ÖNSÖZ

Küresel alanda savunma sanayii, ülkelerin
siyasi ve ekonomik gücünü belirlemede
önemli öğelerden biridir.
Savunma sanayii, teknolojik üretim alanında yenilikçilik arayışı ve
inovatif fikirlere her zaman ihtiyaç duyulan en ileri teknolojilerin
kullanıldığı ve Ar-Ge faaliyetlerinin ağırlıklı olduğu bir alandır.
Savunma sanayii ülke ekonomilerinde aldığı rol ile itici bir güç
üstlenerek gelişmekte olan ülkelerde öncelikli ve aktarılan
kaynakların artışta olduğu sektörlerden biri haline gelmiştir.
Ülkemizde de savunma sanayii konusu ekosistemimiz içerisinde
büyük önem arz etmektedir.
İşin ekonomik boyutu bir tarafa; dışa bağımlılığın azaltılması amacı,
savunma sanayiinin itici güç olması konusunda önemli bir yere
sahiptir.
Jeopolitik konumumuzu göz önüne aldığımızda, savunma sanayii
alanında bağımsızlığımızın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
Bu bilinç ile son yıllarda atılan adımlar ve yapılan yatırımlar ile Türk
savunma sanayii küresel ölçekte ağırlığını hissettirmeye başlamıştır.
SASAD Savunma ve Havacılık Sanayii Performans Raporu’nun
2017 yılı verilerinde sektörün cirosunun 6 bin 693 milyon dolar,
ihracat değerinin 1824 milyon dolar, ithalat değerinin 1544 milyon
dolar olduğunu ve 44 bin 740 kişiye istihdam imkanı sağlandığını
gözlemliyoruz. Verilere göre yıllar içerisinde sektörde yaşanan
ilerleme ve artış, Türk savunma sanayiinin küresel rekabet gücü
içerisinde pazar oluşturma çabalarının pozitif gelişmesinin bir işareti
olarak değerlendirilebilir.
Yabancı alımlarda ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan
alımlarda yürütülen offset/yerli katkı politikaları, savunma sanayii
ekosisteminin oluşması ve gelişmesi için en önemli unsurlardan
birisidir. Şimdiye kadar ciddi çıktıların oluşmasına katkı sağlayan bu
uygulamanın farklı sektörlerde uygulanması ise oldukça önemlidir.
İşin ruhunda yeni teknoloji geliştirmek olduğu için, Teknoparklar
bünyesinde gerçekleşen faaliyetlerin bu noktada önemi elbette
büyük.
Bildiğiniz üzere biz CyberSpot Dergimizin her sayısında bir dosyayı
Spot Dosya olarak belirliyoruz. Bu sayıda da malumunuz savunma
sanayiini mercek altına alarak paydaşlarca yorumlanmasını istedik.
Konunun öneminin anlaşılması, farkındalığın artması anlamında bir
nebze katkımız olduysa ne mutlu bize.
Bu vesile ile 2019 yılının hepimiz için huzur, mutluluk ve sağlık
getirmesini diliyorum.
Keyifli okumalar.
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BİLKENT CYBERPARK
Firmalarına Sorduk:
1. Son yıllarda Türk savunma sanayiinde nasıl ilerlemeler oldu? Bu değişimleri/
ilerlemeleri nasıl yorumluyorsunuz?
2. 2019-2023 döneminde savunma sanayiindeki öncelikleriniz nelerdir?
3. Savunma sanayiinde insan kaynağının önemi hakkında düşünceleriniz nelerdir?
4. Yapay zekâ ve otonom sistemlerin savunma sanayiindeki geleceği hakkında
düşünceleriniz nelerdir?

CEY SAVUNMA

Dr. Hürkan Orkun ZORBA
Genel Müdür Yardımcısı

Savunma sanayii son yıllarda ülkemizde mühendislik
ve teknoloji üretiminde lokomotif oldu. Büyük
projelerde güçlü firmaların ürettiği yenilikçi
çözümler kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı
sıra, dünyada benzer sistemlerle kıyaslanabilir
performanslar göstermeye ve ülkemiz için gurur
kaynağı olmaya başladı.
Milli ve yerli olarak geliştirilmeye başlanan gemi,
tank, helikopter, uçak ve insansız hava araçları
ile birlikte; bu platformda kullanılan silah, sensör
ve diğer alt bileşenler yoğun, odaklı ve özverili
mühendislik çalışmalarını gerektiriyor. Bu nedenle,
savunma sanayii firmalarında bu ürünleri geliştirecek
yetkinlik ve tecrübede elemanlar istihdam edilmeye
başlanmış, bu elemanların orta ve uzun vadede
bünyede tutulması son derece önem arz ediyor.
Son dönemde bu konuda bir kayıp yaşanmaya
başlanmış olmakla birlikte, devletin ve firmaların bu

konudaki ortak çabası ile bu sorunun çözülmesini
bekliyoruz.
Ülkemizin içinde bulunduğu jeopolitik konum
ve mevcut güncel durum nedeniyle savunma
yatırımları çoğunlukla platform ve silah sistemlerine
yapılmakta. Kısa vadede önceliklerin bu yönde
olması doğal karşılanabilir ancak orta ve uzun
vadede, yatırım ve önceliklerin teknolojik katma
değeri daha yüksek sistemleri de içermesi
beklenmekte. Burada yazılımın çok özel bir yeri
var; firmaların ve üreticilerin savunma sanayii
çözümünde en fazla katma değer yaratacağı
alanlardan birisi yazılım alanı. Bu nedenle projelerde
yazılım içerikleri daha fazla ön plana çıkarılmalı,
firmalar, üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşları daha
yetkin yazılım personeli eğitme ve çalıştırma
konusunda teşvik edilmeli. Mevcut sistemlerdeki
komuta kontrol yazılımları, aviyonik yazılımlar, test
ve değerlendirme yazılımları gibi konvansiyonel
çözümlerin yanı sıra; büyük veri yönetimi, sanal ve
artırılmış gerçeklik uygulamaları, yüksek sadakat
seviyeli simülasyon modelleme çözümleri, görsel ve
dokunmatik teknolojiler, bu alandaki yazılım yoğun
çözümlere örnek olarak verilebilir.
Savunma sanayiinde yoğun yazılım çözümlerinin
kullanıldığı alanlardan birisi de yapay zeka ve
otonom sistemler. Artık bugünün teknolojileri
ile bu tür sistemleri geliştirmek ve hızlıca hayata
geçirmek mümkün. Yakın bir gelecekte öğrenen
sistemlerin öne çıkmasını, bu sistemlerin karar
destek aşamasında ciddi roller almasını ve
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kullanıcının sisteme müdahelesinin giderek azalmasını
bekleyebiliriz. Silahlı insansız hava araçlarının hedefler
üzerinde otomatik takip ve angajman yapması bunun
sonuçlarından birisi. Çok yakında bunun da ötesini
görebiliriz.
CEY Savunma olarak ana çalışma alanlarımızdan
birisi olan askeri simülasyon modelleme alanında
da diğer savunma sanayii uygulamalarına benzer
gelişmeleri görüyoruz. Bu alanda da katma değeri
yüksek işler giderek önem kazanmakta, yazılım
yoğun çalışmaların değeri her geçen gün daha da
öne çıkmakta ve yapay zeka gibi yukarıda bahsedilen
teknolojilerin bu alandaki kullanımı yaygınlaşmaktadır.

HARP SAVUNMA

Mehmet YENER
Kurucu - Teknik Yönetici

Türk savunma sanayii, son yıllarda alınan
stratejik kararlar doğrultusunda güçlü bir
şekilde büyüyor. Milli gemi, helikopter,
muharip uçak ve tank gibi platformların milli
imkanlarla özgün bir şekilde tasarlanması ve
üretilmesi için adımlar atılıyor. Özgün platform
projelerinin yanı sıra, özgün akıllı mühimmat
ve elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi
için de sektörün öncü firmaları çalışmalarına
devam ediyorlar. Savunma Sanayii
Başkanlığı’nın stratejik kararları doğrultusunda,
ana entegratör konumundaki firmaların sanayi
katılım / off-set yükümlülükleri sayesinde Harp
Savunma gibi KOBİ ölçeğindeki şirketler de
bu projelerde görev almaktalar. Bu sayede,
savunma sanayiine yönelik tasarım ve üretim
kabiliyetleri son yıllarda geniş bir tabana
yayılarak dünya seviyesine ulaştı. Sektörde
önemli düzeyde bilgi birikimi ve yetişmiş
eleman kaynağı oluşmuş durumda.
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Uçuş simülatörleri ile birlikte, eğitim ve değerlendirme
amaçlı kullanılan simülasyon çözümleri, çeşitli çatışma
simülatörleri, harp oyunu simülasyonları son yıllarda
bu alanda dikkat çeken uygulamalardan bazıları.
Simülasyon modelleme alanının yakın bir gelecekte
ABD ve benzeri gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi
ülkemizde de kritik teknoloji alanlarından birisi olarak
kabul edilmesini; savunma sanayiinde platform
ve alt sistemlerin seçiminden tedariğine, kullanıcı
eğitiminden sistemlerin etkinlik analizine kadar bir
çok aşamada simülasyon modelleme uygulamalarına
başvurulmasını ve bu alanlardaki yatırım ve teşviklerin
artmasını bekliyoruz.

Ancak, tasarım kabiliyeti konusunda dünya
seviyesinde insan kaynağına ulaşan sektör, halen
temininde güçlük çekilen alt malzemeler konusunda
sıkıntı yaşamakta. Bu tip alt malzemelerin
sınıflandırılmış kullanım kısıtlamalarından dolayı,
yurtdışından teminlerinde zorluklar yaşanıyor
hatta dünya genelinde üreticisi sayılı olan bu
malzemelerin temini kimi zaman sağlanamıyor.
Harp Savunma olarak, Türkiye savunma sanayiinin
önümüzdeki yıllarda bu tip malzemelerin
geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda adımlar
atması gerektiğini düşünüyoruz. Mekanik tasarım
konusunda hizmet verdiğimiz savunma sanayiinde,
yurtdışından temin edilen ve çok sık kullanılan alt
malzemelerin millileştirilmesi ve yerli imkanlarla
üretilmesi konusunda çalışmalarımız devam
ediyor. Kaset tipi elektronik kartların cihaz içerisine
montajı sırasında kullanılan, yüksek mukavemetli
ve düşük ısıl dirençli bir mekanizma olan kama kilit
mekanizmalarının millileştirilmesi için çalışmalarımız
da bu kapsamda ortaya çıktı. Sık kullanılan birkaç
modelin tasarımı ve yerli üretimini yaparak elde
ettiğimiz bu kabiliyetler doğrultusunda yeni
modellerin geliştirilmesi için çalışmalarımız da
devam ediyor. Vikilit marka adı ile tescillenme
aşamasında olan bu ürünlerle, yurtdışından
malzeme teminini en aza indirmeyi hedefliyoruz.

KONNEKA

Büşra DAŞKIN
BT İş Analisti
Filiz Deniz KARS
YBS Uzmanı

1. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, Türk
savunma sanayii en hızlı ilerleyen, gelişen, dış
pazarlara açılabilen savunma sanayileri arasında
yer alıyor. Özellikle yerli üretim ve yerli teknolojiyle
beraber savunma sanayimizde istenilen noktalara
gelmek konusunda oldukça önemli bir yol alındı.

2. Savunma sanayiinde özellikle GNSS sisteminin
yaygınlaşmasıyla birlikte sistemin güvenliğinin
sağlanması da kritik bir önem taşıyor. Bugüne
kadar yaşanan olaylar sonucunda, standart bir
GNSS sisteminin saldırılara karşı savunmasız
olduğu tespit edilmiştir. Bu sistemin kullanımının
artması, sivil kullanımlar dışında kritik altyapılarda
ve askeri alanda önem kazanması; daha fazla
güvenlik sorununu ve korunma ihtiyacını da ortaya
çıkarmıştır. KONNEKA olarak, özellikle askeri
alanda kullanılmak üzere geliştirmelerine devam
ettiğimiz yerli GNSS Firewall projemizle GNSS
sistemlerine yapılabilecek saldırıların önlenebilmesi
ve engellenebilmesi sağlanabilmekte. Yani
savunma sanayiinde ihracatımızın artırılması adına
biz de elimizden geleni yapmaktayız.
Türk savunma sanayii firmalarının birçok ülkede
stratejik bir hedefle iş geliştirme faaliyetlerini
somut ortaklıklara dönüştürme yaklaşımının
güçlendirilmesi ve savunma sanayiinin genelinde
yaygınlaştırılması planlanmıştır. Ülke olarak
önümüzdeki yıllarda sahip olmak istediğimiz
teknoloji tamamen kendi ürettiğimiz, kendi
geliştirdiğimiz yerli ve milli bir altyapıya sahip olan
bir ülke konuma ulaşmaktır. Yerlilik ve milliliğin bu
kadar kritik önem taşıdığı bu günlerde KONNEKA,
özellikle siber güvenlik alanında % 100 yerli ve
milli ürünler/yazılımlar geliştirerek hem ülkemizin
özkaynaklarına hem de ülke teknolojisine katkıda
bulunmaya devam ediyor.

3. Savunma sanayimiz için büyük önem taşıyan
nitelikli insan sayısının artması; hem üretimin
hızlanması, hem maliyetlerin azalması, hem de ülke
ekonomisine fayda sağlaması açısından büyük
önem taşıyor.

Ülkemizin özellikle jeopolitik konumundan
dolayı, maruz kaldığı tehditler oldukça fazladır.
Bu tehditlere karşı koruma sağlayabilmek ve
önleyebilmek adına güçlü bir savunma sanayiine
sahip olmak kaçınılmazdır. Güçlü bir savunma
sanayiine sahip olmak ise ancak insan kaynağı ve
teknoloji ile sağlanabilir. Ülkemizde oldukça hızlı
takip edilen yeni teknolojilerle beraber yerli üretim
yapan nitelikli insan sayısı da gittikçe artmaktadır.
Son dönemlerde tecrübe ettiğimiz İHA (İnsansız
Hava Aracı), Silahlı İHA gibi gelişmeler; savunma
sanayimize devrim yaratacak, kendi sanayimizi
üretecek insan gücüne sahip olduğumuzu açıkça
gösteriyor. Yenilikçi, ilerleyen teknolojiyi takip eden,
sürekli araştıran bir insan kaynağına sahip olmamız,
savunma sanayiinde çok daha ileriye gideceğimiz
konusunda bizi umutlandırıyor. Firmamız da bu
ilerlemenin bir parçası olarak yetiştirilecek yerli
mühendislerin istihdamı konusunda destek vermeye
devam ediyor.

4. Günümüzde Yapay Zeka; savunma sanayiinin, bilişim
dünyasının ve Ar-Ge çalışmalarının büyük oranda
bütçesini kaplıyor. Savunma sanayiindeki teknolojik
gelişmeler olan İnsansız Hava Araçları (İHA),
İnsansız Tank, İnsansız Zırhlı Araçlar vb. çalışmaların
hepsi yapay zeka ile ilişkilidir.
Günümüzde artık tüm siber savunma sistemleri,
yapay zeka teknolojileri ile geliştirilmeye başlandı.
Biz de, geliştirmekte olduğumuz proje ve ürünlerin
algoritmalarında yapay zeka teknolojilerini
kullanıyor; bu konuda üniversitelerle iş birliği
içinde çalışarak akademik destek alıyoruz. Ayrıca
yapay zeka teknolojisini kullanarak başvurusunu
gerçekleştirmiş olduğumuz Avrupa Birliği
projelerimiz de bulunuyor.
Yapay Zekanın kullanımın artması ve etkinliğini
kanıtlaması ile Savunma Sanayii Başkanlığı
tarafından bu alanda Ar-Ge ve proje yapılması için
Haziran ayı içinde Ar-Ge geniş alan (SAGA) çağrısı
yapıldı. Konuya yönelik başlatılacak projeleri ve
proje modellerini belirlemek için ihtiyaç duyulan
bilginin edinilmesi faaliyetlerini kapsayan bu çalışma
sayesinde, savunma sanayiindeki yapay zekalı
projelerin artması bekleniyor.
Savunma sanayiinde yapay zekanın gelişimi; daha
etkili silah ve teknolojilere sahip olmak, askeri
alandaki personele gelebilecek zararı ve askeri
alandaki maliyetleri minimize etmek ve sahip olunan
teknolojinin gücüyle dış ülkelere karşı siyasi anlamda
güçlü durmak açısından kritik bir öneme sahip. Bu
nedenle özellikle yapay zeka teknolojisi konusundaki
gelişmelere kayıtsız kalmamamız gerekiyor.
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MET HAVACILIK UZAY TEKNOLOJİLERİ

Tülay ÖZGÜL
Kurucu / Yönetici

Türk savunma sanayiinde son yıllarda çeşitli
projelerimizin var olması ve birçok firmanın
teknokentler bünyesinde bu sektörde faaliyet
göstermeye başlaması umut vadediyor.
Savunma sanayiinin temel taşlarından havacılık
sektörüne yakından bakacak olursak; tasarım ve
üretim yapan büyük ölçekli entegratör firmaları,
altyüklenici ve tedarik firmaları, test merkezleri,
havacılık otoriteleri (sivil/askeri), bakım/onarım
merkezleri ve hatta insan kaynağını yetiştiren
üniversiteleri, paydaşlar olarak sıralayabiliriz.
Bu paydaşların her biri zincirin halkaları olarak
bir misyona sahip olup, nihai ürünün bir değer
yaratması için birbilerlerine ihtiyaç duyarlar. Nasıl
ki havacılık otoritesi, havacılık endüstrisi olmadan
bir varlık gösteremeyecekse; yerli altyüklenici ve
tedarik zinciri olmayan havacılık endüstrisi de tam
anlamıyla gelişemeyecek ve dışa bağımlılıktan
kurtulamayacaktır.
Firmaların alanlarında uzmanlaşması ve dünya
standardında iş çıkarabilmeleri için insan kaynağının
önemi çok açıktır. İnsan kaynağını yetiştiren
üniversitelerin mühendislik alanında endüstri ile
iç içe olması; proje bazlı uzun soluklu iş birlikteliği
olanakları ile öğrencilerin yarı zamanlı olarak
endüstride çalışmalarına imkan sağlanması,
endüstri-üniversite halkasını güçlü kılacaktır.
Havacılık sektöründe faaliyet gösterecek küçük
ve orta ölçekli firmaların eğitimli, işinin ehli
uzman ve mühedislerden oluşması gerekli koşul
olmakla beraber yeterli değil. KOBİ’lerin gerek
organizasyon, gerekse altyapı, süreç, metot ve
prosedür olarak uluslararası düzeyde kalifiye
olmaları kısa vadede önceliğimiz olmalı. Bu
bağlamda hava araçları ve sistemlerinin (sivil/
askeri) sertifikasyon gereksinimleri, entegratör
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firmalar tarafından altyüklenici ve tedarik zincirine
indirgenerek; ilgili gerekesinimlerin anlaşılması ve
karşılanması bekleniyor. Sertifikasyon, bilinen genel
kanının aksine tasarımla eş güdümlü ve paralel
yürütülmesi gereken bir süreçtir. Sertifikasyon
isterlerinin ve uyum karşılama yöntemlerinin
(Means of Compliance –MoC) daha tasarımın
başında belirlenmesi ve tasarımın bu çerçevede
ilerlemesi gerekiyor. Tasarım tamamlandıktan sonra
sertifikasyon sürecinin başlatılması, yüksek maliyet
ve zaman kaybı gibi riskleri barındırıyor. Havacılık
otoritelerinin önemi ise bu noktada ortaya çıkıyor:
Havacılık otoriteleri, kural koyucu olarak hava
platformlarının sertifikasyonuna onay veren mercidir.
Hava araçlarının başta uçuş emniyeti olmak üzere
sertifikasyon gereksinimlerine (sivil/askeri) göre
tasarlanıp üretildiğinin teminatıdır. Bunun yanında
hava araçlarının servis ömürleri boyunca sürekli
uçuşa elverişliliğini garanti altına alan ve denetleyen
kurumlardır.
Gelişmiş ülkelerin hem sivil hem de askeri havacılık
otoriteleri mevcuttur. Avrupa için sivil havacılık
otoritesi, ortak tek bir otorite -EASA- olmakla
beraber, askeri hava araçları için her ülkenin
menfaatleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi
askeri havacılık otoritesi bulunmaktadır. İspanya
için INTA, Fransa için DGAM gibi. Bazı projelerde
ülkelerin sivil ve askeri havacılık otoriteleri ortak
çalışabilmetedir (Örn: A400M). Türkiye’nin sivil
havacılık otoritesi (SHGM) mevcutken, henüz bir
askeri havacılık otoritesi bulunmamaktadır. Geçmiş
yıllarda bu konuda önemli çalışmalar başlatılmış ve
belli bir aşamaya gelinmiş ise de, henüz Türk Askeri
Havacılık Otoritesi kurulamamıştır. Milli helikopter,
muharip uçak ve İHA’lar gibi gelecek vaat eden ve
göğsümüzü kabartan projelerimizin uluslararası
arenada değer bulmasını hedefliyorsak bunu güçlü
bir havacılık otoritesi ile başarabiliriz. Yetkin bir
organizasyon ve altyapıya sahip, maddi olanaklar
bakımından özendirici ve uluslararası gerekliler
çerçevesinde eğitim almış insan kaynağına sahip
sivil ve askeri havacılık otoritesi, milli menfaatlerimiz
açısından elzemdir.
Sektöre doğrudan ya da dolaylı etki eden tüm
paydaşlar, uluslararası gerekililere haiz olduğu
sürece bir katma değer oluşturacaktır. Bunun
içindir ki savunma sanayii ve havacılık sektöründe
yerli ve milli olma hedefi; dünya standartlarında iş
yapabilme ve bunu uluslararası pazarda satabilme
kabiliyeti kazanmakla gerçekleşecektir.

METEKSAN SAVUNMA

Burak AKBAŞ
Uluslararası Satış, Pazarlama ve Kurumsal İtibar Direktörü

1. Türk savunma sanayii 2000’li yılların başında
yeni bir misyon ortaya koyarak millilik kavramını
ana hedef olarak belirledi. Ülke olarak, bu hedef
doğrultusunda savunma sanayimizde son 15
yıl içerisinde büyük bir atılıma imza attığımızı
söyleyebiliriz. Öncelikli olarak yurtdışından
tedarik edilecek platformları milli olarak yapma
kararı alındı ve iddialı bir yolculuğa çıkıldı.
Bugün gurur duyduğumuz milli tankımız ALTAY,
helikopterimiz ATAK, milli gemimiz MİLGEM
ve diğer platformlarımız, yaklaşık 10-15 yıl gibi
bir sürede ortaya çıktı. Dışarıdan bakıldığında
15 sene çok uzun bir süre gibi görünebilir
ancak dünya ölçeğinde bu platformlar için
harcanan sürenin 30-40 seneye denk geldiğini
belirtmeliyiz. Dolayısıyla Türkiye 30-40 sene
sürmesi gereken bir serüveni 10-15 senede
tamamladı. Bu çok önemli bir başarı hikâyesidir.
Platformlarla birlikte 2000’li yılların ortalarında
yavaş yavaş alt sistemleri de geliştirmeye
başladık. Bugün geldiğimiz noktada savunma
sanayiinde yaklaşık % 65 yerli payımız var.
Platformların içerisindeki kritik alt sistemlerin
de yerlileştirilmesi ve yerlilik oranlarının daha
da yukarılara çekilmesi savunma sanayimizin
ana motivasyonu. Birçok alanda teknolojik
yetkinliğimizle gelişmiş ülkelerle rekabet eder
düzeyde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz;
hatta bazı konularda daha ilerideyiz. Ancak
çıktığımız yolda durmadan ilerlemeye devam
etmemiz gerekiyor. Yüksek seviyede teknolojik
yeterlilik gerektiren savunma sanayimiz için
odaklanmayı sürdürmeli ve yatırımlar yapmaya
devam etmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki milli bir
savunma sanayiine sahip değilseniz, aslında
bağımsız da değilsiniz.

2. Bundan sonraki süreçte ürettiğimiz platformları

kritik teknolojiler üzerinde kabiliyetler zinciri
oluşturmayı hedefleyerek Ar-Ge çalışmalarını
sürdürmek ve ihracata odaklanmak gerekiyor.
Son 10-15 yılda elde ettiğimiz başarılarla
rehavete kapılmadan, aynı ciddiyet ve kararlılıkla
devam edeceğiz.
Türkiye’ye baktığınızda bugün özellikle kara
araçlarında dünya markası olmuş ürünlerimiz,
firmalarımız var. Bunlar uzun süredir ihracat
odaklı çalışmaya başladılar. Diğer ürünlerimiz
de aynı yoldan ihracat odaklı olarak yol almak
zorunda. 2018 yılı içerisinde MİLGEM ile, ATAK
Helikopteri ile ihracat başarısı yakaladık, bunlar
hepimiz için çok büyük gurur kaynağı oldu.
Sürdürülebilir bir savunma sanayii için ihracata
öncelik vermeliyiz.
Milli ve özgün bir sanayi geliştirmek için
ortaya konulan çabaların ardından, bugün
geldiğimiz noktada milli olarak yapılabilir
yetkinliğe sahip bazı ürünlerin, hala ithal ediliyor
olduğunu görüyoruz. Savunma sanayimizde
yakalanan altyapı seviyesi ve gelişim ivmesini
kaybetmeden, zaman zaman gündeme gelen
örtülü ambargolara Ar-Ge çalışmalarına hız
vererek hazırlıklı olmalıyız. Bu noktada tam
bağımsızlık için alt sistemleri de tamamen
kendimiz yapıyor olmamız gerektiği konusunda
tüm sektör hemfikir. Özellikle platformlarımızın
kabiliyetini doğrudan etkileyen kritik alt sistemler
ve yazılımlar var. Bunları yerlileştirmek için de
aynı motivasyonu sürdürmek zorundayız.

3. Savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarının
doğal bir sonucu olarak projeler nitelik ve nicelik
açısından kayda değer bir artış gösteriyor. Bu
projeleri bu alanda yetişmiş, iyi eğitim almış,
tecrübeli mühendisler olmadan başaramazsınız.

daha da geliştirmek, ileriye doğru taşımak,
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Savunma ve havacılık sektöründe SaSaD
verilerine göre mevcut durumda 45.000 kişinin
üzerinde çalışanımız var. Sektörün personel
istihdamının %31 oranında mühendis olmasını;
teknolojik üretim, tasarım ve geliştirme
faaliyetlerinin yoğunluğuna bir işaret olarak
görebiliriz. Bu da demektir ki, hedeflediğimiz ileri
teknoloji içeren projeleri hayata geçirebilmek için
tasarımcılara, Ar-Ge personeline ihtiyacımız var.
Bu konuda üniversitelere büyük görev düşüyor.
Nitelikli personel ediniminin kolaylaşması için
Savunma Sanayii Başkanlığımızca uygulamaya
konulan ve lisansüstü eğitim alacak öğrencilerin
nitelikli Ar-Ge elemanı olarak yetiştirilmesini
hedefleyen SAYP Programı’nın önemli faydası
olacağını düşünüyorum. SAYP programı ile iş
birliği yapılan savunma sanayii kuruluşlarında,
öğrencilerin projeler üzerinde tasarım ve
geliştirme çalışmaları yapabilmesi, aynı zamanda
ülkemizin kritik teknoloji ve mühendislik
seviyesinde önemli bir gelişme sağlayacak.
Maalesef beyin göçü konusunda son yıllarda
sektör olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Son dönemde
devletimizce bunu engellemek ve tersine beyin
göçünü teşvik etmek üzere atılan adımların
olumlu sonuçlar vermesini umuyoruz. Çünkü
savunma sanayiinde halen yapacak çok işimiz,
gidecek çok yolumuz var. Sanayi ve teknoloji
altyapısının yanı sıra insan kaynağımızı da nitelik
ve nicelik açısından geliştirmemizin sektörde
süreklilik ve başarı için büyük önem arz ettiğini
unutmamalıyız.

4. Yapay zeka ve otonom sistemlerin savunma
sanayiinin geleceğini şekillendirecek
teknolojilerden olduğu konusunda sanıyorum
hiçbirimizin bir şüphesi yoktur. Şu anda yapay
zeka özellikle gelişmiş ülkelerde büyük savunma
sanayii şirketlerinin Ar-Ge çalışmalarının en
büyük bütçesini oluşturmaya başladı. Çünkü
yapay zeka ve otonom sistemlerle hem daha
etkin silahlara/platformlara sahip olabiliyorsunuz,
hem de kendi askeri personelinize gelecek
zararları en aza indiriyorsunuz. Bununla birlikte
çok daha maliyet-etkin, operasyonel ve bakım
idame masrafları düşük sistemlere sahip
oluyorsunuz.
Elbette ülke olarak bizim de yapay zeka ve
otonom sistemlerdeki gelişmelere kayıtsız
kalmamız mümkün değil ve bu alanda da aslında
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önemli çalışmalar yapmaya başladık. Özellikle
insansız hava araçları konusunda çok önemli
platformlara sahibiz ve her geçen gün kendimizi
daha da geliştiriyoruz.
Yapay zeka konusunda ise büyük savunma
sanayii şirketlerimizin ciddi kaynaklar ayırarak
Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını biliyoruz. Bir diğer
yandan yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi
için Savunma Sanayii Başkanlığınca bu yıl
içerisinde “yapay zekâ” proje çağrısı yapıldı.
Açıklanabilir yapay zekâ öğrenme yöntemlerinin,
pekiştirici öğrenme yöntemlerinin, sınırlı veri
ile öğrenme yöntemlerinin, veri zehirlenmesine
karşı gürbüz öğrenme yöntemlerinin ve yenilikçi
(3. nesil) öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi
ve savunmada kullanım için diğer yapay
zekâ teknoloji önerileri alındı ve bunlar akıllı
karar destek, siber güvenlik, sınır güvenliği,
elektronik harp ve radar, yeni nesil güdümlü
platformlar, savaş oyunları aracılığıyla öğrenme
gibi uygulama alanları için değerlendiriliyor.
Aynı şekilde robotik teknolojileri konusunda da
Savunma Sanayii Başkanlığımızın attığı önemli
adımlar var.
Yapay zeka ve otonom sistemlerin dünyadaki
ilerleyişini düşündüğümüzde bu teknolojiler
üzerinde uzmanlık sağlamamız, Ar-Ge
çalışmaları yürütmemiz ve kendi sistemlerimizi
geliştirmemizin ülkemizin açısından büyük
öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Biz de Meteksan Savunma olarak özellikle
insansız hava araçlarının yüksek teknoloji içeren
alt sistemlerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.
Bunların arasında SAR/GMTI Radarı, Otomatik
İniş ve Kalkış Sistemi, Data Link, Radar Altimetre,
Uçuş Kontrol Bilgisayarı gibi ürünlerimizi
sayabiliriz.

OTONOM TEKNOLOJİ
gemimiz ülkemizde tasarlanarak üretilmeye
başlanmıştır. Havadan Bağımsız Denizaltı
projesini takiben denizaltı üretimindeki birikim
de, milli denizaltı projesine de geçişe vesile
olmaktadır.

Hüseyin NEFTÇİ
Genel Müdür Yardımcısı
İş Geliştirme

1. Son yıllarda ülkemizde savunma sanayiine en
yüksek seviyede destek verilmeye başlandı.
Özellikle 2005 sonrasında daha disiplinli bir
şekilde, Türk savunma sanayiinde eksik olan ana
platform ve kritik alt sistemlere planlı bir şekilde
büyük yatırımlar yapıldı. Bu çerçevede Milgem ve
Atak gibi ana platform projeleri gerçekleştirildi.
Söz konusu büyük platformların elektronik
altyapıları ile ihtiyaç duyulan elektromekanik
altsistemler, akıllı mühimmat gibi kritik ihtiyaçlar;
ASELSAN, ROKETSAN, METEKSAN gibi şirketler
tarafından, yükselen oranlarda yerli katkı ile
karşılanmaya başlandı.
Zırhlı araçlarda yüksek güvenlikli korumaya
sahip çeşitli büyüklüklerde araçlar üretildi.
Otokar-FNSS ve BMC’nin yıllar içinde yaptığı
çalışmalarla belli bir noktaya gelen kara
platformları üretim altyapısı ve birikimi Altay
tankının üretimi ile zirveye tırmandı.
Havacılıkta Hürkuş geliştirildi, Milli Muharip Uçak
konsept çalışmaları tamamlandı, üretime yönelik
çalışmalar başladı. Hürjet eğitim ve hafif taarruz
uçağı, havacılık sanayimizin sancak gemisi
TUSAŞ tarafından hızla tamamlanacak. Geniş
kapsamlı, aerostatların da (yere bağlı balon
sistemleri) kullanıldığı entegre sınır gözetleme
sistemleri projelerinin ilk aşamaları tamamlandı.
Özellikle üzerinde durmak istediğim bir alan da
insansız uçaklar. Bu konuda TUSAŞ ve bilhassa
Baykar’ın silahlı ve silahsız hava araçlarındaki,
sıcak alanda yoğun kullanımın getirdiği
tecrübeleri de gözönüne alarak, dünyada ilk 5
ülke arasına girdiğimizi söyleyebilirim.
Deniz platformlarında ise Osmanlı’dan bu yana
giderek gelişen tersane altyapımız Milgem’in
yanı sıra çıkartma gemileri, destek gemileri, ani
müdahale botları gibi hemen her tip ve boyda

Bütün bunların sonucunda ciddi ihracat fırsatları
da çıkıyor. ASELSAN birçok ülkeye çok sayıda
ürününü ihraç etmeye başladı, yurtdışında
üretim tesisleri kurdu, Milgem ve Atak ihraç
edilmeye başlandı. Büyük şirketlerimiz, kendileri
büyüdükçe yan sanayii ve tedarikçilerini de
ayağa kaldırmaya başladı.
Bu arada test altyapımızın geliştirilmesine
yönelik yatırım ve çabaların da önemini
vurgulamakta fayda var. Savunma sanayimizin
bu büyük eksikliği de son yıllarda telafi edilmeye
başlandı.
Son olarak, bir teknopark platformunda
söyleşirken, Teknoparkların savunma
sanayiindeki katkısına da değinmek isterim.
Teknoparklar, yarattıkları avantajların ötesinde,
büyük firmalarla küçük ve orta ölçekli firmaları
bir araya getirerek bir sinerji yaratmıştır. Bu
sinerji, teknoloji firmalarının savunma sanayiini
tanımasına, fırsatları görmesine ve böylelikle
savunma sanayiine destek veren teknoloji
firmalarının oluşmasına vesile olmuştur. Bunun
öncülüğünü yapan teknoparklardan biri de
Bilkent CYBERPARK’tır.

2. Silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların
nasıl karşılanacağı bir bütün olarak sanayiinin
olgunluk seviyesi ile ilgilidir. Gelişmemiş bir
genel sanayiden, gelişmiş ürünler sunabilecek
seviyede bir savunma sanayii bekleyemezsiniz.
Keza ekonominin gücü ve nefesi de bu alanda
yapılabilecek yatırımların seviyesini belirleyen
etkenlerin başında gelmektedir. Bu açılardan
bakınca Türkiye’nin gelişen sanayi altyapısı ve
ekonomisi ile savunma sanayiinde çok hızlı yol
kateden ülkelerin başında geldiğini söyleyebiliriz.
Savunma sanayiinde önceliğin daha çok
güncel ihtiyaçların karşılanmasına verilmesi
gerekliliği nedeniyle, ana platform ihtiyaçlarının
karşılanması temel hedef olarak belirlenmiştir.
Ancak bu platformların alt sistemleri ve bu
sistemlerde kullanılacak unsurlar da aynı şekilde
öncelikli olmalıdır.
Bu çerçevede, savunma sanayiinin global
eğilimlerine de paralel olarak; kara, hava ve
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deniz sistemleri için yapay zeka uygulamaları ve
platformlara entegrasyonu, otonom sistemler,
akıllı mühimmat, taktik ve stratejik açıdan
ülkemizin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak
menzilde roket sistemleri, silahlı ve silahsız
insansız hava araçları, taktik sahada personel
kaybını engelleyecektir.
Muharebe ve diğer elektronik sistemlerle
donatılmış insansız kara araçları, yine aynı
amaçlarla tasarlanmış robotik sistemler, robot
asker donanımları, akıllı sensörler, C4I sistemleri,
gözetleme ihtiyaçlarında yeni ufuklar açan
yere bağlı balon sistemleri ve kablolu dronelar,
karar destek sistemleri, siber güvenlikle ilgili
altyapı ve sistemler, durumsal farkındalık,
fotonik uygulamalar, yüksek hacimli verilerin
(big data) kullanımı, katmanlı imalat, kuantum
bilişim teknolojisi, artırılmış gerçeklik, uzay
ortamında çalışabilecek sistem ve ekipman
teknolojileri, yeni itki ve fırlatma teknolojileri,
lazer uygulamaları, güneş enerjisinden
yararlanma ve yakıt pilleri gibi alternatif enerji
kaynakları, minyatürleştirme... Bu konuda
sayfalar dolusu öcelik sıralamak mümkün
olabilir ancak sanayi altyapımız ve ekonomik
büyüklüğümüze paralel olarak gerçekci seçimler
yapmak gerekli. Bu doğrultuda, 2023’e kadar
savunma sanayiimizdeki öncelikler bunlar diye
düşünüyorum.
Vurgulamak istediğim bir başka önemli nokta da
bilimde bu hedeflere odaklanarak gelişmenin,
kendi özgün tasarımlarımızı geliştirmenin,
yaratıcılık, yenilikçilik, hızla değişebilecek
esnek ve çözüme odaklı altyapılar yaratmanın
bahsettiğim öncelikler çerçevesinde ilerleme
sağlamamızın anahtarı olduğu.
Bizim gibi genç ve enerjik bir nüfusun ağırlık
taşıdığı bir ülkede önceliklere sınır konabilir mi?
Gerekli altyapıyı hazırladığımızda genç beyinlerin
Türkiye’yi nerelere taşıyacağı hayal bile edilemez.
Tabii bunlar sektörel ürün-sistem-program
öncelikleri. Bir de asıl öncelikli görevimiz var;
ihracat. Ne yapıp yapıp kendini kanıtlamış
ürünlerimizi, hizmetlerimizi dünyaya sunmak
en önemli önceliğimiz. İhracatı, savunma
sanayiini asıl geliştirecek, bir bakıma dünyada
sahibi olacağımız sözün yerini belirleyecek
faaliyetlerden biri olarak çok önemsiyoruz.

3. Türkiye’nin en büyük zenginliği, genç, eğitimli
insan kaynağı. Savunma sanayii tüm dünyada
ülkelerin gelişmişlik seviyesini eni iyi yansıtan
alanlardan biri. Türk savunma sanayiinin son
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yıllardaki başarısının, bu noktaya gelmesinin
önemli bir itici gücünün bu olduğuna
inanıyorum. Burada olumlu bir noktayı ifade
etmekle birlikte bir konuya da dikkat çekmek
isterim; Türkiye’de hala başarılı öğrencilerin
yüksek öğrenimde tercihi mühendislik ağırlıklı.
Batı’da ise mühendisliğin artık ağır bir eğitim
olarak nitelendirilmesi nedeniyle öğrenciler
nispeten daha kolay alanlara yöneliyor.
Amerika’ya bakalım; dev savunma ve havacılık
şirketlerinin mühendis kadrolarında yabancı
mühendis ve bilim insanı sayısı giderek
artıyor. Türkiye’de savunma sanayiinin nitelikli
mühendis bulmakta güçlük çekmemesi
büyük şans. Ancak savunma sanayiinde bir
mühendisin yetkinlik kazanabilmesi için 3-5
yıl gerekiyor. Uzun dönemli sürdürülebilir
insan kaynağının savunma sanayiinde hayati
önemi haiz. Bu konuda zaman içinde önde
gelen ODTÜ ve Bilkent gibi üniversitelerimizin
yanı sıra, İstanbul başta olmak üzere birçok
ilde savunma sanayiine yönelik programların
oluşturulması ve savunma sanayiine öncelik
tanıyan teknoparkların kurulması memnuniyet
verici gelişmeler. Bu çabaların sektöre büyük
destek olacağına ve üniversitelerimizin savunma
sanayiini destekleyecek mahiyette konulara
ders programlarında daha fazla yer vermelerinin
mezunların çok daha hızlı uzmanlaşmasına
yardım edeceğine inanıyorum. Savunma
sanayimizin hayat damarı olan insan kaynağının
kaybedilmemesi lazım. Bununla bağlantılı olarak
yurtdışındaki insan kaynağı değerlerimizden
yararlanma yolundaki çok önemli çabaların
devam etmesini de savunma sanayii açısından
çok önemsiyorum.
Önem taşıyan diğer bir konu ise, ünivesitesanayi iş birliğinde, öğrencilerin öğretim süreleri
boyunca savunma sanayiini tanıyacak staj ve
eğitim programlarına katılma imkanı tanınması.
Bazı üniversitelerimiz bu konuda daha önde
olduğu için mezunları sektörde daha kolay yer
buluyor.
Bu konuda Teknoparkların da özellikle
küçük, orta ölçekli firmalara önemli imkanlar
sunmasının savunma sanayiine ilave bir işgücü
desteği sağladığına inanıyorum. Bu “dinamik,
girişimci, genç işgücü” nün katkılarını sektörde
hissediyoruz.

4. Yapay zeka ve otonom sistemler, mevcut
işlevleri ile hayatımıza çok derinden girdi.
Otomobillerimiz şu anda tam otonom sisteme
geçmeye çok yakın. Evlerimizdeki aklıllı
sistemler de aynı şekilde hem yapay zeka

barındırmakta hem de ihtiyaç duyulduğu
ölçüde otonom karaktere sahip. Önümüzdeki
10-15 yıllık sürede, günlük yaşantımızda birçok
şeyin yapay zeka temelli olacağını öngörebiliriz.
Buradan hareketle, internetin çıkış noktasının
bir savunma ihtiyacının karşılanması olduğunu

hatırlarsak; yapay zeka ve otonom sistemlerde
yine savunma sanayiinin öncülük edeceğini
öngörmek sanırım yanlış olmaz. Nitekim insansız
hava ve kara araçları, karar destek sistemleri
günümüzde önemli yapay zeka ve otonom
sistem uygulamalarıdır.

TEKNOKAR
görüşmelerimde çok kez duydum. Türk
firmaların büyük projeler ile edindikleri
deneyimin dünya çapında firmalarımız için
olumlu etkiler yarattığını gözlemliyorum.

2. 2019 ve 2023 yılları arasında savunma sanayii

Burak SAĞLAM
Ar-Ge Müdürü

1. Son yıllarda denetleyici ve düzenleyici
kurumların yerli ve milli ürünler geliştirilmesine
yönelik hassasiyetleri sayesinde Türk
savunma sanayii sektöründe yerli firmaların
ve girişimcilerin daha avantajlı olduğunu
gözlemliyorum. Bu sayede özellikle KOBİ
statüsündeki firmalar olarak, ülkemizin ana
yüklenici firmalarının büyük projelerinde
yer alma noktasında önümüzün açıldığını
düşünüyorum. ASELSAN’ın lazer silahı projesi,
TÜBİTAK SAGE ile ROKETSAN’ın SOM (StandOff Missile) projesi, TUSAŞ’ın GÖKBEY ile MMU
(Milli Muharip Uçak) projeleri, TÜBİTAK Uzay’ın
uydu projeleri ve daha pekçok üst düzey
mühimmat ve askeri araç projelerinde çalışma
fırsatı; alt yüklenici firmalar olarak bizlere hem
bilgi birikimiyle kendimizi geliştirme, hem de
ülkemiz için faydalı ürünler üretebilme olanağı
tanıyor.
Üniversite-sanayi iş birliklerinin de bu başarıda
büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. İki
tarafın bilgi paylaşarak güçlerini artırdıklarını,
ilerlemeye katkı sağladıklarını ve bu sayede
eksiklerin kapandığını gözlemliyorum.
Ayrıca yabancı ülkelerdeki savunma sanayii
firmalarının Türk savunma sanayiindeki
ilerlemeyi yakından takip ettiğini ve stratejik
ortaklık girişimlerinde bulunduklarını da

için ilk önceliğimizin, kritik alt sistemleri yerli
olarak üretebilmek olduğunu düşünüyorum.
Bunun için de ülkemizde araştırılması ve
geliştirilmesi gereken ürünlerin hangileri
olduğuyla ilgili yönlendirmelerin çok değerli
olduğunu söyleyebilirim. Böylece ülkemizin
ihtiyaç duyduğu teknolojilerle yerli firmaların
Ar-Ge çıktısı ürünleri arasında bir bağ kurulabilir.
Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanlığı’nın
(SSB) düzenlediği farklı alanlardaki konferans
ve çalıştayların son derece faydalı olduğu
görülüyor. Türkiye’nin Cumhuriyetimizin
100. yılı olan 2023 yılına dair vizyonunu ve
hedeflerini şimdiden belirleyebilmesi, millileşme
konusundaki en kritik adımlardan biridir.
Örnek olarak SSB’nin yürüttüğü EYDEP
(Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve
Destekleme Programı) projesi alınabilir.
Teknokar’ın da katılımcısı olduğu bu programda,
savunma sanayii alt yüklenici firmaları hem
kabiliyetlerine göre değerlendiriliyor, hem de
daha iyi işler yapmaları için destekleniyor.
İkinci örnek olarak SSB’nin ‘Sensör Teknolojileri’
panelini ele alabilir ve sektördeki büyük
oyuncuların alt yüklenici firmalarla buluşmasının
ne kadar verimli olduğunu görebiliriz. Bu
etkinliğe hem Türkiye’nin önde gelen bilim
adamları hem de savunma sanayiinin önde
gelen kuruluşları katılarak “Türkiye 2023
yılına kadar RF konusunda hangi çalışmaları
yürütecek?”, “Hangi teknolojileri üretmek
öncelikli?”, “Dünya RF çalışmaları konusunda
nereye gidiyor?” gibi sorulara cevap arandı. Bu
çalıştay tüm katılımcıların vizyonuna önemli
katkılar sağladı.
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Firmamızın öncelikleri açısından
düşünüldüğünde de RF teknolojileri
üzerine çalışmalar ve savunma
sanayimizin ihtiyaçlarını yerli
bir şekilde karşılayacak olan alt
sistemlerin geliştirilmesi büyük
önem taşıyor. Teknokar Savunma ve
Havacılık A.Ş., ana yüklenicilerin araç
ve mühimmat projelerinde harnes için
çözüm ortağı olmakla beraber, RF
sistemler geliştirdiği Ar-Ge birimiyle
de dikkatleri üzerine çekiyor.
Bunun yanında TÜBİTAK SAGE ile
birlikte füze üstü antenler geliştirerek
siparişlerini almaya başladık. Bu
sayede ülkemizin ihtiyaçlarının
yerli olarak karşılanması ve dışa
bağımlılığın azalmasına katkıda
bulunarak elde ettiğimiz sonuçlar
firmamızın gurur kaynağı oldu.

3. Herhangi bir projeye katkı sağlayan
en öncelikli eleman insandır. Projenin
diğer bütün gerekleri yerine getirilmiş
olsa bile, işi yapacak personel
bulunamazsa ortada proje de kalmaz.
Dolayısıyla, savunma sanayii projeleri
için de doğru özelliklere göre seçilmiş
insan kaynağı en önemli faktördür.
Bu konuda sektörün yaşadığı sıkıntılar
eleman bulamamak veya elemanların
niteliğini doğru değerlendirememek
ile ilgili. Üstelik son zamanlarda
ülkemizin yetiştirmiş olduğu nitelikli
elemanlar arasında önemli bir kısmın
yurt dışına gittiği ve başka ülkelerde
çalışma hayatına devam ettiği
biliniyor. Dolayısıyla personel seçimi
yapılacak havuzun boyutları giderek
daralıyor. Bu konuda “tersine beyin
göçü” projelerinin anlamlı ve faydalı
olabileceği görüşündeyim.
Ayrıca doğru insan kaynağına
ulaşabilmek için üniversite staj
programları ve aday mühendislik
çalışmalarını da son derece kritik
buluyorum.
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BNA-NUROL BAE SYSTEMS
HAVA SİSTEMLERİ A.Ş.

Emre GÜRDAMAR
Program Direktörü

1. Türkiye’de savunma sanayii ile ilgili ihtiyaçlarının
90’lı yıllarda yurt dışı kaynaklardan hazır alım
modeli temel alınarak gerçekleştiğini, 2000’li
yıllara doğru ise yurt dışı savunma sanayii
firmaları ile birlikte ortak üretim modellerinin
benimsendiğini görmekteyiz. Ortak üretim
kavramının, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
vizyonu ile zamanla Türk savunma sanayii
firmalarına değer katacak ortak geliştirme
kapsamına evrildiğini gördük. Günümüzde ise,
SSB’nin stratejik prensipleri doğrultusunda, yerli
ve milli mühendislik kavramının, projelerdeki
yerli katkı oranlarının ve sadece platform
seviyesi değil aynı zamanda teknoloji ve alt
sistem seviyesi çalışmalarının azami derecede
önem kazandığı bir Türk Savunma Sanayii
anlayışının uygulanmasına tanık oluyoruz.
Bu vizyon doğrultusunda, ülkenin savunma
için ayırdığı bütçenin de dikkate değer olması
bekleniyor. Küresel savunma harcamalarının,
2017 yılında % 1,1 oranında artarak 1 trilyon 739
milyar dolara yükseldiği ve dünya sıralamasında
15. sırada yer alan Türkiye’nin de savunmaya 18
milyar 200 milyon ayırdığı muhtelif kaynaklarda
belirtilmektedir. Bu harcamaların, hazır alım
modellerinden, kalıcı katma değerin üretileceği
yerli ve milli tasarım/üretim projelerine doğru
kayması; geliştiren, üreten ve bir ürünün ömür
döngüsünde tam söz sahibi bir ülke olmanın en
önemli gereksinimi olarak karşımıza çıkıyor.
SSB strateji planında, “Sürdürülebilir Savunma
Sanayii için Teknoloji ve Alt Sistem Sahipliği”
konsepti öne çıkarılmakta ve bu konsept ile
birlikte oluşturulacak ekosistemin çatısı Ana
Yüklenici – Alt Yüklenici – Küçük İşletme –
Üniversite/Enstitü yapı bütünlüğü içerisinde
özetlenmektedir. BNA, kuruluş misyonunun
önemli bir parçasını, “Türkiye savunma ve
havacılık sistemlerinin kritik kontrol ve görev alt

sistemlerinde, tasarım ve üretim birincil seviye
tedarikçisi olmak” olarak tanımlamakta ve SSB’nin
bu konsepti ile tam uyum halinde çalışmaktadır.

Türkiye Havacılık Savunma Sanayii hedefleri
kısaca:
• Millî platformlar ve yerli alt sistemler geliştirmek,

Yukarıda özetlediğimiz Türk Savunma Sanayii
hedefleriyle hareket ve uygulama prensipleri
arasında yakalanmaya çalışılan uyum, sanayi
paydaşları açısından olumlu yönde ilerlemeyi
kaçınılmaz kılacaktır.

2. Türk savunma sanayii öncelikleri, Cumhuriyetimiz
için büyük anlam ifade eden 2023’e kadar olan
zaman dilimi için üç ana başlıkta özetlenmektedir;
• Yurt içi imkân ve kabiliyet kazanılması
amacıyla maliyet, kalite, performans, takvim vb.
hususlar dikkate alınarak tedarik projelerinin
öncelikli olarak yurt içi geliştirme modeli ile
gerçekleştirilmesi,
• Yurt içinde olmayan teknolojiler ile tasarımı
yapılmayan/üretilmeyen alt sistemlerin sektöre
kazandırılması,
• Yurt içinde kazanılmış kabiliyetlerin
devamlılığının sağlanması, yatırım tekrarı ve
kaynak israfının önlenmesi amacıyla yurt içinde
tasarlanmış veya üretilmiş sistem/alt sistem/
ekipmanların müteakip projelerde kullanılması ve
yurt içi firmaların yeni projelerde yer almasının
sağlanması.
Sektörel olarak yukarıda belirtilen önceliklerin
daha da detaylandığını görmekteyiz. Kara
araçları alanında zırh teknolojileri, hibrit tahrik
sistemleri, balistik koruma sistemleri gibi
teknolojik öncelikleri ve Altay Tankı, Silah Taşıyıcı
Araçlar gibi entegre kara platformları ile zırhlı
iç güvenlik araçlarının geliştirme ve üretimi
projelerine öncelik verildiğini izliyoruz. Kara
araçları alanında, BNA şirket hissedarlarından
Nurol Holding’e ait Nurol Makina ve yine Nurol
Holding – BAE Systems bağlı ortaklık modelinin
uzun yıllardır sektördeki başarılı oyuncusu
FNSS’in, zırh teknolojilerinde de Nurol Holding’e
ait Nurol Teknoloji’nin gösterdiği başarılar bizleri
de gururlandırıyor.
Deniz araçları sektöründe alt sistem geliştirme
ve platform projeleri yanında, askeri gemi inşa
sektöründe yer alan tersanelerin geliştirilmesine
yönelik birçok strateji amaç ve öncelik görüyoruz.
BNA’nın esas faaliyet alanının uçuş ve motor
kontrol sistemleri geliştirme ve üretimi olması
sebebiyle, hava araçları alanındaki Türk Savunma
Sanayii hedef ve faaliyetleri bizler için büyük
önem taşıyor.

• Millî olarak geliştirilecek ileri yazılım ve
donanımlarla uçak modernizasyonları
gerçekleştirmek,
• Özgün platform ve sistemlerin uluslararası
pazarda rekabet edebilirliğini sağlamak,
olarak belirtilmektedir. Bu hedefler kapsamında,
yerli platform ve alt sistemlerin geliştirilmektedir.
BNA’nın hissedarlarından BAE Systems’ın
“Foreign Collaboration Company” rolü ile yer
aldığı Millî Muharip Uçak Projesi, SSB tarafından
2023 vizyonu kapsamındaki belki de en önemli
proje olarak karşımıza çıkıyor. A400M ve F-35
programları gibi uluslararası konsorsiyum projeleri
de kritik öneme sahip projeler olarak yer alıyor.
Bunlar dışında silahlı bir platforma dönüştürülen
HÜRKUŞ eğitim uçağının varyasyonu HÜRKUŞ-C,
HÜRJET, ATAK-2, Gökbey, Silahlı İHA’lar gibi
projeler 2019-2023 hedef ve önceliklerinden en
önemlileri olarak görülüyor.

3. Savunma Sanayii ülkelerin teknolojik
kalkınmasında belki de en büyük rolü oynayan
dinamiktir. Savunma alanındaki ihtiyaçların
giderilmesine yönelik yapılan Ar-Ge, mühendislik,
teknik-teorik çalışmalar uzun vadede insanın
hayatını etkileyen diğer alanlardaki (tıp, inşaat,
ulaşım vb.) gelişmelere öncü oldu. Bunun farkına
varan ülkelerin en değerli bilim insanı, mühendis,
teknisyen, araştırmacı kaynaklarını savunma
alanında kullanmak için yenilikçi yönetim biçimleri
uyguladığını görüyoruz. Teknolojinin gelişiminde
rol alacak insan kaynağının, uğraştığı konuların
zorluğu doğrultusunda, bu yenilikçi yönetim
biçimlerine ihtiyaç duyduğunu da söylemek yanlış
olmaz.
Yüksek teknoloji üretmeye çalışan insan
kaynağının ihtiyaç duyduğu yaratıcı ve analitik
düşünce ancak uygun çalışma koşullarının
sağlandığı bir ortamda yeşerebilir. Bu koşullar
insan kaynağının mevcut hayat döngüleri ile
çalışma disiplinlerini bir arada harmanlayabildiği
esnek çalışma saatleri, iş verenin çalışanının iş
kalitesinin yanında hayat kalitesine de verdiği
değer ile sağlanabilir. Günümüzde teknolojik
imkanların neredeyse standartlaştığı çalışma
koşullarında fark yaratacak olan öğeleri insan
kaynağına sunan Savunma Sanayii kuruluşları
kıymetli çalışanlarına yapay olmayan, aksine
kendiliğinden gelişen aidiyet duygusunu
aşılayabilir.
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2020’li yıllara yaklaştığımız bu
dönemde, Türk Savunma Sanayii
için önemli bir tehdit, kıymetli insan
kaynağını yurt dışına konuşlu teknoloji
şirketlerine kaybedilmesidir. Yüksek
teknoloji geliştirme ile uğraşan insan
kaynağının, bilimsel bakış açısının
yanında, kuvvetli bir entellektüel bakış
açısına sahip olduğunu ve bu kaynağı
ülkede yeşertebilmek için yaratıcı
önlemler alınması gerektiği görülüyor.
2019 itibariyle Savunma Sanayii
Başkanlığımızın bu önlemlere ilişkin
çalışmalar yaptığını duyuyoruz.

4. Yapay zeka ve otonom temelli sistem
ihtiyacının askeri ve sivil alanlarda hızla
artmaya devam edeceği ve insansız
sistemlerin kabiliyetlerinin ve kullanım
sıklıklarının artması öngörülüyor. Yapay
zeka ve otonom temelli sistemlerin
savunma alanındaki operasyonel
senaryolar üzerinde yapısal bir değişiklik
yaratacağı tahmin ediliyor.
Platformların otonom kullanım
senaryoları güncel olarak kabul görürken,
otonom silahlar ve otonom sistemlerin
hedefler üzerindeki angajmanı halen etik
olarak büyük ölçüde tartışılıyor.
İleride otonom insansız sistemlerin,
tanımlanan görevlerle sürü olarak
hareket etmesi, diğer sistemlerle
iletişime geçmesi, koordinasyon ve
karar adımlarında yapay zeka ürünü
karar algoritmalarla çalışması beklenen
ilerlemeler olarak sayılabilir.
Türkiye savunma sanayiinin, günümüzün
en önemli konularından biri olan yapay
zeka ve otonom teknolojilere kayıtsız
kalmadığını ve birçok savunma sanayii
şirketinin bu alanda çalışma başlattığını
görüyoruz.
BNA’nın konsept çalışmalarını
gerçekleştirdiği Kargo İnsansız Hava
Aracı Projesi, bahsi geçen teknolojilerin
öncüsü sayılan otonom iniş-kalkış
gibi bir teknolojik öğeyi barındırıyor.
Bizler de projelerimizde bu teknolojik
gelişimleri azami ölçüde uygulamaya ve
geliştirmeye gayret gösteriyoruz.
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VIA TEKNOLOJİ

Hakan ALTAY
Genel Müdür

1. Savunma sanayii tarihte olduğu gibi bugün de ülke
ekonomilerinin lokomotifi durumunda. İnsanlık
tarihiyle başlayan güvenlik ihtiyacı; her geçen gün
artan bir önem ve çeşitlilikle hayatımızın bir parçası
haline geldi. Özellikle soğuk savaş sonrası ortaya
çıkan yumuşak iklim, dünya konjonktüründe son
yıllarda artan gerginliklerle yerini yine kutuplaşma
ve silahlanmaya bırakıyor gibi gözüküyor. Ağırlaşan
dünya ekonomisi, göç dalgaları, refah seviyesindeki
farklılıklar ve bölgesel çatışmalar; ülkeleri yine
savunma harcamalarını artırmaya, daha fazla
silahlanmaya ve müttefik arayışlarına itiyor. Bütün
bunlar kaçınılmaz olarak savunma sanayiini de
doğrudan etkiliyor.
Ülkemizin 21. yüzyılda yakaladığı ivme, güçlenen
ekonomisi ve artan siyasi prestiji; konumunu korumayı
gerektiren tedbirleri almaya, stratejik menfaatlerine
yönelik yatırımlar yapmaya ve savunma sanayiini
güçlendirmeye yönlendiriyor. Bu gelişmeler ülkemizin
jeopolitik ve jeostratejik konumu ile paralel olarak
dünya arenasında siyasi ve askeri gücünü de
geliştirmesini kaçınılmaz kılıyor. Teknoloji üreten
ve ihraç eden gelişmiş ülkeler seviyesindeki 2023
hedeflerimize yönelik olarak; yerli savunma sanayiinin
geliştirilmesi, yatırımlar yapılması, ihracatın ve stratejik
menfaatlerimizin desteklenmesi de bu konudaki
önemli gelişmelerdendir.
Türkiye, 1980’lere kadar iç politikasındaki karışıklıklar
ve sorunlarla, 2000’lere kadar da PKK kaynaklı
terör saldırılarıyla; enerjisini, ekonomik potansiyelini
ve zamanını maalesef bu sorunlara harcamak
zorunda kaldı. 21. yüzyılla birlikte savunma sanayiini
güçlendirecek adımlar atılması, yerli üretimin
desteklenmesi, cesaretlendirilmesi; bugün gurur
duyulacak yerli silah, komuta kontrol sistemleri
ve yan ürünler ortaya çıkmasına neden oldu.

Türkiye bugün terör saldırılarına karşı savunma
pozisyonundan, kendi başına sınır ötesi müşterek
harekât yapabilen, proaktif rol oynayabilen bir
ülke konumuna geçmiş durumda. Bu yerli ürünler
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket kabiliyetini,
caydırıcılığını ve potansiyel gücünü doğrudan
artırıyor. Yerli silah ve komuta kontrol sistemlerinin
ihraç edilmesi stratejik anlamda hem ekonomik,
hem siyasi kazanımlara sebep oluyor. Ülkemizin
potansiyelini ve dünya üzerindeki ekonomik
savaşları da göz önünde bulundurursak, yerli
savunma sanayiinin güçlendirilmesi kaçınılmaz bir
yoldur ve bu yolda enerji-zaman kaybetmeden
çok daha ilerilere gidilmelidir.

2. 2023 yılı sembolik açıdan yakın bir hedef. Bu
hedefe yaklaştıkça savunma sanayii ve geleceğine
yönelik planlamaların ve değerlendirmelerin
artarak devam ettirilmesi önemli. Bunun yanında
savunma sanayiinde etkinlik, verimlilik, teknoloji
kazanım ve olgunluk seviyeleri her seviyede ve her
alanda önceliklendirilmeli. Bugün artık ülkemizin
potansiyeliyle ileri teknoloji silah ve komuta
kontrol sistemlerinin yapılması, uluslararası
dengelerde pozisyon alınması, iş birlikleri ile
müttefikliklerin güçlendirilmesinin mümkün
olduğu inancı topluma yerleşti. Bu inanç ve
azimle savunma sanayiinin güçlendirilmesine ve
geliştirilmesine yönelik destekler devam ettirilmeli.
Bu çalışmalarda üretim ve kontrol sistemlerinde
Endüstri 4.0 ve Internet of Things konseptleri,
silah ve komuta kontrol sistemlerinde
ağ destekli yeteneği hedefleyen otonom
sistemler önceliklendirilmeli. Havacılık ve uzay
teknolojilerinin kullanımıyla asimetrik etki yaratan
silah sistemleri de unutulmamalı. Günümüz
çatışma ve muharebeleri artık yüksek hassasiyette
keşif ve gözetleme, uzaktan durumsal farkındalık,
istihbarat, hassas güdümlü silah sistemleriyle
etkin caydırıcılık sağlayan mühimmatlar ile tarif
edilmektedir. Bunlara uzayın ve yapay zekâ ile
otonom sistemlerin de dâhil edilmesiyle geleceğin
savunma sanayii öncelikleri açıkça ortaya çıkıyor.

3. Savunma sanayii doğası gereği büyük ve uzun
süreli yatırımları, alan uzmanlığını gerektiren bir
sektör. Bu sektörün insan kaynaklarında uzmanlık
ve kurumsal aidiyet mantığının geliştirilmesi,
içselleştirilerek katma değer sağlayan hizmetleri
verecek uzmanların yetiştirilmesi, son derece

önemli. Savunma alanının millîlik, gizlilik ve
güvenlik isterleri bu sektörü diğer alanlardan
ayırt eden başlıca özelliklerdir diyebiliriz. Burada
dikkat edilmesi gereken bir konu, son yıllarda
bilişim sektöründe öne çıkan proje bazlı iş anlayışı
yerine ürün bazlı iş anlayışının öne çıkarılmasıdır.
Teknoloji hazırlık seviyelerinin her aşamasında
görev almış ve uzmanlıklarıyla öne çıkan
personelin katma değerinin çok daha yüksek
olacağı unutulmamalı.

4. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü
hızdaki gelişmelerin temelinde muharebe
sahasında üstünlük sağlayabilmek için üst seviye
durumsal farkındalık, süratli karar ve etkin vuruş
gücü ihtiyacı yatıyor. Bu ihtiyaca yönelik olarak;
izleme, gözetleme ve keşif sistemleri, muharebe
sahasının her alanında anlık durumu görmeyi ve
durumsal farkındalığı yükseltmeyi, karar vericilerin
süratle karar vermesini ve uygulayabilmesine
yönelik komuta kontrol sistemleriyle ön safhada
kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek ve
yüksek hassasiyette vuruş gücünü ortaya çıkaran
silah sistemleri geliştirilmekte.
Savunma sanayiinin temel hedeflerinden olan
müşterek resmin ortaya konulması, süratli karar
ve icra yeteneğini sağlarken insan faktörünü
ve hata ihtimalini en aza indirecek, kendi
kendine öğrenebilen ve hareket edebilen
sistemlerin geliştirilmesi de bugün üzerinde
çalışılan ve zaman zaman muharebe sahasında
görmeye başladığımız teknolojilerdir. Giyilebilir
teknolojilerden akıllı mühimmatlara kadar
ileri teknoloji ürünlerde otonom sistemlerin
kullanılması kaçınılmaz oldu.
Geleceğin muharebe sahasında daha az
insan, daha çok yapay zekâ ve yüksek işlem
gücüne sahip otonom sistemler yer alacak.
Bu konularda çalışmalar yapmak, yatırımlarla
projeler geliştirmek de tartışma gerektirmeyen
konular. VİA olarak uzun yıllardır yaptığımız Ar-Ge
yatırımlarımızda savunma sanayiini destekleyerek
ülkemize değer katmaya çalışıyoruz ve 2023
hedeflerine doğru artan bir heyecanla bu
çalışmalara devam edeceğiz.
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DOPİNG-XL

DOPİNG XL-İleri Teknoloji
Ticarileştirme ve
Uluslararasılaştırma Projesi

Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojili
Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı
kapsamında desteklenmeye hak kazanan
“erken aşama girişimciler için ürünleştirme,
ticarileştirme ve uluslararasılaştırma” hedefli
programımız DOPİNG-XL 30 Kasım 2018
Cuma günü gerçekleştirdiğimiz lansman ile
başladı.

DOPİNG-XL Nedir ve Hedefleri Nelerdir?

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN
ve Ankara Kalkınma Ajansı’ndan Muhammed Seyid
PEHLİVAN’ın açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik;
Start-upları ticarileştirme ve ürünleştirme odaklı,
Kuzey Avrupa - Estonya hedefli, girişimcilerin
gereksinimlerini tespit ederek şartlarını iyileştirme
ve globale açılmalarını sağlamak üzere oluşturulmuş
bir hızlandırma programı olan Doping XL tanıtımı ile
devam etti.

Salesforce, Intel ve Microsoft gibi büyük teknoloji
firmalarına ticarileşme konusunda danışmanlık yapan,
1983 yılından beri faaliyette olan Mohr Davidow Risk
Sermaye Grubu ile teknoloji girişimcilerine yatırımlarda
bulunmaya devam eden MOORE; sürdürülebilir
inovasyon için şirket süreçlerini 4 ana faaliyet alanında
toplar:

Mentörlerin girişimcilere ve katılımcılara kendilerini
tanıtması ve sohbetlerinin ardından Doping XL
programında yer alacak olan ve yaklaşık 50
başvuru arasından seçilen 15 start-up firma asansör
sunumu (one minute pitch) ile kendilerini tanıtarak,
programdan beklentilerini aktardılar.
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DOPİNG XL- İleri Teknoloji Ticarileştirme ve
Uluslararasılaştırma Projesi, Ankara’da bulunan 6 aktif
teknokent başta olmak üzere kuluçka merkezlerinden
seçilecek, Kuzey Avrupa pazarını hedefleyen 15
kuluçka firmaya ticarileşme odaklı destek vermeyi ve
uluslararasılaşmalarına fırsat sağlamayı amaçlayan
bir programda; Geoffrey MOORE’un “Zone to Win”
yaklaşımı kullanılıyor.

1. Kuluçka firmanın cirosunu artıran kısa vadeli
hedeflere dayalı faaliyetler.
Bu faaliyetler müşteri elde etme, satışa dönüştürme
süreçleri ve performans faaliyetlerini kapsar. Burada
sağlanan katma değerli mentörlükler; ekip profili,
müşteri doğrulama, ticarileşme yol haritasının çizilmesi
gibi konular üzerine olacaktır.

2. Kuluçka firmanın operasyonel verimlilik
faaliyetleri.
Üretim ve insan kaynağı kapasitesini belirleyen
faaliyetlerdir. Kısa vadeli hedeflere bağlı kalarak
verimlilik faaliyetlerinin geliştirilmesi; firmanın kaynak
kullanımını, etkinliğini ve değer kanalına uyum
yakalamasına yardımcı olur. Burada en önemli katma
değerli mentörlük; kuluçka firmanın en uygun şekilde
prototip çıkarabilmesine destek olmaktır.

Ekim ayına kadar alınan 50’nin üzerinde başvuru
sonucunda, çeşitli kriterlere göre seçilerek
programa katılmaya hak kazanan firmalar ve
çalışmaları:
Ape Drone Technologies:
Hareket sensörlü kumanda sayesinde tek el ile
kontrol edilebilen drone
ArgosAi:
Hava alanlarında FOD tehditlerine karşı yapay
zeka temelli elektro-optik bir sistem
Bimetri:
Enerji kullanımı takip ve analiz sistemleri
Blok-Z:
Enerji piyasaları için blockchain tabanlı hızlı ve
güvenli faturalandırma-ödeme sistemi
Coolin:
Diyabet hastalarına yönelik taşınabilir insülin
iklimlendirme aracı
DevelopSoft:
Antivirüs yazılımı
Digit:
Akıllı kilit sistemi
FinFect:
Blockchain üzerinden yapay zeka destekli
transfer takip sistemi

3. Kuluçka firmanın Ar-Ge faaliyetleri.
Fikri mülkiyet, icat ve prototip üretimini ve erken
aşamada teknoloji olgunluk süreçlerini kapsar.
İnkübasyon faaliyetleri performans ve verimlilik
faaliyetlerinden bağımsız olarak orta/uzun vadede
bir sonraki rekabet alanının yakalanmasına ve
“yıkıcı inovasyon” gelişimine yardımcı olur. Bu
aşamada Teknoloji Transfer Ofisi’nden katma değerli
mentörlük alınacaktır.

4. Uluslararasılaştırma fazı.
Bu aşamada global pazar hedeflenir. Gerek
coğrafi yakınlığı gerek hareketli pazar sebebiyle,
Avrupa pazarı uygun görülmüş ve Kuzey Avrupa
ülkesi olan Estonya hem lokasyon olarak hem de
çevre pazarlarına yakınlığından dolayı hızlandırıcı
programın yapılacağı ülke olarak seçilmiştir.
Uluslararası pazara açılma fırsatı yakalayacak
girişimciler, ayrıca Kuzey Avrupa’nın önde gelen
girişimcilik etkinliklerinden olan Latitude 2019’a
katılarak potansiyel müsteri ve iş birlikçiler ile bir
araya gelip, ürünlerini satma imkanı da bulacaklar.

Hexatech:
IoT tabanlı enerji verimliliği platformu
Infinia:
Taşınabilir, hafif led ekran
Mikrobiyo:
Erken aşama kanser teşhisi için çip
Sensgreen:
IoT ve yapay zekaya temelli, iklimlendirme
kontrolü
Technomini:
Kansız şeker ölçüm cihazı
UltraLab:
Taşınabilir fetal doppler cihazı
Vientera:
Çarpılma güvenliği, yetkisiz kullanımların
önlenmesi, yangın güvenliği ve tasarruf kontrolü
işlevlerini içeren fonksiyonel priz
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30 Kasım 2018’deki lansmanla başlayan
Doping XL Programının ilk adımı olarak,
firma analiz mentörlükleriyle firmaların
ticarileşmelerinin/uluslarasılaşmalarının
önündeki engellerin belirlenmesi ve
ortadan kaldırılabilmeleri için yol haritaları
çıkarılmaya başlandı.
Programın devamında, girişimcilere
kendileri için özelleştirilmiş iş geliştirme,
performans, büyüme ve eş zamanlı olarak
teknik doğrulama, üretim mentörlükleri de
sağlanacak.
Mentörlüklerin ardından başlayacak
inovasyon sürecinde ise, TTO’lar
desteğiyle girişimcilerin teknolojilerinin
TRL seviyelerini yükseltmeleri sağanacak.
Tüm bu mentörlük, eğitim ve prototipleme
destekleri sayesinde eksikliklerini gidermiş

olan girişimciler, Mart ayında düzenlenecek olan
Demo Day’de kendilerini yatırımcılara, potansiyel
müşterilere ve iş birlikçilerine gösterme fırsatı
yakalayacak. 15 ekip arasından seçilecek Kuzey
Avrupa pazarına en uygun 8 kuluçka firma, Estonya
Hızlandırıcı Programımıza katılmaya hak kazanacak.
Programa seçilen ekiplere Demo Day için başarılar
diliyoruz.
Program ortaklarımızdan Performans Mentörlüğü için
destek veren Viveka’ya, Ürün Geliştirme Mentörlüğü
için destek veren Venn’e ve Ar-Ge faaliyetlerinin
gelişimi için destek veren Bilkent TTO’ya teşekkür
ederiz.

“Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2018”
ödülünü kazanan firmalarımızı
tebrik ederiz!
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CyBr BUSINESS CAMP

CYBERPARK
Yeni Bir Programa
İmza Atıyor!
Mini hızlandırma programı olarak
kurgulanan CyBr Business Camp, ürün/
prototip aşamasındaki projeleri İngiltere
pazarına açıyor.
İngiltere pazarındaki fırsatları değerlendirebilmek
amacıyla düzenlenen programın ilk turu, 27 Ocak
– 2 Şubat tarihleri arasında İngiltere Londra’da
bulunan Tech City Venture’da gerçekleşiyor.
Program süresi olan 1 hafta boyunca katılımcı
firmalara;
• İngiltere’de şirketleşme, yatırım süreçleri, vize
süreçleri, vergilendirme ve hukuk konularında
bilgilendirme seminerleri,
• Dünyanın önde gelen hızlandırma
merkezlerinden birinde program boyunca ortak
çalışma ofisinde özel çalışma alanı,
• İngiltere’de yerleşik olan girişimcilerle
düzenlenecek panellere katılım,
• Önceden belirlenmiş yatırımcı ve müşteri
görüşmelerine erişim sağlanacak.

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

ÇOK A!
D
N
I
YAK
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BİGG MARKA

biggmarka.cyberpark.com.tr

BİGG MARKA Bir Dönemi Daha
Geride Bıraktı
TÜBİTAK (1512-Teknogirişim Sermaye Desteği) Uygulayıcı Kuruluşu olan Bilkent
CYBERPARK, BİGG MARKA programında bir dönemi daha başarıyla tamamladı.
Bugüne kadar bir çok girişimcinin hayallerini gerçekleştirmesine destek olan Bilkent CYBERPARK,
BİGG MARKA programında 2015-2018 yılları arasında 38 girişimcinin 5.700.000 TL hibe alarak
şirketleştleşmesine destek oldu.
Girişimciler, kendilerine özelde kurgulanmış ve başarısı kanıtlanmış eğitimlerle 2018’in son
döneminde de işe sağlam başladılar. Yaklaşık 200 başvuru arasından seçilen 60 girişimci ekip
program kapsamında yer alan temel girişimcilik eğitimleri, ön protatipleme desteği, on-line/yüz
yüze, bire bir iş geliştirme mentörlükleri ve dikey mentörlüklerle başarılı iş fikirlerini nitelikli iş
planlarına dönüştürmek üzere yoğun bir eğitim programına alındılar.
Seçilen ekiplere Bilkent CYBERPARK ve BİGG MARKA’yı tanıtmak ve tanışmak amacıyla
düzenlenen BİGG MARKA Bilgi Günü ile başlayan program; ekiplerin girişimciliği daha iyi
tanıyabilmesi adına Bilkent Üniversitesi
İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı ve
Girişimcilik Direktörü Dr. Örsan ÖRGE
tarafından verilen Temel Girişimcilik
2018 yılında kuluçkamızdan
ve İş Modeli Kanvası Eğitimi ile devam
19 firmayı daha mezun
etti. Girişimciliği temelinden öğretmesi
ettiğimizi ve Kuluçka Gurur
planlanan eğitimde, girişimcilere
Duvarımıza 5 adet daha
bundan sonraki süreçte kendilerini
bröve astığımızı
biliyor muydunuz?
bekleyen heyecanlı yolun ilk adımlarını
atmalarında destek olmak hedefleniyor.
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Programın devamında, girişimciler yüz yüze veya on-line olarak
aldıkları iş geliştirme mentörlükleri ve eğitimlerle iş planı hazırlama
yolunda emin adımlarla ilerlediler. BİGG MARKA kapsamında yer
alan ve alanında uzman kişiler tarafından verilen; Design Thinking,
Fikri Mülkiyet Hakları, Şirketleşme Süreçleri, İş Planı Yazma, Ürün
Konumlandırma ve Fiyatlama Modelleri, İş ve Ticaret Hukuku ve
Sunum Eğitimleri ile iş planlarını güçlendirmeye devam eden ekipler,
girişimcilik alanında birçok konuda bilgi sahibi oldular.
BİGG MARKA yeni döneminde iş geliştirme mentörlüklerinin yanı
sıra, dikey mentörlüklerle de zenginleştirilen program, sektör lideri
birçok kurumla iş birliği gerçekleştirdi. Girişimci adaylarının iş
fikirlerini başarılı girişimlere dönüştürme aşamasında hem teknik
doğrulama hem de potansiyel müşteri görüşmeleri konusunda
yardımcı olan dikey mentörlüklerde EnerjiSa, Ericsson, Karel, Netcad,
Oracle, STM, ve Türk Hava Yolları gibi sektörde öncü firmalar;
girişimcilerle yüz yüze/on-line bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.
TTGV ile yapılan iş birliği kapsamında ise sağlık ve iyi yaşam alanında
iş fikri olan girişimcilere bire bir mentörlükler ve eğitimler sağlandı.
Programı başarıyla tamamlayan ekipler, 5 Aralık günü hazırladıkları
nitelikli iş planlarını Nihai Değerlendirme Komsiyonu’na sundu.
Girişimciler; takım yetkinliği, fikrin yenilikçi ve teknolojik yönü, yasal
uygunluğa göre yapılabilirliği, ticari sürdürülebilirliği, iş fikrinin ve
modelinin pazar potansiyeli ile milli ekonomiye katkısı gibi hususlarda
değerlendirilerek; 2. aşamaya geçmeye hak kazanan girişimciler
belirlendi. Bundan sonraki süreçte TÜBİTAK’ta panel sunumu
gerçekleştirecek olan girişimcilerimize başarılar diliyoruz.
Paneller sonucu şirketleşemeye hak kazanan ekipler CYBERPARK’ın
kuluçka hizmetlerinden faydalanarak; müşteri ve yatırımcı bulma,
ticarileşme ve uluslararasılaşma gibi birçok konuda CYBERPARK’tan
destek alacaklar.
BİGG MARKA programına katılan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyor,
bu süreçte girişimcilerimize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür
ediyoruz.
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Girişimcilerimizin
Gözünden
BİGG MARKA
TÜBİTAK 1512 Programı kapsamında, dünya
girişimcilik sahnesinde rekabetçi bir altyapıya
sahip, teknoloji tabanlı bir şirket kurmak için
geçmemiz gereken aşamaları bize aktaran Bilkent
CYBERPARK ve BIGG MARKA ekibindeki herkese
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yıllardır bu programı
düzenleyen ekibin deneyimi ve profesyonelliği,
seçilen uzmanlar ve detaylı planlanan eğitim
sürecinde kendini göstermekte. Ayrıca, BIGG
MARKA ekibi merak ettiğimiz veya takıldığımız tüm
konularda sorularımızı geciktirmeden yanıtladılar;
bizi kendi alanlarımızdaki dikey mentörlükler
ile nihai proje sunumuna en kapsamlı şekilde
hazırladılar. Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm
girişimcilere bu programı kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Ferit Ozan AKGÜL
2018 TÜBİTAK BIGG
MARKA Girişimcisi

“Optik tasarım konusundaki yetkinliklerimizi
kullanarak aklımızdaki fikirleri projelendirme
sürecinde tanıştığımız CYBERPARK BİGG
MARKA, bir projenin teknik kısmı kadar marka
değeri ve tanıtımının da çok büyük öneme
sahip olduğunu göstererek, bizde farklı bir
bakış açısı yarattı. Bu fikir ile kurduğumuz
www.optiktasarim.com Türkiye’de optik
konusunda aradığınız her şeyi bulabileceğiniz
tek adrestir. CYBERPARK BİGG MARKA sadece
projelerimize ve fikirlerimize yön verip katkıda
bulunmakla kalmadı, yaptıkları eğitimler,
girişimci yatırımcı buluşmaları ve samimiyetleri
ile biz girişimcilere de bu zorlu süreçte hep
destek oldular. Eğer bir fikriniz var ise ve
bunu CYBERPARK BİGG MARKA’da hayata
geçirmeyi planlıyorsanız, projenizin sonucu
ne olursa olsun kaybetmezsiniz. Tanıştığınız
insanlar, öğrendiğiniz bilgiler mutlaka
hayatınızda bir gün işinize yarayacaktır.”

Barış EVRAN, Altuğ UÇAR
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BİL-TEL KÜMESİ
cyberparkict.com

BİL-TEL Kümesi, Consumer
Electronic Show 2019’a Katılmak
Üzere A.B.D. Yolcusu!

Bilkent CYBERPARK BİL-TEL Kümesi, Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri
kapsamında Las Vegas CES (Consumer Electronics Show) Fuarı’na ziyaretçi
olarak katılacak. Faaliyetin ilk günü A.B.D.’nin yeni silikon vadisi olmaya aday
Los Angeles’ta yer alan en büyük teknoloji merkezleri ziyaret edilerek, firma
görüşmeleri gerçekleştirilecek. Katılımcı küme üyesi firmalar A.B.D’de şirket
kurulumu, vergilendirme, hukuk süreçleri vb. hakkında bilgi edinecek.
Las Vegas, Nevada’da gerçekleştirilecek olan CES Fuarı, aynı
zamanda dünyanın en büyük Teknoloji Fuarı olarak da biliniyor.
Dünya çapında teknolojiye yön veren AR, VR, Drone gibi çağ
açıcı inovasyon ve yenilikler çoğunlukla ilk kez CES Fuarı’nda
tanıtılıyor. CES; tüketici teknolojisi üreticileri, start-up firmalar,
distribütörler, araştırmacılar, içerik geliştiriciler, maliyet ve endüstri
analistleriyle basını; perakende dağıtım kanalında satın almacılar,
yatırımcılar ve karar vericilerle bir araya getiriyor. Fuarda her sene
dünyanın dört bir yanından yaklaşık 4000 fuar katılımcısı, 20.000
yeni ürün, 180.000 ziyaretçi yer alıyor.
Bu seneki fuarda, katılımcı küme üyesi firmalar, global bir vizyonla
dünyadaki son teknolojik gelişmeleri yakından takip etme şansı
yakalayacaklar. Etkinlik kapsamında fuar boyunca firmalar
talepleri doğrultusunda birebir görüşmelere imza atacaklar.
Bu eşleştirmeler neticesinde ihracatı artırmak, küme üyesi
firmaları potansiyel müşterileri ile bir araya getirmek, Amerika
pazarını deneyimlemelerini sağlamak ve uluslararası iş birlikleri
oluşturulması hedefleniyor.

24

BİL-TEL
Kümesi
Savunma
Firmaları

Meteksan
Savunma

Cey Savunma

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
envanterinde yer alan PREVEZE
Sınıfı Denizaltı gemilerimizin Milli
Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim
Sistemi (MÜREN SYS), TÜBİTAK
BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği
İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi)
tarafından geliştiriliyor.

TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen
ve askerlere sanal ortamda
tatbikat yapabilme imkânı sunan
harp oyunu simülasyonlarında
“müşterek dönem” başlıyor.
Genelkurmay’ın kullanımına
sunulması hedeflenen projenin ilk
etabı olan Müşterek Harp Oyunu
Simülasyonu’nun yazılım altyapısı
tamamlandı.

BİL-TEL küme üyesi Meteksan Savunma
tarafından Müren SYS kapsamında milli olarak
geliştirilecek elektronik donanım ve yazılımlar,
PREVEZE Sınıfı denizaltı gemilerimizin sonar,
sualtı akustik sistem ve Entegre Sualtı Savaş
Yönetim Sistemleri’nin yurt dışı bağımlılığını
ortadan kaldıracak.

İki yılda 2,5 milyon TL harcanarak
tamamlanan prototip sistem; model
ve ara yüzlerin eklenmesinin ardından
TSK’ya kara, hava ve deniz olmak
üzere tüm unsurların katılımıyla sanal
ortamda tatbikat yapabilme yetkinliği
kazandıracak.

2018 yılında yurt içinde
11 fuara, 60’a yakın
firmamızla katıldığımızı
biliyor muydunuz?
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GÜNCE

İran’da Türkiye Sürprizi
IASP Dünya Kongresi’nde gerçekleşen seçim ile
İNALTEKİN, Yönetim Kurulu’na seçildi.
İran’ın İsfahan şehrinde gerçekleşen, dünya çapında
yer alan teknoparkları aynı çatı altında buluşturan
Uluslararası Teknoparklar Birliği’nin (IASP) 35. Dünya
Kongresi’nde, Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü ve
aynı zamanda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği
(TGBD) Başkanı Faruk İNALTEKİN, IASP Yönetim
Kurulu’na seçildi.
İNALTEKİN’in IASP Yönetim Kuruluna girmesi ile birlikte,
ülkemizin ve teknoloji geliştirme ekosistemimizin dünya
çapında daha etkin temsil edilmesi bekleniyor.
Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) Nedir?
IASP; teknoparkları birbirine bağlayan dünyanın en
büyük ağıdır. 1984 yılında kurulan, bünyesinde 77
ülkeden 400’ün üzerinde teknoparkı ve 115.000’den
fazla firmayı barındıran Birliğin merkezi İspanya’da yer
almaktadır.
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Bilkent CYBERPARK ISIF 18’de!

Bilkent CYBERPARK, 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen ve sponsoru olduğu
3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda (ISIF 2018) yerini aldı.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu
(IFIA) himayelerinde ve Türk Patent ve Marka Kurumu ev sahipliğinde
gerçekleştirilen fuara birçok ulusal ve uluslararası buluşçu katılım gösterdi.
Bilkent CYBERPARK firmalarından; 3D printerlara yeni bir boyut kazandıran
Artı Boyut “3D Printer”, kalp damar cerrahisi ve genel cerrahi alanlarında
kullanılan lazer sistemleri üreten E-A Teknoloji “Cerrahi Lazer Ablasyonu”,
akılla anahtar çözümleri üzerine çalışan Digit “Onlock”, elektronik imza
çalışmaları yapan ArkSinger “ArkSinger”, siber güvenlik alanında faaliyet
gösteren AtarLabs “Atar” ile ISIF 18’de ürünlerini sergileme imkanı buldu.
Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan firmalarımız fuar sonunda düzenlenen
ödül töreninde altın, gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu.
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Facebook
CYBERPARK’ta
Bilkent CYBERPARK 27 Kasım 2018 Salı
günü Facebook yetkililerini ağırladı.
CYBERPARK hizmetleri ve programlarının anlatımı
ile başlayan programda potansiyel iş birlikleri
üzerine görüşüldü. Devamında Bilkent CYBERPARK
bünyesinde yer alan AtarLabs, Apps Bilgi ve
Erelbim firmaları kendilerini ve projelerini Facebook
yetkililerine tanıtma fırsatı buldu. Program,
CYBERPARK bünyesinde yer alan Connected2Me
firmasının ziyaret edilmesiyle sonlandı.

11. ICEIRD
Konferansı’nda
CYBERPARK’a
“En İyi Makale
Ödülü”

11. ICEIRD (International Conference for
Entrepreneurship Innovation & Regional
Development) Konferansı’nda Bilkent
CYBERPARK’ın “Girişimcilik ve girişimcilere
sunulan katma değerli hizmetlerin girişimciler
üzerindeki etkisi” konulu makalesi “En İyi
Makale” seçilerek ödüllendirildi.
The University of Sheffield, CITY College,
International Faculty of the University ve QATAR
University tarafından Katar’da düzenlenen ICEIRD,
son 10 yılda Avrupa’da önde gelen girişimcilik,
yenilikçilik ve bölgesel kalkınma konferanslarından
biri haline geldi. Dünya çapında akademisyenleri ve
uygulayıcıları cezbetmeyi başaran konferans; bu sene
girişimciliğin teşvik edilmesi, bölgesel rekabet edebilirlik
ve inovasyon konularına odaklandı.Uluslararası alanda
daha önce de bir çok makale sunan ve ödüller alan
Bilkent CYBERPARK, 29-31 Ekim 2018’de düzenlenen
etkinlikte sunduğu makale ile ülkemize yine uluslararası
bir ödül getirdi.

CYBERPARK’ta Kodlama
Kampı
tasarım odaklı düşünme
Hızla değişen dünyada, 7-14 yaş arası çocukları,
alanlarında geliştirmek
becerisi ve dijital kültürün ortak dili olan kodlama
RPARK ve Kodlama
amacıyla 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde Bilkent CYBE
organize edildi.
Derneği iş birliğinde “Kodlama Kampı” etkinliği
28

Tech Ankara Proje Pazarı’nda
CYBERPARK’tan Girişimcilere
Tam Destek

Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen Tech Ankara Proje Pazarı, 12 Kasım 2018
Pazartesi günü ATO Congresium’da gerçekleşti. Ankara’daki girişimcilik ekosisteminde yer
alan tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan proje pazarına yapılan 500’ün üzerinde
başvurudan 100’e yakın proje, fuar alanında ürünlerini sergileme şansı yakaladı.
Sosyal fayda, çevre ve katma değer gibi
kritelerlere göre iş fikirlerinin seçildiği proje
pazarında, Bilkent CYBERPARK’tan 14 firma
17 projeyle yer aldı.
Açılış konuşmasını Ankara Valisi Vasip ŞAHİN’in
gerçekleştirdiği Proje Pazarı’nda, yatırımcı sunumları
için seçilen ilk 10 projede Bilkent CYBERPARK
firmalarından Technomini – “Şeker Ölçen Bileklik”
projesiyle jüri üyelerinin karşısına çıktı. Kıyasıya
rekabetin yaşandığı elemelerde firmalarımızdan AI
Labs Turkcell – Arı Kovanı Özel Ödülü’nü aldı.
Proje Pazarı’nda bu sene de verilen Teknokent
Ödülleri kapsamında Bilkent CYBERPARK Genel
Müdürü Sn. Faruk İNALTEKİN, 1 Yıl Boyunca Ücretsiz

Ofis Ödülü’nü “Enerji Halısı-Deniz ve Okyanus
Dalga Enerji Çevrim Sistem Tasarım ve İmalatı”
projesinin sahibi AQUA Vizyon firmasına,
Doping XL Özel Ödülü’nü de “DEV SECURE
Yerli ve Milli Antivirüs Uygulaması” projesiyle
DevlopSOFT firmasına takdim etti. Bu ödüllerin
yanı sıra CYBERPARK’ın tüm firmalarına sunduğu
mentörlük, danışmanlık, hızlandırıcı programları,
kümelenme, basın, insan kaynakları gibi tüm
katma değerli hizmetlerinden yararlanacak olan
girişimciler, ekosisteme 1-0 önde girme şansını
yakaladılar.
Gün boyunca süren etkinliğe Ankara ekosistemi
de yoğun bir katılım gösterdi. Oldukça başarılı ve
verimli geçen Proje Pazarı, kokteyl ile son buldu.

Etkinliğe katılan 12 çocuk, iki gün boyunca
“Algoritma nedir?, Günlük hayattan algoritma
örnekleri, Scratch ile kodlamaya giriş ve
başlangıç seviye kodlama uygulamaları”
konularında eğlendirici uygulamalar eşliğinde
eğitimler aldı.
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Token Finansal
Teknolojiler
CYBERPARK
Firmaları ile
Görüştü
Arçelik firmasının ödeme sistemleri ile ilgili
çalışmalarını yürütmek üzere kurduğu Token
Finansal Teknolojiler, 24 Aralık Pazartesi günü
Bilkent CYBERPARK’ı ziyaret etti.
CYBERPARK bünyesinde yer alan ve fintech alanında
faaliyet gösteren firmaların projelerini dinleyen Token
Finsansal Teknolojiler, olası iş birlikleri üzerine de
birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

CYBERPARK,
Avrupa
Girişimciliği
Teşvik
Ödülleri’nde
“National
Winner” oldu!
Avrupa Komisyonu tarafından 2006 yılından
beri düzenlenen ve bugüne kadar 2800
projenin yarıştığı Avrupa Girişimciliği Teşvik
Ödülleri kapsamında bu sene “İşletmelerin
Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi”
kategorisinde Bilkent CYBERPARK
tarafından yürütülen “CYBERPARK
Accelerator Program” isimli hızlandırma
programı “National Winner” unvanını
kazandı.
Deyatlı bilgi için: https://goo.gl/TyyLFh

2018 yılında yaklaşık 1700
kişinin katıldığı, 65 etkinlik
düzenlediğimizi
biliyor muydunuz?
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CYBERPARK’TA AR Hackathon!

Girişimcilerin, artırılmış gerçeklik konusunda belirlenen teknik problemlere çözümler bularak yeni
uygulamalar geliştirdikleri Artırılmış Gerçeklik (AR) Hackathon Bilkent CYBERPARK’ta gerçekleşti.
CYBERPARK ve HAVELSAN iş birliğinde 3-4 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen hackathonda, genç girişimciler
artırılmış gerçeklik deneyimlerini bir üst düzeye taşımak için birbirleriyle ve zamanla yarıştılar. 81 girişimcinin
katıldığı 30 saatlik maraton sonucunda; savunma, bilişim ve sağlık alanlarında yenilikçi artırılmış gerçeklik
uygulamaları üreten 21 takımdan 8’i projeleriyle yarışmayı finalist olarak tamamladı.
Yarışma sonucunda 4 takım ödüle layık görülürken; 15.000 TL’lik birincilik ödülü AR ortamları için nesne seçme
yöntemleri konusunda “pickAR” projesiyle Vet-AR, 10.000 TL’lik ikincilik ödülü Sivil ve askeri alanda yakın ve
uzun mesafedeki objelerin kullanıcı tarafından en hızlı şekilde seçilip tanımlanabilmesi konusundaki “X-Sight”
projesiyle Nara, 5.000 TL’lik üçüncülük ödülü AR ortamında arka arkaya dizilmiş aynı nesnelerin istenilen
sıradakinin seçilebilmesi konulu “Cthrough” projesiyle Cogene ve 2.500 TL’lik mansiyon ödülü de AR ve Yapay
Zeka Uygulamaları ile 3B ve Gerçek Zamanlı Tıp Uygulamaları konulu projeleriyle Medhack ekibinin oldu.
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Belarus Heyeti
Ziyareti
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
himayesinde 6 Kasım 2018
tarihinde Bölgemizi ziyaret eden
Belarus Büyükelçiliği yetkilileri ve
beraberlerindeki heyeti ağırladık.
Heyet, Bilkent CYBERPARK’ın katma değerli
hizmetlerinin aktarıldığı sunumun ardından,
araştırma merkezlerimizden UNAM’ı ziyaret
ederek Asst. Prof. Çağlar ELBÜKEN’in UNAM’ın
faaliyetlerini anlattığı sunumunu dinledi.
Daha sonra firmalarımızdan Creasaur’ü
ziyaret eden heyet, firmanın akıllı telefon ve
tabletler için üretilmiş oyun projeleri “Luca The
Dreamer”ı deneyimleme imkanı buldu.

Cibuti Heyeti
Ziyareti
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
himayesinde 31 Ekim 2018 tarihinde
Bölgemizi ziyaret eden Cibuti Büyükelçisi
Sayın Aden Houssein ABDİLLAHİ ve
beraberindeki heyeti ağırladık.
Heyet, Bilkent CYBERPARK sunumu sonrası
firmalarımızdan Infinia ve E-A Teknoloji’yi ziyaret
ederek projeleri hakkında bilgi aldı.

2018 yılında ülke içi
ve dışından gelen
20’nin üzerinde heyet
ağırladığımızı
biliyor muydunuz?
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Dünyanın En Büyük Oyun Geliştirme
Hackathonu Global Game Jam
Gerçekleşti
Her yıl tüm dünyada yüzlerce
merkezde binlerce oyun geliştiriciyi
buluşturan Global Game Jam (GGJ)
etkinliği, 25-27 Ocak 2019 tarihleri
arasında Bilkent CYBERPARK ve
CREASAUR Entertainment iş birliğinde
CREASAUR’de gerçekleşti.
Çok sayıda oyun geliştiriciyi ve sanatçıyı
bir araya getiren etkinlikte katılımcılar 2019
yılına özel olarak belirlenen temadan yola
çıkarak 48 saat içinde çalışan bir oyun
yapmayı hedeflediler. 48 saat sonunda farklı
sektörlerden, farklı mesleki deneyimlere
sahip 30 geliştirici tarafından oluşturulan 7
takımın geliştirdiği toplam 8 oyunun sunumları
gerçekleşti.

Vestel Ventures
Bilkent CYBERPARK
Firmaları ile Buluştu
Yatırımcı-Girişimci buluşmaları
dahilinde Vestel Ventures
görüşmeleri 29 Ocak
2019 tarihinde Bilkent
CYBERPARK’ta gerçekleşti.
“Fikirlere hayat, girişimcilere el
veriyoruz” sloganı ile hareket eden
ve bugüne kadar birçok girişimcinin
hayallerini gerçekleştirmesine destek
olan Vestel Ventures bu sene bir
kez daha Bilkent CYBERPARK’ı
ziyaret ederek yatırım arayan
firmalar ile tanıştı. Vestel Ventures
Genel Müdürü Metin Salt’ın katılımı
ile gerçekleştirilen görüşmelerde 11
adet firma birebir yatırımcı girişimci
görüşmesi gerçekleştirerek hem
firmalarını hem de projelerini tanıtma
fırsatı yakaladı.
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MUG
Mobil Uygulama Geliştirme Maratonu
Mobil uygulama dünyasında eşsiz bir deneyim sunuyoruz. Bilkent Üniversitesi, Bilkent
CYBERPARK ve Bilkent Üniversitesi-TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu (BTF) iş birliğinde
gerçekleşecek olan “MUG-Mobil Uygulama Geliştirme Maratonu” 23-24 Şubat 2019
tarihlerinde Bilkent CYBERPARK’ta.

www.tto.bilkent.edu.tr

BİLKENT TTO

Akademisyenlerimizi
Sanayi Kuruluşları
ile Buluşturuyoruz
Bilkent TTO Üniversite Sanayi İş Birliği ekibi
olarak üniversitemizin çeşitli bölümlerinde
ve araştırma alt yapılarında görev yapan
akademisyenlerimizi sanayi kuruluşları ile bir
araya getirerek, Ar-Ge projelerinin doğmasına
katkı sağlıyoruz.
Geçtiğimiz aylarda da Meteksan Savunma, Turkcell
Teknoloji, Mil Oyun, Bozankaya A.Ş., Ermaksan,
Genz Biyoteknoloji, Nurd Yazılım, SSB gibi kurum ve
şirketlerle akademisyenlerimizi buluşturarak, ortak
Ar-Ge projeleri üzerine toplantılar gerçekleştirdik.

Firma
Ziyaretlerimiz
Sürüyor
Geçtiğimiz dönemlerde de
düzenli olarak yaptığımız firma
ziyaretlerimizi sürdürüyoruz.
Gerek CYBERPARK TGB’de,
gerekse diğer sanayi bölgelerinde
bulunan ve çeşitli sektörlerde
yer alan firmalarla toplantılar
gerçekleştirdik.

18 Eylül 2018, Turkcell Teknoloji, Ankara

Görüştüğümüz firmalar arasında
Orta Anadolu Tekstil, Türk Telekom,
Vodafone, Teknokar, Bimetri, Turkcell,
Umut Biyoteknoloji, İLG Bilişim, BKMobil, Seozo, NuRD (Comodo), Etiya ve
Harp Savunma yer alıyor.
15 Ekim 2018, Genz Biyoteknoloji, Ankara
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VESTEL’in Ar-Ge İhtiyaçları
Kapsamında Toplantı Düzenledik
Üniversitemizin çeşitli bölümleri ve araştırma alt
yapılarında görev yapan akademisyenlerimizi,
VESTEL’in ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen
araştırma konularında geliştirilebilecek projeleri
değerlendirmek amacıyla firma yetkilileriyle bir
araya getirdik.

2 Kasım 2018, Vestel Teknoloji, Ankara

2 Kasım 2018 tarihinde Mühendislik Fakültesi
Dekanlığımızın da katkılarıyla gerçekleşen toplantıda,
13 akademisyenimiz kendi çalışmalarını ve ilgi alanlarını
anlatan kısa sunumlarının ardından, firma yetkilileriyle
potansiyel Ar-Ge projeleri üzerine görüşmeler yaptı.
Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği
bölümlerinden 4 akademisyenimiz ile VESTEL arasında
proje görüşmeleri devam ediyor.

NURD Innovation Center ile
İş Birliklerimiz

26 Kasım 2018, Nurd Innovation Center-Bilkent Üniversitesi, Ankara

Eskiden Comodo Yazılım olarak bildiğimiz, yeni adıyla Nurd
Innovation Center yetkililerini 26 Kasım 2018 tarihinde
Bilgisayar Mühendisliği bölümü akademisyenlerimizle bir
araya getirdik.
Düzenlediğimiz toplantıda firma, detaylı olarak Ar-Ge çalışma
konularından, tamamlanmış ve devam etmekte olan projelerinden
bahsederken, akademisyenlerimiz de kendi çalışma konularını içeren
kısa sunumlar gerçekleştirdiler. Toplantı neticesinde firma ile bir gizlilik
sözleşmesi imzaladık ve firma iki akademisyenimizle proje başlatma
kararı aldı.
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Bilkent TTO Çeşitli
Bilgi Günlerini
Takip Ediyor
Bilkent TTO Üniversite Sanayi İş Birliği Ekibi
olarak, geçtiğimiz aylarda da çeşitli etkinlik ve
bilgi günlerine katıldık.

30 Temmuz 2018, TÜBİTAK TEYDEB Sanayi Yenilik Ağ
Mekanizması (SAYEM) bilgilendirme toplantısı, Ankara

• 12 Temmuz 2018 tarihinde TÜBİTAK 1514 - Girişim
Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
bilgilendirme toplantısında,
• 30 Temmuz 2018 tarihinde TÜBİTAK TEYDEB
Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM)
bilgilendirme toplantısında,
• 3 Ekim 2018 tarihinde CYBERPARK TGB tarafından
organize edilen KOSGEB destekleri bilgi gününde,

3 Ekim 2018, KOSGEB destekleri bilgi günü, Ankara

• 8 ve 23 Kasım 2018 tarihlerinde TTGV Pizza
Seminerleri kapsamında “Teknolojinin Dünü,
Bugünü, Yarını” ve “Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
(SAYEM)” konulu etkinliklerde,
• Son olarak yine 23 Kasım 2018 tarihinde ODTÜ’de
düzenlenen Katip Çelebi-Newton Fonu SanayiAkademi Ortaklığı Programı tanıtım etkinliğinde
yerimizi aldık.

23 Kasım 2018, SAYEM Konulu TTGV Semineri, Ankara

ODTÜ TEKPOL ve TTGV Ortaklığı ile
Düzenlenen Seminerde Konuşmacıydık
Bilkent TTO Direktörü Dr. A. Hakan ÖZDEMİR,
TTGV Pizza Seminerleri kapsamında ODTÜ
TEKPOL ile birlikte düzenlenen etkinlikte
“Türkiye’de Teknoloji Transferi: Sahadaki
Gerçekler” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
ÖZDEMİR, 9 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen
seminerde katılımcıların ilgiyle dinlediği sunumunda;
ekosistemde TTO’ların rolü, ideal çalışma şekilleri ve
TTO’larda yaşanan problemlere esprili bir dille değindi.
9 Kasım 2018, “Türkiye’de Teknoloji Transferi: Sahadaki
Gerçekler” Konulu TTGV Semineri, Ankara
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Etkinliklere
Katılmaya
Devam Ediyoruz
Geçtiğimiz aylarda da farklı etkinlikleri
takip ederek katılmayı sürdürdük.
• 5 Ekim 2018 tarihinde DeepCon Yapay
Zeka Konferansı’na katıldık.

5 Ekim 2018, DeepCon Yapay Zeka Konferansı, Ankara

• 26 Ekim 2018 tarihinde, Savunma Sanayii
Başkalığı’nda düzenlenen Kompozit
Teknolojileri Yol Haritası Çalıştayı’nda
UNAM’dan akademisyenlerimizle birlikte
yer aldık.
• ODTÜ’de düzenlenen 4. Kara Sistemleri
Semineri’ne 5 Kasım 2018 tarihinde ve
14-15 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul
Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlenen
ÜSİMP Patent Fuarı’na katıldık.
• 12 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen
Ankara Kalkınma Ajansı Proje Pazarı’nı
da ziyaret ederek projeleri inceledik.

5 Kasım 2018, 4.Kara Sistemleri Semineri, Ankara
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26 Ekim 2018, Kompozit Teknolojileri Yol Haritası Çalıştayı,
Ankara

14-15 Kasım 2018, ÜSİMP Patent Fuarı ve Kongresi, İstanbul

KÜSİ Çalışma
Grubu 11.
Koordinasyon
Toplantısı
04 Ekim 2018 tarihinde Mersin Üniversitesi
ev sahipliğinde gerçekleşen Bölgesel
İnovasyon Ekosisteminin Güçlendirilmesi
konulu Çalışma Grubu Toplantısı’na KÜSİ
Ankara Asıl Üye’si Direktörümüz Dr. A. Hakan
ÖZDEMİR katıldı.
Çalışma Toplantısı’nın ilk günü, Bölgesel Aktörlerin
Etkinliğinin ve Etkileşiminin Artırılması ve Bölgesel
Uygulamaların Nitelik ve Niceliğinin Arıtılması konulu
2 panel ile tamamlandı. Toplantının ikinci gününde
ise, kamu-üniversite-sanayi iş birliği için Mersin
Berdan Civata firması ziyaret edildi.

4- 5 Ekim 2018, Mersin

2. Teknoloji
Transfer Ofisleri
Buluşması’na
Katıldık
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde,
Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ev sahipliğinde
düzenlenen 2. Teknoloji Transfer Ofisleri
Buluşması, 15 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşti.
Büyümesini sürdüren teknoloji transfer ofisi (TTO)
ekosisteminin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda
bulunmayı hedefleyen etkinlikte, sanayicilerin
üniversitelerden ve TTO’lardan beklentilerinin yanı sıra
akademik kuluçkalarda sürdürülebilirlik ve ticarileşme
konuları ele alındı.
15 Ekim 2018, İstanbul
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Leaders in Innovation Fellowships
Programı
İngiltere ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik
olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
girişimiyle başlatılan ve TÜBİTAK tarafından
yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu, akademik
girişimcilere Royal Academy of Engineering
tarafından verilen Leaders in Innovation
Fellowships Programı’na katılım imkanı
sağlanıyor.
Program kapsamındaki eğitimlerden şu ana dek 38
girişimci faydalandı.
26 Ekim’de, Ankara’da gerçekleşen, Bilkent TTO
Direktörü Dr. A. Hakan ÖZDEMİR’in de jüri olarak yerini
aldığı etkinlikte, program mezunları İngiltere’deki koçları
ve ekosistemdeki diğer paydaşlarla bir araya geldi.
26 Ekim 2018, Ankara

UNAM, Rafi NAVE’yi
Ağırladı
Bilkent – UNAM (Ulusal Nanoteknoloji Araştırma
Merkezi), Teknogirişimcilik Konferans Serisi
kapsamında İsrail Teknoloji Enstitüsü (Technion
Israel) eski girişimcilik direktörü Rafi NAVE’yi
Ankara’da ağırladı.

21 kasım 2018, Ankara
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Bilkent TTO destekleriyle düzenlenen etkinlik
kapsamında, ekosistemin önde gelen aktörleri BilkentUNAM’da buluştu. Rafi NAVE etkinlikte; girişimcilik
eğitimleri, Lean Start-ups (yalın girişimler), İsrail’in
yüksek teknoloji merkezi olmasının hikayesi ve bundan
çıkarılacak dersler ve başarılı girişimcilik örnekleri üzerine
konuşmalar gerçekleştirdi.

ÜSİMP RTTP Eğitimi

5-6-7-Aralık 2018, Ankara

Teknoloji Transfer Uzmanlığı mesleğinin uluslararası
tanınırlık ve sertifikasyonu olan RTTP Sertifikası
almaya hak kazanmak için düzenlenen eğitimlerin
Türkiye ayağının ilki 5-6 ve 7 Aralık’ta Ankara’da
ÜSİMP tarafından düzenlendi.
20 puanlık RTTP puanı geçerliliği olan eğitime, Bilkent
TTO’dan Üniversite Sanayi İş Birliği Uzmanlarımız Efsun
GÖKÇE ile Ezgi ALTINTAŞ YILDIRIM katıldı.
İlk eğitim olması itibariyle, Teknoloji Transfer Profesyonelleri
Birliği - ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals)
tarafından eğitim sırasında ATTP’yi temsilen bir gözlemci de
eğitimde bulundu.
Dolu dolu geçen 3 günlük eğitimde ekosistemden önemli
uzmanlar yer alırken; “Araştırma Çıktılarının Ticarileştirilmesi”
konulu dersler işlendi. 6 modülden oluşan kurs kapsamında;
Teknolojinin/ Bilginin Değişimi için Farkındalığı Artırmak ve
Politikalar Üretmek; Buluş Bildirim Süreçlerini Yönetmek;
Buluş Koruma Süreçlerini Yönetmek; Ticarileştirme Faaliyet
Planı Hazırlamak; Teknolojinin Pazar Süreçlerinin Anlaşılması
ve Lisanslama ve Start-up’lar Üzerinden Ticarileştirme
Faaliyetleri gibi konular uzmanlar tarafından anlatıldı.

2018 yılında 167 stajyer
firma eşleştirmesi
yaptığımızı ve 67 stajyerin
stajlarını firmalarımızda
tamamladığını
biliyor muydunuz?
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ANKARA START-UP ZİRVESİ

CYBERPARK’tan Girişimcilik
Ekosistemine Büyük Destek
Bilkent CYBERPARK
2 girişimciyi daha
sağladığı ücretsiz
ofis ve ön kuluçka
desteğiyle girişimcilik
ekosistemine
kazandırdı.

Bilkent CYBERPARK ve Bilkent Üniversitesi Genç
Girişimciler Kulübü iş birliğinde düzenlenen Türkiye’nin
en kapsamlı girişimcilik etkinliği Ankara Start-Up
Zirvesi’nin 12.si “Feel The Potential” mottosuyla 16 Aralık
2018 tarihinde Bilkent Otel’de gerçekleşti.
Başarılı girişim hikâyeleri ile başlayan ve girişimcilik
süreçlerinin tüm basamaklarının A’dan Z’ye
gözlemlenebildiği Zirve, büyük şirketlerin inovasyon
yöneticilerinin ve yatırımcıların katıldığı panellerle
devam etti. Amazon Web Services (AWS), Allianz
Türkiye ve Oracle yetkilileri girişimcilere olan desteklerini
ve başarı hikayelerini anlatırken, Galata Business Angels,
Vestel Ventures, Revo Capital, Citymapper, Startups
Watch, ScaleX, Onedio ve Hadi yetkilileri de paneller
kapsamında ve seyircilerden gelen sorular eşliğinde
keyifli sohbetler gerçekleştirdi.
Daha önce seçilen 12 ekibin sahneye çıkarak 1 dakikada
projelerini anlattığı Elevator Pitch (Asansör Konuşması)
bölümünde Fizyoscreen, tanıttığı projesiyle Bilkent
CYBERPARK’tan ön kuluçka programı ödülü kazandı.
Elevator Pitch bölümünün ardından, başlayan
oturumda, finale seçilen 9 girişimci projelerini sundu.
Ekosistemin önde gelen isimlerinin yer aldığı jürinin
sunumlara ilgisi oldukça yüksekti.
Şimdiye kadar 20’nin üzerinde şirketin kurulmasını
sağlayayan zirvenin 12.sinde Bilkent CYBERPARK’tan 1
Yıllık Ücretsiz Ofis Ödülü’nü Selvi Technology kazandı.
Bilkent CYBERPARK, Zirve’de ödül alan 2 girişimciye
ücretsiz ofis fırsatı ve diğer tüm ödüllerle birlikte
bünyesindeki tüm imkânlara erişim olanağı sağlayarak
girişimcilik ekosistemine sağladığı desteği bir kez daha
gösterdi.
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FİRMALARIMIZDAN

LST SCIENTIFIC
INSTRUMENTS
LST Scientific Instruments, bilimsel ölçüm cihazlarının
daha ulaşılabilir olmalarını sağlamak ve bilim insanlarının
çalışmalarını hazır çözümler etrafında değil, çözümleri
bilimsel çalışmalar etrafında geliştirerek çözüm sunma
hedefiyle kuruldu.

Talip Serkan KASIRGA
Kurucu

www.lstinstruments.com

“Laboratuvardan laboratuvara” mottosuyla geliştirdiğimiz
cihazlarımız, şirket genel müdürü Dr. Serkan KASIRGA’nın bilimsel
çalışmalarında yoğun olarak test edilerek geliştiriliyor. Modüler
bileşenlerden oluşturduğumuz ürünlerimizin özelliklerini ihtiyaçlar
kapsamında belirleyerek; müşterilerimizin sadece kullanacakları
özellikleri satın alarak, ölçüm maliyetlerini düşürebilmesini
sağlıyoruz.
İlk ürünümüz olan lazer taramalı konfokal mikroskop; saç
telinin % 1’i kadar bir alandan, metrekarelerce büyüklükte bir
alana kadar spektroskopik analiz ve ışık uyarımlı elektrik akımı
oluşumunu ölçmeyi mümkün kılarak, uzaysal çözünürlükle
malzeme karakterizasyonu (Raman spektroskopisi ile) ve güneş
pili gibi yapılarda kusur analizi yapılmasına imkân sağlıyor.
Geliştirdiğimiz kompakt mikroskop yapısı sayesinde daha önce
piyasada sunulmayan bu çözüm; bilimsel çalışmalar yürüten
laboratuvarlardan, standart karakterizasyon yapan üretim
tesislerine kadar birçok alanda kullanılıyor. Bu ürünün yanı sıra
geliştirdiğimiz hassas akım yükseltici, lock-in yükselticileri gibi
çevre birimleri de geliştirdiğimiz üründeki milli katkıyı artırıyor.
Bilimsel cihazların en temel problemlerinden biri, yazılımlarının
istenen güvenilirlik ve kullanışlılık düzeyinde olmamasıdır.
Şirketimizin yazılım müdürü Turgut IŞIK, Amerika’da dünyanın en
büyük yazılım firmalarında edindiği 10 yıla yakın yazılım geliştirme
deneyimiyle firmamıza bu konuda büyük katkı sağlamaktadır. Hem
cihaz operasyonu hem de veri analizinde geliştirdiğimiz yazılımlar
sayesinde rakiplerimizin önüne geçmeyi ve kullanıcılara en iyi
deneyimi sunmayı hedefliyoruz.
Ülkemizde Ar-Ge’nin gelişmesi için yerli bilimsel cihaz üretiminin
gerekliliğinin farkındayız ve bu doğrultuda çalışmalarımızı
geliştiriyoruz. Henüz bir yaşının altında olan firmamızın hedefi,
önümüzdeki 5 yıl içinde dünyada ürünleri kullanılan bir firma
haline gelmek ve geliştirdiğimiz ürünlerde yerlilik oranını arttırarak
katma değeri yüksek cihazlar üretmektir. Bu hedef doğrultusunda,
stratejik adımlar atarak bilimsel ve teknolojik gelişime olanak
verecek çalışmaları yerli imkanlar kullanarak yürütüyoruz.
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MİLLORA
İş süreçlerinde iyileştirme yapmayı hedefleyen ve ismi
“Sürekli gelişim ve yükseliş” anlamına gelen Millora Yazılım
Teknolojileri, 2018 yılında Tübitak 1512 desteği ile kuruldu.

Buse EROL
Kurucu

www.millora.io

Geliştirmekte olduğumuz yazılım ürünümüz, makine öğrenmesi temelli
süreç madenciliği teknolojisini baz alarak, şirket/kurum süreçlerine
ait verilerin analizi, görselleştirilmesi, verimsizliklerin saptanarak
maliyetlerin azaltılması ve dolayısı ile karlılığın artırılmasını hedefliyor.
Web platformlarından ulaşılabilecek ve abonelik servisi(SaaS) ile
hizmet verecek olan ürün; bir bankanın kredi verme sürecindeki zaman
kayıplarının tespitinden, hastanelerde her bir hastanın hizmetten
nasıl faydalandığının belirlenmesine, bir fabrikada hangi üretim
bandının üretimi yavaşlattığı bilgisinden, çevik yaklaşım ile geliştirilen
yazılımlarda oluşan kritik hataların çözülüp, yayınlanma aşamalarının
değerlendirilmesine, kullanıcıların uygulamayı kullanma davranışının
keşfedilmesinden (User Behaviour Analysis), lojistik firmalarının
iş akış sürecini inceleyebilmesine, kamuda süreç verimliliklerinin
tespit edilmesinden, silahlı kuvvetlerin sistem geliştirme süreçlerinin
iyileştirilmesine kadar birçok alanda kullanılabilecek.
Günümüz global ekonomisinde, serbest piyasa koşulları altında
sertleşen rekabet sebebiyle şirketler/kurumlar maliyetlerini azaltmak,
verimliliklerini, karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırmak istemekteler. Bu
ihtiyaç doğrultusunda, ürün ve hizmetlerin üretimi sırasında verimsizliği
azaltmayı amaçlayan yalın süreçlere ve metotlara (6Sigma, Lean
Manufacturing, Agile Software Development, Scrum, Kanban, Value
Stream Mapping vb.) olan ilginin artması tesadüf değildir.
Özellikle son yıllarda büyük veri, süreç iyileştirme (Process
improvement), yapay zeka (Artificial intelligence) alanlarındaki büyük
gelişmeler sayesinde, gerçek zamanlı veya geçmiş süreç verilerinden
öğrenme yoluyla süreç akış diyagramı üzerinde sürecin detaylı
analiz edilmesi ve geri bildirim sağlanması mümkün hale gelmiştir.
Benzer şekilde Yalın Üretim, Endüstri 4.0, Çevik (Agile), Devops gibi
yaklaşımlar da süreç izlenebilirliğinin kurulmasını gerektirmektedir.
Şirketler/kurumlar ancak kısa sürede, düşük maliyetle, yüksek kalitede
ürün ve hizmetler üretebildikleri ölçüde dünyadaki değişime ayak
uydurabilir.
Avrupa’da ve Amerika’da yakın zamanda geliştirilen/kullanılmaya
başlanan bu yeni teknolojiyi Türkiye’de tamamen yerli ve milli
imkanlarla geliştirerek, şirketlerimizin/kurumlarımızın kaynaklarını çok
daha verimli kullanabilmesine imkan sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle
ülkemizin kaynaklarının çok daha etkin kullanılabilmesine katkıda
bulunmayı ve üretilen toplam değeri artırmayı misyon ediniyoruz.
Ar-Ge çalışmalarımızı ülkemizde yeni kurulan T.C. Cumhurbaşkanlığı
Dönüşüm Ofisi ve Verimlilik Vakfı hedeflerine de uygun olarak
yürütüyoruz.
Geliştirmekte olduğumuz bir diğer ürün de, kullanıcı deneyimi (User
Experience) ve yazılım mühendisliği süreçlerini etkin uygulayarak,
kolay kullanılabilen, kullanıcı dostu, dış sistemlerle kolaylıkla entegre
olabilecek, bulut tabanlı bir ürün. Şirketlerin/kurumların dijital
dönüşümlerine destek olacak, global rekabete hazır, yüksek katma
değerli bu ürünümüzü dünya pazarına ihraç ederek ülkemize katkı
sağlamayı, köklü yabancı müşterilerle de çalışmayı hedefliyoruz.
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MONTY LABS
MONTY LABS, B2B odaklı gerçek zamanlı
konumlandırma sistemleri ve kurumsal süreç yönetim
sistemleri geliştiren bir teknoloji yazılım şirketidir.
Günümüzde artan rekabet ortamıyla birlikte firmalar ürün ve
hizmetlerini daha kaliteli ve daha hızlı bir şekilde müşteriyle
buluşturmak için yeni yöntemler geliştiriyorlar. Özellikle süreç
ve personel yönetiminin etkisizliği ve zorluğu nedeniyle
firmalar ciddi maliyet ve iş kaybı yaşıyorlar.
Baran FELEK
Kurucu

www.montylabs.com

TRACKR adlı ürünümüz operasyonunu kapalı alanlarda
yöneten şirketler için, üretim süreçleri ile günlük personel
performanslarını aktif olarak karşılaştırıp performans analizleri
ve verimlilik raporları üreterek, operasyon tahminleri yapan;
otonom gerçek zamanlı süreç ve personel takip sistemidir.
Hedefimiz özellikle Türkiye’deki üretim odaklı sanayinin
rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik verimli ve kontrol
edilebilir bir üretim süreci sistemi ve etkili personel yönetimi
sunmaktır. Temelde, TRACKR personelin yetkinliklerini anlık
olarak takip ederek, en verimli süreç yönetimi için yöneticilere
yardımcı sistem görevi görmektedir. Bunu da kapalı alanları
dijital ortama taşıyarak aktif personel takibi ile yapmaktayız.
Aktif takip ve analiz sistemi ile her bir çalışanın kapalı alanda
anlık konumları, lokasyon kullanım alışkanlıkları, çalışma
ve mola analizleri gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.
Sistem ile birlikte şirketlere ciddi maliyetlere neden olan
üretim ve hizmet gecikmeleri, fazla mesai, gecikme cezaları
gibi problemlere çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Kısacası,
süreç yönetim prensiplerini otonom hale getirerek daha büyük
verilerle analizinin yapılmasına olanak sağlıyoruz.
Sistemimiz şu an sanayi odaklı geliştirilse de, esnek yapısı
ve aktif takip sistemi sayesinde birçok sektöre farklı
servislerle çözümler sunuyor. Otellerden havalimanlarına,
üniversitelerden arama kurtarma faaliyetlerine kadar önemli
konularda çalışma ve geliştirmelerimiz devam ediyor.
Vizyonumuz katma değeri yüksek, farklı çözümler sunan
ürünlerle ülkemizi ve markamızı temsil etmek. MONTY
LABS olarak Bilkent CYBERPARK’ın sunduğu sosyal ve
fiziksel imkanların yanında, CYBERPARK gibi bir markanın
bünyesinde yer alarak müşterilerimize güven veriyoruz. Bu
yüzden, şirketimizi Bilkent CYBERPARK bünyesinde kurmanın
yararını her gün güncel kalarak ve marka değerimizi artırarak
alıyoruz ve bu ekosistemde yer almaktan mutluluk duyuyoruz.
Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyoruz.
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PRİSMA BİLİŞİM
Prisma Bilişim, uzman ve tecrübeli ekibiyle siber
güvenlik danışmanlık hizmetleri sunuyor.
15 yılı aşkın tecrübesiyle kurumlara veya özel şirketlere siber
güvenlik denetim hizmetleri, siber saldırıları önleme ve kritik
verilerin kurum dışına çıkmasını engelleme konularında
danışmanlık hizmetleri sunan Prisma Bilişim, müşterilerinin
siber saldırılara karşı hazır ve güvenli olmasını sağlamak için
çalışıyor.

Mehmet Caner KÖROĞLU
CEO

Genç, dinamik ve sektörü sürekli takip eden ekibiyle,
sızma testleri ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra güncel
tecrübesiyle hazırlanan laboratuvar ortamında eğitimler
vererek müşterilerini ve alanın meraklılarını gerçek hayat
senaryolarına karşı hazır duruma getiriyor.
Siber saldırılarla karşı karşıya gelme riski her zaman vardır.
Yıllar içinde artan saldırılar ve etkileri sebebiyle, siber güvenlik
tüm kurumlar ve şirketler için kritik öneme sahip oldu. Prisma,
gelebilecek bu tür saldırılar için müşterilerinin zayıf noktalarını
test ederek, zayıf noktaların giderilmesi için danışmanlık
hizmeti sunuyor.

www.prismacsi.com

Prisma Bilişim ayrıca Türkiye’de gönüllü olarak ücretsiz
etkinlikler düzenleyen Octosec ekibinde yer alarak, ülkemizin
bu alanda kalkınmasına katkı sağlıyor.
Prisma Bilişim aynı zamanda, geçmiş tecrübeleri ışığında
siber güvenlik ürünleri geliştirmek amacıyla yürüttüğü
Ar-Ge faliyetleri kapsamında, siber istihbarat ve güvenli
yazılım geliştirme alanında iki ayrı yerli ürün için çalışmalarını
sürdürüyor.
Prisma Bilişim’in faaliyet alanları kısaca aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
• Siber Tehdit İstihbaratı Platformu – Brandefense
• Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitim Platformu – Dojo
• İleri Seviye Sızma Testi Hizmetleri
• Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
• Sektörel Güvenlik Hizmetleri
• İleri Seviye Siber Güvenlik Eğitimleri

2018 yılında 5 firmamız
toplamda 9.100.000 TL
yatırım aldığını
biliyor muydunuz?
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ROBOVIS
ROBOVIS, müşteri odaklı görüntü işleme ve robotik otomasyon
çözümleri geliştiren, yüksek nitelikli, yenilikçi ve yaratıcı
mühendislik gruplarına sahip, global bir teknoloji şirketidir.
ROBOVIS uzman mühendis ve araştırmacılarının detaylı fizibilite ve arge
çalışmaları ile, global sanayi şirketleri tarafından belirlenen teknik şartları
sağlayıp, insandan bağımsız yapay zeka tabanlı görme ve robotik çözümleri
tasarlayarak mevcut üretim hatlarına entegre etmektedir.

Okan AĞBUBA
Kurucu ve Genel Müdür

PMS yazılım platformu ile müşterilemize “plug & automate” konsepti
sunabilmemizin yanında, zengin yazılım ve donanım kütüphanemiz
ile sanayide mevcut birçok robot ve kontrol sistemleri ile haberleşme
sağlayarak, ürünlerimizin sorunsuz şekilde mevcut otomasyon hatlarında
“inline” olarak kullanılabilmesi sağlanmaktadır. Şirketimizin dünyada
öncü robot ve kontrol sistemleri sağlayan üreticilerle olan iş birliği,
PMS yazılımımızın ve donanımlarımızın sanayideki kullanımını sürekli
artırmaktadır.

www.robovis.de
Şekil 1 ROBOVIS, PMS yazılım ve donanım platformu ile kendi 2D/3D görüntü işleme sistemlerinin ve üst
düzey robot ve kontrol sistemlerinin inline otomasyon sistemlerinde anahtar teslim komple bir cözüm olarak
kullanılabilmesini sağlamaktadır.

PMS yazılım ve donanımlarımızla müşterilerimize sunduğumuz modüler çok
boyutlu “metrology” ölçümleri, inspeksiyon ve analiz sistemleri, %100 kontrol
sağlayarak üretim kaynaklı hataların kaynağını tespit edip, kalite kontol
sistemlerinin en önemli gerekliliği olan “defect-free” üretim yapılabilmesini
sağlamaktadır.

Şekil 2 PMS altında otomasyon sistemleri için gerekli görüntü işleme ve kontrol modülleri seçilip devreye
alınarak hızlı ve sorunsuz inline entegrasyon sağlanmaktadır.

ROBOVIS mevcut yazılım ve donanım çözümleri ile otomotiv, havacılık,
savunma, cam, ilaç, paketleme, kağıt, lojistik, plastik ve elektronik sanayi
alanlarında lider kuruluşlar ile beraber çalışmakta ve giderek büyümektedir.
Sirketimiz 2020 yılında birçok sanayide faaliyete başlayacak yapay zeka
tabanlı görüntü işleme ve robot sistemleriminin geliştirilmesi ve devreye
alınmasında öncü olmak için çalışmalarına yoğun olarak devam etmektedir.
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SCOPY YAZILIM
Eylül 2018’de kurulan Scopy Yazılım A.Ş. Bilkent
CYBERPARK bünyesinde teknoloji tabanlı bir start-up
firmasıdır. Nesnelerin interneti üzerine yoğunlaşarak
projeler üretmeyi amaçlayan firmamız, insanların
günlük hayatını kolaylaştıracak teknoloji tabanlı
çözümler üretmek için kuruldu.
Temel amacımız gelişen teknolojiyi insanlarla buluştururken
onların problemleri, istekleri ve kullanım kolaylıkları
doğrultusunda projeler sunmaktır. İnsanların gelişen
teknolojiye adaptasyonları sırasında empati duygusu ön
planda tutularak geliştirilen ürünlerimiz; basit, doğa dostu ve
yaratıcı çözümler sunuyor.
Bu temeller üzerine geliştirilen ilk ürünümüz dijital baskı
sektöründe yer alan Scopy girişimidir. ‘Scopy’, sahip olduğu
IoT ve Makine Öğrenme alt yapısıyla, kullanıcının herhangi bir
yazıcıya takılmış olan sisteme akıllı cihazı üzerinden erişimini
sağlayıp, bulut sistemiyle yüklediği belgeleri yazdırma,
tarama ve el yazısını dijital dokümana çevirme fonksiyonlarını
kullanmasını sağlıyor.

F. Derya MARANGOZ
Kurucu Ortak

Dijital baskı sektöründeki problemler üzerine yoğunlaşarak
ortaya çıkan Scopy, kullanıcılara otomatik 7 gün 24 saat
kullanım olanağı sağlarken, işgücüne dayalı bu sektördeki
bağımlılığı azaltarak verimlilik sağlıyor. Bulut teknolojisi ile
aracı yöntemler (usb/mail gibi) yerine belgelere pratik erişim/
paylaşım sağlamasının yanı sıra, mobil uygulama üzerinden
pratik ödeme sistemi ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Geliştiren
yazılımla taratılan ya da fotoğrafı çekilen el yazısı notların
dijital ortamda otomatik olarak düzenlenebilir hale getirilmesi,
kullanıcılara zaman da kazandırıyor.
Pazar büyüme hızı gittikçe artan dijital baskı sektörünün 2017
yılında sahip olduğu 22.18 milyar dolarlık pazar değerini, 2023
yılında %4.48’lik büyüme ile 28.85 milyar dolara çıkarması
bekleniyor. Bu sektörde en çok sorun yaşayan kullanıcılar,
bireysel kullanıcılardır. Bireysel kullanıcılar arasında da öğrenci
kitlesi, en yoğun ve toplu olarak bulunmaları nedeniyle hedef
kitle olarak belirlenmiştir. Yaşları itibariyle Z kuşağı olarak
nitelendirilen öğrencilerin teknoloji kullanım eğilimlerinde
makine bazlı sistemleri tercih ettikleri gözlemlenmektedir.
Üniversite ve lise öğrencileri, kullanım/ihtiyaç öncelikleri baz
alınarak öncelikli hedef kitle olarak seçilmiştir. Bu öğrencilere
ulaşmak için kurulacak olan iş birlikleri düşünüldüğünde, dijital
baskı ihtiyacının karşılanmadığı, fotokopicilerin bulunmadığı
yerler (yurtlar, özel okullar) ürünlerimizin ilk yerleştirileceği
yerlerdir.

  49

TECHNOMİNİ
TechnoMini Elektronik A.Ş. 3 ay önce kurulmuş
olmasına rağmen, kuruluş projesi olan Diatech;
2 yılı aşan çalışmalara dayanmaktadır.

Yusuf Furkan IŞILDAK, Göksu YILMAZ
Kurucu Ortaklar

www.technomini.com

CEO’luğunu Yusuf Furkan IŞILDAK’ın yaptığı 5 kişilik
TechnoMini ekibinde Cihan YAYLALI tasarım, Göksu
YILMAZ yazılım, Süleyman TURAN elektronik, Alper
ÇETİNKAYA iş geliştirme görevlerini yapmakta; projenin
danışmanlığını ise optik alanında uzman Dr. Çağlar
ARPALİ yürütmektedir. Proje tasarlama ve hayata
geçirme konusunda tecrübe kazanmış Technomini ekibi,
ana projelerinin dışında hidroponik tarım, uyarı sitemleri
gibi birkaç projenin de Ar-Ge çalışmasını da yürütüyor.
TechnoMini’nin ana projesi olan Diatech; ışık ve optik
teknolojisi kullanarak kansız şeker ölçen bileklik
projesidir. Hikâyesine 2015 senesinde bitirme projesi
olarak başlayan Diatech, ilk başarısını YEDP (Genç
Girişimciliği Geliştirme Çalıştayı)’deki 1.lik ile tattı.
Devam eden yıllarda gelişmeye devam eden Diatech;
2017 yılında TechAnkara Proje Pazarı’nda Gazi
Üniversitesi’nden 1 yıllık teknokent ofis ödülü ve TTGV
İdeanest Platformu’ndan da eş finansman ödülü olmak
üzere iki ödül aldı. Özellikle İdeanest’ten alınan eş
finansman ödülü Diatech için önemli bir mihenk taşı
oldu. Kazandığı irili ufaklı ödül ve başarılarla daha da
gelişen Diatech, ismi duyulan ve merakla beklenen bir
proje haline geldi.
2018 yılında TÜBİTAK BİGG 1512 hibe desteği
programından kesintisiz 150.000 lira kazanan Diatech
için ticarileşme yolunda minumum şartlar sağlanmış
oldu. Bu hedef doğrultusunda ilerlemek için 1 Ekim’de
Bilkent CYBERPARK’ta TechnoMini A.Ş. kuruldu.
Bu aşamadan sonra TechnoMini ekibinin amacı,
bundan önce olduğu gibi “asla pes etme” mottosunu
benimseyerek, her alanda kendini geliştirerek ekip
lideri Yusuf Furkan ile aynı kaderi paylaşan 7’den
70’e 400.000 milyondan fazla diyabetli insana en
kısa zamanda çare olmak. Bu zamana kadar projeyi
destekleyen herkese teşekkür ederiz.

2018 yılında yaklaşık 100’ün
üzerinde firmanın/girişimcinin,
CYBERPARK’ta yer almak üzere
başvuruda bulunduğunu
biliyor muydunuz?
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YUGEN
Yugen Yazılım mevcut ve olası ihtiyaçlara yönelik
bilgisayarlı görü, bilgisayar grafikleri, yapay zeka,
sanal/artırılmış gerçeklik, 3 boyutlu modelleme
ve simülasyon teknolojileri ile ilgili Ar-Ge, yazılımmühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermek
amacıyla kurulmuş bir şirkettir.

Hakkı Doğaner SÜMERKAN
Kurucu

www.yugen.com.tr

2018 yılında kurulan şirket mobil cihazlarla alan
ve obje modelleme, 3 boyutlu eğitim ve sunum
uygulamaları, 3 boyutlu yüz tanıma gibi alanlarda çeşitli
projeler tamamlamıştır. Mobil cihazlarla alan ve obje
modelleme projesinde telefon, tablet veya Raspberry
Pi vb. gibi bağımsız bir platform yardımıyla içerisinde
bulunduğunuz bir alanın gerçek ölçülerde, milimetrik
hassasiyette 3 boyutlu modeli bulut kümesi olarak
çıkarılarak farklı uygulamalarda kullanılabilmesi için çeşitli
dosya formatlarında dışa aktarılıyor. Buna ek olarak,
ana model içerisindeki objeleri tanıma ve işaretleme
konusunda da derin öğrenme altyapısı bulunan bir
çözüm uygulanıyor. Ana modelin çıkarılmasında ise
SLAM tabanlı bir çözüm kullanılmakta ve geliştirilen bu
uygulama sivil ve askeri ihtiyaçlara yönelik uygulamalarda
modelleme, görselleştirme ve konumlandırma çözümleri
sunabilmektedir.
3 boyutlu eğitim ve sunum uygulamaları konusunda ise; 3
boyutlu arazi modelleme, görüntü üreteci gibi çözümlerin
yanında, hem 3D destekli görüntüleme ekipmanları hem
de AR/VR gözlükleri ile ihtiyaca yönelik eğitim ve sunum/
tanıtım çözümleri sunuyoruz. Bunlara ek olarak 3 boyutlu
nokta kümesi olarak görüntü veren çeşitli sensörlerin
verileri üzerinde denenmiş yüz tanıma çözümlerimiz de
bulunuyor.
Çözümlerimizle ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler
doganer@yugen.com.tr adresinden iletişime geçebilirler.
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Teknoloji
girişimcilerine
katma değerli
hizmetler
sunuyoruz

Ekosistem içerisinde girişimcilere birçok
katma değerli hizmet sağlıyoruz. Bu hizmetlerin amacı; girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik
özel destekler ile iş planları sonucu oluşan
prototiplerini ticari ürünlere çevirmek ve ürünlerine sadece yerel pazarda değil global pazarda da yer bulmalarını sağlamaktır.
Bünyemizde bulunan girişimciler için düzenlediğimiz etkinlikler; networking etkinlikleri,
inovatif fikirlerin geliştirmeleri için düzenlenen
hackathonlar, yatırımcı ve müşteri görüşmeleri, birebir mentorluk destekleri, ücretsiz mali yönetim danışmanlıkları, hızlandırıcı & küme
faaliyetleri, basın-tanıtım, İK desteği olarak sıralanabilir. Girişimcilerimizi ziyaret ederek kendi göremedikleri ihtiyaçlarını ve eksikliklerini takip ediyor, bu eksikliklerini giderme süreçlerini
hızlandırıyoruz. Kuluçka firmalarının ihtiyaçlarını yakından izliyor, onlara uygun çözümler üreterek çeşitli yarışmalar, ön kuluçka & kuluçka
programları düzenliyoruz. Ayrıca Girişimci Danışmanlık Programı (GDP) kapsamında öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere girişimci adaylarına, girişimcilere ücretsiz danışmanlık sağlıyor; ihtiyaçlarını tespit edip onlara
uygun haritayı birlikte çiziyor, hatta kimi zaman
şirket kurmama kararını birlikte veriyoruz.

satlar hakkında bilgi paylaşımlarında bulunulup destek verildiği CYBERPARK Kuluçka
Rehberlik Programı.
n 2014 başında kurulan, 37 küme üyesi firma ile T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Hizmet
Sektörü Rekabeti Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) Desteği’nden faydalanarak Türkiye’nin bilişim sektörüne katkı sağlayan Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi BİL-TEL
ve BİL-TEL Kümesi kapsamında gerçekleştirilerek 2017 yılında Uluslararası Teknoparklar
Birliği (IASP) tarafından dünya birincisi seçilen
B2B Eşleştirme Projesi.
n Özellikle kuluçka firmalarının ihracat kapasitesini artırmak üzere kurgulanmış Plug &
Play (San Francisco/ABD) iş ortaklığında yürütülen özel bir mentorluk/yatırımcı buluşması ile gerçekleşen ve Uluslararası Teknoparklar Birliği tarafından dünya ikincisi seçilen CYBERPARK Hızlandırıcı Programı (CAP).
n 2012’den beri yürütülen, girişimcilik
sektöründen Teknoloji Transfer Ofisleri, mentorlar, kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan
uzman ekiplerin bir arada çalışarak en uygun
ticarileşme stratejilerini belirlediği, bu stratejilerin uluslararası pazarda da yer edinmelerini
amaçladığı Türkiye’nin ilk sertifikalı uzun dönem ticarileştirme programı Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP).
n Bir ön kuluçka hizmeti olarak kurgulanan ve girişimci adaylarına yepyeni bir hazırlık
desteği sunan, TÜBİTAK tarafından 150.000
TL hibe desteği sağlanan CYBERPARK
BİGG MARKA programı.
n Belli bir olgunluğa ulaşmış, prototipe ve
yerelde bir pazara sahip olup globale açılmak
isteyen girişimcilerin ringe çıkarak birbirlerine
karşı yarıştıkları Get in the Ring Yarışması.
n Kuluçka firmalarının ihtiyaç analizleri yapılarak problemlerinin tespit edildiği, sonrasında ticarileştirme mentorluğu ile girişimlerin
desteklendiği Kuluçka İhtiyaç Analizi ve Mentorluk Modeli Oluşturma Bilkent CYBERPARK DOPİNG Projesi.
n Farklı alanlardaki sorunlar için çözümler
hayal edip sınırları zorlayacak girişimcilerimiz
için Hackathonlar.

Programlarımızın birkaçından bahsedecek olursak;
n Girişimci adayları ile birebir görüşülerek
adaylara özel koşulların, mevcut programların, kamu desteklerinin analiz edildiği ve en uygun ilerleme metodu hakkında yönlendirmelerin yapıldığı Girişimci Danışmanlık Programı (GDP).
n Girişimcilerin düzenli aralıklarla ofislerinde ziyaret edilerek iş planları, mevcut durum,
güncel gelişmeler, yeni oluşan ihtiyaçlar ve fır-

Gelecek dönemde de genel eğitim ve
mentorluk faaliyetlerinin ötesinde, girişimciler özelinde ihtiyaçlara göre ve birebir analiz
edilerek kurgulanan, daha odaklı projeler tasarlıyoruz. Teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım
yapmak isteyen yatırımcıların bir araya gelmesi amacıyla bir de yatırım ağı (Business Angel
Network) kurmayı planlamaktayız. Ayrıca yurt
dışı faaliyetlerini yürüttüğümüz uluslararası hızlandırma programlarına da farklı bölgelerde uygulanmak üzere yenilerini eklemeyi planlıyoruz.

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, teknoloji
tabanlı girişimcilik ekosisteminde önemli bir yere sahip olan
teknokentin faaliyetlerini, sağladığı avantajları ve hayata
geçirdikleri girişimcilik projelerini kaleme aldı.
Bilkent CYBERPARK, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Holding tarafından 2002 yılında kurulmuş olup Türkiye’nin ilk özel üniversite teknokentidir. Bilkent CYBERPARK, çeşitli
sektörlerde alanında lider 240 Ar-Ge firması,
6 Araştırma Merkezi, 1 mikro nanoçip fabrikası, 4000’e yakın personeli ve 113.000 m2 kapalı alanı ile Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biridir ve teknoloji tabanlı girişimcilik
ekosisteminde önemli bir yere sahiptir. Bilkent
CYBERPARK, şirketlere ve kuluçka firmalarına sürekli olarak büyüme fırsatları sunarak sadece hedef ülkelerde varlığımızı sürdürmek
için değil, aynı zamanda şirketlerimiz için potansiyel iş fırsatları belirlemek amacıyla ortaklıklar oluşturur.
Bilkent CYBERPARK, 10 yıl gibi kısa bir
süre içinde pek çok yeni kurulan/kurulması
planlanan yerli ve yabancı teknoparklar, bilim
parkları için bir ilham kaynağı ve rol model olmayı başarmıştır. Özellikle Türkiye’de teknopark kurma amacı taşıyan heyetlerin ilk ziyaret
noktalarından biri olan Bilkent CYBERPARK,
tecrübe ve bilgilerini paylaşarak bu teknoparklara öncülük etmektedir.
Bilkent CYBERPARK sakini firmaların gelişimleri; ihtiyaçları ve sektörel dinamiklerin getirdiği yenilikler doğrultusunda sürekli olarak
desteklenmektedir. Bu kapsamda tarafımızdan her yıl çeşitli içeriklerde eğitim ve seminerler düzenlenmekte, yürütülen yeni girişimci destek programlarına (kuluçka, atölye vb.)
yeni modüller eklenmekte ve ülkemizin ArGe ekosistemi için tamamlayıcı programlar/
platformlar tasarlanmaktadır. Bilkent CYBERPARK, IASP (Uluslararası Teknoparklar Birliği)
tarafından düzenlenen İlham Veren Çözümler yarışmasında 2017 yılında dünya birinciliği
ödülüne sahip olmuştur.

Faruk İnaltekin
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü

Girişimcilere sağlanan olanaklar

26.12.2018

Yerli siber güvenlik robotu 1 yılı devirdi

20.12.2018 - 13:04

Yerli siber güvenlik robotu 1 yılı devirdi

İş dünyasının dijitalleşmesiyle birlikte şirketlerin siber güvenlik alanındaki uzman
ihtiyacı hızla artıyor. Güvenlik operasyon merkezlerindeki uzman açığını kapatacak
teknoloji ise Türkiye'de üretiliyor. Siber güvenlik alanında derinlemesine tecrübeye
sahip bir ekip tarafından 2017 yılında Bilkent Cyberpark'ta kurulan Atar Labs,
Diffusion Capital Partners'tan aldığı 2,5 milyon euro tohum yatırımıyla siber güvenlik
operasyon merkezi yazılımını geliştiriyor.
Şirket, yerli ve milli olarak geliştirdiği siber güvenlik robotu ATAR ile siber güvenlik uzman açığını
otomasyonla kapatmayı hedeﬂiyor. Platform, otomasyon teknolojisi sayesinde güvenlik
operasyon merkezlerindeki iş yükünü azaltarak verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlıyor.
Platform, Red Herring Top 100 Global listesinde yer alırken, Cyber Defense Magazine tarafından
verilen Cyber Defense Global Awards ödüllerinde Son Teknoloji SOAR ödülüne layık görüldü.
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