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ÖNSÖZ

Mobil cihazlarla olan etkileşimimizin giderek arttığını 
hepimiz biliyoruz. Bu da yanında daha yüksek kapasite, 
daha yüksek hız gibi ihtiyaçları doğuruyor. 

5G teknolojisine sadece “hız artışı” olarak bakmak 
yanlış olur. Evet hızlı içerik indirme, paylaşma, zaman 
kaybetmeksizin hızlı bir erişim kulağa hoş geliyor ancak 
konu aslında bunlarla sınırlı değil. 

Gecikmenin düşmesi ile; robotoik cihazlar kullanılarak 
uzaktan yapılan cerrahi müdahalelerde yeni bir dönem 
başlayacak. Böylesi bir müdahale sırasında doktor ile 
uzaktan bağlandığı robotik cihaz arasında milisaniye bir 
gecikme bile yaşanmayacak ki; bu çok kritik. 

Yüksek hız ve geniş iletişim bandı ile yüksek boyutlu 
sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik ortamlarının 
kullanımı daha etkin hale gelecek. Akıllı şehirler, akıllı 
evler, akıllı araçlar açısından da konu oldukça önemli. 

Ülkemizde de bu konuda ciddi bir farkındalık oluşmuş 
durumda. Bir çok teknoloji firması bu konuda çalışmalar 
yürütmekte. Sanayi 4.0 için sıklıkla bahsettiğim bir 
ifade, 5G için de geçerli. Henüz kaçırmadığımız, 
yakalayabileceğimiz bir trenden bahsediyoruz.

Keyifli okumalar. 

Faruk İnaltekin
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü

Değerli Paydaşlarımız,

CyberSpot dergimizin 17. sayısı ile 
karşınızdayız. 

Bu sayıda konumuz 5G teknolojisi. 5G yakın 
gelecekte hayatımıza “hızlı” bir şekilde giriş 
yapacak. 



1.  5G teknolojisinin getirileri sizce neler?

2. 5G’nin hayatımızda neleri değiştireceğini düşünüyorsunuz?

3. Şirketler 5G teknolojisinden sizce nasıl faydalanabilir?

4. Teknoloji firmaları için 5G alanında ne gibi fırsatlar görüyorsunuz?

5. Ülkemizdeki çalışmalar bu teknolojinin hangi aşamasında yer alıyor?

6. Varsa 5G teknolojisi konusunda çalışmalarınız hakkında bilgi paylaşabilir misiniz?

BİLKENT CYBERPARK 
Firmalarına Sorduk:
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Selin ŞAHİN

Proje Ekonomi 

Danışmanı

1F BİLİŞİM 

5. nesil haberleşme teknolojisi olan 5G’nin 
temel vaadi, haberleşme teknolojilerini hayatın 
her alanına yayarak “her nesneye” haberleşme 
yeteneğini kazandırmaktır. Bu doğrultuda 
haberleşmeyi “insandan insana”, “insandan 
makineye” ve “makineden insana” gibi kullanımların 
ötesine taşımak hedefleniyor. 5G’nin geniş bant, 
yüksek hız ve yoğun kullanıma uygun kapasite 
gibi özellikleri ile önceki nesil teknolojilere kıyasla 
çok daha büyük bir hız sağlayacağını; gecikmeyi 
azaltacağını ve nesnelerin interneti (IoT) 
uygulamalarını kolaylaştıracağını öngörüyoruz. 

Bu üç belirgin üstünlüğü ile 5G teknolojisi 
sürücüsüz araçlarda, sanayide, tarımda, sağlıkta, 
eğitimde ve başka birçok alanda yeni bir çağı 

başlatan 4. Sanayi Devrimi’ni de hızlandıracaktır. 
Endüstri 4.0 uygulamalarındaki her kullanıcının 
farklı hız, gecikme gibi özelliklere ihtiyacı olduğunu 
düşündüğümüzde, 5G teknolojisinin içerdiği 
esneklik de oldukça önemli, çünkü bu özellik 
şebeke/iletişim katmanlarının oluşmasına ve bu 
katmanların farklı özelliklere sahip olmasına olanak 
sağlıyor.  

Türkiye’de 5G ile ilgili çalışmalar aslında 2016 
yılından beri sürüyor. 2016’da yapılan 4,5G 
ihalesinde Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), 
teknoloji lisanslama yerine spektrum ihalesi 
yaparak, 5G’ye geçişte yeniden bir ihale sürecine 
girilmesinin önüne geçti. Öte yandan, yerli 5G 
haberleşme şebekesi kurulması için 2017’de 
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) 
kurularak, Kasım 2018’de Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G 
Haberleşme Şebekesi Projesi’nin hayata geçirilmesi 
için TÜBİTAK desteği sağlandı. 

2020 yılından itibaren aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu sınırlı sayıda ülke, 5G’yi ticari kullanıma 
açacak. 

İlerleyen zamanlarda, 5G’nin sunduğu özellikler 
düşünüldüğünde Türkiye’nin 5G’ye geçişiyle, 
Endüstri 4.0 teknolojilerinin Türkiye’deki gelişiminin 
hızlanacağını söyleyebiliriz. 
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İnsanların mobil bağlantıya olan talepleri ve 
ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Bu ihtiyacın 
karşılanması için sadece cep telefonlarının ve 
bilgisayarların birbiriyle bağlantılı olduğu ağlardan; 
tüm cihazların, arabaların, şehirlerin ve makinelerin 
birbirine bağlı olduğu yepyeni bir teknolojiye 
geçiliyor. 

Tüm bu cihazların haberleşmesi çok yüksek hızda 
veri akışı ihtiyacını beraberinde getiriyor. 5G bu 
senaryonun bir parçasıdır. 5G teknolojisi daha küçük 
hücrelere bölünmüş, daha yüksek kapasiteli ve bant 
genişlikli ağlardan oluşmasıyla mevcut internet hızını 
artıracak. 5G ile birlikte kablosuz haberleşme hızı 
artacağından; nesnelerin interneti (IoT), otonom 
araçlar, uçan arabalar, akıllı şehirler vb. birçok yeni 

Antenom Anten Teknolojileri

Umut BULUŞ

Genel Müdür

teknoloji ile birlikte insanoğlunun yaşantı biçimi 
kolaylaşacak ve değişecek. 

Dünyada birçok şirket uzun süredir 5G teknolojisinin 
çıkmasını bekliyor ve 5G’ye uygun uygulamalarla bu 
teknolojiye hazırlanıyor. Ülkemizde de bu alanda birçok 
devlet teşviği bulunuyor ve 5G alanında kayda değer 
sayıda firma çalışmalarını sürdürüyor. 

Antenom Anten Teknolojileri A.Ş. olarak biz de 
5G antenleri, hüzme şekillendirme ve mikrodalga 
komponentleri alanlarında prototip tasarımlar üzerine 
çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ayrıca Avrupa Birliği 
çerçeve programı Horizon 2020 kapsamında kurulmuş 
olan IRACON aktivitelerine katılarak, bu alandaki 
çalışmaları uluslararası düzeyde takip ediyoruz.
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1.  5G, hızlı bir iletişim standardından çok daha 
fazlası. 5G’nin sağladığı yüksek iletişim hızı, 
düşük gecikme süreleri ve geniş iletişim bandı; 
VR, otonom arabalar ve uzaktan cerrahi 
operasyonlar gibi günümüz teknolojisi ile 
uygulanması imkânsız olan uygulamaların da 
kapısını açacak. 

 4G iletişim bandının gün geçtikçe artan 
iletişim ihtiyacına hizmet verecek kapasiteye 
sahip olmaması, teknoloji şirketlerini ve 
araştırmacıları yeni bir standart oluşturmaya 
itti. Daha önce kullanılmamış olan yüksek 
frekanslarda hizmet verecek bu teknoloji, 
gelişen teknolojiyle büyüyen veri trafiğini ve 
yüksek hız ihtiyacını karşılayacak. 

2.  5G teknolojisi doğrudan veriye ulaşma 
hızımızı büyük oranda artırmasının yanı 
sıra, yolunu açtığı yeni teknolojiler günlük 
hayatımızı devrimsel boyutta değiştirecek. 

 Bir örnek vermek gerekirse; Google, Tesla ve 
Uber gibi teknoloji devleri otonom araçlara 
yatırım yapmaya çoktan başlamış olmasına 
rağmen, endüstrinin önde gelenleri tam 
otonom araçların yerleşik bir 5G altyapısı 
olmadan gerçekleştirilemeyeceğini öngörüyor. 
5G teknolojisi sayesinde araçlar hareket 
halindeyken, birbirleriyle ve diğer çevre 
birimlerle anlık iletişime geçebilecek ve tam 
otonom arabalar trafikte yerlerini alabilecek. 
Bunun gibi pek çok teknoloji 5G’nin 

ASELSAN Bilkent 
Mikro Nano Teknolojileri

Oğuz ODABAŞI

Araştırma Mühendisi

Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY

CEO
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oluşturduğu iletişim altyapısı ile hayatımıza giriş 
yapacak.

3.  Günümüzde büyük ölçekli şirketler, globalleşme 
ile birlikte dünyanın pek çok noktasındaki 
müşterilerine hizmet veriyor ve bunun için yaygın 
bir ofis ağı oluşturmak zorunda kalıyor. Bu noktalar 
arasındaki iletişimin hızlı ve güvenli olması da 
gün geçtikçe daha önemli hale geliyor. 5G, dünya 
çapında yüksek hız ve düşük gecikme süreli iletişim 
sağlayarak binlerce kilometrelik mesafeleri önemsiz 
hale getirecek. Bu bağlantı kalitesi, şirketlerin etkin 
bir uzaktan çalışma gücü oluşturmasını sağlayarak 
üretkenliği ve verimi de büyük oranda artıracak. 

 Bununla beraber, artan paylaşım hızıyla birlikte veri 
merkezlerinin kapsama alanı ve hizmet kapasitesi 
de büyük oranda artacak. Şirketler daha büyük 
alanlara daha az sayıda tesis kullanarak hizmet 
verebilecek. Bu tesislerde depolanan verinin 
yönetimi büyük ölçüde kolaylaşacak ve depolama 
maliyetlerini ciddi şekilde düşürecek. 

4.  Telefon pazarının eski hızını kaybettiği son 
dönemde, uluslararası şirketler piyasayı tekrar 
ivmelendirecek yeni teknoloji arayışına girdiler. 
5G teknolojisinin bu arayışta istenilen itiş gücünü 
sağlaması bekleniyor. Qualcomm’a göre, 2035’e 
kadar 5G sayesinde dünya çapında 22 milyon 
yeni iş imkanının ve 12,3 trilyon dolar ekonomik 
kazancın oluşacağı tahmin ediliyor [1]. 5G’nin 
öngördüğü iletişim kalitesi; nesnelerin interneti ve 
Endüstri 4.0 uygulamalarının yaygınlaşması için 
gerekli altyapıyı sağlayacak. Robotik, drone, yapay 
zekâ, AR/VR, uzaktan erişimli iş makineleri gibi 
pek çok yeni teknoloji, 5G ile birlikte hayatımızın 
bir parçası haline gelecek. Kuluçkadan çıkacak bu 
yeni sektörlerde, girişimcilerin değerlendirebileceği 
büyük bir potansiyel bulunuyor.

5.  Dünya çapında 5G altyapısını oluşturabilmek ve 
teknolojiyi kullanılabilir kılmak için büyük bir yarış 
var. 

 Türkiye, iletişim sektöründeki tüketici konumundan 
çıkıp üretici rolü üstlenmek için ilerleme kaydediyor. 
Ülkemizde BTK’nın önderliğinde, üniversitelerin 
ve operatörlerin iş birliği ile 5G’ye yönelik önemli 
çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarda hem 5G 
teknolojisinin standartlarını oluşturmak için bilimsel 
araştırmalar yürütülüyor, hem de ülkemizde 
kurulacak altyapının temelleri şimdiden atılıyor. 

 Özel şirketlerin de 5G teknolojisini mümkün 
kılarak, bu teknolojiye uyumlu ürünler 
tasarlayarak Türkiye’yi bir teknoloji üretim 
merkezi konumuna getireceğini düşünüyoruz.

6.  5G teknolojisi, bütün faydalarının yanı sıra, 
uygulamada büyük zorlukları da beraberinde 
getiriyor. Milimetre ölçüsündeki dalgaların 
kullanımı, günümüz baz istasyonlarında 
ve mobil cihazlarında kullanılan silikon 
teknolojisinin sınırlarını zorlayarak yeni bir 
teknolojinin gerekliliğini gün yüzüne çıkarıyor. 

 Yeni standardın öngördüğü yüksek frekanslı 
elektromanyetik dalgalar (VHF), çevresel 
faktörlerden çok daha fazla etkilenmekte ve 
sadece kısa bir mesafede etkili olabilmekte. 
Bu yüzden, günümüz baz istasyonlarından 
çok daha kuvvetli ve kompleks güç devreleri 
(MIMO) ile donatılmış baz istasyonları ve 
alıcılar gerekiyor. GaN (Galyum-Nitrat) temelli 
güç yükselticiler, bu gereklilikleri karşılamak 
için araştırmacılar ve şirketler tarafından yeni 
standart olarak kabul ediliyor [2,3]. 

 Bu ihtiyaçları karşılayan yeni nesil yüksek 
frekans ve güce sahip transistörlerin Ar-
Ge çalışması ve üretimi AB Mikro-Nano 
bünyesinde yapılmaktadır. Bugüne kadar 
uluslararası dergilerde yayımladığımız 
makaleler ve ürettiğimiz projeler ile dünyada 
bu teknolojiyi üreten ve geliştiren sayılı 
şirketler arasında yer almaktayız. 

Referanslar

1.  “Landmark Study on Impact of 5G Mobile 
Technology Released,” Qualcomm, 28-Feb-2017. 
[Online]. Available: https://www.qualcomm.com/
news/releases/2017/01/17/landmark-study-impact-
5g-mobile-technology-released.

2.  T. Kaneko, K. Shiikuma and K. Kunihiro, “GaN HEMT 
high efficiency power amplifiers for 4G/5G mobile 
communication base stations,” 2014 Asia-Pacific 
Microwave Conference, Sendai, Japan, 2014, pp. 
994-997.

3.  K. Yuk, G. R. Branner and C. Cui, “Future directions 
for GaN in 5G and satellite communications,” 2017 
IEEE 60th International Midwest Symposium on 
Circuits and Systems (MWSCAS), Boston, MA, 
2017, pp. 803-806
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Ahmet AKAN

Ürün Müdürü

CTech Bilişim 
Teknolojileri

1.  55G teknolojisi; kendisinden önceki teknolojilere 
göre çok daha yüksek hızı, güvenilirlik (reliability), 
daha kısa gecikme süreleri (latency) ile hayatımızı 
değiştiren, kolaylaştıran bir teknoloji olarak 
görülüyor. 5G ile birlikte yazılım tabanlı esnek 
şebekeler, talep üzerine provizyon alınması, 
dilimleme (slicing), Massive MIMO ve kapasite 
iyileştirmeleri, gelişmiş spektral verimlilik, 
milimetre dalga ve beraberinde çok geniş bant 
genişlikleri, gelişmiş enerji verimliliği gibi birçok 
teknoloji avantajları ile öne çıkıyor. 

2.  5G teknolojisinin telekomünikasyon, finansal 
servisler, mobil uygulamalar, taşımacılık, enerji, 
elektrik-su havagazı hizmetleri, medya, reklamcılık, 
sağlık, eğitim gibi alanlarda birçok yeni hizmete 
kolaylık sağlayacak bir altyapı sunması bekleniyor. 
Yüksek hızlı ve düşük gecikmeli haberleşme 
altyapısı olanakları ile birçok endüstride domino 
etkili dönüşümler yaşanacak. Bu dönüşüm bazı 
alanlarda yıkıcı/ezber bozan etkilere de sebep 
olacak; uzak mesafelerden hastanın yanında 
olmadan ameliyatların gerçekleştirilebilecek 
olması gibi... Bugün klasik anlamda kabul görmüş 
birçok hizmet ve ürün, anlam ve şekil değiştirecek. 
5G, geniş bant genişliği avantajı ile, hayatlarımızı 
kolaylaştıran otomasyon teknolojilerinin, IoT’lerin 
gelişmesine olanak sağlayacak. 

3.  5G teknolojisinin yüksek hız ve düşük gecikme 
süreleri, IoT ve bağlı arabalar konuları başta 
olmak üzere; daha hızlı şebekeler kurulmasına, 
OPEX’in azaltılmasına, daha düşük arıza sürelerine 
sebep olacak. Ürün, servis ve hizmetlerin şekil 
değiştirmesi şirketler için rekabetçi bir ortam 
yaratarak, yeni fırsatlar ortaya çıkaracak. Şirketler 
de bu gelişmeleri analiz ederek pazara girişlerinde 
çeşitli avantajlar sağlayabilirler.

4.  5G öncesi teknolojiler için tasarlanmış sistemlerin/
ürünlerin 5G uyumunun sağlanması veya yeni 
ürün tasarımı kararı alınması gibi durumların 
birçok şirketin önüne çıkacağı söylenebilir. 

IoT uygulamaları, 5G altyapısı ile hayata 
geçelebilecek.

5.  T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK 
koordinasyonunda, 5G ve ötesi konulara 
yönelik 5G Vadisi Açık Test Sahası (5GVATS) 
projesi çalışmaları başlatıldı. Projede 5G 
ve ötesi konulara yönelik çalışan üreticiler, 
girişimci teknoloji firmaları, işletmeciler, 
akademisyenler, araştırmacılar gibi tüm tarafların 
faydalanabileceği açık bir test/deneme alanı 
kurulması hedefleniyor. Ankara’da Hacettepe 
Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Bilkent ve ODTÜ 
yerleşkeleri ile BTK merkez binası arasındaki 
alanı kapsayacak bölgede, 5G ve ötesine ilişkin 
uygulama ve teknolojilerin test edilebileceği bir 
ortam oluşturuldu. 

6.  2005 yılında kurulan CTech Bilişim Teknolojileri 
San. ve Tic. A.Ş., savunma, haberleşme, uydu 
sistemleri, siber güvenlik, modelleme ve 
simülasyon sistemleri alanlarında kamu, özel 
sektör ve yurtdışındaki muhtelif paydaşlarına 
ürün ve çözümler sunarak, projelerin 
yükleniciliğini yapıyor. Aşağıda bir kısmını 
görebileceğiniz alanlarda 5G kapsamında 
çalışmalar da yapmaktayız.

 Radyolink: Kablosuz ortamlarda geleneksel 
bant/milimetre dalga frekanslarını kullanarak 
yüksek hız ve kapasitede veri aktarımı 
sağlanması amacıyla kullanılan radyolink 
tasarımı ve üretimi çalışmalarına 2015 yılında 
başlayan CTech; 2019 yılında Turkcell Radyolink 
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ihalesini kazanarak ASELSAN 
ve operatörlerin yurtiçi/yurtdışı 
radyolink ihtiyaçları için çözüm 
üretmektedir. 

 Modeo ve Mobiot: Bonding 
teknolojisi ile mobil şebekelerin 
3G/4.5G/5G kapsama alanları 
üzerinden canlı mobil görüntü ve 
veri aktarma amacıyla geliştirilmiş 
ürünlerdir. Müşterileri arasında 
yayıncı kuruluşlar, emniyet 
kuvvetleri, canlı yayın ihtiyacı duyan 
kuruluşlar sayılabilir.

 NMS: Şebeke yönetim sistemi 
çok sayıda nodal ekipmanın ve 
bunlar tarafından oluşturulan ağın 
uzaktan yönetimine olanak sağlayan 
bir çözümdür. Müşterileri olarak 
operatörler, radyolink vb. çok sayıda 
nodal ekipmanın yönetilmesine 
ihtiyaç duyulan sistem kullanıcıları 
sayılabilir.

 Platform Güvenliği: Sanallaştırma 
üzerinde güvenlik. Önde gelen 
müşterileri; enerji sektörü, bankalar, 
otomotiv sanayi.

 Ağ Güvenliği: Yazılım tabanlı ağ 
yapıları için güvenlik uygulamalarıdır. 
Müşterileri arasında enerji sektörü, 
bankalar, veri merkezleri sayılabilir.

HAMLE RF

Caner ASBAŞ

YK Başkanı

1982’de hizmete başlayan 1G ve 1992’de ticarileşen 2G 
teknolojileri, sesli iletişim imkanı tanıyan sistemlerdir. 
Bunlardan 1G sistemleri analog kablosuz teknolojiye dayalı 
iken, 2G sistemlerinde kablosuz haberleşme artık dijital 
temellere taşındı. 3G sistemleri 2001’de hizmete girerek, veri ve 
görüntü iletimini de desteklemeye başladı. 2012’de kullanıma 
sunulan 4G teknolojileri ve uçtan uca IP metodu ise; ses, 
veri ve görüntü iletimini mobil internet teknolojisine çevirdi. 
Günümüzde artık 5G teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapılarak, 
yeni sistemlerin 5G temelli olması planlanıyor. 

5G ile kullanıcı kapasitesinin artırılması, gecikme sürelerinin 
düşürülmesi, cihazların batarya tüketiminin azaltılması, veri 
güvenliğinin artırılması ve veri işleme hızlarının yükseltilmesi 
gibi çoklu amaçlar içeren total bir konsept hedefleniyor. Bu 
teknolojinin IoT sistemini destekleyeceği ve geliştireceği 
öngörülüyor. Ayrıca, sağlayacağı frekans bandı çeşitliliği, 
heterojen hücre yapısı ve bant genişliği ile 5G teknolojileri 
3G, 4G gibi telekomünikasyon sistemleri ve Bluetooth, Wi-Fi 
protokolleri için tamamlayıcı bir özelliğe sahip olacak. 

5G’nin, IoT sistemlerini desteklemesi, devasa miktardaki veri 
birikiminin de habercisi olarak görülebilir. Bu sayede elde 
edilecek büyük veritabanları, büyük veri (big data) işleme 
algoritmalarının da gelişimiyle işlenebilir hale gelerek, makine 
öğrenmesi alanında da ilerleme sağlayacak ve bu alan için de 
yeni kapılar açacak. 

5G hem çok farklı sektörlerdeki firmalarca uygulanması 
açısından kullanıcı firmalara, hem de kullanım aşamasına 
gelene dek yapılması gereken tüm Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetleri açısından bu faaliyetleri gerçekleştirecek geliştirici 
firmalara çok geniş bir iş ağı ve imkanlar sunacak. Örneğin, 
otomotiv sektöründe otonom araçların geliştirilmesi bu 
imkanlardan biri. Bağlantılı olarak otonom araçların Nesnelerin 
İnternetine entegre olması ile ulaşım sektöründe araç-
yol güvenliği sağlanması ve trafik düzeni planlanmasında 
5G için yeni uygulama alanları doğacak. Benzer şekilde 
enerji sektöründe üretilecek enerjinin planlanması ve enerji 
dağıtımının optimize edilmesinde anlık veri aktarımı ve hızlı 



10 

bir şekilde anlamlandırılmasında 5G 
altyapısı kullanılabilir. Tarım sektörü 
de su yönetimi, ekim, ilaçlama, 
gübreleme, hasat planlanması ve 
mahsul üretim optimizasyonunda 
5G teknolojisinin getirdiği anlık 
ve çok sayıda cihaz haberleşme 
kapasitesi gibi özelliklerden 
yararlanabilir. Sağlık sektörü ise hasta 
verilerinin depolanması, işlenmesi, 
anlık iletilmesi ve tutarlı bir şekilde 
anlamlandırabilmesi için 5G altyapılarını 
kullanabilir. Eğlence sektörü; 
holografik uygulamalar, artırılmış 
sanal gerçeklik/gerçeklik tabanlı 
interaktif oyunlar 5G teknolojileri ile 
daha da ilgi çekici bir biçim alacak. 
Üretim sektöründe 5G altyapısı 
IoT ve Büyük Veri algoritmalarıyla 
koordine olarak üretilen parçaların 
hata ihtimalleri öngörülebilecek, üretim 
hattındaki muhtemel sorunlar daha 
gerçekleşmeden önlenebilecek. Bu 
doğrultuda Endüstri 4.0 konseptinin 
dünyanın yaşayacağı 4. sanayi 
devrimine yol açacağı, insansız otonom 
fabrikaların hayata geçeceği ileri 
sürülüyor. 

Ülkemiz 5G teknolojilerinde hem 
ilk kullanıcılardan biri olmayı hem 
de 5G teknolojilerinin üretici ve 
geliştiricilerinden biri olmayı hedefliyor. 
Bu konuda BTK önderliğinde birçok 
çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar 
kapsamında gerekli koordinasyon için 
kurulan 5GTR Forum adlı organizasyon, 
bünyesindeki çeşitli çalışma grupları 
vasıtasıyla Ar-Ge, standardizasyon 
ve hizmet uygulamaları konusunda 
ülkemizdeki 5G çalışmalarına yön 
verecek. Bu organizasyonda ASELSAN, 
HAVELSAN, Bilkent Üniversitesi 
ve NETAŞ gibi teknolojide önde 
gelen kurumlar görev alarak diğer 
paydaşlarla beraber çalışmalar 
yürütmekteler. Bu faaliyetler göz önüne 
alındığında ülkemizin 5G teknolojileri 
ile ilgili trendi tüm dünya ile beraber 
yakalayacağı ve bu konuda öne çıkan 
ülkelerden birisi olacağı öngörülebilir. 

Yiğit ERGİN

Proje Yönetimi 

Teknik Lider

KAREL

1.  Radyo tarafını ayrı tutarsak, 5G teknolojisinin 
en önemli ayrıcalığı sanallaştırma temeli üzerine 
kurulmuş olması. Marka bağımsız, güçlü sunucu 
sistemler üzerinde sanal makinelerde çalışan 
mikro servisler 5G çekirdek şebeke fonksiyonları 
karşılayabiliyor. Azalan özel donanım bağımlılığı, 
birbiri ile çalışabilen, benzerleri ile daha rahat 
rekabet edebilen, seçenek oluşturabilen yazılım 
çözümlerinin kullanılmasına imkân veriyor. 

 4G teknolojilerinden geçiş için kontrol ve veri 
katmanlarının ayrıldığı bir ara aşama olan CUPS 
(Control and User Plane Seperation), sanallaştırma 
teknolojilerinin kullanılmasında önemli bir adım 
oldu. Bu geçişin son adımı 5G ile tanımlanan 
VNF’ler yani sanal ağ fonksiyonları. 5G’yi önceki 
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3.  5G, şirket çalışanlarına çevirimdışı hiç gitmeden 
neredeyse her yerde tam donanımlı bir sanal 
ofis sağlamak için gereken hızı ve yüksek 
bulunabilirliği sağlayacak. Zaten başlamış 
olan bilgi çağındaki bilgi akışı daha yoğun, 
daha hızlı, küresel olarak daha kapsamlı 
olacağından, sel gibi gelecek bu akışa hazırlıklı 
olan, uyum sağlayan şirketler, bunu avantaja 
dönüştürecekler.

nesil teknolojilerden ayırt eden bu temel yapı 
taşı, altyapı ve mimari ile ilgili. Bunun yanı sıra 
kullanıcılar açısından bakıldığında, elbette her 
10 yılda bir güncellenen mobil teknolojilerle 
sağlanan daha yüksek kapasiteler ve hızlar 5G 
geçişini cazip kılacak.

2.  8 gigabaytlık bir HD film için indirme süresi 
3G için 1 saat, 4G için 7 dakika iken; 5G 
şebeke kullanımında ise 4 saniye olacak. 5G, 
iletişimi neredeyse gerçek zamanlı sağlayacak. 
Hedeflenen gecikme 1 milisaniyedir. Daha basit 
bir tanımla mobil internet servisleri, yerel ağ 
servisleri gibi sağlanabilecek. Diğer taraftan 
endüstri uzmanları, 2020 yılına kadar 50 
milyar cihazın internete bağlanacağını tahmin 
ediyor. Bir kilometrekare alan içerisinde milyon 
adet cihazı desteklemeyi hedefleyen 5G, bu 
IoT patlamasına adeta meydan okuyor. 

 Altyapı ihtiyaçları ve spektrum kapasitesi 
gibi büyük zorluklar devam etmekle birlikte, 
2020’nin ötesindeki pazar taleplerini 
karşılayamayan mevcut mobil teknolojiler, 5G 
teknolojilerini kaçınılmaz kılacak. 5G ile elimizin 
altına gelecek gücü teknik olarak görmek için 
sektörün her yerde kullandığı şu gösterime 
bakmak yeterli.

Kaynak: ITU-R Recommendation M.2083-0
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Bülent GÖVEN

Ürün Yöneticisi

NETCAD

5G ve Akıllı Fabrikalar

Aynı zamanda bir mühendis olan üretim 
yönetim uzmanı Frederick Winslow 
TAYLOR, biraz da Max WEBER’in 
“Bürokrasi Modeli”nden yola çıkarak bir 
üretim işletmesinin yüksek verimlilikle 
çalışması için yapılması gerekenleri 
“Bilimsel Yönetimin İlkeleri” (1911) adlı 
çalışmasında şekillendirir. Henri FORD’un 
fabrikalarında pratiğe dökülen TAYLOR’ın 
teorileri üretimde kayda değer bir artış 
sağlar. Bahis konusu ilkeler 1930’lu yıllara 
gelindiğinde Fordizm adı ile tüm dünyaya 
yayılacaktır.

Fordizm her ne kadar yüksek verimlilik 
sağlasa da gerek sendikalar gerekse 
aydınlar tarafından insanları homo 
economicus olarak ele aldığı ve 
makineleştirdiği için sert şekilde eleştirilir. 
Ne ironik ki, bundan 100 sene önce insanı 
makineleştiren endüstri dünyası, bugün 
makineleri insanlaştırmanın hayaliyle yanıp 
tutuşuyor.  

Akıllı Fabrika Nedir, Neler İçerir?

“Akıllı fabrika” terimini, Endüstri 4.0 ve IoT 
(burada belki de iIOT yani industrial IoT 
demek daha anlamlı olabilir) kavramlarıyla 
birlikte son yıllarda daha da sık duymaya 
başladık. “Dijital fabrika” ya da üretimin 
ışıkları bile yakmaya gerek kalmadan yani 
insan gücü kullanmadan yapılmasına 

 Halen geniş bant erişimin ulaşamadığı veya kısıtlı 
ulaştığı küçük ölçekli kuruluşlar için 5G teknolojileri 
2020-2030 yılları arasındaki 10 yıl içinde sabit hat 
hizmetlerine maliyet etkin bir alternatif olacak. 
Teknoloji firmaları açısından bakıldığında ise yüksek 
bulunabilir hareketliliğin bu kadar kolaylaşması ve 
rahatlaması sektörde itici güç olacak ve birçok yeni 
iş alanı açılacak. 

4.  IoT ile bağlantılı tüm dikey sektörlerde ivmelenme, 
5G kullanımının doğal bir sonucu olacak.

 Her türlü hareketli, bilgisayar destekli veya tam 
otonom sistem; yüksek bağlantı hızı ve çok düşük 
gecikme süreleri ile önemli performans artışı 
gösterecek ve dolayısıyla sektörün yaşadığı kullanıcı 
güven sorunu aşılabilecek.

 Sanallaştırma sayesinde her ölçekteki yazılım 
tabanlı çözüm firmaları katma değerli servislerini 
sisteme uyumlu olarak geliştirebilecekler.

5.  SSB tarafından başlatılan ULAK Projesi kapsamında; 
ticari ve kamu Güvenliği 4.5G (LTE Advanced) 
baz istasyonu ve LTE Tabanlı Askeri Haberleşme 
Sistemi alanlarında Ar-Ge çalışmaları yürütülerek, 
temel 4.5G haberleşme teknolojileri milli imkân ve 
kabiliyetler ile geliştirildi. ULAK baz istasyonunun 
Kamu Güvenliği ve Acil Yardım Haberleşme 
altyapılarında kullanımına yönelik adımlar atıldı. Bu 
çalışmaların devamı niteliğinde, yine SSB tarafından 
ülkemizde 5G alanında önemli çalışmalar başlatıldı. 

 Bunlarla birlikte, içerisinde Karel dahil birçok 
firmanın yer aldığı BTK önderliğinde kurulan 
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ve 
5G Vadisi gibi önemli girişimler, 4G-5G teknolojileri 
alanında çalışma yapan firmaları bir araya getirmek 
ve ortak projeler yürütmek amacıyla kurularak 

önemli projeler başlatıldı.

6.  Ulak Haberleşme’nin ana yüklenici olduğu Aselsan 
ve Optim firmalarının da içinde yer aldığı 5G Yerli ve 
Milli Hazır Çekirdek Şebeke Geliştirme projesinde, 
Karel büyük bir ekiple yer alarak, 3 büyük modülün 
geliştirilmesini üstlendi. 5G teknolojilerinin 
dünyadan kullanıma geçmesini yakalayacak şekilde 
tamamlanması beklenen Projede; hem savunma 
sanayii hem de ticari tarafta kullanılabilecek, 
uluslararası standartlara uygun, güvenli ve 
güvenilir, fiyat-performans bazında rekabetçi bir 
5G şebeke uygulaması ortaya çıkacak. Karel bu 
alanda oluşturduğu ve sürekli geliştirdiği uzman 
kadrosu ile, uzun yıllarda biriken iletişim çözümleri 
tecrübesini, en ileri mobil teknolojilerle birlikte 
harmanlayarak, katma değeri yüksek sonuçlar 
almayı hedefliyor.
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istinaden “karanlık fabrika” (lights-out factory) 
olarak anılan Akıllı fabrikadan ne anlamalıyız, 
önce kısaca ona bir bakalım.

Akıllı fabrikalar en basit haliyle, otomasyon 
sistemleri ile donatılmış fabrikalar olarak 
tariflenebilir. Temel amaçsa üretimin ve üretime 
bağlı diğer süreçlerin mesai saati sınırları 
olmadan, mümkün olduğunca, otomatik olarak 
gerçekleştirilmesidir. Akıllı fabrikada üretimde 
insan gücü kullanımının asgari seviyeye 
indirilmesi, dolayısıyla insana bağlı hataların 
önüne geçilmesi ve sonuç olarak belirli bir kalite 
standardının sağlanması esastır. Nihai olarak, 
kıt kaynakların en etkin şekilde kullanılması, 
maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artması 
hedeflenir.

Yeni üretim yaklaşımında insan daha ziyade 
planlama, kontrol ve iyileştirme fonksiyonlarını 
üstlenir. Dolayısıyla akıllı fabrikalardaki en önemli 
olgulardan biri de izlenebilirliktir. Bunu mümkün 
kılansa makine parkının ürettiği tüm verilerin 
kayıt altına alınması ve bu verilerin işlenebilir ve 
raporlanabilir olmasıdır.

Esasen tüm bu anlatılanlar 5G’den önce de 
konuşuluyor ve kısmen gerçekleştirilebiliyordu. 
5G ne getiriyor da daha önce yapılamayanlar 
yapılabilecek, biraz bunu anlatmak istiyorum 
bu yazıda. Ama bu soruyu cevaplamadan önce 
5G teknolojisinin neler vaat ettiğini çok kısaca 
özetlemek anlamlı olacak. 

5G’nin Getirdikleri

Bu noktada, teknik detaylara girmeden, 5G’nin 
getirdiği ve akıllı fabrika kavramı çerçevesinde 
anlamlı olan yeniliklere çok hızlıca bir göz atalım. 

Yüksek Hız: 5G öncelikle bize çok yüksek hız 
vaat ediyor. 4G’den, en azından teorik olarak, 
yaklaşık 1000 kat daha yüksek bir hızdan 
bahsediyoruz. 

Düşük Cevap Süresi: 5G teknolojisinin en 
etkileyici özelliklerinden biri de mevcut 4G 
teknolojisinde 100-200 ms. olarak gerçekleşen 
cevap süresinin (latency) yaklaşık 1 ms. civarında 
olması. Bu neredeyse verilerin gerçek zamanlı 
(real-time) olarak takip edilebilmesi demek. Hem 
de dünyanın neresinde olursanız olun.  
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Bağlanabilirlik: 5G teknolojisi bağlanılabilirlik 
anlamında da oldukça yetkin. Günümüzdeki 
baz istasyonlarından fiziksel olarak oldukça 
küçük olan 5G bağlantı noktaları, mevcut 
bağlantı sayısından 22 kat daha fazla bağlantıyı 
destekleyebilecek. Bu da fabrikalarda tüm 
makine ve araçların birbiriyle çok daha verimli 
şekilde haberleşebilmesi demek. 

Çift Yönlü İletişim: Full-duplex teknolojisi ile 
cihaz-baz istasyonu ve baz istasyonu-cihaz 
haberleşmesinin aynı frekansta ve eş zamanlı 
olarak gerçekleştirilebilmesi de 5G’nin getirdiği 
en önemli yeniliklerden biri. 

Karanlık Fabrikada Bir Işık: 5G

Bu noktada 5G ile akıllı fabrika kavramı 
çerçevesinde nelerin daha etkin halde 
yönetilebileceğinden bahsedeceğiz. Tabii ki her 
şeyin başı veri. Biz de oradan başlayalım.

Ortalama ölçekteki bir fabrikada 1000 – 5000 
arası sensörün sürekli veri ürettiğini ve bu 
verilerin önce saklanmak, sonra işlenmek, 
raporlanmak ve depolanmak için sürekli network 
üzerinde hareket ettiğini düşünürsek; mevcut 
veri taşıma hızının ne derece yeterli – belki de 
yetersiz –  olduğunu tahmin etmek çok zor 
olmasa gerek. Öyle ki, bugün pek çok fabrika, 
mevcut kısıtlar sebebiyle sahada üretilen 
verilerin bir kısmını hiç işlememeyi bir çözüm 
yolu olarak görüyor. 5G’nin getirdiği yüksek 
veri hızı sayesinde bu tip sorunların ortadan 
kalkacağını öngörmek pek de zor değil.

Veri toplama ile ilgili günümüzdeki teknolojilerde 
yaşanan bir diğer önemli sorun ise makinelerin 
genellikle dış dünyadan izole şekilde, kendi 
network’ü içinde veri aktarımı yapabilmeleridir. 
4G teknolojisinin kısıtları sebebiyle verilerin 
kablosuz bağlantılar ile değil ama veri hatları 
üzerinden taşınması gerekebilmektedir. Bu 
hem daha maliyetli bir altyapı gerektirmekte 
hem de üretimde kullanılan makinelerin 
yerlerinin belirlenmesine yönelik fiziksel kısıtlar 
doğurmaktadır.

Sahadaki verilerin tümünün kayıt altına 
alınabilmesinin sağladığı başka faydalar da 
var. Makinelerin, üretim hatlarının hatta tüm 

fabrikanın dijital ikizini yaratabilme imkânı 
gibi. Dijital ikiz kavramı, her ne kadar sık sık 
algılandığı gibi, sadece sahadaki verilerin zaman 
serisi şeklinde saklanmasından ibaret olmasa 
da, yine de doğru ve geçerli veriler olmadan 
da bir dijital ikiz yaratmaktan bahsedemeyiz. 
Çünkü modellenen dijital ikiz sahadaki tüm 
veriler olmadan doğru şekilde simüle edilemez, 
üzerinde yapılan sanal değişikliklerin etkileri tam 
olarak belirlenemez.  

Akıllı fabrika kavramı çerçevesinde, insanın 
rolünün değiştiğinden de yukarıda kısaca 
bahsetmiştik. Dijital fabrikalarda, insan emeğinin 
doğrudan üretim süreçleri içinde asgari seviyede 
kullanılması esastır. İnsanın bu noktada asıl aktif 
rol oynadığı alan, süreçlerin izlenmesi, çıktıların 
analiz edilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesine 
yönelik olarak gerekli düzenlemelerin 
yapılmasıdır. 

Akıllı fabrikadaki insana atanan bu yeni iş 
tanımının maddelerinden biri, sahadaki her 
türlü verinin anlık olarak izlenmesi olacaktır. 
Bunun en sağlıklı şekilde yapılabilmesi içinse 
cevap süresinin yani network hatlarından 
kaynaklanan gecikmelerin minimum düzeyde 
olması önemlidir. Bu da tam olarak 5G 
teknolojisinin vaat ettiği bir özelliktir. (Esasen 
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4G’deki 100 – 200 ms. aralığındaki gecikme 
çok makul görünebilir. Ancak bu noktada, 
sensörlerin ürettiği verilerin tek başına anlamlı 
olmayabileceğini ve çoklu / ilişkili veri kontrolü 
yapmanın önemli olduğunu vurgulamak gerek. 
İlişkili veriler arasındaki 100 ms.’lik bir zaman 
gecikmesinde veri değerlerinin değişebileceğini, 
örneğin, ortaya çıkan riskli bir durumunun 
gözden kaçırılabileceğini belirtmekte fayda var.)

Yeni nesil fabrikalarda insanın görevlerinden 
bir diğeri de üretim süreçlerine ve çıktılarına ait 
verileri analiz edip yorumlamak, varsa riskleri 
ve sorunları tespit etmek ve iyileştirme önerileri 
üretebilmektir. Evet, aslında bu noktada, çok 
revaçta kavramlardan, yani sorunlara ilişkin 
kök-neden analizlerinden (root-cause analysis), 
kestirimci bakımdan (predictive maintenance), 
sapmaların tespitinden (anomaly detection) 
bahsediyoruz. Bu çerçevede, tüm bunların 
gerçekleştirilebilmesi için büyük veri üzerinde 
çalışan oldukça karmaşık yapay öğrenme ve 
optimizasyon algoritmaları gibi algoritmaların 
modellenmesi ve çalıştırılması gerekiyor. Bu 
amaç için de yoğun olarak “cloud computing” 
kullanılıyor. Dolayısıyla özellikle büyük verinin 
buluta taşınması ve işlem sonuçlarının geri 
alınması yüksek hız gerektirebiliyor. Bunu da bize 
yine 5G sağlıyor. 

Mevcut teknoloji yetenekleri ile beklenen 
verim elde edilemeyen uzaktan bakım (remote 
assist), uzaktan eğitim gibi fonksiyonlar da 
artık 5G’nin sağladığı düşük gecikme süreleri 
ile artık çok daha kolay. 

Tüm makinelerin birbirine bağlı olması ve 
birbirleriyle konuşabilmesi, makine parkurunun 
izole bir networkten çıkıp herhangi bir 
uygulama ile konuşabilmesi sayesinde artık 
pek çok şey mümkün. Sipariş emirlerinin 
otomatik olarak hazırlanması ve tedarikçilere 
iletilmesi, operatörsüz forkliftler, artırılmış 
gerçeklik uygulamaları, satılmış ürünlerin nasıl 
kullanıldığına dair verilerin sahadan toplanması 
gibi mevcut sayfa sınırı içinde anlatılamayacak 
kadar çok özellik 5G ile artık çok daha işlevsel.  

Yine de tüm bunların yanında 5G’nin 
teknolojik yeteneklerinden ziyade, zihinsel 
bir devrime yol açması ve iş yapış biçimlerini 
topyekûn değiştirecek olması bence işin en 
etkileyici boyutu. Örneğin, bu yazının konusu 
olamayacak kadar kapsamlı olan, “smart 
factory-as-a-service”, “equipment-as-a-
service” gibi kavramları yakın zamanda çok 
daha sık duymaya başlayacağız şüphesiz.



Ankara Sanayi 4.0 
Hazırlıkları Yerel 
İzleme Grubu 
Kurulması Projesi
Endüstri 4.0 konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar 
ile adını duyuran Teknoloji, Ar-Ge, Bilim ve 
İnovasyon Derneği, bu alanda Türkiye’nin öncü 
sivil toplum kuruluşları arasında olmayı hedefliyor. 
Dernek Başkanı Nuray BAŞAR, yaptıkları 
çalışmaları okuyucularımıza anlattı.

Endüstri 4.0 ile birlikte tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de taşlar yerinden 
oynadı ve dijitalleşme çalışmaları tüm 
hızıyla hayatımızın eksenine yerleşti. 
Sanayinin geleceğini tam olarak 
tanımlayan Endüstri 4.0’ın Almanya, ABD, 
Çin gibi dünyanın büyük aktörlerinin 
öncü olması ve büyük yatırımlar yapması, 
geleceğin üretim teknolojileri için yeni 
bir vizyonun da habercisi oldu. Türkiye, 
geçmişte kaçırdığı sanayi devrimlerinin 
aksine bu sefer öncü olabilmek için 
çalışmalara başladı. Derneğimiz TABİD 
de bu konuda öncü olmak adına bir çok 
konferans, seminer, eğitim toplantıları 
gerçekleştirerek toplumda öncü olmayı 
başardı. 2019 yılında Avrupa Birliği destekli 
başladığı “Yerelde Endüstri 4.0 İzleme 
Grubu Kurulması” projesi ile de Ankara 
genelinde bir fark yaratmayı başardı.

Proje kapsamında sanayinin her kesimine 
ulaşılarak bir anket çalışması gerçekleştik. 
Devamında bir arama toplantısı yaparak 
burada kamu, özel sektör, stk’lar ve 
üniversiteleri bir araya getirdik.
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Nuray BAŞAR, TABİD-Yönetim Kurulu Başkanı

ANKARA SANAYİ 4.0



Son zamanlarda her platformda sık sık 
duyduğumuz endüstri 4.0 kavramlarının fabrika 
düzeyine indiği ve sanayinin her kesiminde oluşan 
farkındalıkla kısmen de olsa kullanılmaya başladığını 
yaptığımız saha ziyaretlerinde görmek bizi Ankara 
sanayisi açısından umutlandırdı.

İş süreçleri artık daha hızlı ve verimli ilerliyor…

Özellikle global şirketlerin ve Türkiye’nin büyük 
sanayi kuruluşlarının dijitalleşen iş süreçlerindeki 
verimlilik, hız artışı, iş güvenliğini sağlayan gerçek 
zamanlı teknolojileri kullanmaları, yalın üretime 
yönlenmeleri, bulut, robot teknolojileri, nesnelerin 
interneti, bilgi güvenliği ve siber güvenlik, yapay 
zeka alanında yaptıkları yatırımlarla öncü ve lider 
olmaları domino etkisi yaparak kobilerinde bu 
alanlara yönlenmesine güzel ve etkili örnekler teşkil 
ediyorlar.

Ankara’da bulunan üniversiteler ile özellikle 
teknoparkların Ankara sanayisine katkısı oldukça 
büyük. Ankara’da sanayide iş yapan herkes 
üniversite sanayi işbirliğinde daha verimli projelere 
imza atmaya başladı.

Avrupa Birliği projemiz gereği yaptığımız 
ziyaretlerde de oluşturduğumuz izleme grubu ile 
birlikte sanayicimize yönderlik yapıp onlara eksik 
oldukları noktalarda destek sağlamaktayız.

Endüstri 4.0 Ulusal Program Haline Dönüşmeli

Ankara Sanayi Odası tarafından 1.Sincan 
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçirilen 
dijital fabrika Ankara sanayisi için çok büyük bir 
kazanımdır. Burada gerçekleştirilen eğitimler 
ve öğrenme modelleri ile sanayicilerimiz ve 
yanlarında çalışanlar işlerine yarayacak doğru 
bilgiyi edinebiliyorlar. Bu güzel örneğin Türkiye’de 
hızlıca yaygınlaştırılması gerekmektedir. Aynı 
zamanda Endüstri 4.0 gibi programlar ancak 
arkasında ciddi bir devlet desteği ve teşviği ile 
ulusal bir programa dönüştürülebilirse sanayide 
ciddi bir sıçrama beklenebilir. Türk sanayisinin 
dünü ortada bugün ne yapabilirizi hızlıca 
gerçekleştirerek hem ithalatı kesmeli hem de 
ihracatımızı artıracak çözümleri bulmamız lazım. 
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DOPİNG-XL

Girişimciler İçin Cazibe Merkezi 
Estonya’da CYBERPARK Rüzgarı

Bilkent CYBERPARK, startupların ticarileşme ve uluslararasılaşma süreçlerini hızlandırma 
amacıyla kurguladığı Doping XL programının uluslararası bölümünü gerçekleştirmek üzere 12-18 
Mayıs 2019 tarihlerinde, 8 Türk Startup’ı Kuzey Avrupa’nın girişimcilik merkezi Estonya’ya taşıdı.  

6 ay boyunca ürünlerini geliştirmek ve yurtdışı pazarına 
hazır hale gelmek için ihtiyaçları özelinde bire bir 
mentörlükleri ve eğitimleri tamamlayan startuplar, 
girişimcilik ekosisteminin en çok geliştiği ülkelerden 
biri olan Estonya’da yatırımcı ve potansiyel müşteri 
görüşmelerine hazırlandılar. 

Avrupa’nın Silikon Vadisi olmasına aday gösterilen 
Estonya, startuplara Avrupa’ya ve dünyaya açılmak 
için sayısız fırsat sunuyor. Girişimcilerin sunulan bu 
fırsatları en verimli şekilde değerlendirebilmesi için de 
Doping XL-Estonya kapsamında yoğun bir program 
oluşturuldu. Bu program kapsamında ekosistemin 
başarılı kurucularının da yer aldığı ortak çalışma alanı 
Lift99’da bilgilendirme toplantısı, Estonya girişimcileri 
ile beraber çalışma fırsatı, Estonya’nın en büyük 
teknoparklarından olan Technopol ziyareti, Avrupa’nın 
en deneyimli hızlandırıcı programlarından olan Startup 
Wise Guys görüşmesi, Estonya’nın en başarılı yatırım 
şirketleri ve fonları olan Funderbeam, Karma VC, LHV 
ve Super Angel ile yatırımcı-girişimci görüşmeleri, 
Estonya’nın unicorn firması olan Taxify’de başarı 
hikayeleri yer aldı. Ek olarak Estonya’da şirketleşmek 
için devlet desteklerinin anlatıldığı Startup Estonia ve 
şirketleşme prosedürlerin anlatıldığı hukuk şirketi TGS 
Baltic ziyaretleri gerçekleştirildiği bu görüşmelerde, 
girişimciler kendilerini ve projelerini anlatma fırsatını da 

buldular. Katılımcılar Estonya’nın başarı hikayelerinden 
ilham alarak programdan en verimli şekilde faydalandılar.

Startuplar 3 gün süren yoğun ziyaret ve toplantıların 
ardından, Kuzey Avrupa’nın en büyük etkinliklerinden 
olan Latitude59 etkinliğine katıldı. Dünyanın her yerinden 
200’den fazla yatırımcı ve 2.500’den fazla katılımcının 
olduğu etkinlikte, startuplar faaliyet alanlarına göre 
eşleşmeler yaparak, uluslararası arenaya açılmalarına 
yardımcı olacak bire bir potansiyel müşteri ve yatırımcı 
görüşmeleri gerçekleştirdiler. 

Estonya’daki Türk heyetler ile birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti Tallin Büyükelçiliği Resepsiyonu’na da 
katılan startuplar, Estonya-Türkiye ilişkilerini daha 
da güçlendirmek ve girişimcilerin Avrupa pazarına 
açılması hedefli görüşmeler gerçekleştirdi. T.C. Tallin 
Büyükelçisi Sn. Hayriye KUMASÇIOĞLUNUN’nun da 
bulunduğu resepsiyonda, Sayın Büyükelçi ve ekibi her bir 
girişimcinin projesini dinledi.

Doping XL, Estonya programı ile son bulurken 
her girişimci ilk günden bugüne kadar çizilen yol 
haritalarında ciddi ilerlemeler gerçekleştirip, geliştirdi. 
Bilkent CYBERPARK’ın, programa seçilerek süreçleri 
başarıyla tamamlayan tüm startuplara desteği 
programdan sonra da devam edecek.



  19 

Estonya Girişimcilik Ekosistemi 
ve Şirketleşme Süreçleri

Avrupa’da girişimciliğe en çok değer veren 
ülkelerin başında gelen Estonya, her geçen gün 
kendini daha da geliştirdiği ve iş hayatının pek 
çok alanında kullanmaya başladığı dijital dönüşüm 
sayesinde gerçek bir teknoloji merkezi olma 
yolunda hızla ilerlemektedir. Estonya bugün, 
tüm dünyadaki en hızlı internete sahip olan 
ülke olmasının yanında, e-işlemler konusunda 
da diğer ülkelere göre öncü konumdadır. 
Şirket kurmak, banka hesabı oluşturmak 
gibi birçok işlem internet üzerinden kolayca 
gerçekleştirilebilmektedir. 

Teknoloji, dijitalleşme ve internet ülkesi olma 
yolunda hızla ilerleyen Estonya, dünyanın en 
dijital hükümetlerinden birine sahip olmasının 
yanında, 1,3 milyonluk nüfusuna oranla oldukça 
büyük teknoloji yatırımlarına sahiptir. İlk olarak 
Skype’ın 2005 yılında 2.6 Milyar dolara Ebay’e 
satışı ile girişimcilik ekosistemine adını duyuran 
ülke, farklı startup başarı hikayeleri ile de 
popülaritesini global anlamda hızla artırmaya 
devam etmektedir. Ülkenin ev sahipliği yaptığı 3 
şirket daha (Playtech-bahis sistemi, Taxify-online 
taksi ve TransferWise-para transferi) 1 milyar 
dolar değerlemenin üstüne çıkmıştır.  

Estonya, 2014 yılından beri uyguladığı 
“e-residency” sistemi sayesinde AB vatandaşı 

olmayan fakat AB’deki pazara ve müşterilere 
ulaşmayı hedefleyen girişimcileri, verdiği dijital bir 
kimlik ile “e-resident” yaparak kendilerine online 
şirket kurma imkanı sunmaktadır. “E-residency” 
ile şirket sahipleri Estonya’da hiç bulunmadan 
şirketlerini idare edebilmekte ve gerekli süreçleri 
uzaktan da yürütebilmektedir. 

Estonya aynı zamanda birçok vergi avantajı 
da sunmaktadır. Kazanılan paranın belirli bir 
miktarı vergi olarak ödenmemekte, sadece şirket 
hesabından para çıkarken %20 gelir vergisi 
ödenmesi gerekmektedir. Ortaklar arasında 
kâr dağıtılmadığı durumlarda kurumlar vergisi 
bulunmamaktadır. Burada amaçlanan hedef, 
elde edilen kârın dağıtılmadan şirketin içinde 
kalması ve bunun da şirketlerin sermaye yapılarını 
güçlendirmesidir. Ortaklar arasında düzenli 
olarak kâr dağıtılması durumunda ise kurumlar 
vergisi oranı %14 iken, kâr dağıtımının düzensiz 
dağıtılması durumunda bu oran %20 olmaktadır. 
Bu vergi koşulları, Estonya’daki şirketler üzerinden 
gelir elde etmesi durumunda geçerlidir. Özetle 
e-residency, AB vatandaşı olmayan girişimcilere 
Estonya vergi kanunları çerçevisinde güvenli ve 
pratik şekilde ticaret yapabilmeleri için dijital bir 
kimlik sağlamaktadır.

“E-residency” başvuru süreci de oldukça kolay 

Merve TAŞYARAN

Uzman Yardımcısı
Girişimcilik, İş Birliği ve  
Teknoloji Transfer (GİTT) Birimi

BİLGİLENDİRME

Doping XL programı 
kapsamında 8 

girşimciyi Estonya’da 
Latitute 59 etkinliğine 

götürdüğümüzü  
biliyor muydunuz?
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bir şekilde gerçekleşmektedir. Online başvuru 
sistemine başvuru ücreti ile beraber kimlik 
fotokopisi, pasaport fotokopisi ve e-residency 
isteme amacınızı, iş planınızı anlattığınız bir 
motivasyon mektubunuzu yüklemeniz ilk 
aşama için yeterlidir. Ardından 6-8 haftalık 
değerlendirme süreci sonunda olumlu 
sonuçlanırsa, digital ID kartınızı alabiliyorsunuz.  
Girişimcilerin online olarak şirket kurabilmeleri 
için önce kendi iş modellerine en uygun hizmet 
sağlayacıyı bulmaları ve ardından da kurulum için 
şirket adresi göstermeleri gerekmektedir. Aylık 
veya yıllık ücretler ödenerek sanal ofis kiralamak 
mümkündür. Ardından Estonya bankalarının 
birinde hesap açılmasının ardından, şirket kurma 
işlemi için gerekli süreçler tamamlanmaktadır.

E-resident olan kişiler, Estonya’da oturma 
hakkına sahip olmamaktadır. Bu duruma çözüm 
olarak ise “Sartup Vizesi” ile 1,5 yıllık Schengen 
veya 5 yıllık oturma izni almak mümkündür. 
Startup Vizesi, Estonya devletinin Avrupa Birliği 
dışında yaşayan girişimcileri Estonya’nın startup 
ekosistemine davet etme amaçlı başlattığı bir 
vize programıdır. Estonya ekosisteminde iş fikrini 
test etmek isteyen ya da erken aşama startupını 
ileri aşamalara taşımak isteyen girişimciler, 
startup vizesi sistemini bir fırsat olarak 
değerlendirmektedirler. 

Estonya, hem girişimciliğe verdiği önemle 
hem de gelişen teknolojisi ile girişimciler için 
bir cazibe merkezi olmasının yanı sıra Avrupa 
pazarına açılmanın en uygun yollarından biridir. 
Bu sebeple e-residency ile uzaktan şirket 
kurulumuna veya startup vizesi alarak şirketini 
Estonya’ya taşımaya talep oldukça fazladır ve her 
yıl birçok başvuru gerçekleştirilmektedir. En çok 
başvurunun gerçekleştiği 4. ülke olan Türkiye’den 
de Estonya’nın sunmuş olduğu bu fırsatlara 
talep oldukça fazladır. Şimdiye kadar 100.000’in 
üzerinde Türk e-vatandaşlık almıştır ve 200’ün 
üzerinde Türk şirketi kurulmuştur. 

Türkiye girişimcilik ekosistemini, Estonya örneği 
gibi Avrupa’daki girişimcilik ekosistemine taşımak 
mümkündür ancak sektörde karşılaşılan bazı 
temel sorunlar bulunmaktadır. Öncelikle teknik 
anlamda donanımlı ve gerçekten başarılı olan 
girişimci adaylarının geliştirdiği birçok proje ve 
iş fikri sektörel bir ihtiyacı karşılayamamakta 
ve sektörün tutumu da iş fikrinden öte ürünü 
görmek yönünde olduğu için, girişimciler 

gerekli desteğe ulaşamamaktadır. İş fikirlerini 
geliştirmenin yanı sıra, ürün geliştirme 
aşamasında en çok ihtiyaç duyulan ön prototip 
desteği sektör tarafından karşılanmamakta ve 
sermayesi olmayan girişimcilere karşılıksız bir 
destekte bulunulmamaktadır. Ayrıca kâr artırma 
odaklı büyük yapılara sahip firmalar, maliyet 
azaltan çözümlere odaklanmamakta ve yeni 
teknolojilerden uzak kalmaktadır. 

Bu sorunlara çözüm üretilmesi ve sektörde 
gerekli farkındalığın yayılması, Türkiye’de önemli 
bir fark yaratacaktır. Startupların değişim hızına 
yetişemeyecek kadar köklü yapıya sahip büyük 
firmaların startuplara destek sağlaması, gerekli 
alanlarda çözüm ortaklığı sunması veya birlikte 
çalışması her iki taraf için de olumlu sonuçlar 
doğuracaktır. 

Türkiye’de son yıllarda girişimciliğe verilen önem 
ve farkındalık artış göstermekte olup, girişimcilik 
ekosisteminin canlanmasında büyük firmalar da 
önemli roller almaya başlamıştır. Ancak Avrupa 
ülkelerini yakalayabilmek ve Türkiye girişimcilik 
ekosistemini daha ileri noktalara taşıyabilmek 
için bu farkındalığın yayılması ve gelişmesi 
gerekmektedir. Estonya ile Türkiye’deki girişimcilik 
ekosistemi karşılaştırıldığında; Estonya’da yer 
alan birçok yapının girişimciliğin önemini anlamış 
ve kullanmaya başlamış olduğu görülmektedir. 
Tecrübeli ve alanında uzman olan her küçük/
büyük firma elinden geldiğince ekosisteme 
gönüllü bir şekilde destek olmaktadır. 

Girişimcilik ülkelerin ekonomik büyümelerini 
olumlu yönde etkilemektedir ve bu olumlu etkinin 
farkına varabilen ülkeler hızla gelişmeye devam 
etmektedir. Bir ülkede girişimciliğin öneminin 
artmasındaki en önemli etken de girişimcilik 
kavramının toplum tarafından kabul edilmesi, 
her bir girişimcinin başarısını sahiplenebilmesidir. 
Estonya ekosisteminde bu algı başarıyla 
oluşturulabilmiş ve girişimlerini her anlamda 
sahiplenmiştir. Ayrıca toplum yapısının yanı 
sıra eğitim sistemi de matematik ve fen odaklı 
sürdürülerek, üniversite öğrencileri teknolojiye 
daha da yaklaştırılmaktadır. 

1.3 Milyon nüfuslu bir ülkeden 4 unicornun çıkması 
diğer girişimcilere ilham vermiş, önemli bir 
motivasyon kaynağı olmuştur.
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın da katılımı ile gerçekleşen Arayüz 
Etkinliği, Uygulayıcı Kuruluş Deneyim Paylaşımı ve Bilkent CYBERPARK’ın 
da arasında yer aldığı en başarılı 4 adet süreç örneğine yer verilen panel ile 
başladı. 2018-2. Çağrı dönemi sonuçlarında %52 başarı oranı ile ortalama Türkiye 
başarı oranını ikiye katlayan ve En Başarılı Uygulayıcı Kuruluş olan Bilkent 
CYBERPARK’ın BİGG MARKA programının farklılaşmış yönleri ve deneyimlerini 
paylaştığı panelde aynı zamanda diğer uygulayıcı kuruluşların da yorumları ve 
deneyimleri yer aldı. Arayüz Etkinliği programının devamında “BİGG ve Sosyal 
Girişimcilik”, “BİGG ve Kadın Girişimciliği” ve “BİGG ve DMO Katalog” başlıklı 
konular ele alındı. Etkinlik sonunda ise 2018-2. Çağrı Dönemi değerlendirilmesi ve 
uygulayıcı kuruluşlardan beklentiler yer aldı. 

Tüm uygulayıcı kuruluşların bir araya geldiği ve BİGG programı deneyimlerini 
paylaştığı etkinlik, program etkisini güçlendirmeye yönelik olumlu etkiler sağladı.

BİGG programının 2018 yılı 2. Çağrı Döneminin sonuçlarının 
değerlendirilmesi, paydaşların dahil olduğu çalışmalar ile etkisinin artırılması  
ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen süreçte gerçekleşen BİGG 
Arayüz etkinliği, 11 Temmuz Perşembe günü TÜBİTAK’ta gerçekleşti.

BİGG Arayüz Etkinliği: Bilkent 
CYBERPARK Başarılı Süreç 
Örnekleri’nde

BİGG MARKA’nın  
2018 2. çağrı dönemi 

sonuçlarında %52 başarı 
oranı ile ortalama  

Türkiye başarı oranını  
ikiye katladığını  

biliyor muydunuz?
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BİGG MARKA 2019-1. Çağrı 
Döneminde 2. Aşama’ya 
Geçecek Ekipler Belirlendi
Bilkent CYBERPARK 2019 yılı 1. Çağrı dönemi için 1. Aşama 
eğitimleri tamamlandı. BİGG MARKA programı kapsamında 
girişimciler temel girişimcilik eğitimleri ve bire bir iş geliştirme 
mentorlukları ile yoğun bir iş planı yazma kampını tamamladı. 

Sektör lideri firmalardan sağlanan bire bir dikey mentorluklar ile 
girişimciler müşteri ve teknik doğrulamalarını tamamlayarak, ön 
prototipleme desteği ile de ürünlerinin ön prototipleme aşamasını 
geliştirme fırsatı yakaladılar.
İş planı yazma kampının ardından 7 Ağustos Çarşamba günü iş fikirleri, 
ekosistemden değerli jürilerin yer aldığı Değerlendirme Komisyonu’na 
sunuldu. Girişimcilerimiz; 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 değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucu 
BİGG MARKA Programı’mızda 2. aşamaya geçmeye hak kazanan 
girişimcilerimiz belirlendi.

Nihai değerlendirme sonrasında ise BİGG MARKA programı; TÜBİTAK 
Prodis Eğitimi ve bire bir mentorluklar ile devam etmektedir. 

BİGG MARKA programında yer alan tüm girişimcilerimizi tebrik eder ve 
bu süreçte girişimcilerimize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür 
ederiz.
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BİGG MARKA Başarı 
Hikayeleri Yaratmaya 
Devam Ediyor!
Girişimci adaylarının teknoloji tabanlı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına çevirdikleri ve 
TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Desteği Programı kapsamında 200.000 TL ile 
şirketleşme fırsatı yakaladıkları BİGG MARKA yeni dönemine yine çok iddialı başlıyor! 

Bir önceki dönemde %52 başarı oranı ile Türkiye genel ortalamasının iki katı başarı elde eden ve en 
başarılı Uygulayıcı Kuruluşlar arasında yer alan Bilkent CYBERPARK, yeni dönemde de başarı hikayeleri 
yaratmak için yola çıktı.

Bilkent CYBERPARK, bugüne kadar BİGG MARKA ile 1000’e yakın başvuru arasından seçilen yaklaşık 
250 ekibe temel girişimcilik eğitimleri ve bire bir mentorluk hizmetleri sunarak, 48 ekibin toplamda 
8 Milyon TL hibe alarak şirketleşmesine destek oldu. Yeni dönemde de girişimcilerin hayallerini 
gerçekleştirebilmesi için zenginleştirilmiş ve girişimci özelinde hazırlanmış hizmetleri ile desteklerine 
devam edecek olan Bilkent CYBERPARK, 17 Haziran Pazartesi günü Bilgilendirme Günü’nde başvurular 
arasından seçilmiş girişimciler ile bir araya gelerek BİGG MARKA programına başladı. 

Programın devamında girişimciler iş planı yazma kampı kapsamında bire bir iş geliştirme mentorlukları 
alarak, iş fikirlerini nitelikli iş planlarına çevirmeye başladılar. Temel girişimcilik eğitimleri ile mevzuatlar 
ve şirketleşme süreçleri hakkında bilgilendirilen girişimciler, bir yandan da teknik ve müşteri 
doğrulamaları gerçekleştirmek üzere sektör lideri firmalar ile bire bir görüşmeler gerçekleştirdi. 

Yeni dönemde BİGG MARKA iş birliği kapsamında Başkent Enerji, Bayer, Ericsson, Karel, Netcad, STM, 
Oracle, TTGV, THY ve Limak Teknoloji firmalarından sektör uzmanları; girişimciler ile dikey mentorluk 
için bir araya gelerek, Nanodev ve Polat Savunma firma yetkilileri de ekiplerin ön prototipleme ve 
tasarım aşamalarında destek sağladılar. Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin de desteği ile 
yürüttüğümüz programda, Bilkent TTO tarafından akademisyenlere özel bire bir mentorluk destekleri 
de sağlanmaktadır. Girişimciler Inventram, Vestel Ventures ve DCP gibi Türkye’nin önde gelen VC’leri 
ile yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirebilmekte ve yatırımcı sunumlarının gerçekleştirilmesinde 
şirketleşmeden deneyim sahibi olma fırsatı yakalamaktadırlar.

Hayallerini gerçekleştirme yolunda ilk adımı atmış olan tüm girişimcilerimize bu süreçte başarılar diliyor 
ve verimli bir çağrı dönemi geçirmelerini umuyoruz.



CAP 5. Kez Hızlandırdı!

Oldukça yoğun bir başvuru döneminden sonra programa seçilen 
girişimciler ilk 2 ay boyunca Türkiye’de finans, pazarlama, müşteri 
analizi, pazar araştırması ve Amerika’da yatırım ekosistemi gibi 
konularda eğitim ve bire bir mentörlük hizmetleri aldı.
 
Ardından 2 hafta boyunca San Francisco’da yoğun ve verimli bir 
program geçiren girişimciler, Silikon Vadisi’nin en başarılı Türk 
girişimcileriyle bir araya gelerek; kültür farklılıkları ve vadide başarının 
sırlarını öğrenirken birçok melek yatırımcı, risk sermaye grupları, 
potansiyel müşteriler ve stratejik ortaklarla görüşmeler gerçekleştirdi. 

10 haftalık yoğun bir hızlandırma programı olan CAP’e katılan 
girişimciler için Türkiye’de gerçekleştirilen mentörlük ve Amerika’da 
düzenlenen hızlandırma süreci ile ihtiyaçları doğrultusunda, 
kendilerine uygun müşteri profilleri belirlendi. Yatırımcılara sunumlarını 
gerçekleştiren girişimciler aldıkları faydalı geri bildirimlerle yeni 
uluslararasılaşma stratejileri oluşturdular. Program sonunda katılımcılar 
yatırımcı görüşmelerine devam ederken aynı zamanda Amerika’da ofis 
açmak üzere girişimlerini başlattılar.

Bilkent CYBERPARK, Türk girişimcilerin ihracat kapasitelerini 
artırmak ve ticari büyümelerini desteklemek üzere kurguladığı 
dünya çapında ödüllü hızlandırma programı CAP’in (Cyberpark 
Accelerator Program) 5. sini gerçekleştirdi. Bu sene Antalya 
Teknopark iş birliğinde düzenlenen programa 8 girişimci katıldı. 

CAP
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CAP ile 5 yılda 
20 girişimciye 

2.000.000 TL kaynak 
sağladığımızı  

biliyor muydunuz?



BİL-TEL KÜMESİ
cyberparkict.com

Türkiye-Gürcistan İş Forumu

Bilkent CYBERPARK, firmaların uluslararası pazarlarda 
doğru kişi ve kurumlarla bir araya gelmelerini sağlamak 
vizyonu ile Tiflis’te 25-28 Haziran 2019 tarihinde Türkiye 
& Gürcistan İş Forumu’nu gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmine katkı sağlaması hedeflenen 
Türkiye & Gürcistan İş Forumu’na, bilişim, telekomünikasyon 
ve savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren 9 (Arksigner, 
Atarlabs, Bimetri, Dusoft, Meteksan Savunma, Rovenma Elektronik, 
Seneka Yazılım, Simsis, Zeg Teknoloji) firma katılım sağladı. 

İş forumu kapsamında Gürcistan’da şirketleşme, vergilendirme, 
hukuki ve finansal süreçler hakkında bilgilendirme toplantılarına 
katılan firmalar Gürcistan eko sistemini de yakından tanıma fırsatı 
yakaladılar.

Bölge dinamikleri hakkında bilgi edinen firmalar sonrasında 
kendi talepleri doğrultusunda oluşturulan birebir görüşmelerde 
Gürcistan kamu kurum ve kuruluşları ve savunma, finans, telekom 
ve ulaştırma sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ile bir araya 
gelerek iş birliği oluşturma fırsatı yakaladılar. Uluslararasılaşmaya 
yönelik hedefleri doğrultusunda çok önemli adımlar atan ve 
bağlantılar kuran firmalar, programı Gürcistan Teknopark’ı ziyaret 
ederek sonlandırdı. 

Türkiye-Gürcistan  
İş Forumu ile  
9 firmamızın  

80’in üzerinde B2B 
görüşmeye imza attığını 

biliyor muydunuz?





  27 

GÜNCE

Bilkent CYBERPARK 
TİM İnovasyon Haftasında!

Bilkent CYBERPARK; TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve T.C. 
Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 7.’si düzenlenen 
Türkiye İnovasyon Haftasına katıldı. 

3-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen organizasyonda, inovasyon alanında birçok ünlü isim 
konuşmacı olarak sahnede yer aldı. Üretime geçmiş inovasyona dayalı 
Ar-Ge ve tasarım ürünleri ve projelerinin sergilendiği fuarı birçok 
katılımcı ziyaret etti. 2 gün süren etkinlikte CYBERPARK standı yoğun 
ilgi gördü. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
yaptığı konuşmanın ardından; sektör uzmanlarının  deneyimlerini, 
şirketlerinin kuruluş hikayelerini ve kendilerine ilham veren fikirlerini 
paylaşması ile devam etti. 

Bilkent CYBERPARK firmalarından Şehir Teknolojileri de standımızda 
yer alarak genç girişimciler ve inovasyona merak duyan birçok kişi ile 
bir araya gelerek yeni ürünü “CityPod”u  tanıtma fırsatı buldu.
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İngiltere’de Ticaret ve Pazar 
Fırsatları Semineri

16 Mayıs 2019 Perşembe günü Bilkent CYBERPARK ev sahipliğinde, 
London Bridge iş birliğinde İngiltere’de Ticaret ve Pazar Fırsatları semineri 
gerçekleştirildi.

İngiltere’nin hedef pazarı, yaşam ve iş olanaklarının anlatıldığı etkinlikte hem Tükiye’de hem 
de İngiltere’de avukatlık yapan Haydar GÜVEN; vize, şirket kurulumu, hesap açma süreç ve 
prosedürleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Katılımın yoğun olduğu etkinlik, soru-
cevap seansı ile son buldu.

20. Kamu Kalite Sempozyumu
Kamu Kalite Sempozyumu bu 
yıl “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi: Kamu Yönetiminde Kalite ve 
Dijitalleşme” ana temasıyla Bilkent 
CYBERPARK’ın da sponsorları arasında 
yer aldığı bir organizasyon ile Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda 
gerçekleşti.

Kamu Kalite Sempozyumu, kamu 
kurumlarında yönetim kalitesinin gelişimine 
katkı sağlamak amacıyla, KalDer Ankara 
Şubesi tarafından düzenleniyor.
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ALJ Holding 
Toyota Yatırım 
Grubu Yatırımcı 
ve İş Birliği 
Görüşmeleri
25 Haziran 2019 tarihinde ALJ Holding Toyota 
Yatırım Grubunu Bilkent CYBERPARK’ta 
ağırladık.

Olası yatırım ve iş birliği görüşmeleri kapsamında; 
araç verisine dayalı iş modelleri, otomotiv satış 
ve pazarlaması alanında yapay zeka çözümleri ve 
otomotiv perakendeciliğinde VR-AR çalışmaları 
konuları üzerinde duruldu. 

Görüşemelere katılan firmalarımızdan Open Zeka, 
Smartict, Ekin Software ve Mobiliz firmalarını tanıtma 
fırsatı yakalarken, aynı zamanda ileri tarihlerde ALJ 
Holding Toyota yatırım grubu ile yapılabilecek yatırım 
ve iş birliği için de önemli adımlar atmış oldular.

LinkedIn 
Pazarlama 
Çözümleriyle 
Bilkent 
CYBERPARK’ta!
LinkedIn Pazarlama Çözümleri 
etkinliği 21 Mayıs 2019 Salı günü 
Bilkent CYBERPARK’ta gerçekleşti.

Kişisel LinkedIn kullanımından LinkedIn’in 
B2B içerik pazarlama çözümlerine kadar bir 
çok faydalı bilginin paylaşıldığı programa 
yoğun bir katılım oldu.
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T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Ziyareti
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, 19 Haziran 
2019 Çarşamba günü Bilkent CYBERPARK’ı ziyaret etti. 

Bölge hakkında bilgi paylaşımı sonrasında yetkililer 
CYBERPARK firmalarından savunma sanayii alanında faaliyet 
gösteren Harp Savunma, mobil oyunları ile fark yaratan 
Creasaur ve Aselsan-Bilkent iş birliğinde kurulan Türkiye’nin ilk 
ve tek nanoçip fabrikası olan ABmikronano’yu ziyaret ederek, 
firmalar ve ürünleri hakkında bilgi aldılar.

Seminer, Bilgi günü, 
Konferans gibi 

etkinliklerimize bölge 
dışından da katılım 
gösterilebildiğinizi 
biliyor muydunuz?



AB H2020 Destekleri 
Bilgilendirme Toplantısı
AB HORIZON 2020 Destekleri Bilgilendirme Toplantısı 
Bilkent CYBERPARK ev sahipliğinde 16 Temmuz 2019 
Salı günü, firmaların yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

HORIZON 2020 hakkında genel bilgilendirme ile başlayan 
program, KOBİ aracı programlarının tanıtımı ile devam etti. 
Katılımcıların çeşitli sorularına yanıt bulduğu ve destekler 
hakkında kapsamlı bilgi sahibi olduğu program, HORIZON 2020 
desteği almış olan bir firmanın başarı hikayesi ile son buldu.

  31 

Bilkent CYBERPARK startuplarının önderliğinde Ankara 
girişimcilik ekosistemini canlandırmak ve startupların 
etkileşimini artırmak amacıyla kurulan Founders Club’ın 
ilk etkinliği 19 Temmuz Cuma günü Bilkent CYBERPARK 
ev sahipliğinde gerçekleşti.

Founders Club  
Bilkent CYBERPARK’ta

Startup kurucuları ile henüz 
şirketleşmemiş girişimci adaylarının 
bir araya geldiği etkinlik, 
kurucuların başarı hikayelerini 
paylaştığı konuşmalar ile başladı. 

BİGG MARKA girişimcilerinin iş 
fikirlerini anlattığı mini sunumların 
ardından aynı yollardan geçmiş 
startup kurucularının geri 
bildirimleri ile etkili bir sohbet 
ortamı oluşturuldu. Girişimcilerinin 
deneyimlerinden ilham alarak 
yararlanabileceği sohbetler her iki 
taraf için de oldukça verimli geçti. 

Girişimcilerin network ağlarını 
güçlendirmek amacıyla ilk 
kez gerçekleşen program, 
farklı konseptlerle girişimcilik 
ekosistemini canlandırmaya devam 
edecek.
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Keiretsu 
Forum Bilkent 
CYBERPARK 
Firmaları ile 
Buluştu
Yatırımcı-Girişimci buluşmaları 
kapsamındaki Keiretsu Forum 
görüşmeleri Bilkent CYBERPARK’ta 
gerçekleşti. Bugüne kadar 
birçok girişimcinin hayallerini 
gerçekleştirmesine destek olan 
Keiretsu Forum, Corporate 
Startup Partnership programı 
çerçevesinde Bilkent CYBERPARK’ı 
ziyaret ederek yatırım ve iş birliği 
arayışında olan firmalarla bir araya 
geldi.

Keiretsu Forum Girişimci Direktörü 
Emir UZUNOĞLU’nun katıldığı, bire bir 
olarak gerçekleşen yatırımcı-girişimci 
görüşmelerinde; Infinia Mühendislik, 
Hercules Biyomedical, 1if Bilişim 
Danışmanlık ve Swardsec Bilişim firmaları 
olarak firmalarını ve projelerini tanıtma 
fırsatı buldular. 

Toyota Hybrid 
Talks
Toyota’nın çevre dostu hibrit teknolojisini 
tanımak ve hibrit araçları yakından 
inceleyerek sürüş keyfini deneyimlemek 
amacıyla düzenlenen “Toyota Hybrid 
Talks” etkinliği 17 Temmuz 2019 Çarşamba 
günü Bilkent CYBERPARK’ta gerçekleşti. 

Son yıllarda giderek artan çevre duyarlılığı ve 
regülasyonlar sebebiyle oldukça önem kazanan 
hibrit teknolojisinin bilinmesi ve desteklenmesi 
amacıyla da düzenlenen etkinlik yoğun ilgi 
gördü. Etkinlik, katılımcıların Toyota’nın hibrit 
teknolojisiyle üretilmiş araçlarını test sürüşü 
deneyimleriyle son buldu.



Koç Sistem firması ve Bilkent CYBERPARK 
yetkilileri, olası iş birliklerini görüşmek 
üzere 4 Temmuz 2019 Perşembe günü bir 
araya geldi. 

Bilkent CYBERPARK ve yürütülen programlara 
dair bilgilendirme sunumu ile başlayan etkinlikte, 
girişimcilik odaklı programlar hakkında detaylı 
bilgi verildi.

Koç Sistem’in nesnelerin interneti, iş çözümleri, 
analitik ve güvenlik odaklarında B2B girişimlere 
yönelik başlattığı hızlandırma programı hakkında 
bilgilendirme ile devam eden etkinlik, potansiyel 
iş birlikleri hakkındaki görüşmelerle son buldu.
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Koç Sistem 
İş Birliği 
Görüşmesi

Türkiye Girişim 
Ekosistemi 2019
Bilkent CYBERPARK’ın sponsorları arasında 
yer aldığı Türkiye Girişim Ekosistemi 2019 
etkinliği, 9 Temmuz tarihinde İstanbul’da 
gerçekleşti. 

Türkiye girişimcilik ekosisteminin mevcut 
durumunun değerlendirildiği etkinlikte 
başarılı girişimler sahneye çıkarak sunumlarını 
gerçekleştirdi. Bilkent CYBERPARK firmalarından 
olan, BİGG MARKA programı ile 2016 yılında 
şirketleşen ve 2018 yılında Hax Accelerator’dan 
250.000$ tohum yatırım alan, giyilebilir teknoloji 
alanında faaliyet gösteren Neurocess firması 
da sahnede sunumunu gerçekleştiren başarılı 
girişimlerden biri oldu. 

18 Temmuz 2019 Perşembe günü Bilkent 
CYBERPARK’ta İŞKUR tarafından İstihdam 
Teşvikleri Hakkında Bilgilendirme Günü 
gerçekleşti. 

2019 yılında uygulanacak teşvik ve destekler ile 
kurs ve program uygulamaları hakkında bilgi verilen 
etkinlikte; ilave istihdam teşviki, işveren eğitim 
programının işveren için avantajları, programdan 
kimlerin faydalanabileceği, istihdam yükümlülüğü, 
İŞKUR tarafından yapılan ödemeler, katılımcılara 
yapılan ödemelerdeki vergi matrahları, işe ilk adım 
projesi, mesleki eğitim ve beceri geliştirme iş birliği 
projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlginin yoğun olduğu etkinlik soru-cevap seansı ile 
son buldu.

İŞKUR İstihdam 
Teşvikleri 
Bilgilendirme Günü
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ABD 
Başkonsolosluğu 
Ticaret 
Konsolosu Ziyareti

ABD Başkonsolosluğu Ticaret Konsolosu 
Sn. John CORONADO, 1 Ağustos 2019 
Perşembe günü Bilkent CYBERPARK’ı 
ziyaret etti.

Olası iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği ziyaret 
oldukça verimli geçti.

Dünya Göz tarafından 22-23 Temmuz 2019 
tarihlerinde Bilkent CYBERPARK firmalarına özel 
olarak gerçekleştirilen göz taramasına 300’ün 
üzerinde yoğun bir katılım oldu.

Göz Taraması

Van Heyeti 
CYBERPARK’ı 
Ziyaret Etti!
18 Temmuz 2019 Perşembe günü 
gerçekleşen ziyarette KOSGEB Van 
Müdürü, KOSGEB Muş Müdürü, KOSGEB 
Bitlis Müdürü, Doğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı yetkilileri ile Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve 
Muş Alparslan Üniversitesi temsilcileri 
bulunuyordu.

Bilkent TTO ile birlikte gerçekleştirilen 
görüşmede Bilkent CYBERPARK tarafından 
sunulan teknopark hizmetleri ve düzenlenen 
girişimcilik programları aktarıldı. Yapılanma 
aşamasında olan proje ve fikirlerle ile ilgili 
olarak görüşler bildirilerek bilgi alışverişinde 
bulunuldu.
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BİLKENT TTO
www.tto.bilkent.edu.tr 

Hukuk 
Fakültesi’ne 
Avrupa Birliği 
Projesi
Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Gülüm ÖZÇELİK, “Avrupa ve Uluslararası 
Göç Hukuku” başlıklı projesiyle Avrupa 
Komisyonu’ndan Jean Monnet Modül 
desteği almaya hak kazandı. Dünya 
çapında toplam 1315 başvurudan 
desteğe layık görülen 251 proje 
içerisinde yer alan Modül, göç hukukuna 
ilişkin lisans ve lisansüstü düzeydeki 
dersler ile ulusal ve uluslararası bilimsel 
toplantıları kapsıyor. 

Göç olgusunun hukuki boyutlarına ilişkin 
bilimsel araştırma ve tartışma ortamı yaratmayı 
hedefleyen ve üç yıl sürecek olan proje 
kapsamındaki dersleri başarıyla tamamlayan 
öğrencilere Jean Monnet Modül sertifikası da 
verilecek. Proje ayrıca, Bilkent Üniversitesi’nin 
Avrupa Birliği destekli ilk hukuk projesi olma 
özelliğini taşıyor.

28 Haziran 2019 tarihinde Birleşik 
Krallık Ankara Büyükelçiliği iş 
birliği ile düzenlenen etkinlikte, 
Newton - Katip Çelebi Fonu 
program koordinatörü Aslı 
AKÇAYÖZ, Bilkent Üniversitesi 
ve diğer üniversitelerden 
katılan akademisyenlere detaylı 
bir sunum yaptı ve sorularını 
yanıtladı. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet 
Volkan ATALAY ve Prof. Dr. Rengül 
ATALAY’ın Newton - Katip Çelebi Fonu 
kapsamında fonlanan projeleri ile ilgili 
deneyimlerini paylaştığı toplantının 
sonucu olarak, 2019 yılında İngiltere - 
Türkiye iş birliklerinin ve Newton - Katip 
Çelebi Fonu kapsamındaki projelerin 
artırılması öngörülüyor.

Newton - Katip 
Çelebi Fonu 
Bilgi Günü

28 Haziran 2019, Bilkent Üniversitesi EA 409
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Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
düzenlenen, Devlet Destekleri Bilgilendirme 
Toplantısı 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirildi.

Sanayi ve tarım yatırımları, girişimcilik, Ar-Ge, dış 
ticaret, sosyal güvenlik gibi yoğun başvuru alan ve en 
çok sorulan devlet destekleri ve yatırım teşviklerine 
ilişkin en doğru kaynaklardan bilgilendirme yapılması 
hedeflenen toplantıda; ilgili kurum ve kuruluşların 
yetkilileri tarafından sunumlar yapıldı. 

Destek ve teşvik unsurları, ilgili kurum-kuruluşlar ile 
destekler hakkında bilgi almak isteyenlerin bir araya 
geldiği toplantıya Bilkent TTO olarak biz de katıldık.

Devlet Destekleri Bilgi Günü

TÜBİTAK tarafından 1513 Teknoloji Transfer 
Ofisleri Destekleme Programı kapsamında ilk 5 
yılı, yani “Kurumsal Kapasite Geliştirme” evresini 
başarıyla tamamlayan Bilkent TTO; 2. aşama olan 
“Hedef Odaklı Büyüme” desteğini almak için 10 
Mayıs 2019’da TEMEG Yönetim Kurulu’na sunum 
yaptı. 

Bu sunumda TTO’nun 5 yıllık destek süresindeki 
gelişimini, elde edilen çıktıları ve sağlanan destek ile 
oluşturulan altyapı ile takip eden 5 yıldaki büyüme 
planı TEMEG Yürütme Kurulu’na sunuldu. “Hedef Odaklı 
Büyüme Aşaması”nda Bilkent TTO’nun desteklenmesi 
hususu, Yönetim Kurulu önerisi sonrasında Başkanlık 
onayı ile karara bağlanarak, Bilkent TTO önümüzdeki 5 yıl 
için de destek almaya hak kazandı.

Bilkent TTO’da 2. 5 
Yıllık Destek!

29 Nisan 2019, Başkent Öğretmenevi, Ankara
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CTIS Ödül Töreni 2019

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi 
ve Bilişim Sistemleri Bölümü’nün (CTIS) 
14 Mayıs 2019 tarihinde 22.’sini organize 
ettiği ödül törenine katıldık. 

Tören kapsamında başarılı öğrencilere 4 
farklı kategoride ödüller verildi. SAP, Argela, 
Connected2Me, Ekinoks, ETC Türkiye, Etiya, 
Havelsan, Jotform, Netaş, SeoZeo, Valensas, 
Cisco, GFDS, DELL EMC, MICROSOFT ve 
Oracle’ın sponsorluğunda verilen ödüller ile 
öğrencilerin sanayi ile ilişkilerinin ilk adımları 
atılmış oldu.14 Mayıs 2019, Bilkent Üniversitesi, Ankara

CS FAIR 2019

13 Mayıs 2019, Bilkent Otel, Ankara

İ. D. Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar 
Mühendisliği Bitirme Projeleri 
Fuarı CS FAIR 2019; 13 Mayıs 2019 
tarihinde Bilkent Otel’de bu sene 
de büyük ilgiyle gerçekleşti.

Savunma sanayiinden, sağlık alanına kadar geniş bir yelpazede öğrenci 
fikirlerinin ilgilileriyle buluşarak 46 proje fikrinin tanıtıldığı fuarda, 
öğrenciler tarafından üretilen birçok proje çeşitli ödüller almaya hak 
kazandı.

TTO olarak bizim de hazır bulunduğumuz fuar; Open Business Software 
Solutions, Milsoft, Havelsan, ESEN Sistem Entegrasyon, ANTE GRUP, 
STM, Commencis, HUAWEI, Vestel, Deloitte, NURD, T2 ve Bilkent 
CYBERPARK’ın sponsorluklarında gerçekleşti.
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ODTÜ Tasarım 
Fabrikası 
Kapanış 
Etkinliği’ne 
Katıldık

17 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ Tasarım 
Fabrikası’nda düzenlenen 2019 Bahar 
Dönemi Kapanış Etkinliği’ne Üniversite 
Sanayi İş Birliği ekibi olarak katıldık.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin farklı 
bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin 
firmaların ihtiyaçlarına çözümler geliştirmek 
amacıyla gerçekleştirdikleri birbirinden ilginç 
proje sunumlarının ardından; kapanış kokteyli 
esnasında katılımcılar diğer projelerin de 
prototip ve posterlerini inceleme fırsatı buldu.

ÜSİMP TTO 
Çalıştayı
Teknoloji transfer ofislerinin güncel 
sorunlarını tartışmak, çözüm önerileri 
geliştirmek ve TTO’lar arasındaki iş 
birliğini güçlendirmek amacıyla 16 Mayıs 
2019 tarihinde Ankara Sanayi Odası’nda 
düzenlenen TTO’ların Fikri Mülkiyet 
Haklarının Yönetimi ve Lisanslama 
Çalıştayı’na katıldık.

Çalıştay kapsamında Performans Odaklı Destek 
Sistemi, FMH Lisans Süreçlerinin Hukuki Alt 
Yapısı, TÜBİTAK ARDEB FMH Uygulamaları, 
TTO’lara Nitelikli Personel Temini (RTTP, MYK, 
EuKTS vb.), yeni açılan 1513 çağrısı gibi konular 
değerlendirilirdi. 

TÜBİTAK-TEYDEB Teknoloji Transfer 
Mekanizmaları Destekleme Grubu (TEMEG) 
ekibinin de yer aldığı çalıştayın; TÜBİTAK 
Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın 
da katıldığı öğleden sonraki oturumunda 
TTO çalışanları tarafından derlenen görüşler 
değerlendirilerek, çözüm önerileri geliştirildi.

16 Mayıs 2019, ASO, ÜSİMP ÇALIŞTAYI, Ankara

17 Mayıs 2019, ODTÜ Tasarım Fabrikası, Ankara
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28 Mayıs 2019 tarihinde TÜBİTAK Feza 
GÜRSEY toplantı salonunda gerçekleştirilen 
Eurostars Roadshow Bilgi Günü etkinliğine 
katıldık. 

Etkinliğe EUREKA Sekreteryası’ndan davetli olarak 
katılan konuşmacı David DELAITI; Eurostars-2 
programının yapısı, başvuru koşulları, değerlendirme 
süreci ve değerlendirme kriterlerini tüm detayları ile 
katılımcılara aktardı. 

EUREKA Ulusal Proje Koordinatörlüğü tarafından da 
Eurostars programının ulusal koşullarının anlatıldığı 
program, Eurostars proje başvurusunda dikkat 
edilmesi gereken önemli hususların vurgulandığı 
kapanış oturumuyla sona erdi.

Çeşitli Sektörlerden Firmalarla 
Görüşmelerimiz Sürüyor!
Geçtiğimiz dönemlerde de olduğu gibi, gerek 
Bilkent CYBERPARK gerekse ülkemizin farklı 
bölgelerinde yer alan firmalarla tanışma 
ziyaretlerimize düzenli olarak devam ediyoruz. 

16 Nisan 2019 tarihinde Bilkent CYBERPARK’ta yer 
alan Artı Boyut, 21 Mayıs 2019 tarihinde merkezi 
Bursa’da yer alan SANKO Holding’e bağlı İSKO Dokuma 
İşletmeleri, 22 Mayıs 2019 tarihinde yine  Bilkent 
CYBERPARK’ta yer alan CBBS, 29 Mayıs 2019 tarihinde 
halihazırda üniversitemizle iş birliklerini sürdüren ve 
Bilkent CYBERPARK’ta yer alan Pulse Craft firmaları ile 
görüşmeler gerçekleştirdik.  

Bilkent CYBERPARK’ta yer alan KİMOLA firması ile 
Bilgisayar Mühendisliği akademisyenlerimizden Dr. 
Öğretim Üyesi Hamdi DİBEKLİOĞLU’nu 18 Haziran 
2019 tarihinde akademik iş birliklerini görüşmek üzere 
bir araya getirdik. Ülkemizin ilk kamu Ar-Ge merkezi 
olma niteliği taşıyan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(TPAO) ile 19 Haziran 2019 tarihinde bir tanışma 
toplantısı düzenleyerek olası akademik iş birliği konularını 
değerlendirdik.  19 Haziran 2019, Bilkent Üniversitesi KKB Toplantısı, 

Ankara

EUROSTARS Roadshow Bilgi Günü 

28 Mayıs 2019, Eurostars Roadshow Bilgi Günü, Ankara



13. Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği 
(KÜSİ) Koordinasyon Toplantısı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine 
edilen Kamu Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) 
Çalışma Grubu 13. Koordinasyon Toplantısı, 20-21 
Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi 
ev sahipliğinde Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ankara KÜSİ Çalışma Grubu üyesi Bilkent TTO 
Direktörü Dr. A. Hakan ÖZDEMİR’in de bulunduğu 
toplantıda, Türkiye KÜSİ Stratejisi Eylem Planı kapanışı 
ve KÜSİ Çalışma Grubu 2019 Yılı 6 aylık faaliyetlerin 
değerlendirilmesi yapıldı. “İyi Uygulama Örnekleri” ile 
ilgili bilgilendirme yapılan toplantının sonunda 14. KÜSİ 
Koordinasyon Toplantısı’nın 16-17 Ocak 2020 Tarihinde 
Şanlıurfa’da yapılmasına karar verildi. 

Toplantı, Türkiye’de üretim yapan General Mobile 
firmasının akıllı telefon üretimine ilişkin üretim 
süreçlerinin yakından incelendiği teknik ziyaret ve 
bilgilendirme sunumuyla sona erdi.

20.06 2019, Istanbul Üniversitesi KÜSİ Toplantısı, Istanbul

21.06 2019, General Mobile- KÜSİ Toplantısı, Istanbul

Bilkent CYBERPARK’ta Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Hakları Eğitimi Verdik

5 Temmuz 2019 Cuma günü Bilkent 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nden 
Fikri Haklar Uzmanı Esra AYHAN ÇAKIR 
taradından, BİGG MARKA kapsamında fikri 
ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim 
verildi.

5 Temmuz 2019, CYBERPARK

Eğitime; fikrin korunma türleri, patent ile 
faydalı model arasındaki farklar, buluş sahibi-
başvuru sahibi ilişkisi gibi temel konular ile 
başlandı. Ardından, girişimciler için önemli 
bir konu olan patent literatür taraması ve 
örnek patentlerin incelenmesi konuları 
örneklerle anlatılarak,  ulusal ve uluslararası 
başvurularda dikkat edilmesi gereken 
noktalar üzerinde duruldu. 

Eğitimin ikinci kısmında; marka tescili, 
tescilden doğan haklar, marka çeşitleri ve 
lisanslanma gibi herkes tarafından merak 
edilen konular işlendi. 

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, 
katılımcıların tecrübe ettikleri olaylar da ayrı 
ayrı ele alınarak yorumlandı. 



Bilkent Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri
İş Dünyası ile Harika Projeler 
Geliştiriyor
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Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencilerinin 
ülkemizin seçkin kuruluşları ile işbirliği 
içinde gerçekleştirdikleri sanayi odaklı 
bitirme projeleri büyük ilgi çekiyor. Farklı 
sektörlerden, konunun uzmanları tarafından 
üniversiteye önerilen projeler ürün, yöntem, 
hizmet, karar destek sistemi geliştirme, Ar-
Ge, tasarım, prototip oluşturma gibi birçok 
konuyu kapsıyor.

Projeleri gerçekleştiren son sınıf öğrencileri, yaklaşık 
8 aylık bir sürede tamamlanan çalışmalardan 
büyük deneyim elde ediyor. Akademik ve sanayi 
danışmanlarının desteğinin önemli olduğu bu 
çalışmalarda bir yandan üniversite-sanayi iş birliğinin 
yelpazesi genişlerken, diğer yandan şirketler 
gelecekte birlikte çalışacakları mühendislere daha 
verimli yöntemlerle kendini tanıtabilmekte ve aday 
mühendislerini daha yakından tanıyabilmekteler. 

Sürecin sonunda her bölüm yaptığı  “Sanayi Odaklı 
Bitirme Projeleri Fuarı” ile öğrencilerinin yaptıkları 
işleri sergilerken aynı zamanda mezuniyet başarılarını 
da kutluyor. 

Projeler ile ilgili görüşmek ve bu sürece dahil 
olmak isterseniz; Bilkent Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Üniversite-Sanayi İş Birliği Bitirme Projeleri 
Koordinatorü ile iletişime geçebilirsiniz. 

yesime@bilkent.edu.tr 



ŞİRKET

ARÇELİK

METEKSAN 

ASELSAN 

ROKETSAN

VESTEL

VESTEL

ARÇELİK

ARÇELİK

METEKSAN 

KAREL

ASELSAN 

HAVELSAN

ASELSAN 

ROKETSAN 

ATLASUS

HAVELSAN

METEKSAN 

ASELSAN 

GRUP ADI

CookAR

MWIRMap

Boz-Jam

Pix2Ang

EpochAl Drive

AGU

Laund-e

MesHome

LocInCampus

ULTRA TRACKER

specTRe

Acoustic Beamvision

HopCom

Launch Tracker

RETMAP

AcousTrack

GPS Spoofiver

GyPSy

PROJE ADI

Artırılmış Gerçeklik Destekli Pişirme Asistanı

Kızılötesi Lazerle 2 Boyutlu Kimyasal Konsantrasyon Çıkarımı

Geniş Bantlı Frekans Atlamalı Dağınık Spektrum (FADS) Sinyallerin 
Tespiti ve Karıştırılması

Jet Kanat Açılarının Görüntü İşleme Metotları ile Ölçülmesi

Otonom Araç Uygulamaları

Akıllı Görüntüleme Uzmanı

Ev Tipi Çamaşır Toplama Robotu

BLE Mesh Ağı ile Akıllı Ev

Kampüs İçi Yerel Konumlandırma  Sistemi

Ultra Geniş Bant (UWB) Teknolojisini Kullanarak İç Mekan Konum Takibi

Android İşletim Sistemi Üzerinde Türkçe Çevrimdışı Konuşma Tanıma

Eş Zamanlı Çoklu Konuşma Tespiti

Çift Kanallı 1 Km Mesafede İHA/Yer Arası Haberleşme Modülü

Otomatik Takip Telemetri Anteni

SLAM Tekniği ve İHA Görüntüleri Kullanılarak Gerçek Zamanlı Haritalama

Akustik Tabanlı İHA Tespit Sistemi

GPS Alıcı ve Aldatıcı Uygulaması

GPS Aldatma Teknikleri ile İnsansız Hava Araçlarının Aldatılması

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER VE İŞ BİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR
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1. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAYİ ODAKLI BİTİRME PROJELERİ VE FUARI

Savunma Sanayi Başkanı Sn. Prof. Dr. İsmail DEMİR, 
projeler ve süreç hakkında olumlu görüşlerini iletirken. 

Toplam 118 öğrencinin görev aldığı, 8 şirketle iş birliği içinde 
gerçekleştirilen 18 projede, projelerin Ar-Ge yetkinliği ve 
kapsamı sektörden ilgili uzmanların çok dikkatini çekti. 
Projeler yapılırken akademik danışmanın, sanayi danışmanın, 
asistanların ve koordinatörlerin konuya ilgisi yüksekti. 

10 Haziran 2019 tarihinde Mithat ÇORUH Amfi’de başlayan, 
katılımın yüksek seviyede olduğu etkinlikte açılış konuşmasını 
yapan Savunma Sanayi Başkanı Sn. Prof. Dr. İsmail DEMİR; 
öğrencilerin yaptığı bu çalışmaların ülkemiz ve şirketler için 
öneminden vurgu ile bahsetti. Katılımcılar fuaye alanlarında 
sergilenen çalışmalara yoğun ilgi gösterdi. 

http://ee.bilkent.edu.tr/fuar/



Bilkent Endüstri Mühendisliği Bölümü, ülkemizde “Sanayi Odaklı Bitirme 
Projeleri”nin temellerini atan bölümdür. 31 Mayıs tarihinde, yaklaşık 450 
katılımcıyla büyük ilgi uyandıran Proje Fuarı, youtube üzerinden de canlı 
yayınlanarak uluslararası düzeyde paylaşıldı.  

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün düzenlediği 17. Proje Fuarı ve 
Yarışması’nda bu yıl, farklı sektörlerden 19 şirketle iş birliği içerisinde toplam 
23 projenin yapılması sağlandı ve projelerde 160 son sınıf öğrencisi görev 
aldı. 

Mezuniyet öncesinde iş hayatını deneyimleyerek yaşama şansını yakalayan 
gençler, ayrıca gelecekte çalışacakları şirketleri de yakından tanıma fırsatını 
buldular. 

  43 

2. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE FUARI VE YARIŞMASI

PROJE ADI

Depo Personeli Vardiya Planlaması

Yardımcı Sanayi Kısıtları Altında Dinamik Üretim Planı Oluşturulması

Ana Gövde Üretim Hattı için Ara Stok Seviyesinin Eniyilenmesi

Montaj Bandında Ürünlere Göre Değişkenlik Gösteren Eleman 
Sayısının Eniyilenmesi

Tedarik Zincirinin Performansını Geliştirme Odaklı Dinamik Üretim 
Seviyelendirme Sistemi Tasarımı

Hammadde Stok Yönetimi Karar Destek Sistemi Tasarımı

Depo Tasarımı ve Yönetimi için Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

Taktiksel Rota Planlama Karar Destek Sistemi Tasarımı

Üretim Çizelgeleme Karar Destek Sistemi Tasarımı

Milkrun Operasyonları için Araç Rotalama Sisteminin Geliştirilmesi

Yedek Parça Stok Miktarı İyileştirmesi

Müşteriye Özel Promosyon Stratejisi Belirlemeye Yönelik Etkin Karar 
Destek Modeli Tasarımı

Günlük Talep Tahmin ve Güvenlik Stoğu Belirlenmesi

Envanter Yönetim Sistemi için Tek Tuşla Karar Destek Aracı Tasarımı

Talep Tahmini ve Stok Eniyilemesi için Karar Destek Sistemi Tasarımı

Montaj Hattında Ara Stok Alanları ve Süpermarket Düzenlemesi

Satış Tahmini ve Emniyet Stoğu Belirleme Sistemi Tasarımı

Filtre Üretim Fabrikası için Makine Çizelgeleme ve Senaryo Yönetim 
Sistemlerinin Tasarımı

Ortak Kullanılan Malzemeler İçin Envanter Yönetim Sistemi Tasarımı

Vardiya Atamaları için Karar Destek Sistemi Tasarımı ve İş Gücü 
Eniyilemesi

Fabrika Yerleşim Planının Yeniden Düzenlenmesi

Bölümleme ile Özelleştirilmiş Tedarik Zinciri Stratejileri Geliştirilmesi

Sürücüsüz Araçlarla Araç Dağıtım Ağı Tasarlanması

YARIŞMAYA KATILAN PROJELER VE İŞ BİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

ŞİRKET

A101 YENİ MAĞAZACILIK

ARÇELİK BULAŞIK MAK. İŞL.

ARÇELİK BUZDOLABI İŞL.

BSH

BSH

COCA COLA İÇECEK

DHL

DHL

ECZACIBAŞI ARTEMA

ERKUNT TRAKTÖR

ERKUNT TRAKTÖR

ETİ GIDA

ETİ GIDA

FORD OTOSAN

GSK

NUROL MAKİNA

ORS

PHILSA

ROKETSAN

TEPE BETOPAN

TEPE HOME

UNILEVER TÜRKİYE

INFORMS YARIŞMA PROJESİ 
(GENERAL MOTORS)

Proje çalışmalarına katkısı büyük olan 
Projeler Koordinatörü Yeşim GÜLSEREN’e 
10. Yıl Onur ve Teşekkür Plaketi takdim 
edildi. 

https://w3.ie.bilkent.edu.tr/emfuar/
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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Makine Mühendisliği Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri 
Fuarında toplamda 14 adet tasarımı ve prototip üretimi gerçekleştirilen proje 
sergilenmiştir.. Yaklaşık 350 kişinin katıldığı organizasyon 11 Haziran 2019 tarihinde 
Merkez Spor Salonunda yapılmıştır. 100’den fazla öğrencinin aktif katılımla projelerini 
sergiledikleri fuar, teknolojik ürün ve ar-ge yetkinliği yüksek projelerle sektörün de  ilgisini 
çekmektedir. Her geçen yıl proje talepleri artarak devam etmekte öğrenciler projelerini 
büyük bir motivasyonla tamamlamaktadırlar. 

3. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE FUARI

PROJE ADI

Kanser Terapisi için Tek Hücreleri Canlı Tutabilen 
İnkübatör Cihazı

Vinç Entegreli Yedek Lastik Mekanizması

Hedefe GPS Kullanmadan Giderek Faydalı Bir Yük 
Bırakan İHA

Yorulma Testleri için Tahribatsız Kaput Kaldırma / 
İndirme Mekanizması

CNC Mini Torna

Forkliftler için Hidrolik Süpürge Ataşmanı

Ölçeklendirilmiş Limanda Çekici Dorse 
Kombinasyonunun Otonom Sürüşü

Çift Döner Kanatlı Model Uçak

Yarı Otonom Arazi Keşif Aracı

Faz Farkı Değiştirilebilir Kontrol Tahrik Sistemi

Kreş Dönemindeki Çocukların Kullanabileceği Robotlar

Rulman Aşınma Performansı Test Cihazı

Açık Alan Hedef Hareket Simülatörü

Yaprak Yaylı Bükülme Yataklı Robot Kol Eklemi

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER VE İŞ BİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

ŞİRKET

HANAY ARAŞTIRMA GRUBU

NUROL MAKİNA SANAYİ

ROKETSAN

TÜRK TRAKTÖR

FNSS

GALEN GRUP

FORD OTOSAN

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ROKETSAN

ROKETSAN

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU

ARÇELİK

ASELSAN

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

https://me.bilkent.edu.tr/?page_id=5099
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GET IN THE RING

Get in The Ring Türkiye Finalistleri 
Berlin’de Ülkemizi Temsil Etti!
Uluslararası bir yarışma olan ve Türkiye’de 3. kez Bilkent CYBERPARK ev sahipliğinde 
6 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen Get in the Ring (GITR) etkinliğinin yerel 
kazananları, AtarLabs ve Altosec oldu. 

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ana 
partnerliğinde ve Karel altın sponsorluğunda, 
Siber Güvenlik alanında faaliyet gösteren 8 firma 
ringde Berlin’e gidebilmek için mücadele etti. 
Global Final’de Türkiye’yi temsil etmeye hak 
kazanan AtarLabs ve Altosec firmaları, 16-19 
Haziran tarihlerinde, projelerini gelişmiş girişimcilik 
ekosistemine sahip olma yolunda ilerleyen 
Berlin’e açma fırsatı yakaladı. Endüstrinin merkezi 
konumunda olması sebebiyle de girişimciler için bir 
cazibe merkezi haline gelen Berlin, geniş yelpazede 
iş birlikleri ve yüksek yaşam kalitesi ile ön plana 
çıkıyor.    
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Global Final’de dünyanın dört bir 
yanından 150’ye yakın finalistin 
katılımıyla gerçekleşen GITR, ilk gün 
katılımcı ülkelerden yerel yarışmacılarının 
kendilerini tanıtması ile başladı. 
AtarLabs ve Altosec farklı oturumlarda 
gerçekleşen bire bir görüşmeler yaparak 
networklerini geliştirme ve olası iş 
fırsatlarını değerlendirme fırsatını 
buldu. Kullandıkları endüstrinin gelişim 
planlanması ve başa çıkmaları gereken 
zorluklara dair katıldıkları eğitimlerin 
ardından, potansiyel müşterilerileriyle 
ve dünyanın her yerinden gelen 
yatırımcılarla bire bir görüşmelere 
devam ettiler. İkinci gün Berlin inovasyon 
ekosistemini daha yakından tanımaları 
için Berlin İnovasyon Turu’na çıkarılan 
girişimcilerimiz, ülkedeki gelişmeler ve 
yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi 
oldu. 

Atarlabs ve Altosec, onlarca yatırımcı 
ve potansiyel müşteri eşleştirmeleri 
sayesinde firmalarını ve ürünlerini 
tanıtma fırsatı yakalamanın yanı sıra 
diğer girişimcilerin başarı hikayelerinden 
de ilham alarak, programdan en verimli 
şekilde faydalandı. Avrupa pazarına 
açılmak için ilk adımlarını başarılı bir 
şekilde atan Atarlabs ve Altosec, 
program sonrası memnuniyetlerini dile 
getirdi.

GITR Ankara CYBERPARK 2019  
Heavy-Weight 1.si Atarlabs, Nurettin 
ERGİNÖZ

Küresel pazarlara teknoloji ihraç etmeyi hedefleyen 
Türkiye’nin lider siber güvenlik üreticisi olarak 
AtarLabs üniformasıyla bu heyecan verici etkinliği 
bizzat tecrübe etme ve birbirinden başarılı 
girişimlerle ringde fikir münazarasına girme imkanı 
bulduk. 

Türkiye’de ringden şampiyon olarak ayrıldığımız 
GITR’in global müsabakaları için Bilkent CYBERPARK 
ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile birlikte 
Berlin’e gittik. Burada hedeflediğimiz bir çok noktaya 
da başarıyla ulaştık. Kendi alanımızda küresel bir 
sahneye çıkacak ve aynı zamanda Türkiye’yi temsil 
edecek olmanın heyecanını yaşadık. 

Türkiye’nin siber güvenlik alanında bir marka 
olabileceğini ve Türk mühendislerimizin siber 
güvenlik alanındaki yeteneklerini dünyaya kanıtlamak 
istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız artarak devam 
edecek.

GITR Ankara CYBERPARK 2019  
Middle-Weight 1.si Altosec, Kadir ERDOĞAN

Altosec Bilişim A.Ş. olarak, Türkiye elemelerinde 
finale kalarak katılmaya hak kazandığımız bu 
etkinliğe, girişimci firmaların yanı sıra onlarca 
yatırımcı firma ve teknoloji ve inovasyon arayışındaki 
büyük firmalar da katıldı. Bilkent CYBERPARK ve 
Türkiye Siber Güvenlik kümelenmesi destekleri 
ile katıldığımız etkinlikte, 20’ye yakın Teknoloji 
Firması ve yatırımcı ağı temsilcisi ile görüşme fırsatı 
yakaladık. 

Temaslarımızın önemli kısmı teknoloji merkezleri 
veya büyük operatör temsilcileri ile oldu. Deutsche 
Telekom, Hollanda - The Hague (Department of 
Urban development), European Space Agency, 
Maersk gibi kurumların temsilcileri ile ürünümüz 
hakkında görüşmeler yaptık ve daha detaylı teknik 
görüşmeler yapmak üzere randevulaştık. Şu an 
üzerinde çalışmakta olduğumuz kullanıcı davranış 
analizlerinden tehdit tespiti ile ilgili yapay zeka 
modülü oldukça ilgi çekti. 

Tamamen yerli sermaye ile kurulmuş genç 
firmamızın öncü fikirleri ve geliştirmekte olduğu 
teknolojilerle dünya devi sayılabilecek firmalarda 
bıraktığı etki, Türkiye’nin zaman içinde siber güvenlik 
alanında alabileceği lider rolünü açıkça gösterdi.
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FİRMALARIMIZDAN

ARKSIGNER

www.arksigner.com

Özlem KAHRAMANER
Kurucu

ArkSigner Özlem KAHRAMANER ve Yasin KAHRAMANER tarafından 
2015 yılında Ankara’da kuruldu. İlk olarak 7,5 m2’lik bir Regus ofisinde 
faaliyete başlayan firma şu anda, Bilkent CYBERPARK’ta merkez, 
İTÜ Teknopark’ta ve San Francisco’da birer şube olmak üzere üç 
lokasyonda, toplam 15 personel ile hizmet veriyor. ArkSigner geliştirdiği 
“Akıllı Yormayan Kimlik Doğrulama” ve “Mobil Dostu Engelsiz Elektronik 
İmza” çözümleriyle Türkiye’de 1 milyondan fazla bireysel kullanıcıya, 
100’den fazla kurumsal müşteriye ve toplam sayısı 3.200’ü geçen 
kullanıcı kurum ve kuruluşa hizmet vererek; yerli ve millî fintek ve siber 
güvenlik çözümleriyle fark yaratıyor.

ArkSigner olarak, merkeze son kullanıcıların ihtiyaçlarını koyarak; güvenlikli, kullanımı 
kolay, kullanıcıların bilgisayar okuryazarlığı ne olursa olsun, e-dönüşümün temeli 
ve hizmet erişimi için engelleri kaldıran, doğal çözümler sunmayı amaçlıyoruz. 
Uluslararası ürünler ve standartları baz alarak geliştirdiğimiz “Akıllı Yormayan 
Kimlik Doğrulama” ile akıllı kimlik doğrulama ve engelsiz elektronik imza çözümleri 
sunuyoruz. Bu çözüm T.C. Kimlik Kartı ve e-imza gibi kullanımı zor teknolojilerle 
entegre çalışarak, kullanımı son kullanıcılar için kolaylaştırıyor; minimum gereksinim 
ve en güvenli şekilde internet üzerinde kurumsal hizmetlere erişmelerini sağlıyor. 
Uygulama; geleneksel kimlik doğrulama yöntemlerinin aksine “şifre kullanmadan, 
sadece kullanıcı adını yazış şeklinden” kimlik doğrulayan davranışsal biyometri 
çözümünü de entegre ediyor. Bu çözümle kişilerin klavye ve fare kullanımlarını ileri 
düzey yapay zeka ile analiz ederek, kimliklerini %99 hassasiyette doğrulayabiliyoruz.

Türkiye’deki Java ve .NET kurulumunu gerektirmeyen, C++ tabanlı olan ve 
Windows’un yanında Mac OS X, Ubuntu ve Pardus işletim sistemlerini destekleyen 
tek çözüm olan benzersiz “Mobil Dostu Engelsiz Elektronik İmza” ile son 
kullanıcıları Java kurulumundan kurtararak; hızlı, kolay, güvenli ve standartlara 
uygun e-imza atmalarını sağlıyoruz. Bu çözüm web ve masaüstü uygulamalarında 
son derece hızlı e-imza atılmasını sağlayarak; Android ve iOS kütüphaneleri 
sayesinde kullanıcıların özel kart okuyucularla CAdES, PAdES ve XAdES türünde 
her türlü belgeyi imzalayabilmelerini sağlıyor. Nisan 2018’den beri T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nda belgeler EBYS ortamında ArkSigner’ın entegre ettiği 
kart okuyucularla, 5070 sayılı kanuna uygun nitelikli e-imzalar ile imzalanıyor. 
Yöneticilerimiz, KamuSM’nin T.C. Kimlik Kartlarına yükledikleri nitelikli e-imzalarını da 
kullanarak diğer kartlara göre 2 kat daha hızlı e-imza atabiliyorlar. Kullanıcı kurum 
ve kuruluşlar arasında T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, AFAD, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Noterler Birliği, EÜAŞ ve TSE, Ziraat Bankası, Halkbank ve 
Kuveyttürk sayılabilir. Ayrıca Türkiye’de inovatif Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
yazılımları tarafından da tercih ediliyoruz.

Global pazarda Akıllı Kimlik Doğrulama ürünlerimizi sunabilmek için bu yıl açtığımız 
San Francisco ofisimizde, oradaki banka ve finansal kuruluşlara çözümlerimizi 
sunuyoruz. Ayrıca Avrupa pazarına girmek için kabul aldığımız Portekiz merkezli 
Web Summit’e startupın bir üst seviyesi Beta olarak katılacağız. Global kimlik 
doğrulama pazarında çalışan firmalardan en az 200 adet müşterisi olan firmalar 
Gartner Raporu’nda değerlendirmeye alınıyor. Biz de en kısa zamanda 200’den 
fazla müşteriye akıllı kimlik doğrulama çözümlerimizi ulaştırarak bu raporda 
“teknoloji öncüleri” sınıfında yer almayı hedefliyoruz. San Francisco üzerinden 
NewYork ve San Francisco’daki pek çok banka ve finansal kuruluşa çözümlerimizi 
ulaştırmayı; Hollanda ya da İngiltere merkezli olarak da Avrupa’ya çözümlerimizi 
sunmayı planlıyoruz. 2023 yılı itibari ile hedefimiz yıllık 20 Milyon Dolar ihracat 
yapmak. 
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BAROKSOFT
Baroksoft 2019 yılında son kullanıcı pazarına 
özel ürünler geliştirme motivasyonu ile Bilkent 
CYBERPARK yerleşkesinde kuluçka firması olarak 
faaliyetlerine başladı. Firmamız üniversite-sanayi 
iş birliğine dayalı finans sektörü özelinde Ar-Ge 
faaliyetlerine odaklanarak, FinAAP (Finansal 
Analiz ve Algoritma Platformu) ürünü üzerinde 
çalışmalarını sürdürüyor.

FinAAP projesi ile yatırımlarını finansal piyasalarda 
değerlendirmeye çalışan küçük yatırımcılara özel 
hizmetler sunulması hedefleniyor. Söz konusu hizmetlerde 
istatiksel yöntemler ve veri madenciliğine dayalı analizler 
kullanılarak, portföy yönetimi konusunda bireysel 
asistanlık hizmeti sunulması amaçlanıyor. Ayrıca günümüz 
finansal piyasalarında her geçen gün ağırlığı artan 
algoritmik işlem yöntemlerinin, kodlama bilmeksizin küçük 
yatırımcılar tarafından kolay bir şekilde uygulanabilecek 
olması, platformun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

2019 sonu itibariyle piyasaya çıkması planlanan 
platformun ilk fazı için Türkiye’deki çeşitli aracı kurumlar 
ile iş birliğine gidilerek yasal mevzuatlar konusunda altyapı 
çalışmaları yürütülüyor. Platformun ikinci fazında dünya 
genelindeki pek çok finansal piyasaya (Borsa, Forex, Coin 
vb.)  hizmet verilmesi hedefleniyor.

FinAAP projesi dışında, 2019 Nisan ayı itibariyle PDF 
tabanlı çözümler konusunda dünya çapında isim yapmış 
iText firması ile iş birliği yaparak, Türkiye ve yakın ülkelerde 
PDF üretimi odaklı yazılım projelerine de başladık. 
Projelerimizde doküman, fatura ve rapor dahil her türlü 
PDF çıktı üreten sistemler ile iText ürünlerini birleştiren ara 
hizmetler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Bankacılık, Kamu ve 
Telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere çok çeşitli 
müşteriye hizmet veriyoruz.

Erdem IŞILDAR
Kurucu

www. baroksoft.com
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BNCOOL
Modern soğutma teknolojileri konusunda uzman olan 
BNCool Ltd. ; zorlu soğutma gereksinimleri için hızlı, 
uygun maliyetli, verimli ve güvenilir soğutma çözümleri 
sunuyor. BNCool olarak temel uzmanlık alanımız faz 
değişimi temeline dayanan “ısı borusu – heat pipe” 
ve “buhar odası – vapor chamber” bazlı elektronik 
ekipman soğutma uygulamalarıdır.

Elektronik teknolojisindeki performans artışının önündeki en 
önemli sorunlardan biri soğutma gereksinimidir. Elektronik 
devreleri daha minik hale getirmek, onları çok daha küçük 
hacimlere sığdırmaya çalışmak teknolojinin bitmeyen Ar-Ge 
faaliyetidir. Giderek küçülen devrelerin ürettiği yüksek miktardaki 
ısı akılarının bertaraf edilmesi en kritik tasarım problemlerinden 
biridir. Modern, yüksek performanslı, teknolojinin sınırlarındaki 
bu elektronik bileşenler elektronik tasarımcıların rüyalarını 
süslerken, öte yandan mekanik ve termal tasarımcılar için 
kabus haline geliyor. Zira bu yeni yongalar, transistörler çok 
büyük miktarda güç tüketip ısı üretiyorlar. Bu teknoloji harikası 
bileşenlerin performansından hakkıyla faydalanabilmek için, 
öncelikle en geniş termal otoban üzerinden bu ısı akısını 
uzaklaştırmak gerekiyor. Özellikle askeri uygulamalarda, zorlu 
çevre koşulları gereksinimleri nedeniyle çoğu durumda sızdırmaz 
yapılar kaçınılmaz. Genellikle, çalışma ortam sıcaklıkları ticari 
ekipmanlardan daha yüksek. Ayrıca RFI/EMI amaçlı yalıtım da 
önemli bir tasarım kriteri. Tüm bu kısıtlamalar ve gereksinimler 
soğutma tasarımını çok daha karmaşık, çok daha zor hale 
getiriyor.

Isı boruları, küçük hacimli, yüksek ısı iletkenliği sağlayan, çok 
etkili soğutma bileşenleridir. Bakır ve/veya alüminyum bazlı 
iletim soğutmalı yapılar ısıl tasarımınız için çözüm getirmiyorsa 
ve/veya ağırlık/hacim bütçeleri aşılıyorsa; sıvı soğutmanın risk 
ve karmaşıklığına girmek istemiyorsanız, ısı borusu bazlı bir 
tasarım ideal bir çözüm. Isı borularının ısı aktarımı için ek bir güç 
ve bakım gerektirmemesi, yüksek güvenilirliği önemli avantaj 
sağlıyor. Isı boruları, iletim soğutma sistemlerinde büyük metal 
yapıların yerini alarak hafif, küçük tasarımlar sağlıyor. 

BNCool, soğutma açısından kritik elektronik kart, modül, birim 
ve sistem seviyesi uygulamaya özel anahtar teslimi faz değişimi 
bazlı mekanik-ısıl çözümler sağladığı gibi halen bu ürünleri 
standartlaştırmaya yönelik Ar-Ge faaliyetlerini de sürdürüyor. 

Mehmet BÖNCÜ
Kurucu ve Genel Müdür
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HAMLE RF
Yüksek teknoloji ve inovasyona dayalı ürünlerin küresel 
ticaret ve ekonomik gelişmede öneminin artmasıyla, 
ileri teknoloji ürünlerde ülkemizin ithal ürün bağımlılığını 
azaltma ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü 
artırma hedefleriyle kurulan Hamle RF, 2019 yılı başında 
Bilkent CYBERPARK’ta faaliyetlerine başladı. 

Telekomünikasyon teknolojileri son dönemlerde hızla gelişiyor 
ve çığır açıcı konseptler bu teknolojiler içinde kendine yer 
buluyor. Telekomünikasyon sektöründe gelişmekte olan teknoloji 
konularından en önemlisi sayılabilecek 4.5G altyapısı ülkemizde 
kurularak hizmet vermeye başladı. 5G konusundaki çalışmalar 
ise Türkiye’de ve tüm dünyada devam ediyor. RF birimler ve 
antenler, bu teknolojiler için en önemli bileşenlerden. Bu birimler 
Türkiye’de büyük oranda yurtdışından temin edilerek, yerlilik 
– millilik oranı açısından düşük bir seyir gösteriyor. Hamle RF, 
öncelikle bu duruma bir çözüm sunmak adına kurularak iş 
dünyasına adım attı.

Hamle RF’in ana faaliyet alanları savunma sanayi ve 
telekomünikasyon sektörüdür. Bu alanlarda gerekli olan faz 
kaydırıcı, güç bölücü (power divider), bağlaştırıcı (coupler), 
çiftleyici/çoklayıcı (diplexer/multiplexer) vb. RF birimler ile 
antenlerin tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmek; 
tasarım ve ölçüm konularında danışmanlık hizmeti vermek 
ve bu konularda yerlileştirme – millileştirme faaliyetleri 
Hamle RF’in öncelikli iş kollarıdır. Bu özellikleriyle Hamle 
RF, ASELSAN tarafından gerçekleştirilen 4.5G 8XPOL Baz 
İstasyonu Anteni Geliştirme projesinde görev almakta olup 
proje kapsamındaki çeşitli RF birimlerin geliştirilmesi ve 
tasarımlarıyla ASELSAN’ın önemli alt yüklenicilerinden biri 
konumundadır. Firma kurucumuz, aynı zamanda ASELSAN eski 
personeli olup geliştirilen ilk yerli ve milli baz istasyonu anteni 
olan 4.5G 4XPOL Baz İstasyonu Anteni projesinde ASELSAN 
bünyesinde RF Donanım Tasarım mühendisi olarak da görev 
almıştır. RF birimlerin Ar-Ge faaliyetlerine ek olarak sinyal işleme 
algoritmalarının geliştirilmesi ve masaüstü yazılımlar da Hamle 
RF’in ilgi alanlarındandır.

Mottosu “Türkiye’nin Teknoloji Hamle’si” olan Hamle RF, bu 
hedefe ulaşmak adına ürün ve hizmet portföyünü kısa sürede 
genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca portföye dahil edilen ürünlerin 
seri üretiminin yapılması ve seri üretim için gerekli altyapı ile 
tesis yatırımlarının gerçekleştirilmesi de Hamle RF için öncelikli 
hedefler arasında. Bu hedefler doğrultusunda Hamle RF, 
elektronik teknolojilerinde ülkemizin üst düzeylere taşınması, 
ihracat oranının arttırılması ve yerli-milli ürün skalasının 
genişletilmesini kendisine ilke ediniyor. Hamle RF, bu ilkelerine 
dayanarak çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. 

www.hamlerf.com

Caner ASBAŞ
Kurucu
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Mayıs 2017 tarihine kurulan Harp Savunma 
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., savunma 
sanayiinde faaliyet gösteren ana entegratör 
firmalara mekanik tasarım, yapısal analizler 
ve elektronik soğutma tasarım ve analizleri 
alanında hizmet vererek başladığı yolculuğuna, 
millileştirme kapsamında geliştirdiği ürünler ve 
yarattığı markalar ile devam ediyor. 

Harp Savunma; savaş uçağı, insansız hava aracı 
ve helikopterler için yerli ve yabancı müşterilerine 
aviyonik cihaz mekanik yapıları, kara konuşlu radarlar, 
tank gibi kara araçları ve deniz platformları için 
elektronik cihaz mekanik yapıları ve cihaz kabinleri 
geliştirerek müşterilerinin hizmetine sunuyor. Hava, 
kara ve deniz platformlarına yönelik, zorlu ortam 
şartlarına karşı elektronikleri koruyan ve elektroniklerin 
beklenen performansta çalışmasını sağlayan mekanik 
yapı tasarımları konusunda uzman olan Harp 
Savunma, sektörde edindiği tecrübe ve bilgi birikimi 
ile, kendi ürünlerini geliştirmeye başladı. 

Elektronik modüllerin cihaz içerisine montajı sırasında 
kullanılan, yüksek mukavemetli ve düşük ısıl dirençli 
bir mekanizma olan VİKİLİT, yurtiçi firmalar tarafından 
kullanılmaya başlandı. Şimdiye kadar tamamı 
yurtdışından temin edilen bu mekanizmaların öncelikle 
yurtiçi ihtiyaçları karşılaması, devamında da yurtdışı 
pazara sunulmasını hedefleyen Harp Savunma, müşteri 
taleplerine göre özelleştirilmiş VİKİLİT ürünlerini de 
kısa sürelerde tasarlayıp üretebiliyor. 

Elektronik cihazların platforma montajında kullanılan 
Hapis vida ailesi de Harp Savunma’nın geliştirdiği ve 
yurtiçi firmalar tarafından kullanılmaya başlanan bir 
ürün grubudur. VİKİLİT ve Hapis vida ürünleri için 
Türk Patent enstitüsüne faydalı model ve tasarım 
başvurularında bulunulmuştur.

HARP SAVUNMA

www.harp.com.tr

Mehmet YENER
Kurucu, Teknik Yetkili



  53   53 

OTONOM
Mayıs 2012’de kurulan Otonom Teknoloji; robotik, elektronik ve 
yazılım alanlarında multidisipliner bir mühendislik ve teknoloji 
firması olarak, Bilkent CYBERPARK bünyesinde insansız ve 
otonom sistem çözümleri geliştiriyor.

Havadan hafif tekniği üzerine uzmanlaşan tek Türk firması ve dünyadaki 
birkaç firmadan biri olarak; platformlarımıza entegre edilen faydalı yükün 
özelliğine göre (kamera, baz istasyonu, radar, akustik sensör, haberleşme 
rölesi vb.) sınır güvenliği, keşif-gözetleme-istihbarat, kritik tesis güvenliği, 
haberleşme, arama-kurtarma, tarım gibi pek çok kullanım alanı için sistem 
seviyesi çözümler geliştiriyoruz. 

Tasarım ve üretim kabiliyetleri kendi bünyemizde olan başlıca insansız hava 
platformlarımız su damlası formuna sahip DORUK ile küresel forma sahip 
DOLUNAY aerostat platformları (yere bağlı balon sistemleri) ve TETRON 
yere bağlı dron çözümümüzdür.

Aerostat platformlarımız; havadan hafif helyum gazı ile irtifa kazanır, 
aerodinamik olarak uygun gövde tasarımları ve yüksek rüzgar dayanımı 
sayesinde havada 7/24 kesintisiz görev yapar. Aerostat tasarımcısı ve üreticisi 
rolü ile geliştirdiğimiz yere bağlı dron çözümümüz; herhangi bir döner kanatlı 
dronu yere kablo ile bağlı hale getirerek, dronun kısıtlı batarya süresinden 
bağımsız olarak kesintisiz uçuş imkanı sağlar. Her iki çözümümüzde de 
yüksek dayanımlı tether kablosu yer-hava birimleri arasında kesintisiz güç ve 
karıştırmaya tam dayanıklı veri aktarımı sağlamaya yarar.

Maliyet etkin, taşınabilir, hızlıca göreve hazır hale getirilebilir sistemler 
tasarlayan firmamızın en önemli özelliği terzi usulü ürün geliştirme 
yaklaşımına sahip olmasıdır. Aerostat sistemlerimizi kullanılacak faydalı 
yük ve çıkılacak irtifa gibi kullanıcı gereksinimleri uyarınca, farklı hacimlere 
sahip olacak şekilde tasarlayıp üretiyoruz. Bu süreçte, insansız hava araçları 
ile ilgili geniş kütüphanemizi, test ve deneme verilerimizi ve gelişmiş 
algoritmalar içeren analiz araçlarımızı kullanıyoruz. Yeni tasarım ve üretimin 
yanısıra, hizmet alımı yöntemiyle Otonom Teknoloji bünyesindeki aerostat/
dron platformları ve personel ile süreli ihtiyaçlar için kullanıcıya hizmet 
verebiliyoruz. 

2019 yılı içerisinde;

DORUK aerostat ailesinin bir ferdi, Türkiye hudutlarında sınır güvenliği 
görevini üstlenecek. 460 metreküp hacmindeki bu balon sistemi aynı 
zamanda hacim olarak Türkiye’de üretilen en büyük hava platformu olacak.

DOLUNAY aerostat ailesinin bir ferdi ise, güvenilirliği ve maliyet etkinliği 
sayesinde ideal bir hava hedefi sistemi olarak görev yapacak.

Platformlarımızın hali hazırdaki kullanımı savunma, havacılık ve tarım 
sektörlerinde olup, kısa vadede ise rakip yabancı sistemler gibi sivil 
sektörlerde yeni kullanım alanları yaratmayı hedeflemekteyiz. Hedeflerimiz 
doğrultusunda, gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki alternatif ürün ve 
platform kullanıcılarının, bu maliyet etkin çözümler hakkında farkındalık 
sahibi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların yanısıra; yabancı 
rakiplerimizin neler yaptığını yakınen takip ediyor, kullanıcı geri dönüşlerini ve 
ihtiyaçlarını analiz ederek platformlarımızın daha kullanıcı dostu olması için 
her gün yeni fikirler geliştiriyoruz.

Ece ZIRAMAN
İş Geliştirme ve Sözleşmeler 
Yöneticisi

www.otonomteknoloji.com
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www.rekrom.com

Altuğ UÇAR
Genel Müdür

REKROM 
OPTOELEKTRONİK
REKROM Optoelektronik 2019 yılı Mart ayında 
savunma, havacılık, medikal, otomotiv gibi 
sektörlere optik tasarım özelinde bilgi üretmek ve 
uluslararası piyasalarda rekabetçi, son teknoloji 
ürünler ortaya çıkartmak mottosuyla kuruldu.

REKROM Optoelektronik firmasının amacı termal ve gece 
görüş sistemleri, lidar, arayıcı başlık, yüksek büyütmeli 
kamera geliştirilmesi gibi stratejik ve milli kritik savunma 
sanayi projeleri başta olmak üzere; optik konusunda 
dışa bağımlılığı azaltmak ve dolayısı ile yerli katkıyı 
artırarak tasarım, imalat ve entegrasyon konularında 
müşterilerine anahtar teslimi çözümler sunmaktır. Henüz 
yeni kurulmasına rağmen kuruluşundan bir ay sonra 
METEKSAN Savunma, Temmuz 2019’da da TÜBİTAK ile 
imzaladığı 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 
sözleşmeleri ile çalışmaya hayatına hızlı bir başlangıç 
yapan firmamızın başarısının ardında; büyük çoğunluğu 
savunma sanayii özelinde 12 yılı aşkın tecrübeye sahip 
ekibi bulunuyor.

Veri transferinde elektriğin yerini ışığın almaya başlaması, 
çevremizdeki kamera sayısının ve aydınlatmaya 
verilen önemin artması değerlendirildiğinde, optiğin 
hayatımızdaki öneminin giderek artacağını söyleyebiliriz. 
Fakat ne yazık ki ülkemizde oldukça ihtiyaç olmasına 
rağmen optik konusunda lisans düzeyinde eğitim veren 
bir kurum bulunmaması, nitelikli personelin yetişmesini 
zorlaştırıyor. 

REKROM, 1512 Teknogirişim kapsamında Optik Tasarım ve 
Aydınlatma Analizi Yazılımı Projesini başlattı. Bu yazılım 
REKROM personelinin tecrübelerine ek olarak, birlikte 
çalıştığı akademisyenler ve sektörün duayenlerinden aldığı 
destekle birlikte toplamda 30 yıllık bir bilgi birikiminin 
ürünü olarak, Türkiye’nin ilk optik tasarım yazılımı olacak. 
Geliştirilecek yazılımın eğitim aracı olarak kullanılması 
ve sonucunda optik konusunda kalifiye insan gücü 
yetiştirilmesi hedefleniyor.

REKROM’un Optik tasarım sektörüne kattığı bir diğer 
katma değer ise Türkiye’nin ilk ve tek optik tasarım 
portalı olan “Optiktasarim.com”. Bu portalda optiğe 
dair her konuda bilgi alabilecek, gelişmeleri takip 
edebilecek, akademik düzeyde eğitim notları ve faydalı 
bağlantılar bulabilecek, sorularınızı konunun uzmanlarına 
yöneltebilecek ve projelerinize destek alabileceksiniz. 
“Optiktasarim.com” optik alanını öğrenciler, araştırmacılar, 
mühendisler, iş adamları kısacası herkes için erişilebilir 
kılmayı ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı kendine amaç 
ediniyor. 



BİZ’DEN

Bilkent CYBERPARK Girişimcilik, İş Birliği ve Teknoloji Transferi 
(GİTT) Birimi Girişimcilik Programları Lideri İmran GÜRAKAN, 
Birim Müdürü görevine atandı. 

Raporlama, Veri Analiz Birimi Yöneticisi Tufan ÖZCANLI ise, 
Operasyon Destek Hizmetleri Birim Müdürü görevine atandı.

Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Tebrikler
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Simülatör
Sistemleri

Oyun &
Simülasyon

Görsel
Sistemler

Savunma,
Havacılık & Uzay

Simülasyon Sistemleri ve Savunma Yazılımlarında
Etkin Çözümler

simsoft_bt simsoftbt simsoftbt simsoft_bt

www.simsoft.com.tr
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IOT MÜHENDİSLİK BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YAZILIM

İRONSİS BİLİŞİM LTD. ŞTİ.

YAZILIM

OL MÜHENDİSLİK VE OTOMASYON 
SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

OTOMASYON, TARIM, ROBOTİK

OPTOKROM OPTOELEKTRONİK MÜH. 
SİSTEM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

MÜHENDİSLİK, DANIŞMANLIK

PANERATECH BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

YAZILIM

QUALPOS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
VE İNOVASYON A.Ş.

YAZILIM

AHMET ERTUĞRUL KOLAĞASIOĞLU

YAZILIM

BAE SYSTEMS MAI TURKEY 
HAVA SİSTEMLERİ A.Ş. 

HAVACILIK, UÇAK, YAZILIM

DOGMA MEDYA VE BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YAZILIM

TESLAKOM BİLİŞİM VE 
TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TELEKOMÜNİKASYON

HILITE OPTOELEKTRONIK 
TEKNOLOJILERI LTD. ŞTİ. 

MANYETİK, OPTİK İMALAT

HEARTSAPİENS MEDİKAL 
TEKNOLOJİ A.Ş.

BİYOTEKNOLOJİ

GAİS SİBER GÜVENLİK 
TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

SİBER GÜVENLİK

ARAMIZA YENİ KATILANLAR
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