazlı yoğun bir teknoloji ticarileştirme programında
yer alacaktır.
2021 için hazırlıklara başlanan UTTP’de bu sene USİMP iş birliğinde bir yenilik yapılarak program katılımcılarına RTTP**
Sertifikasına yönelik puan verilmesi planlanmaktadır.
*Online program hakkında detaylı bilgiye www.cyberpark.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
**RTTP; Teknoloji Transfer Uzmanı mesleğinin uluslararası tanınırlığı ve sertifikasyonudur. RTTP puanı ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, en kısa sürede netleşecektir.

UTTP
Teknoloji Uzmanı Başvuruları
TTO Görevlileri
Kuluçka merkezi uzmanları/yöneticileri
Yatırımcılar
Ar-ge ve inovasyon uzmanları
Bölgesel kalkınma girişimcilik & inovasyon
politikaları çalışanları
Girişimci Başvuruları
Ticarileşebilecek bir ürün / proje sahibi teknoloji
girişimcileri
Akademik araştırmacılar
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