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Önsöz

Değerli Paydaşlarımız, 

CyberSpot dergimizin 25. sayısını sizlerle buluşturmaktan mutluluk 
duyuyoruz.

Bu sayımızda, son zamanlarda oldukça popüler hale gelen “Metaverse” 
kavramını ele aldık. Teknoloji ve inovasyonun gelişim hızı arttıkça “yıkıcı 
teknolojiler” de arka arkaya hayatımızdaki yerini alıyor. Bu teknolojilerin 
gereksinimlerini, sağlayacakları avantajları, kısacası tüm etkilerini; teknoloji 
üreticileri, akademisyenler ve yatırımcılar gibi farklı otoritelerin bakış 
açılarından faydalanarak sizlerle buluşturmak istedik. 

En basit haliyle sanal bir dünya, evren ya da sanal ile gerçek dünyanın 
birleşimi olarak tanımlayabileceğimiz “Metaverse” (Meta Universe) 
kavramı; insanların iki veya üç boyutlu dijital platformlarda etkileşime 
geçebilmesi temeline dayanmaktadır. Teknolojik altyapı olarak bakıldığında; 
sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve simülasyonlar bu kavramın temel 
taşları olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten var olan bu teknolojilere oyun 
teknolojilerinin eklenmesiyle ortaya çıkan ve çok da yeni olmayan bir teknoloji 
olarak algılanabilir. Yani alt teknolojileri ve mantığı ile aslında uzun süredir 
hayatımızda olan “Metaverse”, birkaç ay önce Facebook’un ismini Meta olarak 
değiştirmesiyle bir olguyu tarif eder hale gelerek popülerlik kazandı. 

En basit uygulamalara bakacak olursak; evde otururken, sınıfta derslere 
katılabileceğiz. Bu esnada sınıf ortamını, kimin nerede oturduğunu, ders veren 
hocayı görebileceğiz. Ya da ofiste iken bir yere gitmeden sanal ortamda bir 
toplantı odasında farklı şirketlerden kişiler ile toplantıya katılabileceğiz. Bu 
esnada toplantı masası, sandalyeler, kimin nerede oturduğu, önümüzdeki 
not defterleri, söz almak için el kaldırmalar vs. her şeyi gerçek dünyada gibi 
yaşayabileceğiz. Hatta avatarlar ile kişilerin yüzleri de gerçek hayatı yansıtacak 
kadar iyi tasarlanabiliyor. 

Eğitim, alışveriş, eğlence, sanat, oyun ve gayrimenkul gibi birçok sektör 
de “Metaverse” ile yeniden şekillenebilir. Sevdiğiniz sanatçının dünyanın 
öbür ucundaki konserine bilet alarak evinizden katıldığınızı, satın alacağınız 
eve “Metaverse” aracılığıyla fiziksel olarak gitmeden bakabileceğinizi 
ve satın alabileceğinizi, avatarınız ile bir restorana giderek yeni insanlar 
ile tanışabileceğinizi ve onlara sanal ortamda gerçek parayla yemek 
ısmarlayabileceğinizi, kıyafet alışverişinizi mağazalara gitmeden evinizden, 
hem de satın almayı planladığınız kıyafetin üzerinizde nasıl durduğunu 
görerek yapabildiğinizi düşününce değişimin kaçınılmaz olduğunu görebiliriz. 

Tabii her inovasyon, her değişim başlığı için en kritik soru; insanlar bu 
teknolojiyi sahiplenip kullanmaya devam edecek mi, yoksa geçici bir trend mi 
olacak?

“Metaverse” için olmazsa olmaz unsurların iyileştirilmesi ve bu unsurlara 
erişimin kolaylaştırılması bu teknolojinin yayılmasında kilit rol oynayacaktır. 
Bu unsurları VR gözlükler, yüksek internet hızı, yüksek performanslı işlemciler,  
diğer gerekli donanımlar ve tabii ki dolu bir içerik olarak sıralayabiliriz. 
Siber güvenlik konu başlıklarının da oldukça önem kazanacağının ve sürekli 
iyileştirilmesi gerekeceğinin de altını çizmek isterim. 

Alternatif sanal evrenlerde bir gezintiye çıkmak üzere keyifli okumalar dilerim. 

Faruk İNALTEKİN
Genel Müdür
Bilkent CYBERPARK

“Tabii her inovasyon, 
her değişim başlığı 

için en kritik 
soru; insanlar bu 

teknolojiyi sahiplenip 
kullanmaya devam 

edecek mi, yoksa 
geçici bir trend mi 

olacak?”

9 Şubat 2022, Çarşamba günü Bilkent Üniversitesi öğrencilerine, 

GE 401 - 402 Yenilikçi Tasarım ve Girişimcilik dersi kapsamında 

“Teknoloji Tabanlı Girişimcilik” konulu bir sunum yaparak 

girişimcilik ekosistemini ve BİGG MARKA programını anlattık.

Teknoloji Tabanlı 
Girişimcilik Sunumu
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BİGG MARKA programında, 
girişimcilerin iş fikri özelinde 

sektör lideri firmalardan 
dikey mentorluk aldıklarını 

biliyor muydunuz?

BİGG MARKA
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Bugüne kadar 85 girişimcinin toplamda 15.1 
milyon TL’ye yakın hibe almasını sağlayan BİGG 
MARKA, girişimci adaylarının şirketleşmesine 
ve hayallerini gerçekleştirmesine destek 
sağlıyor. Girişimciliğin tabana yayılarak ön lisans, 
lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin ve 
mezunlarının iş fikirleriyle başvurabildiği BİGG 
MARKA programında; temel girişimcilik eğitimleri, 
bire bir mentorluklar, yatırımcı görüşmeleri, sektör 
lideri firmalar ile teknoloji doğrulama ve müşteri 
görüşme seansları sağlanarak adayları girişimcilik 
ekosistemine kazandırmak hedefleniyor.

BİGG MARKA’nın yeni döneminde, başvuru 
sürecinin tamamlanmasının ardından teknoloji 
tabanlı iş fikirleriyle fark yaratacak girişimci 
adayları değerlendirildi ve başvurular arasından 
programa uygun nitelikte olanlar seçilerek Bilgi 
Günü Etkinliği’ne davet edildi. Etkinlikte, program 
içeriği, programda yer alacak eğitim ve bire bir 
mentorluk süreçleri hakkında detaylı bilgiler 
aktarıldı.

İki ay boyunca BİGG MARKA iş planı yazma 
kampına katılmaya hak kazanan tüm 
girişimcilerimize başarılar dileriz!

BİGG MARKA 
Girişimcileri 
Yeni Döneme 
Başladı!

Türkiye’nin farklı şehirlerinden 

teknoloji tabanlı ve yenilik odaklı 

iş fikri olan girişimciler, ön elemeyi 

geçerek 28 Şubat 2022 tarihinde  

Bilgi Günü Etkinliği’nde buluştu.

Bilkent CYBERPARK’ın Uygulayıcı Kuruluş 
olarak Pamukkale Teknokent ve Konya 
Teknokent iş birliğinde yürüttüğü BİGG 
MARKA programının yeni dönemi başladı.



DİJİTAL EVREN:
Metaverse

• Metaverse kavramını açıklayabilir misiniz?
• Metaverse kavramını diğer teknolojilerden ayrıştıran özellikleri nelerdir?  
• Metaverse hangi alanlarda kullanılacak?
• Sosyal hayata ne gibi etkileri olacağını düşünüyorsunuz?
• İş hayatına ne gibi etkileri olacağını düşünüyorsunuz?
• Adaptasyon sürecinin önündeki engeller neler olabilir?
• Eğitim sektörüne nasıl etkileri olacağını düşünüyorsunuz?
• Perakende sektörüne nasıl etkileri olacağını düşünüyorsunuz?
• Metaverse’in son dönemde yoğun ilgi görme sebepleri nelerdir?
• Metaverse sonrası ortaya çıkacak yeni iş kolları neler olabilir?
• Daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek tasarlanırken yazılım bunun neresinde yer alıyor?

Yeni teknoloji başlıklarından biri olan “Metaverse” kavramını; 
teknoloji üreticileri, akademisyenler ve yatırımcılarla konuştuk:

Spot 
Dosya

Bilkent CYBERPARK tarafından yürütülen DOPING INVEST CAMP programı 
çerçevesinde Ankara’da yer alan teknokent firmaları, Türkiye’nin önde gelen 
yatırımcıları ile buluştu.

Ankara Teknoloji Girişimcileri, 
Türkiye’nin Öncü Yatırımcıları 
ile DOPING INVEST CAMP’de 
Buluştu!

Teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemini 
desteklemeye yönelik programlar tasarlayan 
Bilkent CYBERPARK, girişimciler ve yatırımcılar 
arasında sinerji oluşturarak katma değer sunmaya 
DOPING INVEST CAMP programı ile devam ediyor. 
İleri teknolojik ürünler geliştiren girişimcilere 
her zaman destek olan Bilkent CYBERPARK, bu 
programla girişimciler ile yatırımcılar arasındaki 
mesafeyi ortadan kaldırarak ekosistemi 
güçlendirmeyi hedefliyor. 

Yatırım ihtiyacı olan ve yatırımcıya ulaşmakta 
zorluk çeken Ankara girişimcileri, Türkiye’nin 
önde gelen yatırımcı kuruluşları ile 21-24 Şubat 
2022 tarihleri arasında bir araya geldi. Çevrim içi 
olarak düzenlenen programda firmalar; Türkiye’de 
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Doping Invest Camp  
kapsamında toplam 260’ın 

üzerinde bire bir  
yatırımcı - girişimci  

buluşması yapıldığını  
biliyor muydunuz?

alanında öncü 18 yatırım ağı, yatırımcı portföyleri 
doğrultusunda uygun olarak değerlendirilen 
40 teknoloji tabanlı girişimci ile eşleşerek her 
gün farklı yatırımcılar ile bire bir görüşmeler 
gerçekleştirdi. Yerli yatırım fonlarının yanı sıra 
yabancı kaynaklı fonları da bünyesinde barındıran 
yatırımcı kuruluşların yer aldığı programda 
120’nin üzerinde bire bir görüşme gerçekleştirildi. 
Bilkent CYBERPARK, teknoloji tabanlı girişimcilik 
ekosistemine katkı sağlamaya DOPING INVEST 
CAMP ve yürüttüğü çeşitli programlar ile devam 
edecek.

DOPING INVEST CAMP programı kapsamında 
destek olan tüm yatırım ağlarına ve programa ilgi 
gösteren girişimcilere teşekkür ederiz.

Yeni teknoloji başlıklarından biri olan “Metaverse” 

kavramını; teknoloji üreticileri, akademisyenler ve 

yatırımcılarla konuştuk.



Metaverse kavramını açıklayabilir misiniz?

Metaverse son zamanlarda adı çokça duyulan ve çok 
ilgi gören bir kavram. Bu kavramın son zamanlarda 
bu kadar duyulmasının bir nedeni de Facebook 
şirketinin adının “Meta” olarak değiştirilmesi oldu. 
Aslında kavramın kendisi çok daha eski bir esere 
-Neal Stephenson’un 1992 tarihli Snow Crash 
kitabına- dayanıyor. Kitapta artırılmış gerçekliğin ve 
sanal gerçekliğin internet ortamında paylaşıldığı bir 
dünya anlatılıyor. Son yıllarda bizler Metaverse’ü, 
bu kurgudaki üç boyutlu sanal dünya vizyonunun 
ötesine geçirerek etkileşimli sanal ortamlar inşa 
etmeye başladık. Bu sanal etkileşimleri sağlayan ve 
fiziksel olarak var olan nesnelerden ve bireylerden, 
arayüzlerden ve ağların özelliklerinden yararlanarak 
Metaverse’ü genişlettik ve genişletmeye devam 
ediyoruz.

Kısacası Metaverse, sanal ve gerçek dünyanın bir 
füzyonudur; iki dünyanın birleşimidir. Bu birleşim 
sayesinde bizler 1’lerden ve 0’lardan oluşan sanal 
dünya ile gerçek hücrelerden oluşan canlıların 
dünyasını belirli ölçülerde deneyimleyebiliriz. Şunu 
da belirtmekte yarar var; Metaverse artırılmış ya 
da sanal gerçeklik demek değil. Metaverse, bu 
teknolojilerin de desteklediği devasa bir sanal toplum 
inşası, küresel ama dijital bir köy gibidir. 

Metaverse kavramını diğer teknolojilerden 
ayrıştıran özellikleri nelerdir? 

Her şeyden önce Metaverse bir teknoloji değil, bir 
platform diyebiliriz. Metaverse’ü diğer kavramlardan 
ayıran en önemli özellik Metaverse evrenlerinin, sınırları 
ve sınırlamaları ortadan kaldırması olabilir. İnsan 
yapımı teknolojiler yazılım veya donanımları imkan 
verdiği ölçüde kullanılabilirken Metaverse’ün bir kavram 
ve platform olarak sınırları yok. Teoride Metaverse 
evrenlerinde kodlayarak her şeyi yapmanız mümkün; 
arkadaşlarınızla sohbet edebilir, oyunlar oynayabilir 
veya alışveriş yapabilirsiniz. AR ve VR gibi teknolojilerle 
genişletilmesi mümkün olan Metaverse’e, sadece bir 
bilgisayar ve internet bağlantısı ile erişilebilir.

Metaverse hangi alanlarda kullanılacak?

Metaverse iktisattan sağlığa aklınıza gelen her alanda 
hayatımıza dahil olabilecek bir kavram. Nasıl ki internet 
hayatımıza girmeye başladıktan sonra hayatımızın bir 
parçası haline geldi, Metaverse de belli bir süreden sonra 
öyle olacak. İlk başlarda kullanılan alanların ötesine de 
geçerek hayatımızı çevrelemeye başlayacak.

Örneğin, ekonomi anlayışımız şimdiden değişmeye 
başladı; sanal para birimleri ve token’lar ile yeni bir “token 
ekonomisi” doğuyor. Yeni bir iktisadi yorumla karşı karşıya 
kalıyoruz. Sağlık alanı da teşhis ve tedavi süreçlerinde 
Metaverse ile değişime uğrayacak. Düşünelim ki, 
Covid-19 gibi bulaş riski olan bir salgınla karşı karşıyayız. 
Metaverse evreninde gerçekleşebilecek bir tanı-tedavi 
yöntemi ile bulaş risklerini azaltabiliriz, zamandan 
tasarruf edebiliriz, istediğimiz doktorlar istediğimiz yerde 
görüşebiliriz. Birkaç örnek vererek yanıtladığımız sorunun 
aslında daha uzun yanıtı var diyebilirim çünkü Metaverse 
hayatımızın her alanında bizi etkileyecek.
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Erdem ERKUL

Cerebrum
Kurucu

Sosyal hayata ne gibi etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Web 2.0 ile birlikte hayatımıza giren sosyal medya ve 
çevrim içi sosyal topluluklarla olan etkileşimimiz Web 3.0 
ve Metaverse ile daha da artacak. Şimdiden Decentraland 
gibi çeşitli Metaverse platformları, avatarlar aracılığıyla 
insanları sanal dünyada bir araya getirmeye başladı. Bu 
sanal dünyalarda sanal toplulukların içinde yer almaya 
başlandıkça sosyal hayat sanal evrende daha etkin 
olabilir. 

Başka bir sosyal hayat alanı olarak kültürel etkinlikleri 
düşünebiliriz. Web 3.0 ve Metaverse’ün gelişmesi 
ile birlikte kültürün şekil değiştirdiğini ve yeni bir 
kültürün doğuşunu görüyoruz. Bu kültürel değişimler 
sosyal hayata pek çok yerden müdahale edecek ve 
şekillendirecek. Örneğin, Metaverse evrenlerinde 
binlerce kişinin katılabileceği konserler, sergiler, müze 
etkinlikleri, sanal geziler ve sanal festivaller gibi 
sanal kültürel etkinlikler düzenlenebilecek. Bu sanal 
etkinlikler sonucunda da sanal bir sosyalleşmeden söz 
ediyor olacağız. Örneğin, Güney Kore’nin başkenti Seul, 
Metaverse kenti olmaya hazırlanıyor ve bu proje için 3 
milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Yeni bir meta-kültür 
turizmi ile evinizde iken Seul sokaklarında sosyal hayata 
katılabileceksiniz.

İş hayatına ne gibi etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Metaverse evrenleri, bazı firmaların uzun bir süredir 
uyguladığı ancak herkes tarafından pandemi ile birlikte 
uygulanması zorunlu hale gelen uzaktan çalışma 
yöntemini daha verimli hale getirebilir. Covid-19 
salgını ile aslında bizler gördük ki uzak mesafeden 
de çalışabiliyoruz. Yani, hibrit ve uzaktan çalışma iş 
modellerine aşina olmaya başladık ve bu aşinalık 

Metaverse ile daha da artacak. Sanal sosyalleşmenin 
de artıları kendi içerisinde zamanla meyvesini vermeye 
başladıkça takım çalışmalarındaki etkili iletişim daha 
verimli olacaktır. Fiziksel ofislerin, fiziksel-yüz yüze 
görüşmelerin azaldığına tanık olacağız.

Sanal toplantılar, sanal görüşmeler ve hibrit-uzaktan 
çalışma modelleri ile birlikte daha merkeziyetsiz ve 
özgür bir iş hayatı bizi bekliyor olabilir. Örneğin, ofise 
gitmek için bir saat önceden kalkıp yarım saatinizi 
yolda geçirmeniz gerekmeyecek; bu vaktin yerini 
dilediğiniz gibi doldurabileceksiniz veya iş görüşmeleri 
ve toplantılar için şehir dışına/ülke dışına çıkmadan da 
iş görüşmelerinizi- toplantılarınızı sanal ofislerinizde 
gerçekleştirebileceksiniz. Özellikle zamandan büyük 
tasarruf sağlanacağını düşünüyorum.

Adaptasyon sürecinin önündeki engeller neler 
olabilir?

Eğitim sektörüne nasıl etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Salgınla birlikte iş hayatındaki değişimlerin yanı sıra 
uzaktan eğitim modeline de aşina bir hale geldik. Bundan 
sonra da Metaverse ile birlikte harmanlanacak eğitim 
modelleri eğitim sektörüne farklı tatlar katacaktır. 
Özellikle tıp eğitimindeki pratik ve uygulama eksikliği 
Metaverse’teki eğitimlerle ortadan kalkabilir. Ders pratiği 
açısından sanal gerçeklik sayesinde daha fazla deneyi 
ve laboratuvar çalışmasını gerçekleştirebilir, derslerin 
verimini artırabiliriz. Tarih ve coğrafya ile ilgili dersler 
Metaverse’te derslerin konusu olan ortamlarda ve zaman 
dilimlerinde kurgulanacak senaryolarla daha gerçekçi bir 
şekilde işlenerek, öğrencilerin edindiği deneyimler daha 
akılda kalıcı olabilir. Fiziksel koşulların ötesinde buluşulan 
sanal dünya sayesinde öğretmenler ve öğrenciler 
arasındaki iletişimin de sınırları ortadan kalkmış olur.

Perakende sektörüne nasıl etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Sanala taşınmaya başlayan satış, alışveriş ve perakende 
sektöründe de sanal gayrimenkullerin, sanal moda 
anlayışının, sanal avatarların ve sanal konutların veya 
sanal taşıtların kendi değerleri olacak ve bunlar -doğal 
olarak- alışverişi ve perakende satışı etkileyecek. Bu 
sayede meta-veriye yatırım yapan kişilerin Metaverse’te 
kendi işlerinin ve mülklerinin olması kaçınılmaz olabilir. 
Web 3.0’ın ve VR / AR gibi teknolojilerin Metaverse’ü 
giderek daha çok desteklemesi ile Metaverse evreninde 
yapılacak satışlarda büyük artışlar görülebilir. Fiziksel 
olarak var olmayan işletmeler kurulabilecek ve hatta 
fiziksel olarak var olmayan bu işletmeler için ortaklık 
fırsatları gelişecek.
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Metaverse’in son dönemde yoğun ilgi görme 
sebepleri nelerdir?

Metaverse sonrası ortaya çıkacak yeni iş kolları 
neler olabilir?

Pek çok yeni iş kolu bizi bekliyor. Örneğin, 
Metaverse evrenindeki herhangi bir işlemde 
kullanılacak NFT’lerin ve sanal para birimlerinin 
siber güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. 
Kişisel bilgilerin korunması, kötüye kullanılmaması, 
bilişim teknolojileri güvenliğinin sağlanması ve 
yazılımlarının geliştirilmesi için bilgi güvenliği 
analizcileri ve veri bilimciler hayatımızın önemli bir 
konumunda olacaklar. Ayrıca Metaverse hukukunun 
doğması sonucunda meta-hukukçular ve Metaverse 
hukukçuluğu için uzmanlaşan avukatlara büyük ilgi 
olacaktır.

Öte yandan sanal bir topluluk içinde de olsak sanal 
topluluğun bir düzene ve kurala ihtiyacı olacaktır. 
Bundan dolayı da Metaverse evren düzenleyicileri 
ve Metaverse etkinlik koordinatörleri önem 
kazanacaktır. Kültürel etkinliklerin Metaverse’le 
değişeceğini söylemiştik; kültürel-turistik etkinliklerin 
Metaverse’e taşınması ile - fiziksel dünyadaki işleyiş 
gibi- Metaverse’te de tur rehberlerine ve turistler için 
çevirmenlere gereksinim duyulacaktır.

Daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek 
tasarlanırken, yazılım bunun neresinde yer 
alıyor?

Metaverse, sürdürülebilirliği ele aldıkça ve 
sürdürülebilirliği önemsedikçe daha anlamlıdır. 
Dünyanın ve insanlığın sürdürülebilirliği için daha iyi 
Metaverse yazılımları kurgulanırsa bizler kazançlı 
çıkarız. Örneğin, tarım konseptli bir Metaverse oyunu 
düşünelim ve bu oyunun yazılımı sürdürülebilirliği 
konu alacak şekilde tasarlanıyor olsun. Bu tarım 
oyununda elde edilen Metaverse’e ait kazançlar 
daha iyi ve sürdürülebilir bir dünyanın farkındalığı için 
kullanılabilir. Bu tarz oyunlardaki etkinlikler sonucu 
Metaverse’te bir yandan sosyalleşirken bir yandan 
dünyanın sürdürülebilirliği için yapabileceklerimiz 
hakkında bilgilenebilir, oyunun kurgulanış şekli 
sayesinde sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için 
elimizi taşın altına koyabiliriz.

Ussal Danışmanlık
Yönetici Ortak

Metaverse, bir balon mu yoksa şimdiden toplumsal 
etkilerini tartışmak gereken kalıcı bir teknolojik 
trend mi? Google’da arama yapılan kelime sayısına 
bakıldığında, “Metaverse” aramaları Facebook’un 
ismini Meta olarak değiştirdiği dönemden sonra 
zıplayıp bugün itibariyle eski seviyesine geri dönmüş 
görünüyor. Aynı balon bir dönem Sanayi 4.0 da 
için de oluşmuştu. Geriye bu trendin kalıcı etkileri 
kaldı. Metaverse için de sonuçların aynı olacağını 
düşünerek, bu teknolojinin toplumsal etkileri 
açısından birkaç noktaya işaret etmekte fayda var:

Birincisi, Metaverse kimin Metaverse’ü olacak? 
Facebook ismini Meta yaparak bu konuyu 
sahiplenmekle ilgili niyetini belli etti. Facebook’un 
avantajı yıllar önce satın aldığı Oculus ile araç gereç 
altyapısında önde gitmesi. Ancak ben Apple’ın da hiç 
geri kalmayacağını düşünüyorum. Apple’ın elindeki 
iPhone ve daha da önemlisi Airpod cihazları ve 
Apple Store’un uygulama altyapısı şirkete önemli 
avantajlar katabilir. Son 15 yıldır internette her bir 
şirketin kendi çiftliğinde misafir olduk. Facebook’taki 
kişiliğinizi başka uygulamaya taşımanız, Apple 
kimliğinizi Android’de kullanmanız mümkün değil. 
Acaba Metaverse de böyle şirketlerin egemenliğinde 
bir uzay mı olacak, yoksa blokzinciri vb. altyapılarla 
kimliklerin ve varlıkların (ve en önemlisi de verinin) 
taşınması mümkün olacak mı? 

Ussal ŞAHBAZ
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İkincisi, Metaverse’te dezenformasyon ve yalan 
problemi olacak mı? Malum sosyal medyanın 
en büyük toplumsal problemi, dünyada seçim 
sonuçlarının değişmesine ve bazı otoritelere 
göre demokratik sistemlerin bozulmasına neden 
olabilen bilgi kirliliği. Bunun iki temel nedeni var: 
Birincisi, yalan yanlış bilgilerin yayılmasında zemin 
sağlayan, beğeniyi artırıp daha çok beğenilen içeriği 
kullanıcılara göstererek sosyal medyada geçirilen 
zamanı maksimize etmeyi hedefleyen algoritmalar. 
İkincisi, kime ait olduğu belli olmayan yumurta ve 
trol hesaplar. Şimdi aynı problemlerin Metaverse’te 
ortaya çıktığını düşünün. Tanıştığınız avatar aslında 
gerçek bir kişiye değil, bir yabancı gizli servise ait 
olsun. Ortaya çıkan risk mevcut sosyal medyayı 
fazlasıyla geçebilir. Acaba Metaverse’e TC Kimlik 
Numarası ile giriş zorunluluğu konabilir mi?

Üçüncü konu, ki bence en pratik olanı: tamam 
Metaverse yaygınlaşacak ama yüzümüze o tuhaf 
gözlükleri takarak mı gezeceğiz? Asırlardır kendini 
başkalarına çekici hale getirmek için giyinen 
insanoğlu bu biçimsiz gözlükleri takmayı nasıl kabul 
edecek? Metaverse’teki marka ürünler, NFT’ler, vb. 
fiziki dünyadaki çekiciliğin yerini alabilecek mi? Bu 
soruların hiçbirinin cevabını bilmiyoruz. Metaverse’te 
arsa bakarken kafamızın bir köşesinde bunları da 
tutmakta fayda var.
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Bilkent Üniversitesi
Bilgi Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri
Öğretim Üyesi

Dr. Cüneyt SEVGİ
Metaverse kavramını açıklayabilir misiniz? 

“Metaverse” terimi, “meta” ve “evren”in (universe) 
terimlerinin birleşmesinden türemiştir. İlk olarak 
1992 yılında Amerikalı bilimkurgu romanı yazarı 
Neal Stephenson’un “Snow Crash” adlı eserinde 
geçmektedir. Kavramsal bazda kullanılmaya 
başlamasının üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına 
rağmen “Metaverse platformları” örneklerinin vücut 
bulmasıyla Metaverse terimini günümüzde çok daha 
sıklıkla duymaya başladık. 

Metaverse nedir sorusunun cevabını kendimce 
vermem gerekirse, insanoğlunun içinde yaşadığı 
gerçek/fiziksel evrene alternatif bir evren ya da 
gerçek/fiziksel evreni tamamlamak üzere bir “öte 
evren” yaratma arzusudur diyebilirim. Yeni ve öte 
bir evrende yaşama motivasyonu ya da bu dijital 
evreni deneyimleme motivasyonu bireyden bireye 
değişebilir ve bu da sosyal bilim insanlarının çalışma 
konusudur kanımca. Bizler bu evrenin teknoloji 
boyutu ile ilgileniyoruz. 

Fiziksel evrenimize baktığımızda, insanoğlunun 
diğer insanlarla sosyalleştiğini, onlara kendini 
beğendirmek için uğraştığını, gündelik ihtiyaçlarını 

karşılamak için çalıştığını, eğlendiğini, bazı 
objelere sahip olduğunu, bazı objeleri değiş tokuş 
ettiğini, değiş tokuşun mümkün olamayacağı 
durumlarda ise para gibi değişim aracını kullandığını 
görüyoruz. Günümüzde ise bütün bunların tek bir 
platform üzerinden dijital olarak sunulabildiğini 
deneyimleyebiliyoruz. Örneğin bir oyunda objeleri 
kullanabiliyoruz, bu objeleri 3D olarak görebiliyoruz, 
duyu organlarımızla hissedebiliyoruz, objeleri 
diğer oyuncularla değiş tokuş yapabiliyoruz, 
kullanmadığımız objeleri bazı özel para birimleri ile 
satabiliyoruz. İşte fiziksel dünyada yapabildiğimiz 
etkinliklerin dijital evrende yapmamıza olanak 
sağlayan teknolojilerin ve yaklaşımların hepsine 
Metaverse diyebiliriz. 

Metaverse’e değinmişken oyun dünyasından 
bahsetmeden geçemeyiz. Kişisel olarak oyunların 
veya oyunlaştırmanın (gamification) benimsenmesi 
ile Metaverse deneyimlerinin kabul görmesi arasında 
bir ilişki olduğu kanaatindeyim. Bir başka deyişle 
oyun oynayan ya da bir etkinliği oyunlaştırma ile daha 
iyi yapan bireylerin Metaverse deneyimlerine daha 
açık olduğunu düşünüyorum. 

Metaverse kavramını diğer teknolojilerden 
ayrıştıran özellikleri nelerdir? 

Bütüncül olması. Yani fiziksel evrenin bir 
yakınsamasını elde edebilmek için birçok 
unsurun/teknolojinin bir arada ve belli bir 
seviyede olması gerektiğini düşünüyorum. 
Örneğin Augmented Reality, Virtual Reality, 
Blockchain, Haptics, Mixed Reality, Oyun 
Platformları, vb. teknolojilerin belli bir 
olgunluğa geldiklerinde gerçek dijital evren 
deneyimleri yaşayabileceğimiz kanısındayım. 

Eğitim sektörüne nasıl etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz? 

2000’li yılların başından itibaren Metaverse 
kavramının eğitim sektörüne olan etkisini 
araştıran çalışmalar bütün hızıyla devam 
ediyor. Örneğin, bir kavramın öğrencilere 
yaratılmış bir evren yolu ile öğretilmesi 
amaçlanarak Metaverse’ün bir parçası olan 
öğrencilerin göz kırpma örüntüleri incelenerek, 
geleneksel öğrenme ile arasındaki farklılıklar 
ortaya konmuştur. 

Dijital evrenin bir nükleer emniyet eğitiminde 
kullanılan örneklerini de görebiliyoruz. Bu 
öncül çalışmalar çoğunlukla Metaverse’ün 
kabiliyetlerinin tamamını kullanmayan gayretler 
olarak karşımıza çıkıyor. Ancak gün geçtikçe 
etkin platformların eğitim sektöründe yerine 
alacağını düşünüyorum. 

Bence, Metaverse’ün eğitim sektöründeki en 
büyük atılımı öğrenenlerin öğretmenlere ihtiyaç 
duymadan, evrene yayılmış kendi akranları (yaş 
olarak değil) ile etkileşerek bir şeyleri “yaparak 
öğrenmesi” ile gerçekleşecek.
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Bilkent Üniversitesi
Bilgi Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
Bölüm Başkanı

Metaverse kavramını açıklayabilir misiniz?

Metaverse’i anlamak için internet altyapısı üzerinden 
diğer kullanıcılarla nasıl iletişim kurduğumuza 
değinelim, bir diğer deyişle sosyal medya veya 
mesajlaşma gibi web ve uygulama platformları 
üzerinden text, multimedya ve tabii video paylaşımı 
yapmamız... Metaverse bu iletişimi daha ileri bir 
seviyeye götürmeyi hedefliyor. Bunun için de 
etkileşimin daha yüksek boyutta yapılabileceği 
ve kullanıcıların içerik okumak yerine kendilerini 
içeriğin parçası yapan yeni çevrim içi uzay ve 
mekanlar yaratmayı baz alıyor. Diğer bir deyişle 
Metaverse, sanal (VR) ve genişletilmiş gerçeklik 
(AR) teknolojileri kullanarak oluşturulan daha 
‘gerçek’ veya ‘fiziksele-yakın’ dijital uzayların genel 
adı. Yaratılan sanal ortamlarda kullanıcılar farklı 
giyilebilir araçlar sayesinde hareket edip birbirleriyle 
iletişim kuruyorlar. 

Bilim kurgu filmlerine bakacak olursak birçoğunun 
tam teşekküllü birer Metaverse olduğunu görebiliriz. 
Aklıma ilk gelen örnek Stephen King romanından 
uyarlanan 1992 yapımı Bahçıvan (The Lawnmover 
Man) filmi. Diğer önemli örnekler ise kendi 
tecrübeme göre bir sinema salonunda ilk kez 3D 
gözlükle izlediğim film olan James Cameron’ın 2009 

Dr. Erkan UÇAR

Metaverse kavramını diğer teknolojilerden 
ayrıştıran özellikleri nelerdir?  

Dilerseniz bu özellikleri veya Metaverse teknolojilerini 
kısaca ele alalım:

• Sanal Gerçeklik (VR): Giyilebilir teknolojiler 
ve gerçeğe yakın simülasyonlar kullanan bu 
teknolojinin use case’leri oyun, sosyal ağlar, eğitim 
(k12 + yüksek öğrenim) ve iş eğitimi dahil olmak 
üzere sayıca bir hayli fazladır. Oculus Quest 2 gibi 
headset’ler oyun konsollarının yerini aldı bile.

• Yapay Zeka (AI): Gerçek görünümlü yapay zeka 
varlıkları Metaverse’de yer alarak biz insanlarla 
ve kendi aralarında iletişim kuracaklar. Bunu 
yaparken de kendi hayat hikayeleri, motivasyonları 
ve amaçları doğrultusunda hareket etmek için 
kodlanacaklar. Örnek: Unreal Engine’in Meta İnsan 
Yaratıcısı (MetaHuman Creator). Aynı zamanda bizler 
Metaverse için yürüttüğümüz yazılım geliştirme 
süreçlerinde de yapay zekadan faydalanabileceğiz.

• Artırılmış Gerçeklik (AR): Tasarımcıların, 
kullanıcıların gerçek dünyalarının bilgisayarlar 
tarafından oluşturulan girdilerle zenginleştirilmesi 
için kullanılan teknolojiler. En önemli örnekler AR 
gözlükleri ve AR kontakt lensleri olacak. Burada 
tabii batarya teknolojileri ve hareket sensörlerindeki 
teknolojik gelişmeler önem kazanacak. Şu anda öne 
çıkanlar ise Microsoft HoloLens ve Magic Leap One.

• Blok Zinciri: Merkezi yerine dağıtık bir altyapı sunan 
bu teknoloji özellikle işlemlerin hızlı ve güvenli 
olmasını kolaylaştırmak için gerçekleşen kurgu ve 
uygulamalarıyla bir süredir hayatımızda. Belki de 
en önemli uygulaması BitCoin olmasına rağmen 
bu altyapının use-case’leri ise kripto paraların 
çok ötesinde. Daha teknik bir tanım yapmak 
gerekirse; blok zinciri birden çok kişi/kurumun 
gerçek zamanlı bir şekilde veriye ulaşması ve bu 
veriyi doğrulamasına olanak sağlayan dağıtık bir 
veritabanı.

• Beyin ve Bilgisayar Arayüzleri: Metaverse’deki 
karakterimizi, nesneleri ve dijital işlemlerimizi 
beyin sinyallerimizle kontrol etmemizi sağlayan 
sibernetik teknolojilerin adı. Bu teknolojinin 
- özellikle etik problemler nedeniyle - yakın 
zamanda gerçekleşmesi beklenmese de 
ileride oyun sektöründe ve işyeri verimliliğinde 
kullanılacak olması düşünülebilir. Elon Musk’ın 
2016 yılında kurduğu NeuraLink bu konuda 
çalışmalar yapmakta.

• İnternet Altyapısı: Doğal olarak Metaverse 
yüksek hız gerektireceğinden (grafik işleme vb. 
gereksinimlerden dolayı) geniş bant ve düşük 
gecikme süresi sağlayacak altyapılar daha da 
önem kazanacak. Yukarıda saydığımız bütün 
teknolojilerin gerçek zamanlı olması açısından bu 
çok önemli. Tabii 5G ve belki de Ar-Ge faaliyetlerine 
şimdiden başlanan 6G (100x5G = 1 Tb /sn) 
haberleşme protokollerindeki atılımlar da bunu 
belirleyecektir.

• Web 3.0: Web 1.0 ile sadece tüketici olduğumuz 
ağlardan Web 2.0 ile Web’de geliştirilen 
uygulamalar sayesinde yüksek etkileşimli bir 
çağa adım attık (soyal ağlar, bloglar vb). İçinde 
bulunduğumuz bu Web 2.0 çağı, belli başlı teknoloji 
devlerinin, özellikle izleme, profil oluşturma veya 
kısaca dijital pazarlama hedefleriyle merkezi birer 
yapı oluşturmasını sağladı. Web 3.0’la birlikte bu 
merkezi yapının, blok zinciri teknolojisi sayesinde 
kullanıcıların Web’de bulunan verilerinin ve 
harcadıkları zamanın dağıtık olarak sahiplenilmesi 
ve bundan bireysel olarak faydalanmaları 
gerçekleşecek. Anlamsal Web (Semantic 
Web) olarak da adlandırılan Web 3.0 sayesinde 
bilgisayarlar girdi olan metin ve cümlelerin 
anlamlandırılması ve dolayısıyla arama ve analiz 
motorlarıyla içeriklerin oluşturulması, paylaşılması 
ve bağlamlandırılması kolaylaşacak.

yapımı Avatar ve belki de en yakın örneklerden 
2018 yapımı Ready Player One filmleri. Bu 
filmlerin gerçek dünyadan ayırt edilemeyecek 
kadar gerçeğe yakın sanal dünyalar modellemesi 
en önemli özellikleriydi şüphesiz. Ancak şimdiye 
kadar bir kurgu olan Metaverse artık gerçek ve 
hatta internetin geleceği olmak üzere. Hepimizin 
bildiği gibi Meta CEO’su Zuckerberg yaklaşık 5 yıl 
içinde Facebook’un bir sosyal medya şirketi yerine 
bir Metaverse şirketi olacağını ve bunun için yeni 
10,000 kişilik istihdam planını açıkladı.

En önemli örneklerden biri de, oyun dünyasında 
bireyin artık sadece kontrol etmesi değil, 
kendisinin bir oyun karakteri yerine geçerek 
diğer karakterlerle etkileşim kurması. Örneğin 
çocuklara yönelik bir oyun olan Roblox da kendini 
bir Metaverse şirketi olarak deklare etti. Buna 
ek olarak müzisyenler Metaverse konserleri 
vermeye başladı bile - Ariana Grande’nin 
geçtiğimiz sonbaharda ünlü Epic Games oyunu 
Fortnite platformunda verdiği konser gibi. Kısaca, 
yapılan açıklama ve gerçekleşen yatırımlardan 
görülen o ki bu yeni teknoloji ve oluşumun 
potansiyeli çok geniş hatta limitsiz gibi gözüküyor.



Eğitim sektörüne nasıl etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Yukarıda bahsettiğim teknolojilerin tamamı veya 
birçoğu bir araya geldiğinde meydana gelen sanal 
dünya ve bu dünyanın yaratacağı fırsatlardan 
eğitim sektörünün de nemalanacağı aşikar. 
Education (eğitim) ve Metaverse kelimeleriyle 
oluşturulan EduVerse kavramı şimdiden popüler 
oldu hatta k12 eğitimi için eğitimcilerin iş birliği 
yapabileceği onlarca etkileşimli Metaverse ortamı 
(Metaverse hub) oluşturuldu bile. Burada hem 
eğitimci hem de bilgisayar mühendisi olarak bazı 
öngörülerimi paylaşırken bunların tamamen 
kişisel fikirlerim olduğunu ve bir bağlayıcılığının 
bulunmadığını belirtmek isterim.

Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi - simülasyon 
ve modelleme ile birlikte - eğitimi verilen 
konuların içeriklerinde özellikle 3 boyutlu 
nesnelerin modellenmesi ve kullanımında 
çok önem kazanacak. Örneğin çok katmanlı 
bir mekanizmanın görünmeyen katmanlarına 
ulaşmak, problemleri teşhis etmek kolaylaşacak ve 
problemlerin çözümü hızlanacak.

Zaman ve makandan bağımsız bir biçimde, lojistik 
problemler yaşamadan, kurumun, programın ve 
ilgili dersin kalite yönetimi ve öğrenme çıktılarına 
uygun olduğu takdirde öğrenci kendi ajandasına 
göre içeriklere ulaşılabilecek ve etkileşimli 
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hizmet vermekteyiz.

Telefonlarınıza Biz Bakalım!

kullanabilecek. Pandemi sürecinde eş zamanlı da 
olsa çevrim içi ders ve toplantı imkanlarıyla buna 
zaten mecburi bir geçiş yapıldı.

Sanal Gerçeklik (VR) teknolojileriyle birçok 
benzetim ve modelleme imkanı aynı zamanda 
maliyetleri düşürecek. Normalde alınacak 
eğitimin özellikle donanım maliyetleri çok yüksek 
olabilirken artık sadece içerik ve bant genişliği 
maliyetleri konuşulacak.

Özellikle pandemi süreci çevrim içi eğitim 
döneminde yaşanan, bireylerin (öğrencilerin) 
öğrenmede sosyalleşme seviyesinin yok denecek 
kadar azalması Metaverse’de yerini sanal 
sosyalleşmeye bırakacak. Bu konuda yapılan 
çalışmaların, sosyalleşemeyen öğrencilerin bazı 
yeteneklerinin tam gelişemediğini ortaya koyması 
bu konunun önemini gösteriyor.

Son olarak “oyunlaştırma”dan (gamification) 
basedebilirim. Oyunlaştırma yaşamımızın pek çok 
alanında olduğu gibi öğrenmede de çok etkili olan 
bir yöntem zira öğrenmeyi hem daha eğlenceli 
hem de daha rekabetçi kılıyor, bu da öğrencilerin 
katılımını artırıyor. İlk kısımda bahsettiğim gibi 
Metaverse’de yaratılan oyun ortamları sayesinde 
bunun da pozitif bir katkısı olacağını düşünüyorum.
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Metaverse kavramını açıklayabilir misiniz?

Meta ve universe (evren) kelimelerinin 
birleşiminden oluşan ve internetin bir sonraki 
adımı olarak lanse edilen bir kavramdır. Bu kavram 
içinde çoklu evrenler bulunmaktadır. Bu evrenler, 
birden fazla kişinin ulaşabildiği simüle edilmiş 
ortamlardır. Genel olarak kullanıcılar bu ortamlara 
avatarları eşliğinde katılırlar ve bu ortamlarda 
birbirleriyle etkileşime girerler. Bu ortamların 
hem grafik hem de etkişelim açısından gerçeğe 
yakın olması istenen ve beklenen özelliklerden 
biridir. Bu nedenle sanal gerçeklik ve artırılmış 
gerçeklik gözlükleri bu ortamlarda kullanılacak 
belli başlı teknolojiler olacaktır. Metaverse 
kavramının bu kısmı aslında çok öncesinden 
bazı firmalar tarafından yaratılmaya başlandı 
bile. Roblox şirketinin, kullanıcıların kendi sanal 
evrenlerini yaratabildiği ve diğer kullanıcıların 
kendi avatarlarıyla bu evrenin kurallarına uygun 
bir şekilde deneyimleyebildikleri bir uygulaması 
mevcut. Bu uygulama için sanal gerçeklik 
gözlüğüne bile ihtiyaç bulunmuyor. Bize sunulan 
Metaverse kavramında bu evrenlerin daha gerçeğe 
yakın olacağı ima ediliyor. Yine Epic Games 
şirketinin Fortnite uygulaması üzerinden canlı 
konserler verilebiliyor. 

Teknolojinin gelişmesiyle sanal gerçeklik 
gözlüklerinin daha yüksek çözünürlüğe sahip 
olması, daha yüksek tarama hızlarına kavuşması, 
daha hafif ve ergonomik tasarımlar ile daha 
konforlu deneyim sunması yakın gelecekte 
beklenen gelişmeler. Her ne kadar Matrix filmindeki 
gibi gerçeğe yakın, insanın kendisini kaptırdığı bir 
deneyime yakın zamanlarda ulaşamayacak olsak 
da, buna adım adım yaklaştığımız su götürmez 
bir gerçektir. Peki sanal evrenlerin var olması 
Metaverse’ün amacına ulaştığını gösterir mi? Aslına 
bakılırsa, bu kavramın ikinci ve en önemli bileşeni, 
evrenlerin birbirlerinden bağımsız olmamalarıdır. 
Yani bir evrende sahip olduğunuz avatar, ünvan 
ve nesnelerin evrenler arasında taşınabilir 
olması gerekir. Birçok firmanın ürettiği evrenlerin 
birbirleriyle bu paylaşımı nasıl yapacağı henüz tam 
olarak net değil. Örneğin, bir evrende çektiğiniz bir 
fotoğrafı diğer bir evrende kullanabiliyor olmanız 
gerekir. Burada dijital varlıkların nasıl paylaşılacağı, 
telif haklarının nasıl korunacağı, NFT, blockchain 
gibi kavramlar işin içine giriyor. Şu an için Metaverse 
kavramı somut olarak ortaya konmamıştır ve 
bir çok kişi için bir pazarlama faliyeti olarak 
görülüyor. Bu kısmen doğru olsa da içerdiği amaçlar 
açısından şirketlere bu doğrultuda önemli hedefler 
koymaktadır. Özetlemek gerekirse, gerçeğe yakın 
etkileşime izin veren ve birbirleriyle haberleşebilen, 
veri/nesne paylaşabilen sınırsız sayıdaki sanal 
evrenler Metaverse evrenini oluşturacak.    

Metaverse kavramını diğer teknolojilerden 
ayrıştıran özellikleri nelerdir?

Metaverse kavramı temel olarak uygulamaların 
birbirleriyle belli standartlar üzerinden 
haberleşebildikleri, nesne paylaşabildikleri 
bir ortamı temsil ediyor. Mevcut internet 
ortamını düşünürsek, farklı domainlerdeki web 
uygulamalarının birbirleriyle bilgi paylaşmak 
gibi bir zorunluluğu yoktur. Metaverse evreninde 
yer almak isteyen uygulama ya da evrenlerin 
böyle bir zorunluluğu olması gerekeceğini 
düşünebiliriz. Nasıl web servisler, uygulamaları 
birbirine bağlayarak uygulamaların ufkunu açtıysa, 
Metaverse kavramının bunu bir üst seviyeye 
taşıyacağını düşünebiliriz.

Eğitim sektöründe nasıl etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Pandeminin etkisiyle, yaklaşık bir buçuk 
sene, dersler zoom ve benzeri uygulamalar 
üzerinden yapıldı. Bu süreç içinde bazı 
derslerin bu sistemlerle çok iyi verilebildiğini 
görürken bazılarının ise özellikle pratik ve 
etkileşim gerektiren derslerin istenildiği gibi 
verilemediğine şahit olduk. Bu verimsizliğin 
temel nedeni mevcut teknolojilerin etkileşim 
ortamını sağlayamamalarıdır. Dolayısıyla, hem 
eğitimcilerin hem de öğrencilerin kendilerini aynı 
ortamda hissetmelerini sağlayacak teknolojilerin 

kullanılması şarttır. Metaverse kavramlarının 
adım adım uygulamaya geçmesiyle birlikte, 
sınıf içindeki kişilerin birbirleriyle ve ortamla 
daha gerçekçi bir şekilde etkileşebilmesi 
mümkün olabilecek, öğrenciler ortaklaşa 
yapılacak işlerini sanal sınıf ortamında rahat 
bir şekilde yapabilecek, hatta başka bir 
eğitim kurumundaki bir deney düzeneğini 
mevcut sınıfa taşıyabileceklerdir. Bağlantı 
hızlarının artması, konforlu sanal/artırılmış 
gerçeklik gözlüklerin ortaya çıkması, kişinin 
etkileşimini algılayan cihazların üretilmesi, 
bunların maliyetlerinin herkesin ulaşabileceği 
seviyeye gelmesi durumunda tamamen 
sanal evrenler üzerinden yürüyen eğitim 
sistemlerinin ortaya çıkması mümkün 
olabilir. Konumlarından bağımsız olarak 
öğrenciler sanal sınıfta ders alabilecek, 
beraber projelerini geliştirebilecek, 
birbirleriyle gerçekçi etkileşime girebilecek, 
laboratuvar imkanından istediği zaman 
faydalanabileceklerdir. Böylece eğitimde; 
zaman, maliyet ve imkan konusunda ciddi bir 
verimlilik elde edilecektir.
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Metaverse kavramını açıklayabilir misiniz?

Dünyamızın teknolojik disiplinler sayesinde 
dijital ortamda hayat bulduğu bir platform olarak 
görüyorum.

Ayrıca gaz lambasından elektriğe, radyodan 
televizyona, taş plaktan Spotify’a uzanan sürecin bir 
benzeri olduğunu ve dijital devrimin kapılarını açacak 
yeni bir dünya düzeni olduğunu düşünüyorum.

Metaverse kavramını diğer teknolojilerden 
ayrıştıran özellikleri nelerdir?

Çoğu teknoloji kullanılabilir nitelikte olmasına karşın 
Metaverse’ü dahil olduğumuz ve farklı karakter tipleri 
(Avatar) ile içinde yer aldığımız bir dijital gezegen 
olarak nitelendiriyorum.

Metaverse hangi alanlarda kullanılacak?

Yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşıladığımız anlar 
haricindeki tüm alanlar içinde kullanımı zaman 
içerisinde geniş bir alana ulaşacaktır.

Ardin Müze 
ve Sergi 
Teknolojileri

Sosyal hayata ne gibi etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Metaverse, sosyal hayatın önemli bir parçası olacak 
ve gündelik yaşantımızdaki süreçlerin büyük bir 
bölümünü bu evrende gerçekleştirebileceğiz.
Sürdürülebilir enerji süreci ve ekosistemimizi daha 
az kirleten ve zarar vermeyen bir düzen içerisinde 
olacağız.

İş hayatına ne gibi etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

İş hayatının önündeki en büyük engellerden olan 
ulaşılabilirlik kavramını maksimuma çıkaracağını ve 
çok daha hızlı bir iletişim alanı olacağını düşünüyorum.

Adaptasyon sürecinin önündeki engeller neler 

olabilir?

• İleri yaş gruplarının sürece olan yatkınlık ve konuya 
adaptasyonlarının zayıf olması,

• Mevcut teknolojinin,  ülkemizdeki dijital ağın ve 
altyapının yeterli olup olmayacağının belirsiz olması, 

• Eski dünya düzeninden kâr elde eden kurum, 
kuruluş ve kişilerin Metaverse’e geçişi istememeleri,

• Devlet desteği ile ilgili belirsizlikler,
• Ulusal ve uluslararası kanunların düzenlenmesinde 

hızlı hareket edilmemesi,
• Nitelikli ve liyakatli bireylerin bu sürecin başında 

olmamaları.

Eğitim sektörüne nasıl etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Kişisel anlamda birden fazla eğitimi aynı anda 
alabilecek olmak, daha nitelikli ve daha hızlı bilgiye 
ulaşabilmek, dünyanın herhangi bir yerinden 
istenilen eğitimi alabilmek Metaverse’ün en önemli 
avantajlarından olacak. Bana göre en önemlisi de 
Metaverse’ün zaman içerisinde evrensel dil ve iletişim 
probleminin ortadan kalkmasına olanak sağlaması 
olacak.

Cenk KABAŞ  
Kurucu

Perakende sektörüne nasıl etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Günümüzde özellikle pandemi sürecinde 
perakende sektörünün büyük bir bölümünün dijital 
platformlardan sağlanması ve her yaştan bireyin 
bu sürece hakim olması sebebiyle, en hızlı geçişi 
sağlayacak sektörlerden birinin de perakende 
sektörü olacağını düşünüyorum.

Dezavantajları olarak ise; statik düzende 
istihdamın düşmesi, bu sektördeki bazı 
çalışanların (tezgahtar, kasa görevlisi vb.) ülke 
kalkınmasında düşük de olsa rol alamayacak 
olmaları sayılabilir.

Metaverse’in son dönemde yoğun ilgi görme 
sebepleri nelerdir?

• Global anlamda çok iyi bir marketing ve tanıtım 
süreci yönetilmekte.

• Aynı zamanda mevcut ekonomi ve finans 
camiası farklı bir çıkış yolu ve yenilik aramakta.

Metaverse sonrası ortaya çıkacak yeni iş 
kolları neler olabilir?

• Günümüzde dijital alanlarda hizmet veren 
sektörlerin daha da ileriye taşınacağı,

• Dijital gayrimenkul süreçlerinin ciddi anlamda 
artacağı,

• Metaverse danışmanlık ve yatırım sektörünün 
oluşacağı,

• Farklı evrenlerin inşa edileceği bir süreç olacaktır.

Daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek 
tasarlanırken, yazılım bunun neresinde yer 
alıyor?

Yazılım ve yazılım ile birlikte dijital etkileşimin 
bu sürecin en önemli bileşenleri olduğunu ve 
geçiş sürecinin temel taşlarını oluşturduklarını 
düşünüyorum.
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Metaverse kavramını açıklayabilir misiniz?

Kullanıcıların birbirleri ile iletişim halinde olduğu üç 
boyutlu alternatif sanal dünya. Metaverse kavramı 
genellikle sanal gerçeklik (VR) ve blok zinciri 
teknolojileri ile birlikte anılır.  

Metaverse kavramını diğer teknolojilerden 
ayrıştıran özellikleri nelerdir?  

Şu anda çoğu Metaverse örneği teknolojik olarak üç 
boyutlu multiplayer bir oyundan çok farklı değil (2003 
yılında piyasaya çıkan Second Life oyunu bu işin atası 
denebilir), hatta birçoğu çok daha kötü grafiklere 
sahip. Bazıları block zinciri teknolojisinin yardımı ile 
dijital varlıkları NFT haline getirerek merkeziyetsiz 
bir yapı sunuyor. Gelecekte sanal gerçeklik ve/veya 
artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin yoğun olarak 
kullanılacağı ve blok zinciri teknolojisi eklendiğinde 
merkeziyetsiz ve varlıkların taşınabilir hale gelmesi 
üzerine çalışılıyor.  

Metaverse hangi alanlarda kullanılacak?

Şu anda online olarak yapılan tüm işlemlerin , 
e-ticaret, bankacılık, finansal hizmetler, vb. her şeyin 
Metaverse üzerinde de yapılması mümkün olabilir.  
Bu konuda gördüğüm en uç öngörü, yapay zeka 
ile birleşerek bilincin dijital ortama taşınabildiği 
noktada insanların ölümsüzlüğü ve alternatif bir hayat 
yaşayabileceği yönünde.  

Barakatech

Tuna ORBAY
Kurucu Ortak
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Bu konuda “Max Tegmark, life 3.0” kitabını okumanızı 
önerebilirim. Doğrudan Metaverse kavramını 
anlatmasa da, alternatif sanal bir yaşamdan 
bahsediliyor. İlginizi çekerse yine Marshall Brain’in   
“Manna: Two Visions of Humanity’s Future” romanında 
olası bir yakın gelecekte, yapay zeka ile değişen insan 
hayatı ve Metaverse benzeri bir dünyadan da söz 
ediliyor.

Sosyal hayata ne gibi etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Sosyal hayata farklı yansımaları olacağını düşünüyorum. 
Kendinizi farklı farklı yansıtabileceğiniz farklı 
Metaverseler olacak. Örneğin iş hayatında daha 
kendinize benzeyen, daha profesyonel bir profil çizerken; 
arkadaşlarınız arasında belki daha uçuk kaçık anime bir 
karakter ile kendinizi sunabileceksiniz. Bu asılda gerçek 
hayatta “kimlikler” olarak nitelendirdiğimiz durumdan 
farklı değil. İş hayatınızda  belki ciddi takım elbiseler giyen 
bir iş insanısınız. Müşterilerinize, çalışma arkadaşlarınıza 
karşı belli bir mesafede profesyonel ve ciddi bir duruş/
kimlik sergiliyorsunuz ancak arkadaşlarınız arasında 
belki bilim kurgu hayranı, ya da partilerden partilere 
gezen çok eğlenceli bir insansınız. Metaverse bu 
kimliklerinizi daha da farklı ve daha da zengin bir şekilde 
ifade etmenizi sağlayacak. Asıl soru şu: hangi noktada 
gerçek hayatımızın hangisi olduğunu düşüneceğiz? 
Gerçek hayatla sanal/Metaverse arasındaki çizgi nerede 
kaybolacak? Hangisi gerçek, hangisi değil sorusu 
gündeme gelecek. 

Birkaç yıl öncesine kadar online toplantılara kimse 
sıcak bakmazken, şimdi herkes uzaktan birbiriyle 

görüşüyor. Görüntü işleme teknolojilerinin gelişmesiyle 
birlikte fotoğraf kalitesinde avatarlarınız olması, 
sizin mimiklerinizi taklit edebilen, sizden daha genç, 
daha zayıf, daha az beyaz saçlı, daha güzel görünen, 
daha karizmatik, ideal bir “siz” olarak bir toplantıya 
katılmanız mümkün. 

İş hayatına ne gibi etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Toplantıların, ofislerin, iş yerlerin, mağazaların buraya 
taşınması mümkün. Facebook/Meta şirketi bu konu 
üzerinde yoğun çalışmalar başladı. Yüzyüze yapılan 
toplantıların etkinliğini dijital ortamlara taşımak üzerine 
çalışmalar var.  

Tıpkı internet siteleri gibi, burada da mağazalar, ofisler, 
iş yerleri açılması mümkün. Metaverse tabanlı farklı 
işlerin olacağı, bu alanda da şu an için belki de ismini 
bile koyamadığımız mesleklerin doğması mümkün.  

Adaptasyon sürecinin önündeki engeller neler 
olabilir?

Yeni neslin daha kolay adapte olacağını, belirli bir 
yaşın üzerinde ve dijitale yatkın olmayan neslin daha 
zor adapte olacağını düşünüyorum. Birçok iş kolu 
şu an ‘hype’ olduğu için fırsatı kaçırmak istemese 
de, adaptasyon süreci uzun vadeli olacağından ve iş 
senaryolarının netleşmemesi yüzünden bu konuya olan 
iştahın kapanması şirketleri demotive edebilir.

Ayrıca devletler de bu konuda zaman içinde ‘bekle 
ve gör’ politikası izleyerek zamanla bu ortamı regüle 
etmek isteyeceklerdir. 

Alper SARIKAN
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Mühendislik Direktörü

Karel
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Metaverse kavramını açıklayabilir misiniz?

Metaverse, meta ve evrenin bileşik bir kelimesidir 
ve avatarların politik, ekonomik, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerde bulunduğu üç boyutlu bir sanal 
dünyayı ifade eder. Hem gerçek hem de gerçek 
olmayanın bir arada bulunduğu günlük hayata 
dayalı sanal bir dünya anlamında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Metaverse, ilk olarak 1992’de Neil 
Stevenson’ın bilim kurgu romanı Snow Crash’te 
kullanılmış ve sanal ve gerçekliğin etkileşime 
girdiği ve çeşitli sosyal etkinlikler yoluyla 
değer yarattığı bir dünyaya atıfta bulunmuştur. 
Metaverse’in kapsamı geniş ve sürekli büyüdüğü 
için çeşitli tanımlar ve benzer kavramlar 
mevcuttur. Bu evrende insanların yaşadığı 
gerçek alan dijital ortamda yeniden üretilir ve 
ek simülasyon bilgileri eklenir. Metaverse son 
zamanlarda çok dikkat çekti; aslında, artırılmış 
gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve diğer sanal 
dünya teknolojilerine dayalı cihazları birbirine 
bağlayan gelişmiş bir ağ olarak tanımlayabiliriz. 
Metaverse ile VR ve AR teknolojileri, sanal 
nesneleri fiziksel dünyayla bütünleştirerek 
kullanıcıların gerçeklik algılarını şekillendirme 
gücüne sahip olabilmesi olanaklı hale gelmekte, 
aynı zamanda bu deneyim sürükleyici bir kolay 
kullanım ve sahne genişletilebilirliği olanaklarını 
da sunmakta. 

Metaverse kavramını diğer teknolojilerden 
ayrıştıran özellikleri nelerdir?  

Sanal dünya, kullanıcıların içinde yaşayabileceği 
ve başkalarıyla ya kendileri olarak ya da yazılım 
aracıları (botlar) veya avatar adı verilen grafik 
temsiller aracılığıyla etkileşime girebilecekleri 
bilgisayar tabanlı simüle edilmiş bir ortamdır. 
Sanal bir dünya, gerçek dünyada karşılaşılabilecek 
her şeye sahip olabileceği gibi, gerçek hayatta 
muadili olmayan nesneler ve fenomenlere de 
sahip olabilir. Günümüzün makinelerinde bulunan 
sınırlı hesaplama gücü ve ağ kaynakları nedeniyle, 
sanal dünyalar genellikle basit fizik ve yapay zeka 
motorlarıyla 2D grafikler kullanılarak uygulanır. 
Bu, özellikle mobil cihazları hedefleyen sanal 
dünyalar için geçerlidir. Ancak bilgisayarlar daha 
güçlü hale geldikçe, sanal dünya tasarımcıları 3B 
grafikler ve daha karmaşık algoritmalar kullanıyor. 
Sanal dünya türleri: Üç boyutlu sanal dünyalar, 
genel olarak çevrim içi oyunlar ve metaversiyonlar 
olarak sınıflandırılabilir. 

Metaverse hangi alanlarda kullanılacak?

• Çevrim içi oyunlar: Örneğin Quake gibi birinci 
şahıs nişancı oyunları veya www.eve-online.
com, www.worldofwarcraft.com gibi devasa çok 
oyunculu çevrim içi oyunlar aynı anda yüzlerce 
oyuncudan binlerce oyuncuya ölçeklenecek 
şekilde tasarlanmış. İnternette coğrafi olarak 
yayılmış kullanıcılarla, çoğu çevrimiçi oyun, her 
kullanıcının sunucu programını çalıştıran bir 
veya daha fazla makineye bağlanan bir istemci 



24   25 

programı çalıştırdığı istemci-sunucu modeline 
dayanmakta. Sunucu, sanal dünyadaki çoklu 
avatarlar ve nesneler arasındaki etkileşimin yanı 
sıra istemcilerle iletişimin yönetiminden sorumlu 
olarak ilerlemekte. 

• Eğitim Platformları: Uzaktan eğitimde etkileşimin 
arttırılması ve verimliliğin artırılması.

• Oyun Tabanlı Eğitim Platformları
• Felaket Kurtarma Eğitimleri, Simülasyonları
• Kültür ve Sanat
• Turizm Platformları: Tarihi ve turistik dokunun 

paylaşımlı olarak gezilmesi.
• Alışveriş: Gerçekçi sanal ortamlar ve ürün 

bilgilerinin birleşimi, tüketicilerin ürünler için 
alışveriş yapması için yeni ve çekici bir ortam 
sunar. Spesifik olarak, sanal bir evi keşfetme 
deneyimini o evdeki ürünlere ilişkin perakende 
bilgilerle birleştirerek, bir tüketici bir evi 
sanal olarak istenen öğelerle doldurabilir. Bu, 
özellikle evlenen bir çift gibi tüm evi yeni satın 
alınan eşyalarla döşemek isteyen insanlar için 
çekici olabilir. Üç boyutlu görselleştirme ve 
ayrıntılı ürün bilgilerinin bu kombinasyonun bir 
parçası olarak sağlanması yeni nesil alışveriş 
deneyimi yaratacaktır. Konseptin ekonomik 
uygulanabilirliği, bir iş vaka çalışması aracılığıyla 
incelenir.

Sosyal hayata ne gibi etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Metaverse toplumumuzu bir bütün olarak etkileyen 
işletme, eğitim, sosyal bilimler, teknik bilimler ve 
sosyal bilgi işlem perspektiflerini kapsıyor. Dünyayı 
elektronik bir bellek, interneti ise kullanıcıların 
her gün giriş yaptıkları sanal bir gerçeklik olarak 
tanımlanması ile, bilgiyi güvenli bir şekilde 
korumaya, verilerin değerlendirilmesine ve algıya 
odaklanmakta. Sürükleyici gerçekçiliğe, erişim 
ve kimliğin her yerde bulunabilmesine, birlikte 
çalışabilirliğe ve Metaverse’in ölçeklenebilirliğine 
yanı sıra çalışmalara ontolojinin de eklenmesiyle 
Metaverse sosyal hayatın her noktasına 
erişebilecektir. 

İş Hayatına ne gibi etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Metaverse dünya çapında milyonlarca aktif 
kullanıcıyla son derece popüler hale geliyor. 
Sosyal ağ oluşturma, işyeri iş birliği ve diğer 
sosyal faaliyetlerin yer aldığı büyüyen meta veri 
koleksiyonuna üç boyutlu internet de denmekte. 
Bazı sanal dünyalar, yalnızca belirli kullanıcı 
gruplarına, özellikle belirli alanda çalışan ve 
etkileşim halinde olmaları gereken çalışanlara  
erişim imkanı sağlar. Bu sayede çevrim içi 
etkileşimli sanal ortam platformunda çalışma 
konusuna özel, özel sanal dünyalar yaratır veya 
barındırır. Bu meta veri kaynakları, personel 
eğitimine veya ortak karar vermeye odaklanır ve 
tipik olarak gerçek dünyadaki konumları çoğaltır. 
Bununla birlikte, meta verinin farklı kullanıcılara 
açılması da kolaydır ve belirli bir plan dahilinde 
metaverinin diğer metaverilerle birlikteliği 
sağlanabilir. Bugün en popüler Metaverse, birçok 
şirketin, üniversitenin, şehrin, elçiliğin, sanatçının 
ve bireyin sanal bir varlık oluşturduğu Linden 
Lab’ın Second Life’ıdır (http://secondlife.com). 

Adaptasyon sürecinin önündeki engeller 
neler olabilir?

Metaverse bilgi sistemleri ekipmanları üzerinde 
koşmaktadır ve fiziksel bileşenleri arasında 
ağın yanı sıra kullanıcı ile doğrudan etkileşim 
kuran grafik arayüz yer almaktadır. Bu topolojide 
ağ performansı yanı sıra işlemci ve ekran 
kartı performanslarının kullanıcı deneyimini 
etkilemeyecek biçimde olması gerekmektedir, 
keza sunucu üzerinde koşan yazılımların farklı 
meta dünyalar arasında da iletişim kurabilecek 
protokolleri desteklemesi gerekecektir. Bu 
teknik altyapıdaki beklentilerin üzerine güvenlik 
katmanının da eklenmesi ile metaversin işlerlik 
kazanması için aşılması gereken zorluklar artmış 
olacaktır. Bu teknik kısıtların aşılmasından 
sonra meta veriler arası ilişkilerin düzenlenmesi, 
önceliklerin belirlenmesi, iletişim kanallarındaki 
yetki düzleminin yönetilmesi yine önemli engeller 
olarak karşımıza çıkacaktır. 

Eğitim sektörüne nasıl etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Öğrencilere her zaman ve her yerde etkileşimli 
öğrenme materyallerine erişim sağlar ve bu da 
öğrencilerin kendi hızlarında ve kişiselleştirilmiş 
öğrenme değişimlerine katılmalarını sağlar, 
Metaverse ile gerçek dünya verilerine dayalı bir 
sanal simülasyon ortamı sağlanabilmektedir. 
Bu ortamlarda daha önce bilgisayar oyunlarının 
analizleri için çalışılmış olan metodolojiler 
kullanıcıların sistemdeki ilerlemesini 
kontrol edilebilmektedir. Metaverse eğitim 
ortamlarında kullanıcılar veya kullanıcı grupları 
sanal bir ortamda, belirli bir yeterlilik düzeyi 
gelişene kadar meşgul oldukları bir dizi dinamik 
zorlukla karşı karşıya kalırlar. Bir dizi alana 
özel hedef karşılandıktan sonra, kullanıcılar 
eğitim senaryosu içinde ilerleyebilirler. Örneğin 
arkeolojik açıdan ilgi çekici gerçek dünyadaki 
bir alanın kazısı veya kalp cerrahisine ilgi duyan 
öğrencilerin eğitimini bu ortamda hayal edebilir 
misiniz? 

Perakende sektörüne nasıl etkileri 
olacağını düşünüyorsunuz?

Son yıllarda alışveriş deneyimi yoğunlukla 
sanal ortama taşınmıştır, bu deneyimde en 
büyük eksiklik iki boyutlu görsellerden seçim 
yaparken kullanıcının alım yaptığı ürünle fiziksel 
karşılaşması arasındaki farklılıktır. Metaverse 
üç boyutlu dünyada bu engeli kaldırmada 
önemli bir araç olacaktır. Bunun yanı sıra 
Metaverse kullanıcıları meta dünyalarındaki 
deneyimleri adım adım dijital platformda kayıt 
altında tutulacağı için onlara özel reklamlar 
dolaştıkları sanal dünyada çıkartılabilecektir. 
Bu da hem alışveriş hem de reklam sektörünün 
kökten bir değişime girmesi ile sonuçlanacaktır.

Metaverse’in son dönemde yoğun ilgi 
görme sebepleri nelerdir?

Şu anki Metaverse, Z Kuşağının çevrim içi ve 
kendilerinden farklı olmayan sosyal değerine 
dayanmaktadır. Derin öğrenme tabanlı 
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yüksek hassasiyetli tanıma modellerinin 
ve doğal nesil modellerin teknolojik 
gelişimi ile Metaverse, mobil tabanlı her 
zaman açık erişimden sanal para birimi 
kullanan gerçeklikle bağlantıya kadar çeşitli 
faktörlerle güçlendirmektedir. Gelişmiş 
sosyal etkinliklerin ve nöralnet yöntemlerinin 
entegrasyonu ile sürükleyici bir Metaverse 
ortaya çıkmaktadır. 

Metaverse sonrası ortaya çıkacak yeni 
iş kolları neler olabilir?

Metaverse sonrasında bu ortama özel 
yazılım geliştirme, farklı meta dünyaları 
birbiri ile ilişiklendirme, meta dünyada 
yer alan karakterlerin verilerinin analiz 
edilmesi, meta dünya verisinin analiz 
edilmesi, meta dünyalar arası protokollerin 
ve hukuki süreçlerin tanımlanması, meta 
dünyada geçerli olacak alışveriş metotlarının 
tanımlanması gibi pek çok yeni iş kolu 
gündeme gelecektir. Bu iş kollarının yanı sıra 
meta dünyadaki hukukun da ele alınabilmesi 
için dijital hukuk değerlerinin tanımlanması 
gerekli olacaktır. Alışveriş dünyasında ise 
tamamen kişi veya karakter odaklı reklam 
dünyası oluşacaktır.

Daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek 
tasarlanırken, yazılım bunun neresinde 
yer alıyor?

Yazılım daha iyi ve sürdürülebilir bir 
geleceğin merkezinde yer almakta, bugüne 
kadar kullanmakta olduğumuz pek çok 
mekanik bileşen ve analog ürün hızla dijital 
dönüşüme girerek yazılım kontrolünde 
çalışan parçalara dönüşmekte, bunlara örnek 
vermek gerekirse fotoğraf makinalarından, 
kullanmakta olduğumuz arabalara kadar 
büyük kısmı yazılıma dönüşmüş durumda. 
Bu dönüşüm önümüzdeki yıllarda da devam 
edecek ve yazılım sürdürülebilir geleceğin 
merkezinde ana yürütme organlarının 
kontrolünde yer alacak.
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Metaverse kavramını açıklayabilir misiniz?

Metaverse kavramını diğer teknolojilerden 
ayrıştıran özellikleri nelerdir?  

Metaverse yeni nesil web 3.0 internet olarak 
tanımlanabilirken 3D dünyalar, sanal/artırılmış 
gerçeklik ve blok zincir teknolojilerine dayanmaktadır. 
Bu sayede dijital varlıklara hem sahip olmak hem 
de bunların el değiştirmesi mümkün olmaktadır. Üç 
boyutlu sanal ortamların bir parçası olarak kullanıcılar, 
farklı deneyimler yaşayabilecekler. Üstelik değişik 
Metaverselerde (sanal ortamlarda) sahip olduğunuz 
dijital varlıklarla yer değiştireceksiniz.

Metaverse hangi alanlarda kullanılacak?

En önemli kullanım alanları e-ticaret, oyunlar ve 
sosyalleşme gibi görünüyor. Eğitim, sağlık ve finans 
alanlarında da değişik kullanımlar beklenmektedir. 
Mevcut internetteki deneyimden çok farklı deneyimler 
sağlamak suretiyle bu alanlar Metaverse’te 
gelişecektir.

Sosyal hayata ne gibi etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Metaverse’te sosyal hayatlar daha sezgisel ve 
kapsayıcı olacaktır. Bu haliyle daha fazla kullanıcıyı 
cezbedecektir. Etkisi artarken daha sanal ortamlarda 
güçlü topluluklar ortaya çıkabilecektir.
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İş Hayatına ne gibi etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

İş hayatında da benzer şekilde bu yeni ortamlar 
daha etkili kullanılırken fiziksel ve dijital varlıkların 
ticareti daha güvenilir ve daha büyük hacimlerde 
gerçekleşecektir.

Adaptasyon sürecinin önündeki engeller neler 
olabilir?

Adaptasyon sürecinin karşısındaki en önemli engeller 
arasında iletişim hızının ve özel donanımların 
yaygınlaşması olacaktır. Ayrıca bu ortamların tasarımı ve 
inşası da zaman alacaktır.

Eğitim sektörüne nasıl etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Eğitim sektörü daha açık ve etkili bir eğitim ortamına 
sahip olurken; kitlesel kaynak kullanımı ve blok zincir 
sayesinde değişik alanlardaki yeteneklerin ve uzmanların 
içerik üretmeleri ve gelir elde etmeleri mümkün olacaktır.

Perakende sektörüne nasıl etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

E-ticaret marifetiyle bu ortamlarda daha kolay ve doğal 
alışveriş mümkün olacaktır. Bu da alışveriş hacmini 
bir hayli artıracaktır. Kişiselleşmiş üretimin kullanıcıya 
ulaştırılması beklenmektedir.

Metaverse’in son dönemde yoğun ilgi görme 
sebepleri nelerdir?

Mevcut internetin yeteneklerinin sınırına gelinmiştir. Yeni 
nesil internet olarak tanımlanan Metaverse’e dünyanın 
en büyük şirketlerinin buna özel yatırım planları yapması 
ve bunları açıklamaları yenilik arayan kitlelerde heyecana 
neden olmuştur.

Metaverse sonrası ortaya çıkacak yeni iş kolları 
neler olabilir?

Gelişmiş içerik geliştiricileri, blok zincir yazılım 
geliştiricileri ve sadece Metaverse’lere adapte edilen 
geleneksel iş kollarının yeni işlerde gerekli olan 
yetenekler olabilir.

Daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek 
tasarlanırken, yazılım bunun neresinde yer alıyor?

Yazılım bu gelişimin en kritik alanında yer alacaktır. Yeni 
deneyimler, yeni iş kurumları ve yeni türde hizmetlerin 
tasarımı ve gerçekleştirilmesi esnasında yazılımın önemli 
rolü olacaktır.

Simsoft

Akbank

Metaverse’de olmak ya da olmamak!

Bugünlerde herkes bu kavramın peşinde, 
“Metaverse”. Kişi ya da kurumların doğabilecek 
fırsatları  ıskalamak istemediği, bilim, hayal 
gücü, yaratıcılık, tasarım ve teknoloji ekseninde, 
sosyal medya platformlarının, oyun, eğlence ve 
perakende ile yakınsanacağı yepyeni bir  iletişim, 
etkileşim, ticaret ve ilişki evreni. Metaverse 
kavramı ilk kez Neal Stephenson’ın 1992 yılında 
yayımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash’de 
ortaya çıkmış olup, Facebook’un adını “Meta” 
olarak değiştirmesi ve kendi sanal evreni olan 
“Horizon”u açıklaması sonrasında gündemin 
odağı haline geldi. İçinde bulunduğumuz 
belirsizlik ve  öngörülmezlik döneminde herkesi 
heyecanlandıran, neredeyse her yerde, televizyon 
kanallarında, sosyal medyada, sokakta, grupta, 
şirkette, kahvede konuşulan bu kurgusal evren 
ile ilgili herkesin kendine göre öngörüsü, hayali, 
projesi var. Kimse tam olarak nasıl şekilleneceğini 
bilemese de tek bir ortak noktaları bulunmakta; 
harekete geçmekte gecikmemek…

Metaverse, kelime anlamıyla öte-evren ya 
da bir başka deyişle kurgusal evren, gerçek 
hayatla, gerçek olmadığını varsaydığımız hayatın 
birleşmesinden oluşuyor. Aslında internetin ileri 
şekli, web 3.0’ın hayatımıza girmesiyle kazanılacak 
hızın sonucunda, hayatımıza Z aksının gelmesi 
anlamına geliyor. Kullanıcıların, kişiselleştirilmiş 
avatarları ile sanal gerçeklik ve artırılmış 

gerçeklik teknolojilerini (sanal gerçeklik gözlüğü, 
dokununca hissetmeyi sağlayan kıyafetler, 
akıllı lens, bileklik vs.) kullanarak üç boyutlu 
şekilde yer alabileceği bu öte-evren, iş hayatını, 
seyahatleri, eğitimi, sporu, sanatı, eğlenceyi, 
günlük hayatı, ilişkileri, organizasyon biçimlerini, 
sosyal kurguları kökünden etkileyecek…

Metaverse kapsamında olması planlanan 
çoğu teknolojinin ilk adımları aslında yıllar 
önce atılmakla birlikte, bildiğimiz uygulama 
şekli ve tasarımlarının bu yeni evrene uygun 
yeni formlarla karşımıza çıkması bekleniyor. 
Mevcutta kullanılan VR gözlüklerini bir düşünün. 
Kullanırken kendimizi gerçek dünyadan izole 
ederek kullanıyoruz. Gözlüğü taktığımızda, 
gerçek hayattan kopup, oyun dünyasına dahil 
oluyoruz. Metaverse’de teknolojinin dönüştüğü; 
gerçek hayatta olanlar görülebilirken aynı anda 
Metaverse’de olanların da görülebildiği lensler 
ya da retinaya takılabilecek farklı materyaller 
kullanılabileceği, hayal gücüyle sınırlı yepyeni bir 
düzenden bahsediliyor.

Tohum aşamasındaki girişimlerden teknoloji 
devlerine kadar yüzlerce şirket, şimdiden 
Metaverse ekosisteminde yerlerini buluyor. Birçok 
web sitesinin olması gibi, sadece bir Metaverse 
olmayacağı, Meta (Facebook), Microsoft, Roblox, 
Fortnite, Minecraft, The Sandbox (SAND) ,Star 
Atlas (ATLAS), Axie Infinity (AXS) gibi birçok 
Metaverse oluşacağı, Metaverse’ler arasında 
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serbest dolaşımın nasıl yapılacağı, hangi 
kripto para birimlerinin kullanılacağı, dijital 
varlıkların sahiplik ve kullanım haklarının 
nasıl şekilleneceği konuşulanlar arasında.

Hem teknolojik gelişmelerin tamamlanması 
hem de kültürel dönüşümün bu dönüşüme 
uyumlanmasının 5-10 yılı alacağı öngörülüyor.

Bu süreç kapsamında,

• Hız için 5G ve ötesi dahil altyapıların 
kurulması, 

• Mimarlar tarafından bu evrenlerin 
tasarımlarının yapılması,

• Avatarların tasarlanması, 
• Dokunma ve hissetmenin sağlanabilmesi 

için ekipmanların geliştirilmesi,
• Dijital varlıkların sahiplik ve kullanım 

haklarının belirlenmesi,
• Metaverse’ler arası serbest dolaşımın 

sağlanması için düzenlemelerin yapılması,  

gibi birçok dönüşümün gerçekleşmesi 
bekleniyor. Metaverse, hayatın her alanında 
metamorfoz getiriyor. Sürekli merak edenler, 
öğrenenler, kollektif çözümler üretenler, hayal 
edenlerden olmak bu hıza uyumlanmak  için 
şart! Çünkü hayallerimizin bile güncellendiği 
bir zamandayız!

Kültepe Yatırım
Metaverse nedir? 

Son zamanların oldukça popüler konularından olan bu sorunun cevabı için farklı 
kaynaklarda farklı tanımlar görülüyor. Genel hatlarıyla değerlendirecek olursak 
Metaverse sanal bir evreni ifade ederken aynı zamanda bizlere teknolojinin 
geldiği noktayı da gösteriyor. Sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), 
karma gerçeklik (MR) gibi teknolojiler internet teknolojileriyle bir araya geldiğinde 
Metaverse neredeyse her şeyin dijitalleştiği dünya da evrenin de dijitalleşmesi 
olarak okunabilir.

Metaverse kavramı ilk olarak 1992 yılında Neal Stephenson’un yazdığı Snow Crash 
isimli bilim kurgu romanında, kurgusal bir dünyayı ifade etmek için kullanılmıştır. 
Bu bağlamda teknolojinin bu noktada olgunlaşması bu sanal ve kurgusal 
dünyanın dijitale yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Metaverse ile aslında sanal 
gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve sanal oyunlar ile küçük bir benzerini yaşadığımız 
deneyimin daha gelişmiş bir yansıması olmasını bekliyoruz. Bu teknoloji yeterince 
geliştiğinde insanlar çeşitli Metaverse araçlarıyla şirketlerin geliştirdiği herhangi 
bir Metaverse evreninde sanal olarak alışveriş yapacak, sinemaya gidecek, kafede 
zaman geçirecek belki de ticaret yapacak. 

Metaverse kavramını diğer teknolojilerden ayrıştıran özellikler nelerdir?

Metaverse teknolojisinin hayatımıza tam olarak yer alması için henüz biraz 
daha erken olduğu görüşü yaygın. Metaverse yaşadığımız dünyanın dijital bir 
yansıması olacağı için bu teknoloji geliştirilirken birçok konunun da “birlikte” 
değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada Metaverse evreninde mühendislik ve 
teknolojik cihazlar yanında hukuk, psikoloji ve sosyoloji gibi insani yaklaşımların 
da birlikte geliştirilmesi gerekmektedir. Metaverse nihai olarak yaşadığımız 
dünyanın yansıması olduğu için interdisipliner bir yaklaşımla tüm disiplinlerin 
“birlikte” çalışarak geliştirmesi gerekliliğiyle diğer teknolojilerden ayrılıyor.  

Abdurrahman ÇAM
Kültepe Yatırım A.Ş.
Genel Sekreter
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Bu dijital evrende alım satımlarda hak sahibi 
olabilmek için hukuki sürecin de hazır olması 
gerekir. Teknolojik olarak alım satım işleri için 
blok zincir teknolojisi, deneyimi artırmak için 
geliştirilecek cihazlar, dijital dünya için çıkacak 
yasalar, belki de mahkemeler; bunların hepsi 
interdisipliner yaklaşımı beraberinde getirecektir. 
Bu haliyle Metaverse’ün tüm teknolojileri ve insanî 
süreçleri içinde barındırması sebebiyle diğer 
teknolojilerden ayrışacağını düşünüyorum.

Metaverse hangi alanlarda kullanılacak?

Metaverse’ün bir dijital/sanal evren olarak 
tanımlandığı düşünüldüğünde, aslında insanın 
faaliyette olduğu hemen her alanda bu evrenin 
tasarlanabileceği ve kullanılabileceği düşünülebilir. 

Örneğin, bu evrende bir arsa alarak ve bu arsaya 
bir işletme kurarak gelir elde edebilecek duruma 
gelebileceğiz (bu girişimler başlamış durumda). 
Bu durum aslında Metaverse evreninin kullanım 
alanının oldukça geniş olacağını göstermektedir. 

Bununla birlikte bu teknolojilerin gelişmesinin 
sonucu olarak bizim gerçek dünyamızdaki 
kullanımıyla bazı devrimleri de yaşamış olacağız. 
Örneğin karma gerçeklik gözlükleriyle dünyanın 
bir ucundaki fabrikada arıza veren makinaya kısa 
sürede müdahale edilebilir. Bu ve benzer girişimleri 
görmeye başladık bile. 

Bunun yanında oldukça uç bir örnek olsa da 
çalışmaları görülen; bir doktorun dünyanın 
diğer ucundaki bir hastayı hassas mikro robata 
bağlanarak ameliyat edebilmesi de örnek olabilir. 
Nihayetinde Metaverse için kullanılacak teknolojiler 

sadece o dijital evren için değil, yaşadığımız dünya 
için de farklı alanlarda kullanılan teknolojilere 
olanak sağlayacaktır. 

Eğitim sektörüne nasıl etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Son iki yıldır Covid-19 salgını nedeniyle 
eğitim sektöründe dijitalleşmenin zorunlu 
olarak yaşandığını gördük. Bu süreçte 
çeşitli platformlarda çevrim içi olarak hatta 
televizyon kanallarında da dersler işlendiğini 
gördük. Nihayetinde aslında eğitim sektörü 
için dijitalleşmenin ve uzaktan eğitim almanın 
uygulandığını görmüş olduk. İnternet çağında bazı 
alanlarda doğru yöntem ve kaynaklar kullanılarak 
bilgiye ulaşmak 50 yıl öncesine göre oldukça 
kolaylaştı. Ancak bunun için öğrenci ilgisi ve 
merak en önemli öğrenme kriteri olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Metaverse teknolojileriyle birlikte eğitim 
sektörünün de oldukça geliştiğini göreceğiz.. 
Artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik ile 
birlikte eğitim alanında görmeye ve üç boyutlu 
deneyime dayalı modeller gelişecek. Bu da görsel 
hafızaya ve sanal deneyime dayalı öğrenme 
modellerinin gelişimini hızlandırabilir. Tüm 
bunlar yanında bilgiyi öğrenme metotlarının 
gelişmesi ve Metaverse için uygun hale gelmesiyle 
birlikte bireysel öğrenme, akran öğrenmesi, 
sosyal öğrenme gibi metotlarla, bazı noktalarda 
öğretmensiz eğitimin olma ihtimali de doğabilir. 
Zira bugün bazı alanlarda öğretmensiz öğrenme 
ve eğitim modellerinin geliştiği ve başarılı şekilde 
uygulandığı da görülüyor. 

Vestel Ventures
Metaverse kavramını açıklayabilir misiniz?

Metaverse’ü Türkçeleştirmeye çalışırsak karşımıza “evrenötesi” 
şeklinde bir kavram çıkıyor. Yıllardır birçok filmde seyrettiğimiz 
sanallaşma, farklı sanal evrenlere seyahat etme, sanal evrende 
etkileşime girme konuları Metaverse, yani evrenötesi ile gerçekten 
hayatlarımıza girmeye başladı. Nasıl bugün cep telefonlarımızdan 
basit ve hızlı şekilde internet sayesinde birçok farklı web sitesine 
giriş yapabiliyorsak, Metaverse sayesinde de hızlı ve kolay bir şekilde 
bir sanal evrenden diğerine geçiş yapabileceğiz. Metaverse’ün ilk 
örneklerini aslında oyun oynayan kişiler daha yakından takip etmiş 
olabilir çünkü 2003 yılında geliştirilen Second Life isimli oyunda 
oyuncular kendi avatarlarını oluşturarak sanal bir evrende bambaşka 
bir yaşam sürebiliyorlardı. Günümüzde ise bu sanal evrenlerde 
yapılabileceklerin sınırları genişletildi ve yeni boyutlar kazanmaya 
başladı. 

Metaverse sayesinde insanlar hem AR hem de VR’dan faydalanarak 
üç boyutlu avatarlarını tasarlayabilecek, onları giydirebilecek, işe, 
konsere, yemeğe gidebilecekler, arsa satın alıp kiraya verebilecek 
ve gelir elde edebilecekler. Bu teknolojiler beraberinde iş yapış 
biçimlerinde farklılıkları ve yaşam tarzımızda yenilikleri de beraberinde 
getirecek.

Alternatif evrenlerde hareket alanımızın genişlemesiyle beraber bu 
evrenlerde kullanacağımız kripto para birimlerinin de talebinde ve 
arzında bir artış olacak. Metaverse teknolojisinin gelmesi kripto para 
borsalarını canlandıracak. Aynı zamanda günümüzde birçok kişinin 
özellikle fiziksel sanat eserlerinin NFT kopyalarını yüksek meblağlara 
satın alması, büyük ihtimalle ileride Metaverse’teki evlerimizin 
dekorasyonunda bu eserleri kullanacağımızın bir göstergesi. 

İlker TEMUZKUŞU
Girişimcilik ve 
İnovasyon Müdürü

Ayşe Nisa AKGÜN
Girişimcilik ve
İnovasyon Uzmanı



Metaverse kavramını diğer teknolojilerden 
ayrıştıran özellikleri nelerdir?

Metaverse’ü internetin geleceği olarak 
adlandırıyoruz. Bunun altında yatan en önemli 
unsurlar AR/VR uygulamalarından online 
oyunlara, NFT tabanlı sanat eserlerinden 
merkeziyetsiz finans (DeFi) ya da blockchain’e 
kadar birçok alanı bir araya getirmesi diyebiliriz. 
Yani gerçek bir sanal “evren”den bahsedebiliriz. 
Metaverse ile akla ilk VR/AR çözümlerinin 
kullanımı gelse de, aslında birçok yeni nesil 
teknolojinin bir arada kullanımı olarak 
düşünebiliriz.

Metaverse’ün teknolojik alt yapısına 
baktığımızda karşımıza Web 3.0 çıkıyor. 
Web 3.0’ı internetin geldiği son nokta olarak 
düşünebiliriz. Web 3.0 pek çok kaynakta “yapay 
zekalı web” olarak da tanımlanıyor. Metaverse 
bu teknolojileri kullanan ve insanlara bunları 
deneyimlemeyi sağlayan en önemli sistem. 
Diğer deyişle yeni bir “ağ”. Bu bağlamda 
Metaverse’ü diğer teknolojilerden ayıran birkaç 
önemli özelliği bulunuyor. Bunlar; varlık, birlikte 
çalışabilirlik ve standardizasyon.

Varlık, AR/VR teknolojileri ile sanal bir alanın 
somutlaştırılması olarak düşünülebilir. İşte bu 
özellik ile sanal evrende “dolaşıyor” olabileceğiz. 
Birlikte çalışılabilirliği ise Metaverse’ün en 
önemli yönlerinden birisi olarak düşünebiliriz. 
Böylelikle sanal evrendeki “avatarlarımız” yani 
dijital kopyalarımız ya da herhangi bir dijital 
öğe bu sanal alanlarda birbiriyle iletişimde 
olabilecek. Standardizasyon ise sektörde 
son dönemde çok önemli olan bir kavram. 
Metaverse’te standardizasyon bu evrenin 
içinde barındığı farklı hizmetlerin ve özelliklerin 
birlikte çalışmasını sağlıyor. En önemlisi de 
Metaverse’ün tüm bu özelliklerin hepsini tek bir 
“evren”de deneyelime şansı sağlayabilmesi.

Metaverse hangi alanlarda 
kullanılacak?

Çok yakın zamanda Metaverse sektör fark 
etmeksizin birçok şirketin faaliyet gösterdiği 
bir alan olacak. Facebook’un adını Meta 
olarak değiştirerek teknolojiye yatırım 
yapması bu konunun önünü açan en büyük 
etkenlerden biri oldu. Çıktığı ilk zamanlarda 
Metaverse’ün oluşumu oyunlar sayesinde ve 
gelişimi oyunlar için olarak yorumlansa da; 
Vestel gibi büyük şirketlerin Metaverse’te 
mağazalar açmayı planlaması, bireylerin 
Metaverse’te İstanbul, Ankara gibi illerden 
arsa satın almaları konuya her kesimin 
teknolojiye ilgisinin olduğunu gösteriyor.

Özellikle moda ve tekstil alanında 
faaliyet gösteren şirketler şu ana kadar 
Metaverse’e çok hızlı adapte oldu. Fiziksel 
olarak binlerce kişiyi bir araya toplayıp 
defileler yapmak yerine artık herkesi 
evinden defilelere davet edebiliyor, sanal 
koleksiyonlar oluşturabiliyor, avatarlar için 
ürünler tasarlayabiliyor ve bu ürünler için 
lojistik ve depo maliyetine katlanmıyor ve 
fiziksel aktivitelerin beraberinde getirdiği 
karbon ayak izini azaltıyoruz. Gucci, Adidas 
gibi şirketler hem ürünlerini Metaverse’te 
satışa sunuyor ve ürünlerinin NFT 
kopyalarını oluşturuyor hem de lansman, 
defile ve gösterilerini Metaverse’te 
gerçekleştiriyor. Yakın zamanda Victoria’s 
Secret da dört ticari marka başvurusu ile 
Metaverse’e adım atmak adına plan yaptığını 
açıkladı. 

Metaverse’e adapte olma hızının modadan 
sonra en çok pandemiyle beraber zaten 
online hale gelen sektörlerde olacağını 
düşünüyoruz. Örneğin psikolog, diyetisyen 
gibi sağlık hizmetlerinin online ortamlarda 

da rahatlıkla alınabildiğini görmek, spor salonlarının 
belirli süre ile kapanması sonucu çevrim içi 
derslerin alınabilir olması pandemiden sonra da bu 
uygulamaların Metaverse ile entegre olarak devam 
ettirilebileceğini gösteriyor.

Örneklerden de anlaşılabileceği üzere fiziksel 
dünyada yaptığımız herhangi bir işi Metaverse’e 
taşımanın önünde bir engel bulunmuyor. Özellikle 
start-uplar büyük şirketlerin de Metaverse’te 
faaliyet göstermesinin önünü açacak birçok 
çalışmaya imza atıyor. Biz de Vestel Ventures olarak 
son zamanlarda çok sayıda bu alanda çalışan 
start-upla görüştük. Bu konuda ülkemizde de 
çalışmaların olması bizleri oldukça mutlu ediyor. 

Metaverse’ün turizm sektörünü de oldukça 
geliştireceğini düşünüyoruz. Yakın zamanda 
Disney kendi Metaverse’ünü yaratacağını açıkladı. 
Tabi ki Metaverse reklamcılığı da büyük ölçüde 
değiştirecek. Meta evrenlerin içerisinde reklam 
alanları satın alabilecek hatta bunun için rekabete 
gireceğiz. 

Eğitim sektörüne nasıl etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Özellikle pandemiyle beraber herkesin eğitime 
bakış açısı ve eğitim alma şekli büyük ölçüde 
değişti. Metaverse’te eğitim alınabilecek olması 
hem interaktiviteyi sağlayıp hem eğitim verimini 
artırmak açısından mantıklı bir yol olarak gözüküyor. 
Tüm öğrencilerin kişisel bilgisayarı, ev interneti, VR 
gözlüğü olamayacağı için, bu konu eleştirilmeye de 
oldukça açık. 

Metaverse’te eğitim konusunda öne çıkan bir 
örnek günümüzde ilk metaokulu hayata geçirmeye 
çalışan Nova girişimi. Nova sayesinde öğrenciler 
sanal sınıflarda ders alabiliyor, öğretmenleriyle 
görüşebiliyor, ödevlerini yapabiliyor. Nova’nın 
ulaşmaya çalıştığı vizyoner nokta her öğrencinin 
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eğitimde maksimum potansiyelini göstermesini 
sağlamak. Çünkü eğiticiler bu sistemle tüm 
öğrencileri eşit seviyede takip edebilecek. Ayrıca, 
öğrencilerin yaptığı uygunsuz bir davranış anında 
tespit edilebiliyor. Nova’nın ilk çalışmaları Open 
Mind Accelerated International Academy’de 
yapılacak. Nova’nın kullanılabilmesi için öğrencilerin 
VR gözlüğü olmalı, bu da bir önceki paragrafta 
aktardığımız gibi erişilebilirliğini azaltıyor. 

Ülkemizde de geçtiğimiz yılın sonlarında ODTÜ’lü 
araştırmacıların Metaverse’te eğitim verilebilecek 
sanal okul geliştirdiklerini duymuştuk. Yakın 
zamanda Metaverse’ün özellikle senaryo bazlı 
ve deneyime dayalı derslerde kullanılacağını 
öngörüyoruz. 

İş hayatına ne gibi etkileri olacağını 
düşünüyorsunuz?

Yine pandemiyle birlikte hayatımıza giren online/
hibrit çalışma trendleri beraberinde toplantıları, 
seminerleri online kanallar vasıtasıyla yapmamıza 
neden oldu ve muhtemelen bu trendler bundan sonra 
hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Ancak 
bu online buluşmalarda gerçekten karşımızdaki 
kişilerle ne kadar etkileşime girebildiğimiz tartışılır. 
Metaverse tam da bu noktada devreye girerek 
online çalışma dünyasında etkileşimi de artırarak 
seminerlere katılmamızı, iş arkadaşlarımızla 
öğle molasında Metaverse’te yemek yememizi 
sağlayacak. 

Diğer yandan şirketler müşterilerine ürün 
ve hizmetlerini tanıtırken Metaverse’ten 
faydalanacaklar. İletişim kanalları, üretim hatları, 
tedarik zinciri gibi uçtan uca müşteri ile üreticiyi 
bağlayan her kanal da Metaverse’e entegre olacak ve 
iş hayatı baştan şekillenecek. 

Metaverse konusunda yazılım dünyasında 
özelleşecek kişilere ihtiyaç duyacağız. Metaverse 
kullanımı asistanları, avatar tasarımcıları, Metaverse 
gayrimenkul danışmanları, Metaverse reklam 
ajansları gibi kollar oluşacak. Şu an finansal servis 
hizmeti veren şirketler de Metaverse’e entegre 
olacak çözümler üretecek, elektronik şirketleri AR & 
VR alanına yaptıkları yatırımları arttıracak.



Webinar

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

Bilkent CYBERPARK  
PwC Özel Webinar Serisi

Katılımcılara Horizon Europe, EUREKA Kümeleri, 
Eurostars 3 Programı, EraNet, TÜBİTAK 1509, 
1709 ve 1071 destek programları hakkında detaylı 
bilgi verildi. Gerçek vaka örnekleriyle tecrübelerin 
paylaşıldığı etkinlik, katılımcıların sorularının 
yanıtlanmasıyla tamamlandı.

Özel webinar serisi, serinin 3.sü olan “Türkiye’de 
Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Vergisel Destek ve 
Teşvikler” konulu çevrim içi etkinlik ile devam etti.

28 Ocak 2022 Cuma günü gerçekleştirilen 
webinarda PwC Direktörü Çağrı EKİNCİ, Türkiye’de 
yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine sağlanan destek 
ve özel teşvikler hakkında detaylı bilgi paylaştı. 
Özellikle 4691 ve 5746 sayılı kanun üzerinde 
durulan webinara katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. 
Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla etkinlik 
tamamlandı.

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

Özel webinar serisinin ikinci oturumu “Ar-Ge 
Faaliyetlerine Yönelik Avrupa Birliği (AB) Hibe 
Destek Programları” ise 24 Aralık 2021 Cuma günü 
çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

PwC Kıdemli Müdür Abdurrahman TÜRK’ün 
katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Avrupa Birliği ve 
TÜBİTAK tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere 
sağlanan destek programlarından bahsedildi. 

Günce
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4 Ocak 2022, Salı günü Bilkent CYBERPARK 
ve TEB iş birliğinde, büyüme sürecinde olan 
şirketlerin, stratejik planlama ve yönetim 
konusunda gelişme sağlaması için pratik 
uygulamalarla desteklendiği “Şirketlerde 
Pratik Stratejik Yönetim Uygulamaları” 
konulu online eğitim gerçekleştirildi. 

TİM TEB Girişim Evi Koordinatörü & Girişim Merkezi 
Kurucusu Mehmet SANLI’nın katılımıyla gerçekleşen 
etkinlikte; stratejik büyüme kavramları, bakış açısı, 
yaklaşımlar, planlama, planların önündeki zorluklar ve 
plan düzeylerinden bahsedilerek, girişimcilere stratejik 
yönetim hakkında güncel örneklerlerle birlikte detaylı 
bilgi verildi. Yoğun ilgi gören eğitim, katılımcıların 
sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

2022’nin İlk Online Etkinliği 
“Şirketlerde Pratik Stratejik 
Yönetim Uygulamaları” 
Gerçekleştirildi
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TEB Girişim Evi iş birliğinde, Doping Invest 
Camp ’22 programı öncesinde firmaların 
yatırımcı sunumu hazırlamalarına yardımcı 
olmak amacıyla, yatırımcıların girişimcilerden 
bekledikleri ve yatırım süreçlerinde firmaları 
nelerin beklediği konusunda, 18 Şubat 2022 
tarihinde “Yatırım ve Yatırım Süreçleri Online 
Eğitimi” düzenlendi. 

Girişim Merkezi ortağı Taner BALTACI tarafından verilen 
eğitimde; yatırım için tercih edilen projeler, girişimcilerin 
beklentileri, yatırımcıların dikkat ettiği hususlar ve 
girişimcilere yapılan destekler üzerinde duruldu. Doping 
Invest Camp ’22 programı kapsamındaki yatırımcı- 
girişimci buluşmaları öncesinde örneklemelerle 
ilerlenen eğitim, soru-cevap seansı ile tamamlandı.

Doping Invest Camp ’22  
Öncesinde Firmalar 
“Yatırım ve Yatırım 
Süreçleri Online 
Eğitimi”ne Katıldı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Ankara Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Sn. Muhammed POLAT 
ve beraberindeki heyet 4.3.2022, 
Cuma günü Bilkent CYBERPARK’ı 
ziyaret etti. 

Ziyaret sırasında, heyete Bölgemizde 
yürütülen yüksek katma değerli  
Ar-Ge projeleri hakkında bilgi verilirken 
ekosisteme yönelik değerlendirmeler 
yapıldı.

T.C. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı 
Ankara İl Müdürlüğü Yetkililerini 
Bölgemizde Ağırladık

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile UNDP Yetkilileri Bilkent 
CYBERPARK’ı Ziyaret Etti
T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü Uzmanı 
Leventcan GÜLTEKİN ile 
Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı Yerel Ekonomik 
Kalkınma Projeleri Yöneticisi 
Arzu KARAARSLAN AZİZOĞLU 
ve beraberindeki yetkililer 
22.3.2022, Salı günü Bilkent 
CYBERPARK’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yürütülen dijitalleşme 
projesi hakkında görüş alışverişinde 
bulunulurken önümüzdeki dönemde 
kalkınma ajansı programları 
çerçevesinde yürütülebilecek iş 
birlikleri de gözden geçirildi.

22 Mart 2022, Salı günü Bilkent CYBERPARK 
ve Grupofis Marka / Patent iş birliğinde 
düzenlenen “Bilişim Sektöründe Patent 
Süreçleri ve Yazılım Tabanlı Buluşların 
Patentlenmesi” adlı webinar gerçekleştirildi. 

Bilişim 
Sektöründe 
Patent Süreçleri 
ve Yazılım Tabanlı 
Buluşların 
Patentlenmesi 
Webinarı
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Webinar
Grup Ofis Mekanik-Yazılım Ekip Lideri ve 
Marka Patent Vekili Burak OCAKOĞLU’nun 
konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, bilişim 
ve özellikle yazılım sektörlerindeki patent 
kriterleri ve patent alma süreçleri hakkında 
detaylı bilgiler verilirken güncel örneklere ve 
vakalara da yer verildi. Bilişim sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların yoğun ilgi 
gösterdiği etkinlik, katılımcıların sorularının 
yanıtlanmasıyla tamamlandı.



ANTENOM ANTEN TEKNOLOJİLERİ

JUNKOSHA firması tarafından 
düzenlenen medikal ve 
mikrodalga/millimetre dalga 
sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar için Teknoloji Yenilikçileri 
Ödülleri’nde Bölgemizde yürüttüğü 
“Blok Bazlı Anten ve Mikrodalga 
Tasarım & Eğitim Konsepti” ile beş 
finalistten biri oldu!
 
Antenom Anten Teknolojileri’ni  
tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

Firmalarımızın 
Başarıları
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ARKSİGNER YAZILIM VE DONANIM SAN. TİC. A.Ş.

Bilkent Cyberpark’ta Ar-Ge çalışmalarını yürüten; 
ArkSigner tarafından üretilen yerli ve milli akıllı kimlik 
tespit ve doğrulama cihazı Combo Card Reader (CCR) 
Türk Telekom tarafından tercih edildi.

Türk Telekom, operatörler arasında bir ilke imza 
atarak Türkiye’nin 81 ilinde bulunan bayi kimlik tespiti 
ve doğrulaması sürecinde Combo Card Reader’ı (CCR) 
kullanabilecek.Combo Card Reader, kimlik kartlarının 
PIN’lerinin e-devlet üzerinden belirlenebilmesiyle 
birlikte kart okuyucularla kimlik doğrulama işlemi 
yapabilmesini sağlayan güvenli bir kart okuyucudur. 

Firmanın Bölgemizde geliştirdiği Combo Card Reader temaslı ve temassız özelliğiyle hem 
mobil (iOS, Android, Huawei) cihazlarda hem bilgisayarlarda hem de cihaz bağımsız olarak 
kullanılabiliyor. ArkSigner’ı, Bölgemizde geliştirdiği yerli ve milli kimlik doğrulama cihazı için 
tebrik ediyoruz!

BARAKATECH YAZILIM SAN. TİC. A.Ş.

Firmamız BARAKATECH ve Kadıköy 
Belediyesi iş birliğiyle geliştirilen 
“Dijital Kadıköy” uygulaması, PSM 
AWARDS’ta “Dijital Dönüşüm” 
kategorisinde Altın PSM ödülüne 
layık görüldü.

BARAKATECH’i tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz!

ETİYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM 
SAN. TİC. A.Ş.

Bölgemizde faaliyet gösteren 
firmalarımızdan Etiya, Hizmet 
İhracatçıları Birliği Genel 
Sekreterliği tarafından düzenlenen 
2020 Yılı Hizmet İhracatı 
Şampiyonları etkinliğinde Yazılım 
ve Bilişim Hizmetleri Kategorisi 
şampiyonlarından bir olmaya hak 
kazandı.
 
Firmamızı tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz!



REKROM OPTOELEKTRONİK MÜHENDİSLİK 
SİSTEM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Bölgemizde faaliyetlerini yürüten REKROM 
OPTOELEKTRONİK, endüstri, robotik ve 
otonom sürüş uygulamalarında kullanılmak 
üzere geliştirdiği Türkiye’nin ilk yerli LIDAR 
ürünü olan LASIR-270 ile Türkiye’deki ilk 
robotik LIDAR üretim tesisini kurmak için 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi” programına başvurarak 
“Mobilite Çağrısı” kapsamında 10 Milyon TL 
destek almaya hak kazandı.

Firmamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz!
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KAREL ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş.

Bölgemizde yer alan firmalardan  Karel  ,  
Deloitte  Türkiye tarafından düzenlenen 
Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda 
Big Star Ödülü’nü kazandı.
 
Firmamızı tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.



www.tto.bilkent.edu.tr 
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Bilkent 
TTO

Bilkent Üniversitesi UNAM  
Dr. Öğr. Üyesi Amir BAHRAMİ EMBO  
Yerleşim Desteği Ödülü kazandı.

Dr. Amir BAHRAMİ’ye 
EMBO Desteği

Dr. BAHRAMİ, EMBO tarafından araştırma hibe 
desteği alan altı bilim insanından biri olarak 
seçildi. Dr. BAHRAMİ, temel olarak yumuşak/
aktif madde ve hücresel/biyolojik sistemlerin 
kuramsal modelleme ve hesaplamalarına 
odaklanan grubunu Bilkent Üniversitesi 
UNAM’da kuracak.

Dr. BAHRAMİ, üç ila beş yıl boyunca yıllık 50.000 
avro alacak ve ayrıca yılda 10.000 avroya kadar 
ek hibeler için başvurabilecek.

Dr. Amir BAHRAMİ Bilkent Araştırmacıları’na 
TÜBİTAK 1001 ve 3501 Projeleri
Bilkent Üniversitesi’nde, 
2021 yılında TÜBİTAK 
1001 ve 3501 programları 
kapsamında toplam 30 
öğretim üyesi fon almaya 
hak kazandı. 23 Bilkent 
Üniversitesi öğretim 
üyesi araştırma projeleri 
için TÜBİTAK 1001 
programından fon alırken, 
7 öğretim üyesi ise 3501 
programı kapsamında 
çalışmalarına başladı.

1001: Shervin Rahimzadeh ARASHLOO (CS), Cevdet AYKANAT 
(CS), Michael BARBIER (UNAM), Luca BIANCOFIORE (ME), Tolga 
ÇUKUR (EE), Uğur DOĞRUSÖZ (CS), Engin DURGUN (UNAM), 
Ausaf FAROOQUI (UMRAM), Serkan GÖKTUNA (MBG), Hulusi 
KAFALIGÖNÜL (UMRAM), Ferdi KARADAŞ (CHEM), Serkan 
KASIRGA (UNAM), Emrah ÖZENSOY (CHEM), Selver ŞAHİN (IR), 
Zeki SARIGİL (POLS), İbrahim SARPKAYA (UNAM),  Urartu Özgür 
Şafak ŞEKER (UNAM), Manouchehr TAKRIMI (UMRAM), Cem 
TEKİN (EE), Onur TOKEL (PHYS), Yunus Emre TÜRKMEN (CHEM), 
Gürkan YEŞİLÖZ (UNAM), Yıldıray YILDIZ (ME)

3501: Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY (LAW), Ayşegül DÜNDAR (CS), Ali 
KARATUTLU (UNAM), Ayşe Selin KOCAMAN (IE), Halil İbrahim 
OKUR (CHEM), Eray TÜZÜN (CS), Gökhan YILDIRIM (MATH)

24 Şubat 2022 tarihinde Bilkent TTO 
tarafından ulusal ve uluslararası Ar-Ge 
Fon programlarını kapsayan online bir 
bilgi günü düzenlendi.

Bilkent TTO yetkilileri tarafından yapılan TÜBİTAK 
ve Avrupa Birliği fonlarını içeren bilgi paylaşımı 
ve sunumunun ardından, katılımcıların soruları 
yanıtlanarak olası iş birliği imkanları planlandı. 
Etkinliğe 20’nin üzerinde akademisyenimiz ilgi 
gösterdi.

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 
Fon Programları 
Bilgilendirme 
Toplantısı
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TÜBİTAK BİGG 2021-1 Çağrı 
Sonuçları Açıklandı!
TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı BİGG’in 2021 yılı 1. 
çağrı dönemi sonuçları açıklandı.

Her dönem BİGG Uygulayıcı 
Kuruluşları arasında Türkiye 
ortalamasının üzerinde başarı 
yakalayan BİGG MARKA 
programı, bu dönem de Türkiye 
ortalamasının üzerinde, bu 
başarısını artırarak devam ettirdi!

BİGG 2021-1 çağrı sonuçlarına göre,  %77 başarı oranı elde eden 
BİGG MARKA programında, bugüne kadar hibe desteği almaya hak 
kazanan girişimci sayısı 85’e ulaştı. 

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

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

Programın bir sonraki çağrısında yer almak ve iş fikirleriyle 
başarı hikayeleri yaratmak için BİGG MARKA programı yeni 
girişimcilerini bekliyor! 

Başvuru ve detaylı bilgi için: biggmarka.cyberpark.com.tr
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10-19 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 
“Developing Technology/Innovation Focused 
Collaborations” eğitimine ekibimizden üniversite 
sanayi iş birliği uzmanlarımız katıldı.

Eğitim, farklı şehirlerden TTO, teknopark, üniversite ve iş 
dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. Teorik ve uygulamalı 
çalışmaları birlikte sunan bu programı tasarlayan ÜSİMP’e 
ve eğitmenler olarak katkı sağlayan Sayın Hamit SERBEST, 
Serdal TEMEL, Bilgin YAZLIK ve Özlem Sevinç TİGİN’e 
teşekkür ederiz.

ÜSİMP 
Tarafından 
Düzenlenen 
RTTP Eğitimine 
Katıldık

Türkiye Enerji, Nükleer ve 
Maden Araştırma Kurumu 
(TENMAK) yetkililerini 
üniversitemizde misafir 
ettik ve teknoloji transferine 
yönelik iş birliği fırsatlarını 
görüştük. Kendilerine nazik 
ziyaretleri için teşekkür ederiz.

TENMAK 
Ziyareti



SEKTÖREL
Buluşmalar

Bu alana yönelik projeler geliştiren Hypernova, Creasaur, Pow Games, Simsoft, Kuixo, Mita Bilişim, NDG Stüdyo 
ve Omegadata firmalarının katıldığı etkinlikte; katılımcılar Bölgede yürüttükleri projelerine ve yetkinliklerine 
dair bilgi paylaşımlarında bulundu. Firma yetkilileri toplantı sırasında sektördeki problemleri de dile getirirken 
beraber aksiyon alabilecekleri çözüm önerilerini de değerlendirdiler. 

“CYBERPARK Sektörel Buluşma Günleri” önümüzdeki dönemde de farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaları 
bir araya getirerek iş birliği zemini hazırlamaya devam edecek.

Bölgede yer alan ve aynı sektörde faaliyet 
gösteren firmaları bir araya getirerek olası iş 
birliklerinin oluşabileceği zemini hazırlamak 
ve iletişimi artırmak hedefiyle hazırlanan 
“CYBERPARK Sektörel Buluşma Günleri”, 17 
Mart 2022 Perşembe günü “Oyun Teknolojileri” 
alanında gerçekleştirildi. 

CYBERPARK “Sektörel 
Buluşma Günleri” 
Oyun Teknolojileri ile 
Devam Etti

Oyun Teknolojileri
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“CYBER 1E1” B2B odaklı 
eşleştirme programı 
ile 11 büyük kurumu, 

bünyemizde yer alan 40 
firma ile bir araya getirdik 

ve toplamda bire bir 60 
görüşme gerçekleşti.

CYBERPARK Sektörel 
Buluşma Günleri 

kapsamında, 10 alanda 
toplam 80’in üzerinde 

firmanın bir araya gelerek 
potansiyel iş birliği fırsatını 

değerlendirdiğini  
biliyor muydunuz?

Bilkent CYBERPARK, bünyesinde yer 
alan firmalar ile büyük ölçekli kurumsal 
partnerleri bir araya getirmeye CYBER 1E1 
programı ile devam ediyor. 

Bilkent CYBERPARK tarafından yürütülen bu programda, 
firmalar arasında karşılıklı fayda sağlayabilecek iş birlikleri 
için zemin oluşturmak hedefleniyor.  

CYBER 1E1 programı kapsamında 10 Mart 2022 Perşembe günü 
Ford Otosan İnovasyon ile Bölgemizde faaliyet gösteren üç farklı 
firma görüşme gerçekleştirerek potansiyel iş birliği fırsatlarını 
değerlendirdiler. Yapılan görüşmelerde, Bölgede yer alan firmalar 
ortak çalışma alanları üzerine fikir alışverişi yapmak amacıyla 
sunumlar gerçekleştirdiler. İlerleyen dönemlerde de aynı odakla 
farklı kurumsal partner ve firmalarımızın katılımı ile tekrar 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

CYBER 1E1 
FORD OTOSAN 
İnovasyon
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Firmalarımızdan
Erol ÖZKAYA
Kurucu Ortak

Hayvan araştırmaları, son yıllarda 
neredeyse her tıbbi buluşta hayati bir rol 
oynamıştır.

Fare ve insan genomlarının protein kodlayan 
bölgelerinin %85’ inin özdeş olduğunu 
düşünecek olursak, birçok hastalık 
mekanizma bilgisi ve tanısı; hastalıklara 
karşı ilaç ve aşı geliştirilmesi laboratuvar 
hayvanları araştırmaları ile mümkün 
kılınmıştır. Hayvanlar, insanların karşılaştığı 
birçok hastalıktan diyabet, obezite, kanser, 
grip, astım vb. mustariptir ve bu “deney” 
hayvanlarını hastalıkları anlamak açısından 
özel ve hayati kılmaktadır. Bunların en bilineni, 
pankreası alınmış köpeklerde keşfedilen 
insülin hormonu eksikliği ile gelişen şeker 
hastalığı ve sonrasında yapılan iyileştirici 
çalışmalarla diyabet hastalığının tedavi 
edilmesidir. 

Günümüzde meydana gelen pandemi, 
hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin hastalık 
tanı ve ilaç geliştirme açısından ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. 
Elimizde gerekli hayvan modelleri yokken, 

www.doagreen.com 
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DOA Smart Teknoloji; hava temizleyicileri, 
nemlendiricileri ve canlı bitki duvarlarını tek bir 
yenilikçi üründe birleştirerek, iç mekanlarda 
doğal ve insan dostu ortamlar oluşturmak 
amacıyla kuruldu.

Projemiz ile doğa, teknoloji ve estetiği birleştiren 
Türkiye’nin ilk ve tek akıllı & doğal hava temizleyicisini 
üreterek iç mekan hava kalitesini iyileştirmeyi, aynı 
zamanda canlı bitkiler ve yeşil duvarlar içeren tasarım 
mobilyalar ile estetik bir görüntü sunarak iç mekanları 
güzelleştirmeyi amaçlıyoruz. Böylece insanların daha 
sağlıklı, mutlu, üretken ve yaratıcı olmalarına katkı 
sunmayı hedefliyoruz.

Soluduğumuz hava; gaz, su buharı, toz, küf ve 
kimyasal bileşiklerden (formaldehit, benzen, 
ksilen vb.) oluşan bir karışımdır. Birçok kozmetik 
ve temizlik ürünü, boya, döşeme, halı, sigara 
dumanı bu maddeleri içerir ve iç ortamdaki havanın 
kirlenmesine neden olurlar. Dünya Sağlık Örgütü, 
iç ortam hava kirliliğinin sağlığımız için en büyük 
tehditlerden biri olduğunu açıklamıştır. İnsanların 
zamanlarının ortalama %90’ını kapalı alanda geçirdiği 
düşünüldüğünde, iç mekan hava kalitesi insan sağlığı, 
verimliliği ve konforu açısından oldukça önemlidir.

NASA tarafından gerçekleştirilen çalışma ile bazı 
yaygın iç mekan bitkilerinin kirli havayı temizlemenin 
doğal bir yolunu sağlayabildiği kanıtlanmıştır. Bitki 
kökleri ve bunlarla ilişkili mikroorganizmaların; 
bakterileri, ince partikülleri ve organik kimyasalları 
yok ettiği görülmüştür.

Hava kalitesi ve kişilerin refahı konularına çözüm 
üretmek amacıyla;

• Bitkilerin doğal hava arıtma gücüne teknolojiyi 
ekleyerek akıllı ve doğal bir hava temizleyici oluşturup 
iç mekan hava kalitesini arttıran, 

• Bitkilerle iç mekanları güzelleştirerek insanların daha 
sağlıklı, yaratıcı, mutlu ve üretken olmalarını sağlayan  
bir ürün fikri geliştirdik.

Biyolojik bir hava temizleyici olmasının yanı sıra iç 
mekanlar için dekoratif bir aksesuar ve açık ofisler için 
bir seperatör görevi görebilecek ürünümüzün; hava 
kalitesini iyileştirmek, çalışan motivasyonunu arttırmak 
ve ortamlarını güzelleştirmek isteyen tüm iş yerlerinin 
tercih edeceği bir ürün olacağını düşünmekteyiz.

Ürünümüz temel olarak; bir duvara sabitlenmiş 
veya dikey olarak desteklenen bir sistem üzerinde 
bağımsız olarak durabilen, farklı türlerde iç mekan 
bitkisi barındıran, sulama ve bitki gelişiminin otomatize 
edildiği, mobil uygulama ile izlenip yönetilebilen, 
havayı temizleyen ve ortamı güzelleştiren akıllı bir yeşil 
duvardır. 

Estetik dekorasyon sunmanın ve havayı temizlemenin 
yanı sıra; nemlendirme, karbondioksiti emme, yeni 
oksijen yayma, tozu ve mikro tozu bağlama ve gürültüyü 
azaltma konularında da fayda sağlamaktadır. Aynı 
zamanda iç mekanlardaki enerji tüketimini azaltarak 
tasarruf edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca kişilerin bilişsel 
becerilerinde artış sağlanması, stresin azaltılması, 
üretkenlik ve verimliliğin arttırılması konularında 
da destek olacaktır. Kişiler temiz hava alıp, doğal bir 
ortamla çevrili olduklarında daha sağlıklı, daha mutlu, 
daha yaratıcı, daha üretken ve daha odaklanmış 
olacaklardır.

Ebru ARAS HİRA
Kurucu

MetaVivo

hastalığın seyrini anlamamız ve her bir adıma 
göre ilaç tasarlayarak bunu test etmemiz 
mümkün değildir. Kısacası, birçok karmaşık 
fizyolojik ve patolojik süreç için hayvanların 
kullanımına hala ihtiyaç vardır. 

İş fikrimiz, bu süreçte hem sektörün 
hem bizim de içerisinde bulunduğumuz 
araştırma gruplarının ihtiyaçları 
doğrultusunda doğmuştur. Bu başvuru 
aracılığı ile önerdiğimiz “Deney Ortağım” 
ile, ülkemizde büyük bir ihtiyaç olan deney 
hayvanları tedariğinde ve çalışmalarında 
araştırmacıların yaşadığı eksiklikleri gidermeyi 
amaçlamaktayız. Yurt içi ya da yurt dışından 
temin edilecek “ürün=deney hayvanı” için 
uzun süreli bekleyiş ve amaca yönelik “ürün” 
kalitesindeki düşüşleri sona erdirmeyi 
amaçlıyoruz. Misyonumuz; laboratuvar 
hayvanları ile yapılan bilimsel çalışmalarda 
araştırmacılara kaliteli, güvenli, sağlıklı ve 
amaca yönelik model hayvanları sağlamaktır. 
Vizyonumuz ise; istenildiği takdirde “in vivo” 
çalışmaları en yüksek hizmet kalitesinde, son 
teknolojik imkânlarla birlikte koordine etmek 
ve yerine getirmek olacaktır.



Kontamine alanların çoğalması ile dezenfekte 
iş gücü ve maliyetinde de doğru orantılı bir artış 
yaşanmıştır. Bu durum öncelikle, dezenfekte 
iş gücü ve maliyetinin artmasına gibi sebepler 
doğurmuştur. Ülkemizde ve dünya genelinde 
yeterli izolasyon maskesinin bulunmaması 
ile hasta ve sağlık çalışanının izolasyonunu 
sağlamak için kullanılan izolasyon sedyesi 
ve maske fiyatlarının yüksek olması, basınç 
değişim opsiyonuna sahip olmaması, güvensiz 
ve tehlikeli bir ortam yaratarak ihtiyaç sahibi 
kişilerin ulaşımını zorlaştırmaktadır.

Kontamine olmuş alanlarda çalışanlar yetersiz 
ekipmanlardan dolayı tehlike altındadır. Piyasada 
taşınabilir ve negatif/pozitif basınç opsiyonuna sahip 
bir izolasyon maskesi bulunmamaktadır. Her iki 
opsiyona da sahip düşük maliyetli maskeye ihtiyaç 
vardır. Bizler Valensmed olarak Covid-19 ve benzeri 
bulaşıcılığı yüksek hastalıklarda hastanın taşınması, 
izolasyonu için negatif basınç; zararlı partiküllü, 
zehirli gaz ortamından kişiyi korumak için pozitif 
basınca sahip aktif izolasyon maskesi tasarımı ve 
üretimini amaçladık.

Sağlık çalışanlarını dış ortamdan korumayı 
değil aynı zamanda hastaları da dışarıdan izole 
ederek ekipman masraflarını minimume indirmek 
için negatif/pozitif basınçlı izolasyon maskesi 
iş fikrimiz ile TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek 
Programı’na başvurduk. Ardından desteklenme 
fırsatı yakaladık.  

Ürünümüzün seri üretiminden sonra, üründe 
kullanılan sistemlerin ölçeklendirilerek izolasyon 
sedyesi gibi farklı ürünlere entegre edilmesi 
ile ürün yelpazemizi geliştirmeyi hedefliyoruz. 
İleride de hastanelere negatif basınçlı oda 
yapılmasında bir rolümüzün olmasını planlıyoruz. 
Günümüzde negatif basınçlı oda ve diğer medikal 
ekipmanlarının çoğu genelde yurt dışından 
gelmektedir, en büyük hedefimiz ise yakın 
gelecekte sağlık ekipmanlarının çoğunu yerli 
ve Türk Malı olacak şekilde üretip dünyanın 
tüm hastanelerinde görmektir. Ülkemizin en 
büyük bilim kurumundan destek ile firmamızı 
kurmamız, bize bu hedefin çok yakın olduğuna 
inandırmaktadır. Dışa bağımlılığın azaltılmasını 
sağlamak ve yurt dışından tedarik edilen 
ekipmanları yurt içinden karşılamak için tüm 
gücümüz ile çalışacağız.
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Bora ÖZMEN
Kurucu

2022 yılının başında Bilkent CYBERPARK’ta 
TÜBİTAK 1512 desteğiyle şirketleşen Plankton, 
deniz teknolojileri alanında dünyaya teknolojik 
çözümler sunmayı amaçlıyor. İlk projesiyle 
birlikte okyanus sağlığına yönelik Ar-Ge 
çalışmaları yürütüyor.

TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje 
kapsamında deniz yüzeyindeki atıkları toplayan 
bir cihaz geliştiriyoruz. Günümüzün en büyük 
problemlerinden biri; su kaynaklarında serbestçe 
dolaşan plastik ve yağ/petrol gibi atıklar. Her yıl 
12 milyon tona yakın karasal atık okyanuslara 
karışıyor. Yayınlanan akademik çalışmalarda, 30 
yıl içinde denizlerde balıklardan çok plastiklerin 
olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde de durumun 
gittikçe kötüleştiği görülüyor. Greenpeace 
tarafından Türkiye’de yapılan bir araştırmada, 
balıkların %44’ünün midesinde mikro plastik 
tespit edilmiş. Her gün daha fazla plastiğin su 
kaynaklarına karışması, problemi günden güne 
daha da kötüleştiriyor. Okyanusların %70’e yakın 
bir oranla soluduğumuz oksijenin ana kaynağı 
olduğunu düşündüğümüzde hepimizi etkileyen 
küresel bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu 
anlayabiliriz. Sorunun bu kadar büyük olmasına 
karşın teknolojik çözümler maalesef yetersiz 
kalmakta.

İBB’nin her yıl yayınladığı harcama raporlarındaki 
deniz yüzey temizliği faaliyetlerine ayrılan 
bütçenin 2014 yılından 2021 yılına %500 artması 
problemin büyüklüğünü doğrular nitelikte. Ancak, 

kirliliğin yarattığı olumsuzlukların her gün artan 
maliyetlerine katlanmaktansa, çözümü için 
geliştirilen teknolojilere para harcamak çok 
daha akılcı bir çözüm olmakta. Gittikçe artan 
maliyetlerin yanında canlıların yaşam kalitesini 
doğrudan etkilemesi gibi parayla ölçülemeyecek 
manevi zararlar da oldukça fazla.

Bu problemle her gün yüzleşen marinalar, 
belediyeler, oteller vb. yerler için 7/24 filtreleme 
yapabilen, hızlı ve maliyet etkin, teknolojik açıdan 
en gelişmiş ve yenilikçi çözümü sunmak için 
durmadan çalışıyoruz. Aynı zamanda sorunun 
etkilerini azaltmak için toplum bilinçlendirme 
ve eğitim faaliyetleri de yürüteceğiz. Amacımız, 
gelecek nesillere geliştirdiğimiz cihaza ihtiyaç 
duymayan bir dünya bırakmak.

İyi bir ekibe sahip olmak, bir start-up’ın 
başarılı olmasındaki en önemli unsur. Birbirini 
tamamlayan yetkinlik ve tecrübeleri bir araya 
getirmek, aynı tutkuya ve vizyona sahip kişilerle 
bu zorlu yolda yürümek oldukça önemli. Bunu 
Plankton’da yakaladığımızı düşünüyorum. 
Ortağım ve aynı zamanda çocukluk arkadaşım 
Aykut ARABACIOĞLU’nun heyecanı ve tecrübesi, 
küresel bir şirket olma yolunda emin adımlar 
atmamızı sağlıyor.

Deniz teknolojileri alanında sunacağımız 
yenilikçi çözümler ile, hayata geçireceğimiz ilk 
projemiz ve yenileriyle birlikte adımızı dünyaya 
duyuracağımıza inanıyoruz.

www.planktontech.co
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Aramıza 
Yeni 
Katılanlar

AVS 
MÜHENDİSLİK VALİDASYON 
TEST HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Sağlık Teknolojileri

PLANKTON 
DENİZ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Temiz Teknoloji
LA2 DYNAMICS
MÜHENDİSLİK A.Ş.

Robotik / Savunma

ULUĞ 
ENERJİ DAĞITIM VE 
PERAKENDE SATIŞ 
HİZMETLERİ A.Ş.

Enerji

İNTES
TEKNOLOJİ A.Ş.

Temiz Teknoloji / Yazılım

THORAXHUB
BİLİŞİM A.Ş.

Yazılım

DOA  
SMART TEKNOLOJİ VE 
DANIŞMANLIK A.Ş.

Temiz Teknoloji

POW GAMES
YAZILIM A.Ş.  

Oyun
METAVIVO  
DENEY HAYVANLARI LAB. VE 
BİYOTEKNOLOJİ BİYOMEDİKAL 
ARGE SANAYİ LTD. ŞTİ.

Biyoteknoloji

VALENSMED  
SAĞLIK MEDİKAL A.Ş.

Biyomedikal

GÜLÜMSER  
SAĞLIK EĞİTİM DANIŞMANLIK 
VE TİC. A.Ş.

Biyomedikal 

SEPET LIVE  
TEKNOLOJİ A.Ş.

Yazılım
NEXT  
YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş.

Yazılım 

WALLIDS  
SİBER GÜVENLİK A.Ş.

Siber Güvenlik

Bızden
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 
2022 yılında mezun olan Irmak TAMGAÇ, Şubat 2022 itibariyle Girişimcilik, 
İş Birliği ve Teknoloji Transfer biriminde Uluslararası Programlar Uzman 
Yardımcısı olarak Bilkent CYBERPARK ailesine katıldı. Irmak; proje 
değerlendirme, girişimcilik programları ve uluslararası programlar 
konularında firmalarımıza destek sağlıyor.

Irmak TAMGAÇ

Girişimcilik, İş Birliği ve Teknoloji Transfer biriminden  Ayşe Nur TUNÇEL “Uzman”,  
Muhasebe ve Finans biriminden  Münire SARIKAYA “Finans Uzmanı” unvanlarına terfi ettiler. 

Ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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