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BAŞYAZI

Değerli TArGeT okuyuculArı;
İnsanlık için zor bir yılı geride bıraktık. Hiç şüphesiz, 2021 yılı için çok şey söylenebilir. 
Teknopark İstanbul özelinde değerlendirmem gerekirse, gücümüzü ve yetkinliğimizi 
sınadığımız, çareler ürettiğimiz bir yıl oldu diyebilirim. Bugüne kadarki süreci 
değerlendirdiğimizde yerleşkemizdeki firmalar, girişimcilerimiz ve yönetimimizle 
birlikte iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum.

Bu süreçte firmalarımız, geliştirdiği sağlık ürünleri ile dikkat çekerken, küresel 
ölçekte yatırımların azalmasına rağmen yatırım alan girişimcilerimiz oldu. 
Firmalarımız, taşınabilir mekanik solum cihazından milli holter cihazına, koruyucu 
bio malzemelerden güvenli yaşam yazılımlarına kadar çok geniş bir yelpazede 
sağlık sektörüne destek vermeye devam ediyorlar. Aynı şekilde savunma sanayii 
ekosistemi de yüksek teknoloji geliştiren firmalarımız ile birlikte yetkinliğini ve 
yerliliğini ispatlamış oldu. Örneğin Baykar, ASELSAN, Arçelik ve Biosys şirketleri, kısa 
sürede yerli solunum cihazını geliştirdiler. Diğer taraftan geliştirilen yerli COVID-19 
tanı kitleri, hijyen ve sağlık ürünleri sağlık sektörümüzün yetkinliğini gösteren diğer 
başarılı örnekler oldu.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu ürünleri kendi imkanlarımızla temin etmemizin 
yanında yeni bir ihracat kalemi de oluşturulmuş oldu. TİM verilerine göre, yılın ilk 11 
ayında sadece COVID-19 ürünleri ihracatı 780 milyon dolara ulaştı. Toplamda 1726 
firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Yeni bir ihracat alanının oluşmasında firmaların 
son yıllarda önceliğe aldığı Ar-Ge çalışmalarının büyük katkısı oldu. 

Yeni dönemde firmaların  
start-up’lara olan ilgisini daha da 
artıracağına inanıyorum. Bu açıdan 
yeni yılda da Teknopark İstanbul 
Yönetimi olarak önceliğimiz, 
yerleşkemiz içindeki girişimcilerimizin 
potansiyelini her platformda anlatmak 
ve iş birliklerini artırmak olacak. 
Kuluçka binamızın açılış hazırlıklarını 

tamamlıyoruz, küresel ölçekte bir kuluçka merkezi olacak bu tesiste 5 bin m2 
kapalı alanda ofisler, etkinlik alanları, siber güvenlik laboratuvarları, temiz odalar 
ve mekanik/elektronik atölyeler yer alacak. Odak sektörlerimizde milli teknoloji 
geliştirme noktasında girişimcilerimize büyük katkı sunacağız. 

ABD’nin aralık ayında ülkemiz ve savunma sanayiimize karşı aldığı yaptırım kararı 
aslında sektörümüzü, yatırımlarımızı ve iş birliklerimizi daha da hızlandıracak. 
Ülke olarak, ambargolar karşısında ortaya koyduğumuz milli başarılar, tarihin 
sayfalarında yer alıyor. Teknopark İstanbul olarak Savunma Sanayii Başkanımız 
Prof. Dr. İsmail Demir’in öncülüğünde, ulusal çıkarlarımız çerçevesinde tam bağımsız 
savunma sanayii hedefimize ulaşmak için mücadelemizi sürdürmeye devam 
edeceğiz. 

Ülke olarak, ambargolar karşısında ortaya 
koyduğumuz milli başarılar, tarihin sayfalarında 

yer alıyor. Savunma sanayiimize yönelik ambargo 
girişimleri, gelecekte daha büyük başarılara 

imza atmamızı sağlayacaktır.

Teknopark İsTanbul  
Genel Müdürü
Bilal TOPÇU
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"TekNoPArk iSTANBul, Geleceğe kATMA Değer kATıyor"

youNG BuSıNeSS HuB ProGrAMı iÇiN iMZAlAr ATılDı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih 
Kacır, 6 Kasım 2020 tarihinde 
Teknopark İstanbul’u ziyaret etti 
ve Teknopark Genel Müdürü Bilal 
Topçu ile görüşmelerde bulunarak 
teknopark firmaları ve yürütülen 
projeler hakkında bilgi aldı. 
Genel müdürlükteki görüşmenin 
ardından Mehmet Fatih Kacır, 
teknopark firmalarından 
SGN’nin ürettiği elektrikli aracı 
inceleyerek araç hakkında 
firma yetkililerinden bilgi aldı. 
Ardından Accenture, Yongatek ve 
Enginsoft firmalarını ziyaret etti 
ve kurumların yetkilileri ise bir 
araya geldi; yürüttükleri projelerin 
detaylarını öğrendi. Teknopark 
İstanbul ziyareti kapsamında TRT 
Radyo 1’de yayınlanan Dijital 
Hayat programına da konuk 
olan Mehmet Fatih Kacır, T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
teknoparklara sağladığı 
destekleler ve dijital dönüşümün 
hızlandırılması konusunda 
açıklamalar yaptı.
Programın Teknopark İstanbul 
yerleşkesi içinde gerçekleştirilen 
300. baskısına konuk olan 
Kacır, açıklamalarında dijital 

dönüşümün altını özellikle çizdi. 
Rekabetin ve küreselleşmenin 
hızla arttığı 21. yüzyılda dünyada 
söz sahibi ülkeler arasında yer 
almak için dijital dönüşümün 
şart olduğunu ancak bunun 
kesinlikle yerli ve milli imkanlarla 
yapılması gerektiğini kaydeden 
Kacır, ithal edilen dönüşümün 
dijital bir maske olacağını 
vurguladı. Dijitalleşme ve ileri 
teknoloji üretimi noktasında 
teknoparkların önemini 
belirten Mehmet Fatih Kacır, 
Teknopark İstanbul’un örnek 
çalışmalarına da değindi: 
“Teknopark İstanbul; Ar-Ge 
çalışmaları, binlerce personeli 
ve ürettiği ürünlerle Türkiye’nin 
dijitalleşme alanındaki yerli ve 
milli hamlelerinin somut bir 
göstergesidir.”
Kacır, Teknopark İstanbul’un 
insan kaynağının gelişimine 
de katkı sağladığını dile getirdi 
ve şöyle dedi: “Buradaki 
mühendislerimizin yüzde 41’ini 
30 yaş altı gençler oluşturuyor. 
Bir nevi kampüs görevi 
gören Teknopark İstanbul, 
geleceğin katma değerli olarak 
şekillenmesinde de rol oynuyor.”

Teknopark İstanbul ile Islamic 
Cooperation Youth Forum (ICYF) 
arasında “Young Business Hub” 
programı çerçevesinde iyi niyet 
protokolü imzalandı. Program, 
İslam İş Birliği Teşkilatı üye ülkeleri 
arasında genç girişimcileri ve 

girişimciliği desteklemek amacıyla 
gerçekleştiriliyor. Young Business 
Hub programı ile genç girişimciler 
Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi 
Cube Incubation’ın sağladığı altyapı 
olanaklarından ve mentorluk 
desteklerinden faydalanabilecek.

Teknopark İstanbul ziyaretinin ardından, yerleşke içinde gerçekleşen TRT 1 
programı Dijital Hayat’a konuk olan Mehmet Fatih Kacır, Teknopark İstanbul’un 
önemine değindi. Teknopark İstanbul’un yerlileşme hamlesi ve teknolojik gelişimin 
yanında geleceğin gençlerini yetiştirmede de büyük rol üstlendiğini kaydeden Kacır, 
yerleşke için kampüs benzetmesinde bulundu.
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Teknopark İstanbul; İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğiyle 
yürütülen TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Destek Programı kapsamındaki "BİGG Cube 
Incubation" projesi ile 31 uygulayıcı kuruluş arasından destek almaya hak kazandı. 
TÜBİTAK’ın yenilik ve teknoloji tabanlı iş 
fikri sahibi girişimcilere 200 bin TL hibe 
desteği verdiği, 1512 BİGG Teknogirişim 
Sermayesi Desteği Programı'nın birinci 
aşama faaliyetlerinin yürütüldüğü ve 
desteklendiği, BİGG Cube Incubation 
projesiyle birlikte; akıllı ulaşım, temiz 
teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, 
iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi 
yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme 
alanlarında iş fikri olan girişimcilere 
iş fikirlerinin geliştirilmesi, fikir ve 
ortaya çıkacak ürünün doğrulanması, 
performans analizlerinin yapılması, 
iş planlarının değerlendirilmesi ile 
birlikte girişimcinin her alanda ihtiyaç 
duyacağı eğitimler ve mentorluk 
desteği verilecek. Programa; daha önce 
Teknogirişim Sermayesi ya da TÜBİTAK 
1512 desteği almamış, herhangi bir 
şirkette ortaklığı bulunmayan, bir 
yıl içinde mezun olabilecek lisans 
öğrencileri, yüksek lisans ile doktora 
öğrencileri ve son mezuniyetinin 
üzerinden 10 yıl geçmemiş mezunlar 
başvurabiliyor.

BİGG Cube Incubation projesiyle 
girişimciler; Cube Incubation’da 
ücretsiz ofis, şirket kuruluş 
masraflarının karşılanması, psikolojik 
danışmanlık, yatırıma hazırlık ölçümü, 
girişimcilik yetenek ölçümü, mevcut 
durum ve strateji analizlerinden 
yararlanırken; Teknopark İstanbul’un 
sunacağı geniş network sayesinde 
de çeşitli şirketlerle görüşme imkanı 
bulacak ve derin teknoloji tabanlı 
geliştirmeler yapan girişimler ile aynı 
ekosistemde çalışmalarını hayata 
geçirebilecek. Girişimciler ayrıca 
patent desteği alabilecekleri gibi dijital 
medya ve PR çalışmaları kapsamında 
sunulan desteklerden de rahatlıkla 
yararlanabilecek. Ayrıca, ıslak/kuru 
laboratuvar ve temiz oda kullanımı 
gibi çok fazla altyapı imkanını BİGG, 

girişimcilerinin hizmetine sunuyor.
Birinci grup eğitimlerine 16 Kasım 

tarihinde başlandı. Temel Girişimcilik 
eğitimi ile başlayan programda; İş 
Modeli Canvas, Gelir Modeli Tasarımı-
Fiyatlandırma, İş Planı Eğitimi, Ürün-
Teknoloji Yönetimi ve Ürünleştirilmesi, 
Muhasebe Finans ve Mali Tablolar, 
Rekabet Analizi ve Rekabetçilik Eğitimi, 
Tasarım Odaklı Düşünme, Ekip Kurma 
ve Yönetme ve Sunum Teknikleri 
eğitimleri verilerek, 21 Aralık’ta ikinci 
grup eğitimlerine geçildi.

15 Aralık’ta sona eren başvuru 
döneminin ardından seçilecek iş fikri 
sahiplerinin birinci aşama sonunda 
hazırladığı iş planı, Teknopark İstanbul 
tarafından onaylanırsa programın ikinci 
aşama başvurusu TÜBİTAK’a yapılacak. 
İş planları, TÜBİTAK tarafından 
yürütülecek ikinci aşama panellerinde 
değerlendirilecek. Bu aşamada destek 
almaya uygun bulunan girişimcilerden 
Teknogirişim Sermayesi Desteği’nden 
faydalanmak üzere şirket kurmaları 
istenecek. 

BiGG Cube Incubation projesi, 
şirketlerin kendini geliştirmesi hedefi 
doğrultusunda, üç dönem daha 
uygulayıcı kuruluş olarak faaliyet 
göstermeye devam edecek.

BiGG cuBe ıNcuBATıoN ProJeSi BAŞlıyor
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15 Aralık’ta sona eren 
başvuru döneminin 
ardından seçilecek iş fikri
sahiplerinin birinci aşama 
sonunda hazırladığı iş 
planı, Teknopark İstanbul
tarafından onaylanırsa 
programın ikinci aşama 
başvurusu TÜBİTAK’a 
yapılacak.
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BiGG+’DAN GiriŞiMcilere MeNTorluk DeSTeği 

cuBeTAlkS kAlDığı yerDeN DeVAM eDiyor

cuBe ıNcuBATıoN 2020 yılı 4. DÖNeM BAŞVurulArı SoNuÇlANDı

TÜBİTAK Mentor Arayüzü (BİGG+) 
desteği ile Doğu Marmara Yüksek 
Teknoloji Geliştirme ve Ticarileştirme 
Mentorluk projesinde girişimciler, 
eşleştirme yapıldıkları mentorlar ile 
birebir toplantılarına devam ediyor.
Proje kapsamında, Mentor Derneği 
ile Mentorluk Atölyesi 2-3 Kasım 
tarihleri arasında online eğitim 
olarak gerçekleşti. Mentorlere, Temel 
Mentorluk İlkeleri ve Mekanizması, 
Proje Geliştirme ve Yönetimi, Kurum 
Stratejisi ve Yenilik Yönetimi ile 
Teknoloji Yol Haritası başlıklı konular 
aktarıldı.

Cube Incubation, girişimcilik 
yolculuğunda ufuk açacak 
etkinliklerine kaldığı yerden devam 
ediyor. Koronavirüs pandemisi 
sürecinde ara verilen CubeTalks, 
dijital ortama taşınarak, cubeTALKS 
Live ismiyle çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi. Cube Incubation’ın 
aralık ayı cubeTALKS Live takviminde 
Hande Altun ile “Başarılı Girişimin 
Anahtarı: Entelektüel Sermaye”, 
Ömer Levent Gökçe ile “Senaryo 
Analizi ve Belirsizlik Dönemlerinde 
Karar Alma Süreçleri”, Ender Balcı 
ile “Girişimcilikte Risk Yönetimi” ve 
Necati Durkut ile “Profesyoneller için 
Dinamik Okuma ve Hafıza Teknikleri” 
konuları yer aldı. 

cubeTALKS Live etkinlikleri Cube 
Incubation’ın YouTube kanalı üzerinden 
canlı olarak gerçekleşiyor ve tekrardan 

izlenebiliyor. Etkinlikleri kaçırmamak 
için Cube Incubation YouTube kanalını 
takip edip bildirimleri açabilirsiniz.

Cube Incubation, 4. dönem girişimleri 
için web sitesi üzerinden aldığı 
başvuruları online olarak tamamladı. 
Başvurular sisteme düştükten 
sonraki hafta, başvuru sahipleri 
ile ön değerlendirme görüşmeleri 
gerçekleşti. Ön değerlendirmeden 
geçen girişimler, senede dört 

kez toplanan Kuluçka Başvuru 
Değerlendirme Komisyonu’na 
sunum gerçekleştiriliyor. 
Değerlendirme sunumlarının da 
online devam ettiği bu dönemde 25 
girişim, 23 Aralık Çarşamba günü 
Kuluçka Değerlendirme Kurulu’na 
sunumlarını yaptı. 



T T o  H A B e r l e r

10

TekNoloJi TrANSFer oFiSi, 
yeNi MArkASı, yeNi loGoSu Ve SloGANı ile DAHA GÜÇlÜ

Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer 
Ofisi (TTO), her geçen gün gelişen ağı, 
desteklediği projelerin sayısındaki artış, 
yerel ve global iş birliklerinin daha da 
güçlenmesi ile markasında ve logosunda 
değişikliğe gitme kararı aldı.

Bu değişimin; TTO’nun hedeflerine 
giden yolda destek olacağına, 
hizmetlerinin ve iş süreçlerinin daha iyi 
tanıtılacağına inanılmaktadır.

Yeni dönemde Connectto Teknoloji 
Transfer Ofisi;  Ar-Ge firmalarına ve 
girişimcilere “İş Birliği Geliştirme”, 
“Proje Geliştirme”, “Sınai Mülkiyet 
Hakları” ve “Kümelenme Destekleri” 
birimleri ile destek olmaya ve ekosistemi 
geliştirmeye devam edecek.

Teknoloji Transfer Ofisi; teknolojiyi 
değere dönüştürmek, iş birlikleri 
geliştirmek ve girişim ekosisteminin 
güçlenmesine katkı sunmak için 
yeni döneme yeni markası, logosu ve 
sloganı ile giriş yaptı.

CONNECTTO; TTO’NUN KURULUŞ AMACINI İFADE EDİYOR
Teknolojinin “değere” dönüşmesi 
için var olan potansiyel bilgi ve 
teknolojinin, önce harekete, sonra 
nesneye, ardından etkiye ve kuvvete 
dönüşmesi gerekir. Diğer bir deyişle, 
potansiyel teknoloji ancak nihai bir 
ürüne dönüştüğünde “katma değer” 
oluşturabilir. Connectto; sözlük 
anlamı ile bağlamak, birleştirmek, 
iletişim kurmak, devreye sokmak, 
köprü olmak, aracılık etmek gibi 
anlamları olan connect kelimesi 
ve TTO’nun birleşiminden 

oluşmaktadır. Bu anlamları ile  
tam olarak Teknopark İstanbul 
TTO’nun kuruluş amaçlarını ifade 
etmektedir.

TTO, Connectto olarak; kurulduğu 
günden bu yana oluşturduğu 
güçlü bağlar sayesinde projenin 
başlangıcından nihai ürüne uzanan 
tüm süreçler için köprü olmaya 
devam ediyor. Girişimcileri ve 
sanayiyi bir araya getirerek, yenilikçi 
fikirlerin ürünleştirilmesine olanak 
sağlıyor.



coNNecTTo, TekNoPArk iSTANBul FirMAlArıNıN 
AB ProJeleriNe liDerlik eDiyor
Connectto Teknoloji Transfer Ofisi, yurt 
içinde gerçekleşen çağrı, program ve 
destek sistemlerinin yanı sıra Avrupa 
Birliği teşvik programlarının çağrılarını 
sürekli takip ederek Teknopark 
İstanbul’da yer alan firmaları ve 
girişimcileri bilgilendiriyor. AB’nin 
açtığı çağrı başlığına uyan firmaları ve 
çalışmaları yönlendiriyor; konsorsiyuma 
dahil olmalarına yardımcı oluyor.

Bu kapsamda Connectto’nun destek 
olduğu OBSS firmasının MarTERA Call 
2020 çağrı başlığında proje partneri 
olduğu 1,5 milyon Euro bütçeli 

“cooperAtion unDerwater foR effIcient 
operATions vehICles (ADRIATIC)” projesi 
onaylandı. 

Connectto bu noktada, Avrupa Birliği 
teşvik programlarına sadece firmaları 
ve girişimcileri ile değil, Teknopark 
İstanbul yönetici şirketi olarak da 
uygun çağrılara proje koordinatörü 
veya partneri olarak başvurular 
gerçekleştiriyor. Bu kapsamda; COSME 
Clusters Go International, H2020 
INNOSUP ve Erasmus + KA3 çağrılarına 
başvurular yapıldı; değerlendirme 
aşamasının tamamlanması bekleniyor.
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Teknoloji Transfer Ofisi, Ar-Ge 
çalışmalarıyla Teknopark İstanbul’a 
değer katan firma ve girişimcileri 
desteklemeye ve ürün tanıtımlarında 
yardımcı olmaya devam ediyor.
Teknopark İstanbul’un geliştirilen, 
katma değeri yüksek ürünlerin 
korunması ve ticarileştirilmesi 
hedefinde önemli bir rol üstlenen 
TTO’nun gelişimine katkı sunduğu 
yedi firma, ISIF’20’den ödülle 
ayrıldı. Teknopark İstanbul’un bu yıl 
ikinci kez katıldığı beşinci İstanbul 
Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) bu 
sene sanal ortamda gerçekleştirildi. 
Fuardan ödülle dönen Teknopark 
İstanbul firmaları ve girişimcileri için 
Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal 

Topçu’nun da katılımıyla bir ödül töreni 
düzenlendi. Düzenlenen törende, 
Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle, iki 
altın, iki gümüş, üç bronz olmak üzere 
toplamda yedi ödül almayı başaran 
firmalara ödülleri takdim edildi.

ISIF’20’de Ödül Alan 
Girişimci Firmalar:  
l Altın madalya: Lightway - Reçineli ve 
fosforlu elektriksiz gece lambası 
l Altın madalya: 360Dunya - Sanal tur 
için geliştirilmiş cihaz seti 
l Gümüş madalya: Yongatek - Balık 
sayma makinesi ve sistemi 
l Gümüş madalya: Eurobotik - Yörünge 
kayıt kolu patenti 
l Bronz madalya: BacPolyzme – 
Biyolojik esaslı malzeme ve bunu 
üretme yöntemi 
l Bronz madalya: Gelecek Yazılım 
Mühendislik - Otomatik tüp tasnifleme 
cihazı için barkod okuma ünitesi  
l Bronz madalya: Akkoç Teknoloji 
Yazılım - İnsansız su altı robotu 

TekNoPArk iSTANBul FirMAlArı ıSıF'20’DeN 7 ÖDÜlle DÖNDÜ 
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ASelSAN yÖNeTiM kurulu BAŞkANı Ve GeNel MÜDÜrÜ

PROF. DR. HALUK GÖRGÜN
 "ASELSAN GLOBAL BOYUTTA 

ÖNEMLİ BİR MARKA"
Türkiye’nin savunma sanayiinde ortaya koyduğu yerli ve milli başarının önde gelen 
mimarlarından olan ASELSAN’ın yerli yabancı 24 iştiraki ile global boyutta önemli 

bir marka olduğunu ifade eden Prof. Dr. Haluk Görgün, “ASELSAN, sadece kendi ülke 
vatandaşlarının değil, dünyanın her yerinden insanların güvenliğine, yaşam kalitesine ve 

refahına katkı sunan küresel bir teknoloji firması olarak yoluna devam ediyor” diyor.

ürkiye savunma 
sanayiinin 
dinamolarından 
olan ASELSAN, 
Türkiye’nin yerli 
ve milli başarısının 
en önemli 

aktörlerinden biri. 45 yıllık birikimi ve 
tecrübesi ile savunma endüstrisinin 
liderliğini üstlenmiş olan firmanın 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, son 
yıllarda ortaya konan inovatif ve 
yenilikçi çalışmaların hem ASELSAN’a 
hem de sektöre önemli kazanımlar 
sağladığını ifade ediyor. ASELSAN’ın 
yerli yabancı 24 iştiraki ile birlikte 
global çapta bir markaya dönüştüğüne 
vurgu yapan Prof. Dr. Görgün, bu 
başarıyı dünyanın en prestijli ilk 50 
savunma sanayii firması arasına girerek 
taçlandırdıklarını söylüyor. 

Prof. Dr. Haluk Görgün, yeni 
iştiraklerin ASELSAN’a katacağı 
değerler, yeni yol haritası, savunma 
sanayii sektörünün ortaya koyduğu 
başarı ve bu başarıda firmanın 
sunduğu katkı ve ASELSAN’ın gelecek 
vizyonu hakkındaki sorularımızı 
yanıtladı.

T
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Sizinle beraber ASELSAN; ortaya 
koyduğu teknoloji, inovasyon ve 
yeni ürünlerin yanı sıra, yaptığı satın 
almalar ile de adından sıkça söz 
ettiriyor. Bu hamleler, ASELSAN’ın 
vizyon ve yol haritasının hangi 
kademesini oluşturuyor, devam 
edecek mi bu satın almalar?
ASELSAN, ülkemiz için milli ve yerli 
savunma teknolojileri geliştirip, üretme 
misyonu ile çıktığı yola, artık sadece 
kendi ülke vatandaşlarının güvenliğini 
sağlayan bir şirket olarak değil; dünyanın 
hemen her köşesindeki insanların 
güvenliğine, yaşam kalitesine ve refahına 
katkı sunan global bir teknoloji firması 
olarak devam ediyor.

İnsanlığa ve gezegenimize hizmet 
eden bir teknoloji firması olarak, kritik 
teknolojilerin gelişmesine katkıda 
bulunmak, yetenek ve birikimimizi yurt içi 
ve yurt dışında hem sivil hem de savunma 
sektörleriyle paylaşmak amacıyla ortaklık 
kurma çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

İştiraklerimizin sayısı, stratejik yol 
haritamıza paralel olarak son yıllarda 
önemli bir artış gösterdi. Yurt içinde 15 
ve yurt dışında 9 iştirakimiz ile yerel ve 
global boyutta önemli bir markayız artık. 

Yurt içi iştirak yatırımlarımız ile 
oluşturduğumuz sinerjiyle teknolojik 
birikimimizin ülkemize yayılması gibi 
bir misyon üstlenirken yurt dışı iştirak 
yatırımlarımızla da yabancı ülkelerle 
çeşitli iş birliği çalışmaları yürüterek 
ülkemizde geliştirilen teknolojinin dünya 

pazarlarına açılımına katkı sağlıyoruz. 
Geldiğimiz bu başarılı noktada, iştirak 
yatırımlarımızın ASELSAN’ın stratejik 
hedefleri ile uyumlu imkânlar oluştuğu 
sürece devam edeceğini de belirtmek 
isterim.

Bu arada ASELSAN, bir süredir 
hedeflerinden birini oluşturan ilk 50 
potasını aşma kısmını tamamladı. Bu 
yükselişte bu satın almaların nasıl bir 
payı bulunuyor?
Defense News dergisinin hazırladığı 
dünyanın ilk 100 savunma şirketi 
sıralamasında bu yıl en büyük 48. 
savunma sanayii firması olarak yer 

almak, her şeyden önce gurur verici. 
Önümüzdeki yıllarda, geliştirdiğimiz 
inovasyona dayalı çözümlerle ASELSAN’ı 
dünyada çok daha üst sıralara taşımak 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 

Son yıllarda hızla artan ihracatımızın 
bu listede üst sıralara yerleşmemizdeki 
katkısı yadsınamaz. Farklı büyüklüklere 
ve faaliyet alanlarına sahip iştiraklerimiz 
ile ürün ve çözüm çeşitliliği sağlarken, 
etkin bir koordinasyonla verimli bir 
şekilde yola devam edeceğiz.

Diğer yandan savunma sanayii, iş 
birliğinin, birleşme ve satın almaların 
en yoğun yaşandığı sektörlerden biri. 
Sektör ve rekabetçiliği açısından bu 
durumu nasıl okumak gerekiyor?
Yürüttüğümüz iştirak ve şirket satın alım 
faaliyetleri, öncelikli olarak ülkemizde 
yine sektörün gelişmesi ve teknolojik 
yeteneklerin ekosistem içerisinde 
paylaşımının artırılmasına yöneliktir. 
Dünyada ve birçok teknoloji alanında 
yaşananın aksine ASELSAN, şirket satın 
alım faaliyetleri ile kendisine rakip 
gördüğü firmaları bünyesine katmayı 
değil, bu firmaların geldiği teknolojik 
seviye ile ASELSAN olgunluğunu 
harmanlamayı hedeflemektedir. 
Sektörün gelişmesi, alt yüklenicilerin 
sayısında ve yeteneklerinde yaşanacak 
artış, yerlileştirme çalışmalarının devamı 
çok daha güçlü bir savunma sanayii 
oluşumuna katkı sağlayacaktır. 

Defense News’in hazırladığı dünyanın ilk 100 
savunma şirketi sıralamasında bu yıl en büyük 48. 

savunma sanayii firması olarak yer almak, 
her şeyden önce gurur verici.



k A P T A N  k Ö Ş k Ü

14

Başarılarınızdan biri de ASELSAN 
Konya Silah Fabrikası oldu. Fabrikanın 
ASELSAN’a ve Türk savunma ve 
havacılık sektörüne katkısının ne 
yönde olmasını bekliyorsunuz?
Konya’da 300 dönüm arazi üzerinde 
inşaatı tamamlanmakta olan ASELSAN 
Konya Silah Sistemleri şirketimize ait 
fabrikamız, ilk aşamada yaklaşık 60 bin 
metrekarelik Ar-Ge, tasarım, mühendislik 
ve üretim amaçlı kapalı alana sahip 
olacak şekilde planlandı. 

ASELSAN Konya Silah Sistemleri, 
Konya bölgesinde yer alan şirketlerin 
var olan yeteneklerinden azami 
ölçüde yararlanacak ve Konya’daki 
üniversitelerimiz ile tam bir iş birliği 
içinde çalışacak şekilde ekosistem 
oluşturacaktır. Fabrikamızın yeni nesil 
silah ve stabilize silah sistemlerinin 
yanı sıra savunma sanayii için özgün 
ürünlerin tasarlanacağı bir teknoloji 
üssü olmasını için çalışıyoruz. Türkiye’de 
üretilmeyen yeni nesil milli ve yerli 
silahların geliştirilmesi ile hem Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları yurt içi 
kaynaklardan sağlanmış olacak hem de 
silah sistemlerinin ihracatı için üçüncü 
ülkelerin muhtemel silah tehditleri gibi 
önemli bir engel ortadan kaldırılmış 
olacak. Bu adımın ülkemizin ihracatının 
artması açısından son derece olumlu 
sonuçlar doğurmasını bekliyoruz.

Ayrıca Fabrikamızın bulunduğu 
bölgede 2021 yılı başında 1,5 milyon 
metrekarelik alanda açılacak olan 
Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi sadece 
ASELSAN için değil; savunma sanayii, 
uzay ve havacılık endüstrisi için de önemli 
bir ekosistem oluşturacak. Konya’da 
beş farklı üniversitenin, farklı alanlarda 
makine, silah üretim altyapılarının olması 
bu ekosistemin hızlıca gelişebilmesi için 
önemli bir veri bizim için. ASELSAN ile 
çalışan firmaların bölgede yer kiralamaya 
yönelik girişimlerde bulunmaya 
başladıklarını biliyoruz. 

ASELSAN, 2020 yılını nasıl tamamladı? 
Yeni dönemde neler bekliyorsunuz?
Bu dönem ASELSAN açısından 
olumsuzlukların fırsata çevrildiği bir yıl 
oldu. Rakamlara baktığımızda, 2020 yılı 
9 aylık dönem sonunda 9,5 milyar dolara 
ulaşan bakiye, siparişimizin devamlılığına, 

yerlileştirme ve millileştirme çalışmaları 
kapsamında Ar-Ge harcamalarına ve 
yatırım harcamalarına ağırlık verdik. Bu 
doğrultuda geride bıraktığımız dokuz 
aylık dönemde bin 100 yeni istihdam 
oluşturmak üretim ve insan kaynağı 
gücümüzü daha da sağlamlaştırdık. 
Zorlu geçen bu dönemde sektörde sahip 
olduğu teknolojik liderlik misyonunu aynı 
zamanda yurt dışı pazarlara da taşıyan 
ASELSAN, 2020 yılının dokuz ayında 
toplamda 746 milyon dolarlık yeni sipariş 
aldı. 

Pandemi koşulları ile değişen 
ihtiyaçlar sonucunda ASELSAN, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımız ile Sağlık 
Bakanlığımız liderliğinde başlatılan 
milli solunum cihazı üretimine yönelik 
konsorsiyumun üyelerinden biri oldu. İlk 
etapta 5 bin cihaz üretilerek ülkemizin 
ihtiyacının karşılanması sağlandı. Cihazın 
dünyanın çeşitli ülkelerine ihracatı da 
devam ediyor. 

Önümüzdeki yıllar için, ASELSAN’ın 
kârlı büyümesini hem Türk savunma 
sanayisine hem de sağlık, enerji, 
finans gibi savunma dışı alanlara 
aktarmaya devam ediyor olacağız. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da bizlere gösterdiği 
hedeflere ulaşmak için çalışmalarımıza 
Savunma Sanayii Başkanlığımızın sevk ve 
idaresinde devam edeceğiz.

ASELSAN Türk savunma sanayii 
ekosistemi içinde nerede duruyor? 
ASELSAN yerli tedarikçi geliştirme 
noktasında neler yapıyor?
SaSaD verilerine göre Türk savunma 
sanayisi yıllık 11 milyar dolara yaklaşan 
cirosu ve 3 milyar dolara yaklaşan ihracatı 
ile her geçen yıl büyümeye devam ediyor. 
Örneğin, savunma sanayii ihracatı son bir 
yılda yüzde 40 oranında arttı. Sektörde 
2019 yılında toplam istihdam bir önceki 
seneye göre yüzde 10 artarak 70 bin kişiyi 
aştı.

Savunma sanayii ihracatı son bir yılda yüzde 40 
oranında arttı. Sektörde 2019 yılında toplam istihdam 
bir önceki seneye göre yüzde 10 artarak 70 bin kişiyi aştı.

9,5 
MİLYAR DOLAR  
2020 yılının 9 aylık bakiyesi

746 
MİLYON DOLAR  

2020 yılında 9 ayda 
alınan yeni sipariş

1.100  
2020’de oluşturulan 

yeni istihdam
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Biz de ASELSAN olarak 5 bine yakın 
Ar-Ge personeli olan 8 bin 500’ü aşan 
çalışanımız ile sektöre gururla liderlik 
ediyoruz. 45 yılı aşkın birikimiz ile Türk 
Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere 
tüm güvenlik unsurlarımıza çözüm 
üretmek için çalışıyoruz. Ana hedefimiz 
ürettiğimiz çözümlerin ve tasarım, üretim 
ve bakım dahil tüm süreçlerin milli ve 
yerli olarak gerçekleştirilmesidir. 

2008 yılında yüzde 33 olan yurt içi 
tedarikçilerden alım oranımızı 2020 
itibarıyla yüzde 65’in üzerine taşıdık. 
Çalışmalarımızı Milli ve Yerli Ürün 
Geliştirme Kurulu marifeti ile yürütmeye 
başladık. Bu kurulun, ithal ettiğimiz tüm 
ürünleri gözden geçirerek; teknolojik 
kritikliği, ihraç kısıtları, maliyet etkisi 
ve temin süresi gibi kriterleri göz önüne 
alarak öncelikli olarak milli ve yerli 
olarak temin edilmesi gereken ürünleri 
belirlemek gibi bir misyonu var.

Tedarikçilerimizle birlikte bir güç 
birliği şemsiyesi altında yürüttüğümüz 
millileştirme çalışmalarımız hız 
kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 
son 1-2 senede hazırladığımız 
millileştirilecek ürün broşürlerimize 
700’ün üzerinde başvuru aldığımızı 
paylaşmaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. Bu kapsamda yurt dışından 
yurt içine 101 milyon dolara yakın bir 
tutarı döndürdük.

ASELSAN olarak, başta savunma 

alanında olmak üzere Türkiye’nin 
teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi 
için çalışmaya devam edeceğiz. 
Sürdürülebilirlik hedefimiz doğrultusunda 
tedarikçi firmalarımızın da katkısı 
ile oluşturduğumuz bu yeteneğimizi 

dünya çapında satışa döndürmeyi ve 
Türkiye’nin 2023 ihracat ve büyüme 
hedeflerine destek olmayı amaçlıyoruz. 
ASELSAN olarak “Güven Veren Teknoloji” 
sloganımızı tedarikçi firmalarımızla birlikte 
“Güçlü ve Güvenilir Firmalarla Güven 
Veren Teknoloji” olarak kullanıyoruz. 
Kendi tedarik zincirimizi güçlendirdikçe, 
savunma sanayii ekosistemini 
güçlendirmeyi kendimize sorumluluk 
kabul ederek yolumuza devam edeceğiz. 

Türk savunma sanayiini 
global projeksiyon içinde nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Türkiye tam 
bağımsız savunma yolunda ne kadar 
yol kat etti? 
2019 yılı verileri baz alındığında, ülkemiz 
21 milyar dolara yakın bir savunma 
harcaması ile dünyada 15’inci sırada 
yer aldı. Sektörün bu harcamada 
payı son beş yılda iki katına çıkarak 
11 milyar dolar seviyesine yaklaştı. 
11’inci Kalkınma Planı kapsamında 
belirlenen 27 milyar dolarlık 2023 yılı 
savunma sanayii hedefi ile sanayimizin 
başarısının artarak devam edeceğini 
değerlendiriyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
belirttiği üzere, 2000 yılında ülkemizin 
savunma alanındaki ihtiyaçlarının 
sadece yüzde 20’si yurt içinden 
karşılanırken, 2020’de bu oran yüzde 
70’lere çıkmış durumdadır. 

"DEPREM TESPİT SİSTEMİMİZ MİDAS LİTERATÜRDE BİR İLK"
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) ile ASELSAN arasında 19.02.2020 tarihinde imzalanan 
“Gaziantep, Hatay ve Kilis İllerinde İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi 
Kurulumu İşine İlişkin” sözleşme kapsamında halkın; tüm afet 
ve acil durumlarda en hızlı ve etkili bir şekilde uyarılabilmesi 
amacıyla söz konusu illerde idare tarafından belirlenen toplam 
120 noktaya ikaz ve alarm sistemi kurulumu gerçekleştirildi. 
Söz konusu siren sistemlerinin Kırklareli, Iğdır ve Sinop illerine 
de tesis edilmesine yönelik bir sözleşme daha imzalandı. 

İkaz ve Alarm Siren Sistemi Projesi ile kazanılan tecrübe 
ve yetenek sayesinde önümüzdeki yıllar içerisinde tüm 
Türkiye çapında diğer illerin ve kurulum noktalarının da 
projelendirilerek, söz konusu sistemlerin kullanımının 
yaygınlaştırılması planlanıyor. Tesis ettiğimiz bu sisteminin, 
tsunami, deprem, vb. afet durumlarında da etkili bir şekilde 
kullanılabileceğini değerlendiriyoruz.

Ayrıca deprem tehdidine yönelik olarak siren sistemlerine 
entegre edilen, ASELSAN’ın yerli ve milli tasarımı olan MİDAS 
Fiber Optik Dağıtık Akustik Algılama Sistemi, depremin 
tespit edilerek halkın hızlı ve etkili bir şekilde yönlendirilmesi 
sağlanabilecek. 

Deprem literatüründe çok yeni olan bu teknolojinin 
kullanılması ve dünyada ilk defa ürünleştirilmesine yönelik 
MİDAS sistemleri ile yapılan ilk çalışmalarımızda başarılı 
sonuçlar alındı. Örneğin, son bir yılda Marmara Denizi'nde 
ve Elazığ’da meydana gelen depremlerin MİDAS sistemi 
ile tespitine yönelik yaptığımız analizlerde, MİDAS’ın 
konvansiyonel sismik sensörlere göre depremleri 2-3 saniye 
daha erken tespit edebildiği ve doğruluğunun oldukça yüksek 
olduğu görüldü. Deprem tespiti ve erken uyarı alanında MİDAS 
sistemi inovatif bir teknoloji olarak değerlendiriliyor ve bu 
yönde çalışmalara devam ediliyor.
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Bu tam bağımsızlık yolunda 
gerçekleştirilen milli ve yerli çalışmalarla 
mümkün olabildi. 11’inci Kalkınma 
Planı'nda “Silahlı kuvvetlerimizin ve 
güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını, 
sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde 
milli teknolojiler ve yerli imkânlarla 
karşılamak ve savunma ihracatını 
artırmak üzere savunma sanayii 
ekosistemini güçlendirmek ve savunma 
sanayiinde edinilen becerilerin sivil 
sektöre yayılımını sağlamak” amacı 
yer alıyor. Bu gelişmeler sonucunda 
dünyadaki savunma firmalarının 
sıralamasının yapıldığı Defense News Top 
100 listesinde 2010 yılında ülkemizden 
sadece bir firma varken 2020 yılında 
listede yedi firmamız yer aldı. 

ASELSAN’ın önem verdiği başlıklardan 
biri de “eğitim”. Beşeri sermayenin 
sizin ve sektör için öneminden 
bahseder misiniz? Bu alanda yeni 
projeleriniz olacak mı? 
ASELSAN’da personelimizin bilgi 
birikiminin artmasına, becerilerinin, 
yetkinliklerinin geliştirilmesine çok önem 
veriyoruz. Bu yüzden çeşitli seviyelerde 

eğitim programlarımızı oluşturduk.  
ASELSAN’ın sahip olduğu teknolojideki 

yetkinliğimizi artırmak ve çalışanların 
tez çalışmalarının ASELSAN’a katma 
değerini artırmak üzere, dünyada ilk olan 
bir lisansüstü eğitim programını hayata 
geçirdik: ASELSAN Akademi. ASELSAN’ı 
dört ayrı üniversitenin (Gazi Üniversitesi, 
Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi) dış kampüsü haline getiren 
ve dördüncü nesil üniversite modeliyle 
oluşturulan ASELSAN Akademi’yi, YÖK 
onaylı olarak 2017 yılında uygulamaya 
aldık. Sanayi-Üniversite iş birliği sağlayan 
bu program sayesinde, alanında uzman 
akademisyenler ASELSAN yerleşkesi 
içerisinde ders veriyor, projelere tez 
çalışmaları aracılığıyla yerinde katkı 
sağlıyorlar. ASELSAN çalışanlarının, 
uluslararası düzeyde yeni teknoloji ve 
araştırma alanlarını etkin şekilde takip 
etmesini, çalışmaların kalitesini ve 
sayısını artırmayı ve buna bağlı olarak 
araştırma alt yapısını güçlendirmeyi 
hedefliyoruz. 

ASELSAN, ülkemiz savunma 
sanayiinin ihtiyacı olan nitelikli iş 

gücünün yetiştirilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla 2019 yılında Milli 
Eğitim Bakanlığı ile bir iş birliği protokolü 
imzaladı. Şu anda okulda 240 öğrenci 
öğrenim görüyor. 

2020 yılında "İlham Veren Liderler" 
mottosuyla Liderlik Gelişim Okulu'nu 
açtık. İlk etapta ASELSAN yöneticilerinin 
liderlik yeteneklerini geliştireceği bu okul 
yüksek potansiyelli diğer çalışanlarımızın 
katılımıyla büyüyecek ve savunma sanayi 
liderleri bu okuldan yetişecek.

Gelişimi en önemli değerlerinin 
arasında gören ASELSAN, çalışanlarının 
mesleki ve kişisel gelişimlerine destek 
olmak amacıyla 2019 yılı sonunda 
öğrenme yönetim sistemi A-Bilge’yi 
kullanıma açtı. Pandemi döneminde 
çalışanlarına destek olmak ve 
gelişimlerini devam ettirmek amacıyla 
çok sayıda zengin dijital eğitim 
içeriğini A-Bilge platformu üzerinden 
çalışanlarına sundu. Çalışanlarımızın 
her ortamdan erişebildiği dijital eğitim 
içeriklerinin sayısı ve niteliği her geçen 
gün artmakta ve bu sayede savunma 
sanayiine olan katkımız daha da 
gelişmektedir. 

"TEKNOPARK İSTANBUL’DA 50’YE YAKIN FİRMA İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"
300’ün üzerinde firmanın ve 6 bin Ar-Ge personelinin 
bulunduğu, savunma sanayii yoğun bir ekosistemin içinde 
bulunmak şirketimiz için ciddi avantajlar sağlıyor. Bu 
çerçevede Teknopark İstanbul’da çalışan sayımız son bir 
yılda yaklaşık olarak iki katına çıkarak 100 kişi seviyesine 
ulaştı.

ASELSAN olarak Teknopark İstanbul bünyesinde faaliyet 
gösteren 50’ye yakın firma ile aktif iş birliği içerisindeyiz. 
Teknopark ekosistemi, şirketimiz için hem savunma sanayii 
şirketleri ile doğrudan ve hızlı etkileşim hem de iş birliği 
güçlendirme anlamında güçlü bir katkı sağlıyor.

Savunma ve Havacılık Kümelenmesi SAHA’nın da 
Teknopark İstanbul merkezli faaliyet göstermesi önemli 
bir avantaj. Teknopark İstanbul yönetiminin güçlü yönetim 
metotları ile çalışanlarımız güvenli ve konforlu bir çalışma 
ortamında faaliyetlerini sürdürebiliyorlar.

Ülkemizin ilk yerli ve milli metro sinyalizasyon projesi olan 
Gayrettepe-Yeni Havalimanı hattı sinyalizasyon projesi, Çok 
Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu, MİLGEM 
Projeleri, Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis çalışmalarının 
da içinde bulunduğu faaliyetlerimiz Teknopark İstanbul 
ekiplerimizce sürdürülüyor.
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SAVUNMA 
SANAYİİNİN 
DEĞİŞEN 
PERSPEKTİFİ

BAğıMlı 
PArTNerlikTeN 
kÜreSel oyuN 
kuruculuğA

Türk savunma sanayiinin 
yaklaşık son 20 yıl 

içinde kat ettiği mesafe, 
bölgesel ve küresel 

ölçekte giderek daha 
fazla söz sahibi olmasını 

sağlıyor. Altyapısı, 
kabiliyetleri ve kullandığı 

teknoloji sayesinde ürün 
ve çözümlerine her geçen 

gün yenisini ekleyen 
Türk savunma sanayiinin 

temel hedefi "tam 
bağımsız Türkiye"

 inşa etmek.



19

ürkiye, bulunduğu 
coğrafyanın kritikliği 
ile beraber birçok 
farklı etkenden 
dolayı güçlü 
ve bağımsız bir 
savunma sanayiine 

sahip olmak zorunda. Bir ülkenin 
milli olarak ürettiği her donanım ve 
teçhizatın diğer ülkelere karşı bağımlılığı 
azaltmasının yanında ülke ekonomisine 
katkı sunması, diğer sektörlerin 
gelişimine ön ayak olması ve ülkenin 
global arenada itibar kazanması gibi 
yararları da bulunuyor. Tüm bunlar 
doğrultusunda Türkiye, yaklaşık 20 yıldır 
başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi ile yerli 
ve milli olma adımları doğrultusunda, 
savunma sanayiinde ciddi bir ilerleme 
kaydetti ve dünyanın önde gelen 
savunma sanayiileri arasına yerleşti; 
ürün ithal eden bir oluşumdan, ihraç 
eden bir sisteme geçiş yaptı. Güvenlik 
güçlerinin aktörleri, devletin de sağladığı 
teşvik ve olanaklarla, küresel pazarda 
daha rekabetçi olmak ve sürdürülebilir 
bir başarı kaydetmek adına ileri teknoloji 
ve Ar-Ge yatırımlarını artırdı. Sektör, 
yakaladığı benzersiz uyum ve iş birliğinin 
içine son yıllarda üniversiteleri ve 
start-up’ları da dahil ederek daha çevik 
bir ekosistem oluşturdu. Millileşme 
hamlesinin en önemli ayaklarından 
biri olarak görülen genç zihin ve 
girişimcilerin çemberin içine dahil 
edilmesi için yapılan etkinlik, eğitim ve 
çağrıların sayısı da her geçen gün artıyor. 

Son yıllarda savunma alanında 
otonom bir yol izleyen Türkiye, 
2002 yılında savunma ihtiyacının 
yalnızca yüzde 24’ünü yerli imkanlarla 
karşılayabilirken, bugün itibarıyla 
bu oran yüzde 70’e çıkmış durumda. 
Türkiye’nin elde ettiği bu başarıda, 
uzun yıllardır var olan yaptırımlar, yakın 
coğrafyanın her daim “sıcak” olması 
ve ürünlerin ülkeye getirilmesinin 
ekonomik olarak maliyetli olması da 
önemli etkenler. Bunlar, bir yandan 
savunmada dışa bağımlılıktan yüksek 
oranda kurtulmayı sağlarken diğer 
yandan uluslararası pazarda Türkiye’nin 
önünü açtı. Ve bugün gelinen noktada, 
“tam bağımsız Türkiye” hedefi ile yola 
devam edilirken, büyük resimdeki 

amacı ise teknoloji ve savunma ürünleri 
ithal eden değil, pazarlayan bir Türkiye 
oluşturuyor.

Elbette, savunma ve havacılık 
sanayilerini siyasetin enstrümanlarından 
ayıramamak da Türkiye’nin bu alanlarda 
elde ettiği takdir edilesi başarının bir 
parçası. Ülkenin savunma ve havacılıkta 
kendine yeter bir noktaya gelmesinde, 
ambargo ve benzeri deneyimlerin 
kolektif hafızada bıraktığı ulusal izler 
de yer ediniyor. Tüm bu bileşenler de 
Türkiye’nin dış politikada değişim ve 
dönüşüm geçirmesini sağladı.

Cumhuriyet’in varlığından bu yana 
ele aldığımızda, Türkiye’nin savunma 
endüstrisindeki değişim ve ilerleyişini; 
yeni devletin kendi ayakları üzerinde 
durma çabası, batıya dönük çizilen 
yol ve bu doğrultuda ulusal güvenlik 
sisteminin oluşturulması girişimleri, 
sonrasında batıdaki varlığın ve rolün 
sorgulanması, savunma bürokrasi 
mekanizması, ekonomik ve sınai 
gelişmeler gibi pek çok iç ve dış dinamik 
tetikledi, etkiledi.

2000’li yıllarda ekonomik 
anlamda yaşanan 
gelişmelerle, savunma 
sanayii alanına daha 
fazla kaynak aktarımı 
yapılabildi. Bu da ana 
yüklenici firma sayısının 
yanında alt yüklenici 
firma sayısını, istihdamı, 
Ar-Ge’yi ve üretim 
miktarını artırdı.

T

2020’NİN İLK 9 AYINDA İHRACAT 1,5 MİLYAR DOLAR OLDU
Türk savunma sanayisi her yıl yükselmeye 
devam eden bir grafik çiziyor. SASAD 
rakamlarına göre; 2018’de 2 milyar 188 
milyon 550 bin dolar olan savunma 
sanayii ihracatı 2019’da yüzde 40,21 
artışla 3 milyar 68 milyon dolar oldu. 
Tüm ülkelerin ekonomilerinin ciddi zarar 
görmesine neden olan pandeminin 
yaşandığı 2020 yılının ilk dokuz ayı 
boyunca toplam 1 milyar 521 milyon 
396 bin dolar değerinde ihracat 
gerçekleştirildi. TİM'in rakamlarına 
göre ise ilk 11 ayda 2 milyar dolar 
ihracat yapıldı. 2020 yılına da oldukça 
iyi rakamlarla başlayan Türk savunma 
sanayii ihracatı 1 Ocak-29 Şubat 2020 
tarihleri arasında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 5’lik artış göstererek 
348 milyon 697 bin dolar oldu. 2019 
yılının aynı döneminde sektörün ihracatı 
332 milyon 155 bin dolarak olarak 
gerçekleşmişti. 2020 yılının eylül ayı 
boyunca gerçekleştirilen toplam ihracat 
ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 80 artış göstererek 281 milyon 582 

bin dolar oldu. Türkiye’nin bu başarılı 
performansını 2021’de de devam ettirmesi 
bekleniyor.  
Bu tablonun çarpan etkisi 
düşünüldüğünde yapılan ihracata farklı 
sektörlerden de yüzlerce sanayicinin 
katkısı olduğu görülebiliyor. SAHA İstanbul 
Genel Sekreteri İlhami Keleş, ihracat 
rakamlarındaki artışın aynı zamanda cari 
açığın azaltılmasında da önemli oranda 
rol oynadığını söylüyor ve şöyle devam 
ediyor: “Yüksek teknolojinin hakim olduğu 
savunma sanayii katma değeri en yüksek 
sektörlerin başında geliyor. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi verilerine göre, son beş 
yıldır ihracat kilogram değerini en fazla 
artıran sektör, yüzde 104’lük artış ve 50,55 
dolar değer ile savunma sanayii oldu. 
Türkiye’nin cari açığının kapanmasının 
yolu, yerlileştirme oranlarının artması 
ve katma değeri yüksek ürünlerin 
ihracatından geçiyor. Stratejik olarak 
hayati önem taşıyan savunma sanayii de 
son yıllarda izlenen politikalarla buna 
önemli oranda katkı sağlıyor.”
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ÜLKE GÜVENLİĞİNE GİDEN YOL 
BAĞIMSIZLAŞMADAN GEÇİYOR
Osmanlı İmparatorluğu’ndan idare 
eder bir üretim ve sanayi altyapısı 
devralan Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 
savunma ve havacılık alanında pek 
çok girişim başlatıldı ve sıfırdan artıya 
geçilmesi adına start verildi. Devletin 
yanında özel sektörün de katkı sunduğu 
1923-1950 yılları arası dönemde, Türk 
Hava Kurumu (THK), Tayyare ve Motor 
Anonim Şirketi (TOMTAŞ) gibi kurumlar 
tarafından pek çok proje hayata 
geçirildi ancak ne var ki, özel girişim 
tarafından başlatılan projelerin büyük 
bir kısmı başarısız oldu. 1930’lu yıllarda 
bir ivmelenme başlasa da II. Dünya 
Savaşı’nın bitmesiyle yeniden düşüşe 
geçildi. Ülke, teçhizat ve donanımını 
ABD’den temin etmeye başladı. Bu yeni 
nesil silahlar, Türk Silahlı Kuvvetleri 
envanterinin modern ürünlerle 
güncellenmesini sağladı. 12 Temmuz 
1947 tarihinde ABD ile imzalanan 

askeri yardım anlaşması, Türkiye’nin 
savunma sanayii ve ulusal güvenlik 
mekanizması için önemli bir mihenk taşı. 
Ülke, teçhizat ve donanımını ABD’den 
temin etmeye başladı. Bununla beraber 
anlaşmanın dördüncü maddesi şöyle 
diyordu: "Türkiye, ABD’nin izni olmadan 
kendisinden temin edilen hiçbir silah 
ve ürünü herhangi bir harekatta 
kullanamayacak." Türkiye’nin 1952’de 
NATO’ya girmesi ile donatım, eğitim ve 
doktrinler, NATO ülkelerinki ile entegre 
edildi. Bu durum bir yandan Türkiye’nin 
savunma anlamında elini güçlendirirken 
diğer yandan yerli savunma sanayiine 
yönelik atılan adımların da durmasına 
sebep oldu. NATO üyeliği sonrasında 
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne 
bağlı tüm tesisler Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) devredildi. 
Aynı şekilde Türk Hava Kurumu uçak 
fabrikası da MKEK bünyesine alındı 
ve daha sonra tekstil fabrikası olarak 
hizmet vermeye başladı. Askeri ekipman 
ve donatımın büyük oranda ABD 
tarafından sağlanması ile yurt içinde 
üretim ve bakım faaliyetleri neredeyse 
tamamen durdu.

Tarih 1964’ü gösterdiğinde Kıbrıs’ta 
yaşanan olaylar üzerine bölgede 
garantörlerden biri olan Türkiye’nin 
müdahalesi gündeme geldi ancak 
ABD ile yapılmış olan anlaşma, bunu 
engelliyordu. Bu durum, her şeyden 
önce Türkiye'ye ve sanayisine ulusal 
çıkarların korunması noktasında dışa 
bağımlılığın neden en aza indirilmesi 
gerektiğini sert bir şekilde hatırlattı. Ve 
harekatın sonrasında peşi sıra yerlileşme 
hamleleri devreye alındı: 1970’te Hava 
Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı, 1972’de 
Deniz Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı ve 
1974’te de Kara Kuvvetleri’ni Güçlendirme 
Vakfı kuruldu. 1973’te Türk Uçak Sanayii 
A.Ş. (TUSAŞ), 1975 yılında ASELSAN gibi 
şirketler kuruldu. “Kendi Uçağını Kendin 
Yap” kampanyası başlatılarak, toplumda 
da farkındalık oluşturulmaya çalışıldı, 
destek talep edildi.

Savunma sanayiinin yerlileşmesine 
giden yolda bir hazırlık dönemi olarak 
kabul edilebilecek bu dönemde, 1974 
yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı’ndan 
sonra ABD, Türkiye’ye yaklaşık dört 
yıllık bir silah ambargosu uyguladı. 

Katar, Somali, Libya, Azerbaycan ve 
Pakistan askeri iş birlikleri yaptığımız ülkeler 
arasında ön plana çıkıyor.
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Bu ambargo, ABD menşeli ürünlerde 
yedek parça, bakım onarım, lojistik gibi 
sıkıntıların yaşanmasına sebep oldu. 
Buna siyasi ve ekonomik olarak yaşanan 
sıkıntılar da eklenince sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir gelişim sağlanamadı, 
altyapıya yeterli destek verilemedi, 
geliştirilemedi. 

1985 yılı ile “Savunma Sanayii 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı’nın (SAGEB) kurulması, 
savunma sanayii için bir başka dönüm 
noktası oldu. 1989 senesinde Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı olan kurum, TSK’nın 
modernizasyon sürecinde ve sanayinin 
geliştirilmesinde ana yüklenici oldu.

Müsteşarlık ile beraber, F-16 üretim 
projesi, zırhlı muharebe aracı,  
HF-SSB telsiz projesi gibi çalışmaları 
hayata geçiren yerli savunma sanayii, 
bu ikinci üretim döneminde daha 
kararlı olacağını gösterdi. F-16 projesi 
kapsamında TUSAŞ ile General 
Dynamics ortaklığında TUSAŞ Aerospace 
Industries (TAI) uçak üretim, TUSAŞ ile 
General Electric ortaklığında TUSAŞ 
Engine Industries (TEI), Nurol ile FMC 
ortaklığında FMC Nurol Savunma Sanayii 
(FNSS) gibi şirketlerin kurulması ile özel 
sektör ve uluslararası iş birliğine açık 
bir sanayi modeli oluşturuldu. 1985’ten 
2000’lere kadar geçen bu dönemde, 
savunma sanayii hem altyapısını 
geliştirme imkanı buldu hem de montaj, 
üretim alanındaki kabiliyetlerini ve insan 
sermayesini geliştirdi. Bazı yerli ve özgün 
sistem ve ürünler üretildi. 1990’lardan 
itibarense ulusal savunma sanayii, 
Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme 
Vakfı bünyesinde kurulan ASELSAN, 
HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TAI 
gibi şirketlerin tepede yer aldığı bir 
yapılanma oluşturdu. Bu firmaların ana 
yüklenici; KOBİ ve  
start-up’ların ise tedarikçi olduğu bir 
model oluşturuldu. 

1970’lerde yaşanan ambargo ve 
yaptırımlar sonrası zorunlu olarak 
kurulan bu firmalar, bugün dünyanın 
önde gelen savunma firmaları arasında 
yer alıyor. Her sene yayınlanan 
“DefenseNews Top 100” listesinde 
ASELSAN, TUSAŞ, STM, BMC, FNSS ve 
ROKETSAN senelerdir istikrarlı bir şekilde 
büyürken, HAVELSAN da bu yıl giriş yaptı.

T.c. SAVuNMA SANAyii BAŞkANı ProF. Dr. iSMAil DeMir
"HEDEFİMİZ SAVUNMA SANAYİİNDE TAM BAĞIMSIZLIK"

Silahlı kuvvetlerin ve orduya 
bağlı diğer kurum ve makamların 
modernizasyonunun sağlanması, 
yerli savunma sanayiinin geliştirilip 
Türkiye’nin dışa bağımlı bir yapıdan 
kendi kendine yeten bir dönüşüm 
içine girmesinde yürüttüğü projelerle 
en büyük paylardan birine sahip olan 
T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB), bu 
sene 35. yılını kutladı. 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay’ın da katılımıyla 
7 Kasım 2020 tarihinde 
düzenlenen törende 
konuşan SSB Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir, SSB’nin 
harp endüstrisinin vücut 
bulmuş hali olduğunu 
söyledi. 

Başkanlığın koordinasyonunda, 
vakıf şirketlerinden özel sektöre, 
KOBİ’lerden araştırma merkezlerine, 
üniversitelerden teknoparklara 
kadar geniş bir ekosistemin güvenlik 
güçlerinin ihtiyaç duyduğu sistemleri 
ürettiğini kaydeden Başkan Demir, 
Türk savunma sanayisinin, güçlü 
altyapısı sayesinde istikrarlı bir 
şekilde büyümeye devam ettiğinin 

altını çizdi. Savunma sanayisinin, son 
yıllardaki atılımıyla platform ve silah 
sistemlerinin tasarımı, geliştirmesi 
ve üretilmesinde belli bir seviyeye 
geldiğini dile getiren Demir, “Bazı 
alanlarda dünyanın önde gelen 
ülkelerinden biriyiz, bazı alanlarda 
rekabetçi ürünler geliştiriyoruz. 

Ancak bizim hedefimiz, 
savunma sanayisinde tam 
bağımsızlık. Yani kritik 
ve stratejik ne teknoloji 
varsa, onu kazanmamız 
gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

Nitelikli insan kaynağını 
geliştirmek için çeşitli 
projeler yürüttüklerini 
ve Ar-Ge’ye aktardıkları 
kaynağın her geçen 

gün arttığını da dile getiren Demir, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Ülke 
güvenliği için kara, hava, deniz ve 
uzay ile siber alanda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Artık farklı bir seviyeye 
geçtiğimiz bu dönemde, Savunma 
Sanayii Başkanlığı çalışanlarına 
daha fazla görev düşüyor. Bundan 
sonra hiçbir engele takılmadan, tüm 
engelleri yıka yıka çalışmalarımızı 
hızlandıracağız.” 
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ANA YÜKLENİCİLERİN YERLİ OLDUĞU 
PROJELER DÖNEMİ
T.C. Savunma Sanayii Başkanı İsmail 
Demir, SSB’nin 35. yıl dönümü 
töreninde yaptığı konuşmada, 2004 
yılını savunma sanayii için şöyle tarif 
etti: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, 14 
Mayıs 2004 tarihinde yapılan Savunma 
Sanayii İcra Komitesi toplantısı ile 
beraber bu tarih, yerli ve milli projelerin 
hayata geçmesi açısından bir dönüm 
noktası oldu.”

O tarihe dek muharebe tankı, İHA ve 
taarruz helikopteri gibi kritik ürünler, 
yabancı lisans altında üretilirken, bu 
anlayış 2004 ile terk edildi ve ulusal 
şirketlerin ana yükleniciliğinde yeni 
bir üretim anlayışına geçildi. Bu yeni 
stratejinin ilk etaptaki en önemli çıktıları 
arasında Altay tankı, Atak helikopteri ve 
milli gemi MilGem bulunuyor.

2004’ten 2016 yılına kadar olan 
dönemde önemli birleşme ve satın 
almaların da gerçekleşmesi ile yerli 
firmalar hem Ar-Ge ve bilgi birikimlerini 
artırdı hem de altyapının daha da 
sağlamlaşmasını ve ekosisteme yeni 
firmaların katılabilmesini sağladı. Yerli 
firmalar, ana yüklenici rolünde özgün 
tasarımlar içeren modellere imza attı. 
Yerli projelerin sayısı hızla çoğaldı. 
2000’li yıllarda ekonomik anlamda 
yaşanan gelişmelerle, savunma sanayii 
alanına daha fazla kaynak aktarımı 
yapıldı. Bu da alt yüklenici firma 
sayısını, istihdamı, Ar-Ge’yi ve üretim 
miktarını artırdı. Sektörün hızlı gelişimi 
pek çok yatırımcı ve girişimciye güven 
verdi. Ekosistemin çapı genişlemeye 
başladı.

2010’lu yılların ortasıyla beraber, 
sektör yeniden hareketlenmeye başladı. 
Üretilen ana platformlarda tasarım ve 
mühendislik büyük ölçüde yerlileşmişti 
ama motor, elektronikler, ara aksamlar 
gibi ürünü var eden bileşenler hâlâ ithal 
ediliyordu. Bu dönemden itibaren bu 
kritik teknolojilerin de yerli imkanlarla 
geliştirilmesi için çalışmalar başladı. 
Dolayısıyla endüstrinin bu tabana 
yayılma amacı, beraberinde KOBİ, 
kümelenme ve teknoparkları öne  
çıkarır oldu.

15 Temmuz 2016 tarihinde 

gerçekleşen darbe girişimi sonrasında, 
2018 yılında, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, Savunma Sanayii 
Başkanlığı olarak dönüştürüldü ve 
Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. Bu 
değişiklik ile devlet, savunmaya verdiği 
önemi bir kez daha göstermiş oldu.

Son birkaç yıl içinde yakın coğrafya 
ve Orta Doğu’da yaşanan hareketlilik 
ise savunma sanayiinin üretmiş olduğu 
ürün ve çözümlerin ne gibi işlevlere sahip 
olduğunu görebileceği bir test alanına 
dönüştü. Ürünlerin hız, kapasite, kalite ve 
işlerlikleri denendi. Bu sistemlerin nasıl 
daha yenilikçi ve teknolojik olabileceği 
üzerine düşünüldü. Yeni çalışma ve 
projeler bu yönde evrildi.

2010’ların ortalarından itibaren, 
savunma sanayii ortaya koyduğu bu 
başarının sürdürülebilir olması adına 
da sıkı bir disipline girdi. Sektör; 
yedek parça üretimi, bakım onarım 
gibi konuların yanında kalifiye insan 
kaynağının oluşması için eğitim, 
ileri mühendislik ve modernizasyon 
konularına da eğildi. Bürokrasi-sanayi-
akademi iş birliklerine ağırlık verildi.  

Bu son beş yıl, aynı zamanda Türk 
savunma endüstrisinin yurt dışı pazarda 
ağırlık gösterdiği bir süreç oldu. Sektör, 
gelişmiş ülke sanayileriyle rekabet 
edebilir düzeydeki gelişimini önemli 
bir ekonomik kazanca dönüştürdü. 
Savunma ve Havacılık Sanayii 
İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre, 
savunma endüstrisinin ihracatı son 
beş yılda iki katına çıktı. Katar, Somali, 
Libya, Azerbaycan ve Pakistan önemli 
askeri iş birlikleri yaptığımız ülkeler 
olarak ön plana çıkıyor. Son dönemde 
iş birliğimizin ciddi seviyeye taşındığı 
bir diğer ülke de Ukrayna oldu. Bunun 
yanında Almanya, ABD, Malezya, Suudi 
Arabistan, Hindistan, İngiltere, Tunus, 
Türkmenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 
de ihracat ve iş birliği gerçekleştirilen 
ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin sahada çeşitli 
operasyonlarda kullandığı savunma 
sanayii ürünlerinin sağladığı başarılar, 
son dönemde farklı ülkelerin savunma 
karar vericilerinin de ilgisini çekmeye 
başladı. Son yıllarda artan heyet 
ziyaretleri de yakın zamanda yeni satış ve 
iş birliklerinin oluşabileceğini gösteriyor.

50,56 
DOLAR

Sektörün kilogram 
başı ürün değeri

3,68 
MİLYAR DOLAR

Savunma sanayii 2019 ihracatı

2 
MİLYAR DOLAR

Savunma sanayii 
2020 ilk 11 ay ihracatı

%70 
Savunma sanayiinin 

yerlileşme oranı
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amudaki gelişimi, 
beklentileri, 
sanayi tarafında 
yaşananları, 
dünyada savunma 
sanayiindeki 
değişimi yakından 

takip eden SAHA İstanbul’un temel 
amacının sektörde geliştirilen 
projelerin kısa sürede somutlaştırılması 
yönünde adımlar atmak olduğunu 
ifade eden SAHA İstanbul Genel 
Sekreteri İlhami Keleş, bunu örneklerle 
açıklıyor: “Geçtiğimiz aylarda makine 
teknolojisinin ana kalemi CNC Kontrol 
Ünitesi ve Tahrik Sistemleri’nin yerli 
ve milli olarak üretilebilmesi için SAHA 
İstanbul öncülüğünde MİLTEKSAN 
CNC Teknoloji ve Kontrol Sistemleri 

Sanayi A.Ş. kuruldu. SAHA İstanbul 
üyesi 11 firmanın girişimiyle kurulan 
MİLTEKSAN CNC, bu alanda hem dışa 
bağımlılığımızı azaltacak hem de cari 
açığın kapanmasında makine sektörü 
için lokomotif ürün olacak.

Yine SAHA İstanbul öncülüğünde 
hayata geçirilen MİHENK’in (Milli 
Havacılık Endüstrisi Komitesi) 
Avrupa Havacılık Kalite Grubu (EAQG) 
entegrasyonu tamamlandı ve uluslararası 
önemli bir başarıya imza atıldı. MİHENK 
ile Türkiye, Avrupa Havacılık Kalite Grubu 
(EAQG) entegrasyonunu tamamlayan 
13’üncü ülke oldu. Türkiye böylece 
dünyada havacılık endüstrisini yöneten 
ve kalite süreçlerini denetleyen kurumun 
bir parçası haline geldi. Aynı zamanda 
bu gelişme ile milli firmalarımızın AS 
9100 belgesi verebilmesinin yolu açılmış 
olacak.” 

SAHA İstanbul’un içinde oluşturulmuş 
komitelerin Türk savunma ve havacılık 
sanayiinin dönüşen perspektifine 
önemli katkılar sağladığını belirten 
Keleş, komiteler sayesinde, sektöre özel 

sorunlara hızlı çözümler geliştirildiğini 
ve birçok başarılı çalışmanın sahaya 
sürüldüğünü kaydetti.

“MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ’NİN 
MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK”
“Dünyada güçlü ve bağımsız olmanın, 
masada sözünüzün daha dinlenir 
olmasının yolu artık sahada da güçlü 
olmaktan geçiyor” diyen Keleş, 
sahadaki gücün yolunu ise milli ve yerli 
kaynakların ve üretimin oluşturduğuna 
vurgu yapıyor ve “Güçlü olmak; yüksek 
teknoloji satın alan değil, üreten bir ülke 
olmakla mümkün” diyor.

Türkiye'nin yaklaşık 20 yıldır başarıyla 
sürdürdüğü Milli Teknoloji Hamlesi’nin 
meyvelerini toplamaya başladığı bir 
döneme girdiğine dikkat çeken Keleş, 
sözlerini şu şekilde tamamlıyor: “Türkiye 
artık; İHA, SİHA, gemi, askeri kara aracı, 
radar ve elektronik harp sistemleri ve 
akıllı mühimmat gibi yüksek teknolojili 
ürünleri kendi üretebilen bir ülke. 
Türkiye, dünyada yaşanan rekabet 
ortamını, savunma sanayiinde yaşanan 
paradigma değişikliklerini yakından 
takip ederek, Milli Teknoloji Hamlesi’ni 
bu çerçevede şekillendirerek yoluna 
devam etmeli. Bundan sonraki süreç 
çok daha zor olacak. İnsana yatırım 
yapmaya, Ar-Ge yatırımlarını artırmaya 
devam etmeliyiz. Türkiye’nin hedefi, 
sadece ülkemizde üretilmeyeni üretilir 
hale gelmek değil; aynı zamanda 
yüksek teknoloji geliştiren, geleceğin 
teknolojilerini üretebilir ve ihraç eder 
konuma gelmek olmalı.”

K

"TEKNOLOJİ İHRAÇ EDER 
KONUMA GELMELİYİZ"

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerini toplamaya başladığının 
altını çizen İlhami Keleş, endüstrinin yeni hedefinin teknoloji ihraç eder 

konuma geçmek olduğunu vurguluyor ve “Bundan sonraki süreç daha zorlu 
olacak. Bu sebeple de insana ve Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapılmalı” diyor.

İLHAMİ KELEŞ
SAHA iSTANBul GeNel SekreTeri 
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Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) 
ve İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) ana 
ortaklığında 
kurulan ve bugün 

tartışmasız biçimde Türkiye’nin ileri 
savunma gücünün Ar-Ge üssü olan 
Teknopark İstanbul; Altay Tankı, Anka 
İHA, Atak Helikopteri ve Milgem Korvet, 
LHD Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma 
sanayiinin önde gelen Ar-Ge projelerine 
büyük destek sunuyor.

Türkiye’nin yüksek teknoloji 
geliştirme merkezi olma motivasyonuyla 
teknoloji alanında büyük atılımlara imza 
atmaya devam eden ve mevcut durumda 
332 Ar-Ge şirketinin faaliyet gösterdiği 
Teknopark İstanbul; 100 kuluçka firması, 
toplam 6 bin 500 Ar-Ge çalışanı, 2 bin 
100 Ar-Ge projesiyle Türkiye’nin ve hatta 
dünyanın örnek bir teknopark projesi 
olarak dikkat çekmektedir. 

Teknopark İstanbul’da bugüne kadar 
230 milyon doları aşan ihracat geliri elde 
edilirken 4 milyara yaklaşan Ar-Ge geliri 
sağlanmıştır. Burada ortaya koyduğu 
bu denli büyük maddi değer dışında 
kurumun oluşturduğu en önemli değer; 
dünyanın imrenen gözlerle baktığı 
Türkiye’nin yerli ve milli savunma gücünün 
oluşturulmasına sunduğu önemli katkıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 
ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. 
İsmail Demir’in vizyonuyla büyük atılım 
yapan savunma sanayiimiz, yerli ve milli 
teknoloji hamlesini en ufak bir tereddüt 
olmadan sürdürme hedefiyle yeni bir yıla 

giriyor. Türkiye, savunma ihtiyaçlarını 
hem kendi geliştirdiği teknolojilerle hem 
de dünya genelinde yaptığı iş birlikleriyle 
özgürce sürdürecektir. 

Ancak son dönemde yaşanan 
bazı gelişmeler de dikkatlerden 
kaçmamaktadır. Bu noktada bir ülkenin 
kendi savunma ihtiyaçlarıyla ilgili 
iradesine ipotek konulamayacağını 
düşünüyor ve buna inanıyoruz. 
Türkiye’nin dik duruşu, kendine olan 
güveni ve tüm inancıyla gelecek 
yolculuğunu sürdürürken dışarıdan 
gelen veya gelebilecek her türlü olumsuz 
yaklaşımda savunma sanayiinin Ar-Ge 
üssü olarak, sektörün katma değerini ve 
küresel gücünü artırmak için savunma 
sanayiinin aktörleri ile birlikte büyük bir 
azimle çalışıyoruz.

Yerli ve milli teknolojiler odağında çok 
üretken bir yılı geri bıraktık. Ancak 2021 
yılı hem bizlerin hem tüm Türkiye’nin 
daha fazla çalıştığı, daha fazla ürettiği ve 
daha fazla değerin ortaya konduğu bir yıl 
olacak. Zira, Sayın Cumhurbaşkanımız 
da yaptıkları bir konuşmada; “Her 
alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak 
savunma sanayisi inşa etme yolunda 
adımlarımızı hızlandıracağız. Savunma 
sanayimizi her bakımdan bağımsız hale 
getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla 
çalışacağız” diyerek, bu hedeflerimizin 
altını net biçimde çizmiştir. Bizler 
de Teknopark İstanbul olarak Sayın 
Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği yolda 
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir’in yönetiminde tüm inancımız, fikir 
ve alın terimizle daha güçlü bir Türkiye 
için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz.

T.C.

2021’DE SAVUNMADA 
YERLİ VE MİLLİ ATILIM HIZLANACAK
Teknopark İstanbul olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret 
ettiği yolda Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in 
yönetiminde tüm inancımız, fikir ve alın terimizle daha güçlü bir 
Türkiye için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz.

Yerli ve milli teknolojiler 
odağında çok üretken bir 
yılı geri bıraktık. Ancak 
2021 yılı hem bizlerin hem 
tüm Türkiye’nin daha fazla 
çalıştığı, daha fazla ürettiği 
ve daha fazla değerin 
yaratıldığı bir yıl olacak.





T e k N o l o J i D e  k A D ı N

Teknopark İstanbul’da 2019’da başlattığı Bor İçerikli Yapı Kimyasalları projesini 
pandemi döneminde, bakteri önleyici olarak geliştiren Özlem Akalın, sağlığa ve 
doğaya yönelik pek çok sürdürülebilir ürün geliştiriyor. Özellikle yapı alanında 

hizmet sunan Akalın, hedeflerinin globale açılmak ve küresel firmaların tedarikini 
yerli ürünlerle sürdürmeye çalışmak olduğunu söylüyor.

ayata geçirdiği 
Plustechno firması 
bünyesinde 
sürdürülebilir ve 
çevreci çalışmalara 
imza atan Özlem 
Akalın, temel 

hedeflerinin yurt dışına açılmak 
olduğunu ve globaldeki firmalara yerli 
ürünlerle hizmet sunmak istediklerini 
söylüyor. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 
çağrısına bor bileşenleri içeren, bakteri 
önleyici sterilizasyon solüsyonları 
ile cevap veren Plustechno, yapı 
malzemeleri alanında sağlığa ve doğaya 
zarar vermeyen ürünler üretiyor. 

Çevreci ve sürdürülebilir 
ürünlerin Türk yapı inşa sektöründe 
benimsenmesi ve kullanımının artması 
için düzenlemelere ihtiyaç olduğunun 
altını çizen Akalın, Plustechno’nun 
çalışmalarını ve sektörün geleceğini 
dergimiz Target’a değerlendirdi.

Pandemi döneminde devreye 
aldığınız Bor İçerikli Yapı Kimyasalları 
projenizde son durum nedir? 
Proje, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon 
desteğiyle, öngörülen 12 ayda 
tamamlandı. Projeye konu olan yapı 
kimyasalı alanında iki farklı formülasyon 
geliştirildi ve pilot uygulamalar yapıldı. 
Satışa hazır durumda. Diğer yandan 
var olan kimyasal içeriklerden farklı 
olarak biosit/antifungal yapıda bir ürün 
geliştirmemiz de istendi. Yurt dışından 
gelen talepler; -yapı, boya, tekstil ve 
seramik gibi- farklı kullanım alanları için 
yeni formüllere ihtiyaç duyulduğunu 

H

26

"GLOBAL FİRMALARA YERLİ ÜRÜNLER 
SUNMA HEDEFİNDEYİZ"

ÖZLEM AKALIN
PluSTecHNo kurucuSu 



Gelecek 50 yılda çimento sektörü yerini mineral 
sektörüne bırakırken, dünyada sudan sonra 
en çok kullanılan madde olarak varlığını koruyacak.  

gösteriyor. Dolayısıyla biyoloji alanında 
daha detaylı analizlere ihtiyaç var. 
Dünyada, bu alana yönelik bazı 
kısıtlamalar ve kriterler bulunuyor. Bu 
kriterleri sağlayan ürünler için de daha 
kapsamlı ve sistemli çalışma gerekiyor. 

Ayrıca yakın zamanda, KOSGEB Ar-Ge 
ve İnovasyon desteği için yeni bir proje 
başvurumuz olacak. 

Ürünün sağlık sisteminde ortaya 
koyduğu farklılık ne, türevlerinden 
nasıl ayrışıyor? 
Bor içerikli geliştirdiğimiz kimyasalla, 
formaldehit ile elde edilen sonucu 
yakaladık. Formaldehit, dünyada 
kullanımı yasaklanan kanserojen bir 
kimyasal. Bor ve türevlerinin bakteri 
önleyici özelliklerini, sterilizasyon 
vb. alanlar için geliştirmek istiyoruz. 
Biyoloji ve kimya alanında daha 
detaylı çalışmalar yapmamız gerekiyor, 
testler uzun ve zaman alıcı. Ancak 
ekibimiz ve üniversite iş birliklerimizle 
emin adımlarla ilerliyoruz. Patent 
başvurularımız global ölçekte elimizi 
güçlendirecek. 

Sağlık alanında global ve çok uzun 
ömürlü firmalar en büyük rakibimiz. Kısa 
zamanda onların ulaştığı noktaya gelmek 
zor olsa da yola çıkmak ve elle tutulan bir 
iki ürünü kabul ettirebilmek büyük başarı 
sağlayacaktır, hedefimiz de bu başarıyı 
yakalamak. 

Yurt dışında birlikte çalıştığınız 
firmalar var mı? 
Evet, ayrıca 10 yıldır Güney Koreli 
kimyasal ham madde üreten bir firmanın 
temsilcisiyim. Ancak kendi ürünlerimizi 
geliştirip satmak güçlenmemiz için 
önemli. Teknoloji transferini tersine 

çevirmek istiyoruz. Geçen sene Alman 
çimento devi Heidelberg’in Ar-Ge 
ekibiyle görüşmelerimiz oldu. Bu sene 
yurt dışına da ihracat yapma hedefimiz 
var, özellikle çimento sektöründe. Sika 
firmasından gelen talep üzerine onların 
kabul kriterlerine uygun ürünün son 
aşama testlerini yapıyoruz. Amacımız, 
küresel ölçekli firmaların tedarikini kendi 
ürünlerimiz ile sürdürmek.

Son yıllarda sürdürülebilirlik anlayışı 
daha da önem kazandı. Siz de mottosu 
yeşil teknolojiler olan bir firmasınız. Bu 
yöndeki çalışmalarınız nasıl gidiyor? 
Tüm dünyada çimento sektörü, sanayi 
atıklarını -termik santral atığı uçucu 
kül, demir çelik üretim atığı yüksek fırın 
cürufu, silis dumanı vb. mineralleri- 
yoğun biçimde kullanırken biz hâlâ 
CEM I tip çimentoyu ihraç ediyoruz. Bu 
duruma çözüm olarak standartların izin 
verdiği oranda (TS-EN 197-1) maksimum 
mineral atığın kullanılabileceği çimento 
üretim yöntemini geliştirdim. Burada 
dünyada da bir farklılık olacak şekilde, 
sadece çimento sektörüne yönelik 
değil, hazır beton ve kimyasal katkı 
sektörüne de yeni bakış açısı sundum. 
Her üç sektörü tek bir çatı altında 
bütünsel Ar-Ge çalışmasında birleştirdim. 
Ortaya maksimum kârlılık, maksimum 
çevre koruma ile minimum atık ve su 
kullanımı çıktı. Patentine sahip olduğum 
bu çalışmam ECO-CEM -ekonomik ve 
ekolojik çimento- adıyla birçok fabrikada 
uygulandı ve teori deneysel olarak da 

kanıtlandı. İşin ticarileşmesi kısmında 
sektör karar vericilerinin yolumuzu 
açmasını istiyoruz. Standart dışı bir 
ürün ve ezber bozduğu için kullanımı 
konusunda bir öncü gruba ihtiyaç 
var. Çimento-beton-kimyasal katkılar 
alanında küresel boyutta iş birliği 
yapacak düzeyde bir birikime sahibiz. 
Gelecek 50 yılda çimento sektörü yerini 
mineral sektörüne bırakırken, dünyada 
sudan sonra en çok kullanılan madde 
olarak varlığını koruyacak.  

Yine radyasyon ve radon geçirimsiz 
cam fiber takviyeli kompozit geliştirmeyi 
başardık. 5-6 cm kalınlığında bir 
malzeme ile kurşun levhaya alternatif 
bir ürün ortaya çıktı. Bu proje benim 
Teknopark İstanbul’a kabul edildiğim 
proje olduğu için çok değerli. Uygulayıcı 
firma olarak benim fikrime değer 
veren Fibrobeton’un da katkısı bu 
noktaya gelmemizde çok önemli. Ortak 
patent başvurumuz var. Uluslararası 
başvurumuzun raporu çıktı, TPE’den 
tescilini bekliyoruz. Bu alanda 
kazandığımız deneyim farklı alanlara 
ışık tutuyor. İhracat şansı yüksek ürünler 
ortaya çıkacak. Ülkemizde de hastane 
binalarının radyasyon kaynağına sahip 
odaları bu malzemeler ile kaplanarak, 
kurşun kullanımı bertaraf edilmiş 
olacak. Aynı zamanda derin temelli 
binaların zeminlerinden radon gazı 
sızıntısı engellenmiş olacak. Bunlar da 
hem sağlık hem de çevre için malzeme 
alanındaki yenilikler.

Üzerinde çalıştığınız 
yeni projeler var mı?
İçsel motivasyonumuz çok yüksek, 
Teknopark İstanbul da bu konuda bizi 
geliştiriyor. TÜBİTAK TEYDEP 1507 
projemiz onaylandı. Projede doktora 
tezimde çalıştığım istatistiksel deney 
tasarımını bor içerikli yapı kimyasalı 
optimizasyonu için kullanmak istedim. 
Disiplinler arası bir proje; kimya, 
istatistik, matematik, çimento var. 
Optimum karışım oranlarını deneme 
yanılma yoluyla bulmak yerine 
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"TEKNOLOJİ İÇİN CİNSİYETİN ÖNEMİ YOK"
Teknolojik alan, beyin gücü ve 
çalışma azmi gerektiriyor, cinsiyetin 
bir önemi yok. Yüzyıllardır büyük 
buluşların içinde hep kadınlar da 
olmuş. Kadının iş hayatında yer 
alması o ülke için bir kazanım ve 
biz Türk kadınına Cumhuriyet'in 
armağanı. 

Teknoloji ve start-up ekosisteminde 

kadınların daha detaycı düşünmeleri 
ve duygusal zeka önemli birer avantaj. 
Erkekler ise daha kolay risk alıyor. 
Bir tarafın ağır basması dengeyi 
bozar. Bu konuda başarı hikayeleri 
ve değer vermek, sayıyı artıracaktır. 
Bilim insanlarının pandemiye çözüm 
araması aslında bizlere teknolojinin 
önemini de göstermiş oldu. 



Radyasyon ve radon geçirimsiz cam fiber takviyeli 
kompozit geliştirmeyi başardık. 5-6 cm kalınlığında 
bir malzeme ile kurşun levhaya alternatif bir ürün 
ortaya çıktı. Bu proje benim Teknopark İstanbul’a 
kabul edildiğim proje olduğu için çok değerli.

matematiksel model ile hesaplıyoruz.  
Ar-Ge’nin en heyecan verici kısmı, size 
yeni ufuklar açması. Bu çalışmaları 
yaparken, test cihazı, deney yöntemi 
geliştirme fikirleri; ileri ölçüm cihazlarının 
yetersiz kısımlarını tespit etmek gibi artı 
değerler çıkıyor ortaya. Tabii bu fikirler 
için bu alanda çalışacak yeni kişilere 
ve kaynaklara ihtiyaç var. Ar-Ge, sonu 
gelmeyen bir yol; yeter ki yorulmayın.

Sizce milli gelir içinde en önemli 
kalemlerden olan inşaat ve yapı 
sektörü yeşil yapılaşmayla nasıl bir 
ilişki içinde? Yeteri olgunluğa vardığını 
söylemek mümkün mü?
İnşaat, ülkemiz ekonomisi için lokomotif 
sektör olmakla beraber, Ar-Ge ve 
inovasyon alanında maalesef yeteri 
seviyede değil. Bu, sektörden ziyade 
ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kültürüne 
sahip olmamasından kaynaklanıyor. 
Yeşil yapılar sertikasyonu içine çimento 
ve beton da ham madde olarak dahil 
olmalı. Avrupa, karbon emisyonu 
için ek vergi uygulamasına geçiyor, 
bizde de çimento sektörünü zorlayıcı 
kararlar alınırsa, firmalar, ‘bu alanda ne 
yapabiliriz?’ sorusunu ciddi olarak sorup, 
çözüm bulma yoluna gideceklerdir. 
Sektörlerin gelişim düzeyini alınan 
patentler ve patentlerin ticarileşmesi, 
proje çıktılarının kazanca dönüşmesi gibi 
somut verilerle ölçerek hedef koyabiliriz. 
Fransız Lafarge firması, global pazarda 
200 milyon ton çimento üretirken, 
son beş yılda yaklaşık 70 adet patent 
başvurusu yapmış. 

İnşaat için inovasyon ve patent 
konusunda yapı kimyasalları önemli 
bir rol oynuyor ve ülkemizde yapı 
kimyasalları alanında yabancı markaların 
sayısı artmaya başladı. Bu noktada 
rekabetçilik daha da artacak ve dediğim 
gibi ayrışmak için ortaya bir şeyler 
koymanız gerekiyor. Örneğin, Japonya, 

deprem gerçeğinin içinde mühendislik 
çalışmalarıyla daha kaliteli bir betonu 
nasıl elde edebiliriz, sorusuna cevap 
bulmak için hâlâ çalışıyor. Kendi 
ihtiyaçlarını karşılarken, dünya için de 
yeni ürünler ortaya çıkardı. Elbette yerli 
üretim önemli ancak sürdürülebilirlik 
ve kalite de yurt dışı ürünlerle rekabet 
edecek düzeyde olmalı. Marka olmak ve 
büyük projelerde tercih edilen olmak, 
dışarıya talebi azaltır.

Diğer yandan inşaat lokomotif ama 
yapıların kalitesi de tartışılıyor. Bu 
noktada artan tüketici bilincine paralel 
olarak -özellikle de deprem gerçeği ile- 
sizce sektörünüz önemini artıracak mı?
İnşaat sektöründe nihai tüketici işin 
detaylarına vakıf olamaz. Ev alırken 
hiç kimse zemin etüdü, beton cinsi, 
dayanım vb. analizleri sormaz. Binanın 
görünüşüne bakar, normal olarak. 
Sektörün kendine çizeceği yol ancak 
alınacak kararların uygulanmasını takiple 
olur. Dünya inşaat sektörü 10 trilyon 
dolar, ülkemiz inşaat sektörü 140 milyar 
dolar pazara sahip. Ülkemizden çıkan 
birçok inşaat firması dünya pazarında 

projeler yapıyor. Bu, büyük resimde 
yer aldığımızı gösteriyor, İMSAD 2019 
raporuna göre inşaat malzemelerinin 
pazar büyüklüğü 88 milyar dolar. Bu 
yeteneğin ülkemizde faydaya dönüşmesi 
için strateji ve planlara ihtiyaç var. Yoksa 
bireysel başarılar bütünsel kalkınma için 
yetersiz kalır, sürdürülebilir olmaz.  

Pandeminin mekan, sağlık ve 
sürdürülebilirlik kavramlarını daha 
da önemli hale getirmesi sizce sektörü 
nasıl bir geleceğe taşır?
Yeşil doğa ve temiz çevre, sadece insanlık 
için değil; tüm canlılar için önem kazandı. 
Şehirden kırsala ters göç başladı, şimdi 
kırsal alanda yeşil yapılar için bir model 
oluşturulmalı, orada var olan kaynağın 
insanlığın faydası için değerlendirilmesi 
sürdürülebilirlik için önemli. Doğal 
ürünler, geri kazanım, yatay binalar ve 
sağlamlığın yanı sıra yeni kriterlerin de 
standartlara dahil olması gerekiyor. 

Bizim de üzerinde çalıştığımız radon 
geçirimsiz yapı malzemeleri topraktan 
gelen radyoaktif gazların bina içinde 
birikmesini engelleyerek, akciğer 
kanserinin sigaradan sonra en önemli 
nedenini bertaraf etmiş olacak. Deprem 
kuşağı üzerinde olmamız nedeniyle, 
radyoaktif gazlar bazı bölgelerde 
çok ciddi düzeyde yüksek. Atom 
Enerjisi Kurumu’nun (AEK) bu konuda 
raporları mevcut. Sektörümüz sağlığa 
yönelik yeniliklerin farkında olarak 
yönlendirilirse, geleceğe yön veren 
ülkelerden oluruz. 
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Siz dilemeye 
devam edin.
Biz de yenilikler 
yapmaya... 
Yeniliklerimiz, şehirlerin daha az
enerji kullanmasına, soluduğumuz 
havanın daha temiz olmasına 
ve de elektrikli taşımacılığı 
yaygınlaştırmaya yardım eder.
İşte bu yüzden, BASF’de,
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Pandemi sonrasında önemi daha da artan insan 
kaynağı ihtiyacına cevap vermek adına kurulan 
Yönetim Hizmetleri biriminin Müdürü 
Ömer Enden, pandemi sonrası düzende dünya ile 
entegre olabilmek için insan kaynakları yönetiminin 
bir gereklilik haline geldiğini söylüyor.

eknopark İstanbul 
bünyesinde kısa 
bir süre önce 
hayata geçirilen 
Yönetim Hizmetleri 
Müdürlüğü, insan 
kaynakları ve 

yönetim sistemleri alanında vereceği 
hizmetler ile hem teknoparkın 
standartizasyonuna katkı sunarak 
kurumsallaşmanın kökleşmesini 
sağlayacak hem de yapacağı sürekli 
iyileştirmeler ve güncellemelerle şirketin 
yeni normalin dönüşümlerine adapte 
kalmasına katkıda bulunacak. 

Pandemi sonrasında insan kaynağının 
önemini daha da artırması ile paralel bir 
ihtiyaca cevap vermek adına da kurulan 
departmanın Müdürü Ömer Enden, 
değişim ve dönüşümüne pandemi ile 
hız kazandıran yeni düzende dünya 
ile entegrasyon için insan kaynakları 
yönetiminin bir gereklilik haline 
geldiğini söylüyor. Teknopark İstanbul ve 
bünyesindeki firmaların iş süreçlerinin 
kesintiye uğramadan ve daha verimli bir 
yapıda ilerlemesi için İK süreçlerindeki 
değişimleri dikkatle takip edeceklerini 
ve yeni düzene entegre iş modelleri, 
süreçleri ve yönetimleri oluşturacaklarını 
ifade eden Enden, çalışanların bu 
süreçten hem fiziksel hem de psikolojik 
olarak en minimum şekilde etkilenmeleri 
doğrultusunda çalıştıklarını aktarıyor. 

Teknopark İstanbul’un misyon ve 
vizyonu doğrultusunda bir yol haritası 
çıkardıklarını kaydeden Ömer Enden, 
2021-2025 yıllarını kapsayan “Stratejik 
Plan” hazırlıkları içinde olduğunu 
söylüyor. 2021’in ocak ayından itibaren 
devreye alınacak planın Teknopark 
İstanbul’un geliştirilmesi gereken 
yönlerini de ortaya çıkaracağına dikkat 
çeken Enden, departmanın kısa süredeki 
çalışmalarını, yol haritasını ve projelerini 
dergimize değerlendirdi.

T

"DÜNYA İLE ENTEGRASYON İÇİN 
İNSAN KAYNAKLARI BİR GEREKLİLİK OLDU"

ÖMER ENDEN
yÖNeTiM HiZMeTleri 

MÜDÜrÜ 
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Teknopark İstanbul bünyesinde 
yeni bir birim olarak açılan Yönetim 
Hizmetleri’nin hayata geçirilmesindeki 
misyon neydi, neden gerekli görüldü?
Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji 
ve iletişim alanında yaşanan büyük 
gelişmeler, organizasyonları kıyasıya 
bir rekabete ve her geçen gün yeni 
gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış 
içerisine sürüklemektedir. Teknopark 
İstanbul’un dünya ile entegrasyonu 
için sektörün ihtiyaçlarının doğru 
belirlenmesi, planlaması, hizmetlerin 
gerçekleştirilmesi ve hizmet sonrası tüm 
süreçleri içine alan ve sürekli iyileşmeyi 
hedefleyen entegre yönetim sisteminin 
uygulanması ve insan kaynakları 
yönetimi olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerine ulaşmada önemli Ar-Ge  
projelerine ev sahipliği yapan ve 
ülkemizin teknoloji üslerinden biri olan 
Teknopark İstanbul’un yönetici şirket 
olarak yerleşkede bulunan firmaların 
ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmesi 
ve eşit hizmet sunabilmesi, nitelikli 
personel ve standardizasyon ile 
mümkündür. Bu kapsamda, her 
geçen gün hızla büyüyen Teknopark 
İstanbul’un, firma ve paydaşların 
beklentilerini de aynı hızla kaliteli ve 
etkin olarak karşılayabilmesinin en 
temel dinamiğini kurumun çalışanları 
oluşturmaktadır. Yönetim Hizmetleri 
Müdürlüğü’nün hayata geçirilmesindeki 
misyon da bu bütünü kapsamaktadır.

Bu departman Teknopark İstanbul 
bünyesinde ne gibi hizmetler verecek, 
hangi unsurları güçlendirecek?
Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü iki 
temel görevi üstlenmiş durumdadır. 
Bunlar insan kaynakları yönetimi ile 
kurum standardizasyonu ve sürekli 
iyileştirmenin temelini oluşturan 
yönetim sistemlerini kapsamaktadır. 
İnsan kaynakları yönetimi ile işe alma, 
oryantasyon, eğitim ve geliştirme, 
performans yönetimi, motivasyon, iş 
analizi gibi alanların güçlendirilmesi 
hedeflenmektedir. Yönetim sistemleri 
ile şirketimizde mevcut ISO 9001, ISO 
14001, ISO 27001 ve ISO 45001 gibi 
uluslararası standartların tüm paydaş ve 
ilgili tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak, 

kaliteli ve verimli hizmet verecek şekilde 
tasarlanması hedeflenmektedir. Yönetim 
Hizmetleri Müdürlüğü, 2021 yılında 
mevcut yönetim sistemi belgelerine 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim 
Sistemi ve ISO 41001 Tesis Yönetimi 
Sistemi belgelerini de ekleyerek 
yüksek teknoloji, insan, çevre odaklı 
sürdürülebilir yönetişim kapasitesini 
oluşturmayı hedeflemektedir. Aynı 
zamanda şirketin Stratejik Planı’nın 
hazırlanması ve 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’na uyum 
çalışmalarını da yürütmektedir.

Birimin kapsayıcılığı nedir? Sadece 
Teknopark İstanbul için mi hizmet 
verecek yoksa teknopark içindeki 

firmalar için de çalışmaları olacak mı?
Birim olarak; uzun yıllar kamu ve özel 
sektörde neticelendirdiğim projelerde 
elde ettiğim deneyim, bilgi ve birikim ile 
başta Teknopark İstanbul’un kurumsal 
yönetişim kapasitesini artırmak öncelikli 
hedefimizdir. Diğer taraftan Teknopark 
İstanbul yerleşkesinde bulunan 
firmaları ulaşmak istedikleri farklılığa, 
profesyonelliğe, rekabet kapasitesine 
taşımak için eğitim ve danışmanlık 
çözümleri sunmayı da hedeflemekteyiz. 
Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü olarak 
2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren 
firmaların ihtiyacına yönelik Yönetim 
Sistemi (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 
AS 9100, ISO 13485 vb.) risk yönetimi, 
stratejik plan gibi konularda eğitim 
ve danışmanlık faaliyetleri sunmayı 
planlamaktayız.

"DEĞİŞİME AYAK UYDURAMAYAN KURULUŞLAR KISA ÖMÜRLÜ OLACAK"
Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji 
ve iletişim alanında yaşanan büyük 
gelişmeler organizasyonları kıyasıya 
bir rekabete ve her geçen gün yeni 
gelişmelerin yaşandığı ekonomik 
bir yarış içerisine sürüklemektedir. 
Dünya ticaretinin küreselleşmesi, 
rekabetin kapsam ve sınırlarını 
genişletmiş, endüstriyel hayatta 
değişim hızı artmış, özellikle teknoloji 
alanında yaşanan gelişmeler önceden 
hayal bile edilemeyen uygulamaları 
mümkün hale getirmiştir. Yeni değişim 

dinamikleri ile şekillenmekte olan 
organizasyonlar ayakta kalacak; 
değişim hızına ayak uyduramayan 
kuruluşlar da ömürlerini kısa 
sürede sonlandıracaktır. Bu nedenle 
yönetim sistemleri, standardizasyon, 
kurumsallaşma kurumların olmazsa 
olmazı haline gelecektir. Yönetim 
Hizmetleri Müdürlüğümüz de; başta 
şirketimiz olmak üzere tüm Teknopark 
İstanbul firmalarına eğitim ve 
danışmanlık çözümleri üreterek kritik 
bir role sahip olacaktır.
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Şirketteki üretkenliği ve 
verimliliği sağlamak adına ilk 
etapta devreye alacağınız projeler 
ve çalışmalar neler olacak? 
Departmanın yol haritası nedir?
Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü 
kurulduğu günden bugüne kısa 
süre geçmesine rağmen şirketin 
tüm süreçlerini gözden geçirerek, 
şirketin usul ve esasları ile çalışma 
prensiplerini belirleyen uluslararası 
yönetim sistemleri standartlarına 
uygun olarak dokümanlarını 
oluşturmuştur. Hazırlanan dokümanlar, 
şirketimizin yönetim kurulu tarafından 
onaylandıktan sonra QDMS (Kalite 
Doküman Yönetim Sistemi) programı 
üzerinden yayınlanarak tüm çalışanlara 
duyurulmuştur. Diğer yandan 
Teknopark İstanbul’un ilerlemesi 
gereken yönü tanımlamaya yardımcı 
olacak vizyon ve misyon doğrultusunda 
stratejik amaç ve hedeflerine göre 
2021-2025 yıllarını kapsayan Stratejik 
Plan hazırlık çalışmalarını hızla 
tamamlayarak, 2021 yılının ocak 
ayından itibaren Stratejik Plan’a 
uyumun gerçekleşme performanslarını 
takip edecektir. 

Pandemi ile beraber, bir işletmenin en 
değerli sermayesi beşeri sermayeye 
dönüştü. Birim olarak bu noktada 
nasıl bir fayda sağlayacaksınız? İnsan 
kaynağının yönetiminin yanında yeni 
iş süreçleri ve modelleri ile alakalı 
çalışmalarınız olacak mı?
COVID-19 ile birlikte ağırlıklı olarak 
uzaktan çalışmak, sosyal hayattan 
izole olmak ve bu yeni normale hem 
fiziksel hem de ruhen adapte olmak 
öncelikli konuların başında geliyor. 
Bununla birlikte, normal hayata geri 
dönüş senaryoları kurumlarda yönetim 
kurulları, strateji ve insan kaynakları 
birimlerinin öncelikli yol haritasına 
dönüştü. Pandemi sonrası insan 
kaynakları, yeni çalışma sistemleri 
üzerinde farklı fırsatlar ve riskler 
içerecektir. Bireylerin uzaktan çalışma 
sistemiyle verimliliklerinin artması 
bir fırsat olarak görülürken, bunun 
tam aksine öz disiplinin sağlanması 
dezavantaj haline de dönüşebilir. 
Küresel pandemi, hiç beklemediğimiz ve 

tahmin etmediğimiz bir hayatın kapısını 
bizlere araladı. Ekonomiden eğitime, iş 
dünyasından toplumsal hayata kadar 
birçok değişiklik ve yenilikle karşı 
karşıya kaldık. Ekonomide beklentiler 
alt üst oldu, olmaz denilenler oldu. 
Eğitimde belki 10 yıl sonrası için bile 
“acaba olur mu”, dediğimiz dijital 
eğitim bir mecburiyet olarak karşımıza 
çıktı, iş hayatında süreçler yeniden 
tanımlanmaya başladı. 

Teknoparktaki çalışanlarımızın bu 
süreçten fiziksel ve psikolojik olarak en 
az etkilenmesini sağlamak amacıyla 
pandeminin ilk gününden itibaren iş 
süreçlerini de kesintiye uğratmadan 
dönüşümlü uzaktan çalışmaya geçildi.

Teknopark gibi bir yapının içinde 
olmak; öncelikleri devreye almak, yeni 
proje ve sistemler oluşturmak adına 
size nasıl avantajlar sağlayacaktır?
Türkiye’nin teknoloji geliştirme 
kapasitesine katkıda bulunabilmek 
amacıyla kurulmuş ve “tam bağımsız 
Türkiye” hedefine ulaşmaya katkı 
sağlayan, ileri seviye savunma sanayii 
projelerine ev sahipliği yapan, firmalara 
hizmet eden Teknopark İstanbul 

Ailesi’nin ve profesyonel bir takımın 
parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bu 
birliktelik, Teknopark İstanbul ve şahsım 
için olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Yeni normal adını verdiğimiz süreç ile 
beraber, bundan sonrasında, işletme 
yönetim sisteminin nasıl bir hal 
alacağını düşünüyorsunuz? Teknopark 
gibi çok unsurlu ve kurumlu yapılar 
için bu süreç beraberinde sizce neler 
getirebilir?
Pandemi süreci yeni bir çalışma düzeni 
ve normalleşmeyi de beraberinde 
getirdi. Bu dönemde bir yandan salgının 
etkilerinin azaltılması, bir yandan 
da ekonominin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması hedeflenmektedir. Yeni 
normalleşme sürecinde firmaların 
uzaktan çalışma sürecini daha etkin 
yönetebilmesi için planlama, iletişim, 
operasyon yönetimi, denetim-kontrol 
süreçlerinde etkinliği sağlaması 
gerekmektir. Yeni normal, uzaktan 
çalışmayı beraberinde getirmiş olmakla 
birlikte bu sürecin en önemli parçaları 
dijitalleşme, yetkin insan kaynağı ve 
süreçlerin usul-esaslarının tanımlı 
olmasından geçmektedir. 

Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü, 2021 yılında 
mevcut yönetim sistemi belgelerine enerji yönetimi, 
müşteri memnuniyeti, iş sürekliliği ve tesis yönetim 
sistemi belgelerini de ekleyerek, yüksek teknoloji, 
insan ve çevre odaklı sürdürülebilir yönetişim 
kapasitesini oluşturmayı hedeflemektedir.

ÖMER ENDEN, MERVE NUR ŞAHİN





BiyoTekNoloJiNiN MiliTAriZMi

Bilim kurgu kategorisinden gerçeklik sahasına giriş 
yapan biyoteknoloji, savunma sanayii için yenilikçi 
ve ilerici bir perspektif sunuyor. Hakimiyet savaşının 
belirlenmesinde ciddi bir eşik oluşturan bu yeni teknoloji 
sadece askerlerin değil, devletlerin de güçlerinde yeni 
dengeler oluşmasını sağlayacak.

BiYODEFANS
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ugün aşılmaz cilt, 
gama ışınlarına 
dayanıklılık, daha 
güçlü olmak sadece 
çizgi dünyanın 
gerçekliği olsa da 
yarın geldiğinde 

renklendirilmiş sayfaların dışına çıkacak. 
Örneğin bilim insanları yakın zamanda 
daha hafif, daha esnek, daha güçlü vücut 
zırhları oluşturmak için örümcek ipeğinin 
mükemmelliğini kullanarak, yeni nesil 
bir çelik üretmenin yollarını keşfetti. Yine 
“su ayıları” lakaplı mikroskobik canlılar 
kullanılarak, DNA onarımı kapasitesinin 
artırılmasını sağlayacak; hatta DNA’nın 
hasar görmesini önleyerek askerlerin 
radyasyona maruz kalmasını engelleyecek 
bir koruma yöntemi de bulundu.

20. yüzyılın sonu, maddenin atom 
düzeyinde manipülasyon sürecini 
gördü ve bir miktar başarı elde etti. Bu 
gelişmeler, bir zamanlar bilim kurgu 
olarak düşünülen şeyin hızla bilim 
gerçeğine dönüştüğünü gösterdi. 
Hemen hemen aynı zaman diliminde 
bir teknoloji daha gücünü göstermeye 
başladı: Nanoteknolojinin ikiz kardeşi 
biyoteknoloji. Bugün, her iki teknoloji de 
gelecek için hızla varlığını güçlendiriyor. 

Biyolojiye dayalı teknolojik inovasyonu 
tanımlamak için kullanılan geniş bir terim 
olan biyoteknoloji, yeni tür askeri sistem 
ve ekipmanı geliştirmek için giderek daha 
çevik ve önemli bir platform haline geliyor. 
Saha ve savaş alanında askerlerin hayatta 
kalma kabiliyetini artırmak için yeni ve 
ileri fırsatlar sunduğundan da başta Çin, 
Rusya ve ABD olmak üzere pek çok ülke 
tarafından önemli bir yatırım alanına 
dönüşmüş durumda.

Biyoteknoloji, bugünkü bakış 
açısıyla, canlı bir şeyi klonlamak veya 
genetik olarak özdeş kopyalarını 
yapmak ve yeni, kendi kendini üreten 
yaşam formları oluşturmak için bir 
organizmanın DNA’sından genlerin ilgisiz 
türlerinin genomuna eklenmesi, genlerin 
rekombinasyonu gibi faaliyetleri içeriyor.

Biyosilahların kalitesini ve miktarını 
iyileştirmek için biyoteknolojiyi 
kullanmaya yönelik çabalar da artıyor. 
Biyosilahlar, rutin güvenlik sistemleri 
tarafından tespit edilememesi, erişim 
kolaylığı, düşük üretim maliyeti ve kolay 

ulaşım nedeniyle oldukça çekiciler. 
Genetik olarak manipüle edilmiş çok çeşitli 
organizma ve bunların yan ürünleri, ek 
bir avantaja sahip. Çünkü genetik olarak 
manipüle edilmiş biyolojikler yalnızca 
biyolojik silahların mevcut özelliklerini 
vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda 
hedefe özel yapılabiliyor. Biyoteknoloji, 
tedbirli bir şekilde kullanılırsa, bu tür 
biyolojik tehditlere karşı önemli bir rol 
oynayabilir. Çok çeşitli hastalıkları nötralize 
etmek ve/veya ortadan kaldırmak için 
güçlü antibiyotikler, antiserum toksoidler 
ve aşılar içeren biyocephane ve biyolojik 
savaş ajanlarının hızlı tespiti, tanımlanması 
ve nötralizasyonu için biyosensörler 
üretilerek önemli savunma yöntemleri elde 
edilebilir.

Biyoteknoloji, savaş alanı 
için sunduğu kabiliyetler 
sayesinde başta Çin, 
Rusya ve ABD olmak üzere 
pek çok ülke tarafından 
önemli bir yatırım alanına 
dönüşmüş durumda.

B

ProF. Dr. HÜSeyiN AVNi ÖkTeM
NANoBiZ TekNoloJi yÖNeTiM kurulu BAŞkANı

"BİYOTEKNOLOJİNİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ ROLÜ ARTMAKTADIR"
NANObiz Teknoloji 
firması olarak, 
“nanobiyoteknoloji” 
alanında hizmet 
verdiklerini ve daha 
ziyade biyolojik 

algılama ve tanı teknolojilerine 
odaklandıklarını ifade eden Prof. Dr. 
Hüseyin Avni Öktem, KBRN konseptinde 
biyolojik ajanların tespit ve teşhisinde 
kullanılan moleküler tanı kitleri ve 
bu kitlerin kullanılabileceği cihazlar 
geliştirdiklerini söylüyor ve şöyle 
devam ediyor: “Bu alan oldukça geniş 
olup tıp, veterinerlik, gıda, çevre ve 
savunma sanayii gibi sektörlerde 
uygulama alanı bulmaktadır. Firma 
olarak KBRN alanı başta olmak üzere, 
tıp, veterinerlik ve gıda sektörüne 
yönelik Ar-Ge çalışmalarımız ve 
ürünlerimiz bulunmaktadır. Son olarak 
COVID-19 için moleküler tanı kitleri ve 
bu kitlerin kullanılabileceği cihazlar 
geliştirilmiş olup Sağlık Bakanlığı 
onayları alınarak kullanım aşamasına 
gelmiştir. Görülebileceği gibi savunma 
sanayiinde yürütülen biyoteknolojik 
projeler, çift kullanım özelliğine 
sahip olup, hızlı bir şekilde farklı 
sektörlerde kullanılabilecek ürünlere 

dönüştürülebilmektedir” diyor.  
COVID-19 sürecinde biyoteknolojinin 

stratejik önemini daha da artırdığını dile 
getiren Prof. Dr. Öktem, “Test geliştirme, 
tanı, tedavi ve aşı geliştirme alanındaki 
faaliyetlerin tamamı biyoteknoloji 
sektörü ile direkt olarak ilişkilidir" 
diyerek, bu alanlarda yapılacak yatırım 
ve çalışmaların savunma sanayii ve 
ülke güvenliği açısından kritik önem 
taşıdığını kaydediyor. Öktem, “Özellikle 
sentetik biyoloji gibi alanlarda gözlenen 
gelişmeler, anayurt güvenliği açısından 
yeni riskler ortaya koymakta olup, bu 
risklerin kontrol edilebilmesi ve karşı 
tedbirlerin alınabilmesi açısından 
biyoteknolojik araştırmalar büyük 
önem taşımaktadır” diyerek bu önemin 
altını çiziyor. Son dönemde savunma 
sanayii alanında Ar-Ge kaynaklarında 
artışlar yaşandığını ifade eden Öktem, 
şöyle devam ediyor: “Sektördeki beşeri 
sermayemiz ve altyapımız belirli bir 
seviyeye ulaştı ve daha da iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Özellikle özel sektörde 
ÜR-GE ve üretim konularında nitelikli 
insan gücü konusunda gelişmeye 
ihtiyaç var. Özel sektörün konuya 
ilgisinin artırılması önem arz 
etmektedir.”
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BİYOTEKNOLOJİNİN İYİ KÖTÜ 
DENGESİ NASIL OLACAK?
Son yıllarda askeri bilimsel alanda 
yaşanan gelişmelere rağmen, henüz bu 
yeni teknoloji sahası ulusal düzeylerde 
stratejik bir rehberlik sunmuş değil. Diğer 
yandan beraberinde getirdiği tartışmalar 
ve endişeler ise bu bilimsel teknolojik 
alanın ortaya koyacaklarından çok daha 
fazla konuşuluyor. Biyoteknoloji ve onun 
bir dalı olan sentetik biyolojiyi geliştirmeye 
yönelik koordineli planların eksikliği ve 
başkaları tarafından kötüye kullanılma 
durumu, bu platformun hararetli 
başlıklarından. “War on the Rocks”ta iki 
sene önce yayınlanan “Sentetik Biyoloji: 
Yeni İkili Kullanım Teknolojisinin Vaat ve 
Tehlikesi” başlıklı makalede, haklı olarak 
sentetik biyoteknolojinin yeteneklerinin 
çoğalması riski hakkında stratejik 
düşünmenin gerekliliğine işaret ediliyor. 
Bu noktada özel sektör ile savunma 
sanayiinin karar mercileri arasında 
sağlanacak yüksek oranlı koordinasyon, 
bu hızla gelişen bilim alanının yalnızca 
güvenlik risklerini azaltması için değil; 

aynı zamanda sahadaki/savaş alanındaki 
askerlere de daha fazla fayda sağlaması 
için atılacak önemli adımlardan biri. Diğer 
yandan biyolojik inovasyon ve savunma 
alanı için ortaya çıkan biyoteknolojileri 
tam olarak kullanmak için çevik iş 
modellerinin ve insan sermayesinin 
yetersizliği de bir başka sorun.

Bu nispeten yeni alan için stratejiler, 
politikalar ve iş gücü dar bir mercek 
aralığında olsa da ve kötüye kullanımını 
engellemeye yönelik bir yol haritası 
henüz mevcut olmasa da bu bilimden 
askeri anlamda beklenen, askerlerin 
hayat şartlarını ve sağlıklarını koruma 
altına alması. Bir örnek vermek 
gerekirse, insan mikrobiyomu, sindirim 
siteminde bulunan ve sindirim sağlığının 
yanı sıra ruh sağlığını da etkileyen doğal 
bakterilerden oluşuyor. Mikrobiyomu 
dengelemeye yönelik popüler arayışlar, 
bugün eczanelerde yaygın olarak 
görülen çok çeşitli probiyotik ürünlerde 
somutlaşmış durumda. Ancak askerler 
için sindirim sıkıntısı, yurt dışındaki 
konuşlandırmalar sırasında gerçek 
bir sorun demek ve onları savaşın, 
mücadelenin dışına itebilir. Sentetik 
biyoloji ise sindirim problemini çözmeyi 
vadeden insan bağırsağı mikrobiyomuna 
özel bir mühendislik sunuyor. Elbette 
aynı sistem, insanlara zarar vermek 
için de tercih edilebilir. Bu da bu alanın 
tartışılan tarafı. Dolayısıyla, savunma 
liderlerinin teknolojilerden yararlanmak 
için kapsamlı bir strateji ve tehditlere 
karşı yaklaşımlar üretmeleri gerekiyor. 

Nükleer, biyolojik ve kimyasal 
teknolojilerin ikili (askeri ve ticari) 
kullanımı konusundaki tartışma yeni 
değil. Nükleer fizik, enerji üretimini ve 
sağlık bilimlerini kanıtlanabilir bir şekilde 
iyileştirirken, nükleer silahlar devletlerin 
askeri yeteneklerini geliştirdi ve çoğu 
durumda ticari nükleer teknolojilerle iç 
içe olan nükleer silahların yayılmasına 
yol açtı. 10 yıllar boyunca, kimyasal 
ve biyolojik bilimlerdeki ilerlemelerin, 
biyomühendislik ürünü virüslerin ve 
yeni kimyasal silahların geliştirilmesine 
yol açacağına dair endişeler vardı. Kaldı 
ki, yeni tip koronavirüsün laboratuvar 
ortamında geliştirildiği teorileri/
düşünceleri hâlâ tazeliğini koruyor. Diğer 
yandan endüstri, halka yeni ev ürünleri 

Biyolojik inovasyon ve savunma alanı için ortaya 
çıkan biyoteknolojileri tam olarak kullanmada, 
çevik iş modellerinin ve insan sermayesinin 
yetersizliği bir sorun teşkil ediyor.

y A k ı N  P l A N
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ve daha geniş bir lüks hizmet yelpazesi 
sunmak için aynı teknik gelişmeleri 
kullandı. Çift kullanımlı teknolojiler 
arasında yönlendirilmiş enerji, ticari 
drone’lar ve siber sistemler de yer alıyor. 
Buradan bakıldığında, bu teknolojilerin 
ticari yönü, ülkelerin sistemleri güvenlik 
çıkarlarına karşı kullanmalarını önlüyor 
ya da dengeliyor. 

Ticari gücün belirleyici olmasının 
yanında, henüz tam olarak nasıl 
geliştirilmesi gerektiğini bilmeseler 
de biyoteknoloji alanında çalışmalar 
ve yatırımlar yapan ulusal devletler; 
“biyoteknoloji ile ilgili güvenlik endişeleri 
nelerdir, bu tehditler ne kadar kısa 
sürede ortaya çıkabilir ve bu endişeleri 
hafifletmek için seçenekler nelerdir” 
sorularını kapsamlı şekilde sormaya 
başladılar. Bu soruları değerlendirmek; 
bilinen patojenik virüsleri yeniden 
oluşturmak, mevcut bakterileri daha 
tehlikeli hale getirmek ve yerinde 
sentez yoluyla (insan vücudunda) 
biyokimyasallar yapmak gibi en yüksek 
endişeleri belirlemek için bir çerçeve 
sunuyor.

HAKİMİYET SAVAŞINDA 
ÖNCELİK BİYOTEKNOLOJİ
ABD, askerlerini daha iyi desteklemek 
adına uzun bir süredir biyoteknolojiye ve 
alt segmentlerine yatırımlar yapıyor. 
ABD, bu disiplini gıdalardan 
ilaçlara, askeri giyimden yakıta ve 
sentetik dokulara kadar pek çok 
alanda kullanmak için çalışmalar 
gerçekleştiriyor. Ülkenin Araştırma ve 
Mühendislik Müsteşarlığı Biyoteknoloji 
Müdür Yardımcısı Michelle Rozo, 
geçtiğimiz senelerde katıldığı “Materyal 
ve Savunma için Biyoteknoloji 
sempozyumunda, “Ürünlerin ve 
yeteneklerin kilidini açabilen aynı temel 
yetkinlikler, askeri sistemleri ve görev 
alanlarını dönüştürme potansiyeline 
sahiptir. Biyoteknoloji, savaşın 
seyrini değiştirecek ve savunmaya 
birden fazla alanda baskın yetenekler 
sağlayacak yıkıcı bir teknoloji” diyerek 
biyoteknolojinin ABD için önemine ve 
bu alandaki çalışmalara hız verilmesi 
gerektiğine dikkat çekmişti. 

Amerika’nın biyoteknoloji alanındaki 
en cesaret verici yatırımlarından biri, beş 

sene önce başlattığı “Askeri Ortamlar için 
Sentetik Biyoloji Araştırma Programı”. 
Bu program kapsamında tüm (ordu, 
deniz ve hava kuvvetleri komutanlığı) 
hizmet laboratuvarları, yeni biyo tabanlı 
malzemeler ve sensörler geliştirmeyi 
ve sentetik biyolojideki yenilikler 
yoluyla savaş uçağı performansındaki 
ilerlemeleri kontrol etmeyi amaçlıyor. 
Program aynı zamanda askeri bilim 
adamlarını akademiye ve sentetik 
biyoloji şirketlerine yerleştirerek 
biyoteknoloji uzmanlıklarını artırmalarını 
da sağlıyor. Girişim şimdiye kadar 
yakıtlar, malzemeler ve sensörler için 
tasarlanabilecek yeni organizmaları 
belirlemede önemli başarılar elde etti.

ABD’nin yeni ve daha ileri seviye 
biyoteknoloji geliştirme ihtiyacının 
arkasındaki temel sebeplerden biri de 
ezeli rakibi Rusya ile son yıllarda pek 
çok alanda mücadele verdiği Çin’in 
bu teknolojik bilim alanındaki hızlı 
ilerleyişi. ABD, biyoteknolojiyi, gelişmiş 
rakipleri Çin ve Rusya ile güç rekabeti 
noktasında bir modernizasyon önceliği 
olarak tanımlıyor ve bu tanımı 2018 
Ulusal Savunma Stratejisi’nde de açık bir 
şekilde belirtti. 

ABD ordusu, bilim ve teknoloji 
alanındaki üstünlüğünü yıllar 
boyunca sürdürdü. Bununla birlikte, 
yeni teknolojiler daha erişilebilir 
hale geldikçe, Pentagon yönetimi, 
rakiplerin Amerikan güçlerine meydan 
okuyabileceği veya kendilerini 
geçebileceği kaygısı duymaya başladı. 
Her ne kadar emekleme aşamasında 
olsa da sentetik biyoloji ya da genetik 
olarak biyoloji mühendisliği yeteneği 
giderek daha erişilebilir bir teknolojik 
alan oluyor. Daha genel bir ifade ile 
biyoteknolojinin demokratikleşmesi, 
tüm ülkelerin teknolojik olarak eşit 
seviyede bulunmasını veyahut küresel 
üstünlük elde edilmesini sağlayacak. 
ABD’yi de asıl korkutan bu. Bugün en 
ciddi rakiplerinden biri haline gelen Çin, 
yalnızca biyoteknoloji yeteneklerine 
büyük yatırımlar yapmakla kalmıyor, 
aynı zamanda hem askeri hem de 
ticari ortamlarda kullanacak şekilde 
özel stratejilere sahip. Çin de ABD 
gibi ulusal askeri füzyon stratejisinde 
biyoteknolojiyi öncelik olarak vurguluyor.

ABD, biyoteknolojiyi 
gıdalardan ilaçlara, askeri 

giyimden yakıta ve
sentetik dokulara kadar 

pek çok alanda kullanmak 
için çalışmalar

gerçekleştiriyor.
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BRN (kimyasal, 
biyolojik, radyolojik 
ve nükleer) 
materyallerin 
potansiyel silah 
olarak üretilip 
kullanılmasının 

özellikle “asimetrik savaş” kapsamında 
kitleleri yok etme ve psikolojik savaş 
unsuru olma özellikleri nedeniyle 
ciddi bir tehdit oluşturduğunu 
belirten Dr. Şaduman Aziz, biyolojik 
harp maddelerinin (BHM) ise KBRN 
silahlarından çok daha ciddi tehditler 
barındırdığının altını çiziyor.

Biyolojik silahlarda dışarı bağımlı 
olmanın büyük tehditler oluşturduğunu, 
bu sebeple de T.C. Savunma Sanayii 
Başkanlığı olarak yerlileşmek adına 
çalışmalar yürüttüklerini belirten Dr. Aziz 
sözlerine şöyle devam ediyor: “SSB,  
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi faaliyetleri ile 
ülkemizin güvenlik güçlerinin kullanımına 
sunulan savunma sistemlerimizdeki 
yurt dışına bağımlı bileşenlerin ve 
kritik teknolojilerin yerlileşmesi ve ileri 
teknolojilerin ülkemize kazandırılması 
olmak üzere iki ana amaç doğrultusunda 
teknolojide tam bağımsızlık 
hedeflenmektedir. Çalışmalarımızın 
amacı; dışa bağımlılık dolayısıyla bir 
savunma zafiyetinin oluşmamasını 
temin etmektir. Ayrıca bu çalışmalar ile 
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"YURT DIŞINDA BİYOTEKNOLOJİYE 
YAPILAN YATIRIMLARIN 

ARTTIĞINI GÖZLEMLEMEKTEYİZ"
Dr. Şaduman Aziz, son yıllarda yurt dışında biyoteknoloji alanına yapılan 

yatırımların hızla yükseldiğini gözlemlediklerini söylüyor. Türkiye’nin de 
dünya ile paralel olarak biyoteknolojiye yatırımlar yaptığını, Ar-Ge çalışmaları 
ve projeler yürüttüğünü kaydeden Dr. Aziz, hedefin, bu alanda kendi kendine 

yeten bir Türkiye olduğunu vurguluyor.

DR. ŞADUMAN AZİZ  
SSB Ar-Ge Ve TekNoloJi yÖNeTiMi 
DAire BAŞkANı



ileri teknolojilerin geliştirilmesi için de 
gerekli teknoloji altyapısının kazanılması 
sağlanmaktadır. İleri teknolojilere 
yapılan yatırımlarda ise geleceğin 
harp ortamlarında önemli bir üstünlük 
sağlayacağı öngörülen ‘oyun değiştirici’ 
nitelikteki teknolojilerin kazanılması 
hedeflenmektedir. İleri teknolojilere 
olan yatırımımızın oranı her yıl giderek 
artmaktadır. 

SSB olarak yaptıkları çalışmalara 
da değinen Dr. Aziz, “Biyolojik 
savunma alanında NANObiz firmasının 
yüklenici olduğu ‘BHM Tespit ve Teşhis 
Sistemlerinin Geliştirilmesi (BİOSENS) 
TKY Projesi’ 2020 yılı ocak ayında 
tamamlanmıştır. Amacı BHM’nin tespit 
ve teşhisinde kullanılabilecek biyolojik 
algılama teknolojilerinin geliştirilmesidir. 
Firma kendi kaynaklarıyla prototipin 
COVID-19’a uyarlanması kapsamında 
çalışmalar yapmaktadır. KBRN alanında; 
KAFES projesi ile Metal Organik Kafes 
(MOF) ve Membran teknolojileri 
kullanılarak kimyasal ve biyolojik savaş 
ajanlarına karşı üstün koruyuculuk ve 
konfor özelliklerine sahip yeni nesil KBRN 
koruyucu tekstili dünya ile eş zamanlı 
olarak milli imkanlarla geliştirilecektir. 
Diğer taraftan; kimyasal ve biyolojik 
dekontaminasyon teknolojileri alanında 
yeni nesil dekontaminasyon malzemesi 
geliştirilmesine yönelik projelendirme 
faaliyetleri DEKON projesi kapsamında 
yürütülmektedir.

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire 
Başkanlığı olarak ekosistemde yer alan 
tüm paydaşların katkılarıyla bütünsel 
bir yol haritası oluşturulması amacıyla, 
her yıl belirlenen teknoloji alanlarında; 
üniversiteler, araştırma kuruluşları, 
ihtiyaç makamları, sanayi ve KOBİ’lerden 
ilgili temsilcilerin katılımıyla Odak 
Teknoloji Ağları (OTAĞ) oluşturulmaktadır. 
OTAĞ’lar altında odak çalışma grupları 
oluşturularak ilgili teknoloji incelemesi 
gerçekleştirilmektedir. KBRN OTAĞ 
çalışmaları kapsamında da KBRN 
Tespit ve Teşhis Teknolojileri, Korunma 
Teknolojileri ve Dekontaminasyon alt 
konuları ele alınarak, yurt içi ihtiyaçlar 
göz önünde bulundurularak KBRN 
yol haritasının güncellenmesi ve bu 
doğrultuda önceliklerin belirlenip 
projelendirilmesi planlanmaktadır. 

“BİYOTEKNOLOJİYE AKTARILAN AR-GE 
HARCAMALARI EN YÜKSEK SEVİYEDE” 
Biyoteknolojinin dünyada katma 
değeri en yüksek sektörler arasında 
yer aldığına dikkat çeken Dr. Aziz, farklı 
sektörlerden birçok firmanın bu alana 
yatırımlar yapmaya başladığını ve bu 
alanda çalışan firma sayısında artış 
yaşandığını söylüyor. En yüksek Ar-Ge 
harcamalarının biyoteknoloji alanına 
aktarıldığını belirten Aziz, sektördeki bilgi 
birikiminin ve teknolojik gelişmelerin en 
üst seviyede olduğunu kaydediyor. Bu 
alandaki gelişmelerin pandemi sürecinde 
oldukça aktif şekilde kullanıldığını 
ifade eden Aziz, “Aşı, tanı ve tedavi 
alanında biyoteknolojik ürünler piyasayı 
domine etmekte olup pandeminin 
sonlandırılmasında çok önemli rol 
oynayacağı değerlendirilmektedir” diyor.

Dr. Şaduman Aziz, COVID-19 sürecinde 
biyoteknolojinin stratejik varlığını 
ispatladığını belirterek, “Son yıllarda 
yurt dışında savunma sektöründe 
biyoteknolojiye verilen önem ve 
yapılan yatırımların atarak devam 
edeceği gözlenmektedir. Ülkemizde 
de son yıllarda savunma sanayiimizde 
biyoteknoloji ile ilgili olarak önemli bir 
farkındalık oluşmaya başlamış ve kamu 
başta olmak üzere bazı önemli projeler 
hayata geçirilmeye başlanmıştır. 

 ‘Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ ile 
bilim, teknoloji ve ilgili alanlarda 
Cumhurbaşkanı tarafından alınacak 
kararlar ve oluşturulacak politikalarla 
ilgili öneriler geliştirmek amacıyla kurulan 
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları 
Kurulu’nun (BTYPK) görev ve yetkileri 
arasında bölgesel ve küresel rekabette 
mukayeseli üstünlük kazandıracak 
alanları tespit edip bu alanlara yönelik 
tavsiyelerde bulunmak; bilim ve teknoloji 
alanındaki araştırma ve geliştirme 
politikalarının ekonomik kalkınma, 
sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri 
doğrultusunda tespit edilmesi ve 
koordinasyonunun sağlanması amacıyla 
altyapı, insan kaynağı ve diğer tüm 
kaynakların geliştirilmesine yönelik 
araştırmalar yaparak öneriler oluşturmak 
yer almaktadır. 

15 Nisan 2020 tarihinde Sayın 
Cumhurbaşkanımız siber güvenlik, 

biyogüvenlik ve gıda arz güvenliği 
konularında Türkiye’nin imkân ve 
kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik 
talimat vermiştir. Belirtilen alanlarda 
BTYPK bünyesinde üç farklı çalışma 
grubu oluşturulmuştur. Ayrıca, Sayın 
Cumhurbaşkanımız orta ve uzun vadede 
sağlık alanında yerli tıbbi cihaz, ilaç ve aşı 
geliştirilmesine yönelik Ar-Ge sürecinin 
hızlandırılması gerektiğini belirtmiştir.  

Biyogüvenlik Çalışma Grubu’na 
Başkanlığımızca da katılım sağlanmış 
ve bu çalışmalar sonucunda her türlü 
biyolojik tehdidin insan, hayvan, 
bitki, çevre ve biyoçeşitlilik üzerinde 
oluşturabileceği risklerin belirlenmesi, 
kontrolü ve engellenmesine yönelik 
tedbirleri ve düzenlemeleri içine 
alacak şekilde geniş bir kapsamda 
değerlendirilmiş ve yerli ve milli 
biyogüvenlik teknolojileri yol haritası ve 
biyogüvenlik çözümleri seferberliğinin 
başlatılması yönünde önerilerde 
bulunulmuştur. Ayrıca, biyogüvenlik 
alanında milli envanterin oluşturulması, 
milli altyapımızın güçlendirilmesi, milli 
biyogüvenlik müdahale sisteminin 
geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının 
oluşturulması vurgulanarak bu yönde 
destekleyici öneriler sunulmuştur.  

Yerli ve milli seferberlik ile ortaya konan 
çözüm ve politikalar, ülkemizin Ar-Ge ve 
yenilikle kendi kendine yeten ve daha da 
güçlenen bir konuma gelmesine katkı 
sağlayacaktır.  
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Biyoteknolojinin dünyada 
katma değeri en yüksek 
sektörler arasında yer 
aldığına dikkat çeken 
Dr. Şaduman Aziz, farklı 
sektörlerden birçok 
firmanın bu alana 
yatırımlar yapmaya 
başladığını ve bu alanda 
çalışan firma sayısında 
artış yaşandığını söylüyor.
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y A k ı N  P l A N

SEK olarak teknoloji 
tabanlı üretim 
gerçekleştirme 
hedefi ile hareket 
ettiklerini ifade 
eden Prof. Dr. 
Cengizhan Öztürk, 

yaptıkları çalışmaları dört başlık 
altında topladıklarını söylüyor: 
Teknopark İstanbul bünyesinde aktif 
çalışmalar yapan Tıbbi Cihaz Pilot 
Üretim Tesisi; Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 
UYGAR Merkezi koordinasyonunda 
ilerleyen Tıbbi Cihaz Bölgesel Akredite 
Test Laboratuvarları; Marmara Tıbbi 
Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği 
(MASSİAD) tarafından koordine edilen 
Medikal Sektör Araştırma ve Üretim 
Gücü Envanteri ve Biyo-Girişimcilik ile 
İnovasyon Programı. Bunların yanı sıra 
üyelerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim, 
çalıştay ve uluslararası fuarlara katılım 
odaklı projeler de gerçekleştirdiklerini 
belirten Prof. Dr. Öztürk, altyapılarının 
biyoteknoloji odaklı firmaların 
da faydalanabileceği şekilde 
oluşturulduğunu ekliyor. 

“Tıbbı cihaz ve biyoteknoloji alanında 
ülkemizde yapılan iki ayrı uluslararası 
fuarda genç girişimcileri ve sektörel 
oyuncuları İnovasyon Alanı ve Programı 
başlığı altında bir araya getirmeye 
çalışıyoruz. BIOEXPO fuarı, seneler içinde 
bu konuda biyoteknoloji odağında 
önemli bir aşama gösterdi: Sergiler, 
çalıştaylar, eğitim programları, konferans 
oturumları, sempozyumlar, seminerler, 

paneller, endüstriyel ürün ve teknoloji 
sunumları ile önemli bir kritik kitle 
toplanıyor artık. İSEK olarak bu fuarın 
bilimsel ve girişimcilik kısımlarının 
programlarının oluşturulmasına destek 
veriyoruz” diyen Öztürk, biyoteknoloji 
üzerine yaptıkları çalışmaların akademik 
tarafını güçlü tutmak için STK ve 
üniversitelerle de düzenli şekilde bir 
araya geldiklerini ifade ediyor.

“BİYOTEKNOLOJİ PANDEMİDE 
ÖNEMLİ BİR SINAV VERDİ”
“Doğa ile ilişkilerimizin ve küresel 
hareketliliğimizin bu seviyede olduğu 

durumda COVID-19 gibi salgınlar artık 
kaçınılmaz. Bundan sonra da artarak 
devam edecek gibi gözüküyor” diyen 
Prof. Dr. Öztürk, biyoteknolojinin bu 
tür salgınları önleyemeyeceğini ancak 
bir koruma kalkanı ve tedavi edici 
görevi görebileceğini söyleyerek şöyle 
devam ediyor: Ben, içinde yaşadığımız 
dönemde, biyoteknolojinin çok önemli 
ve iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. 
Plasma tedavisi ve aşı gibi en fazla 
umut veren çözümler biyoteknoloji 
alanından çıktı. Geliştirme ve üretim 
konusundaki süreçler geçmiştekilerden 
çok daha hızlı ve dikkatli yürütülüyor. 

İ

"BİYOTEKNOLOJİ STRATEJİK
BİR SEKTÖR OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Biyoteknolojinin pandemi döneminde stratejik bir konumda 
olduğunu gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, yurt dışında 

bu alana yapılan yatırımların hızla arttığına, Türkiye’nin de 
bir ivme yakalaması için işin bürokrasi ayağını bırakıp, 
yatırım tarafına yönelmesi gerektiğine dikkat çekiyor. 

PROF. DR. CENGİZHAN ÖZTÜRK  
iSek kurucu koorDiNATÖrÜ 



Aksaklıklara rağmen, küresel seviyede 
ve oldukça koordineli çok önemli bir 
gayret içindeyiz, tabiki firmalar ve 
ülkeler rekabet içinde olacaklardır. 
Biz de ülke olarak kendi konumumuzu 
bunu fırsat görerek netleştirmeliyiz, 
bu ve benzer global sorunlarda 
çözüm geliştirenler kulübünün bir 
parçası mı olacağız, yoksa el açıp 
çözüm bekleyenler grubuna mı dahil 
olacağız?" 

“Sağlık ve biyoteknolojinin ne 
kadar stratejik sektörler olduğunu bu 
salgın vesilesi ile net olarak hergün 
görmekteyiz. Acil sağlık hizmet 
sistemimizin lojistik altyapısı güçlü 
ama tıbbi cihaz ve ilaçta ithalata 
dayalı bu mevcut sistemin kritik 
unsurlarında ulusal yetkinliklerimizi 
acilen oluşturmamız gerekiyor. Bir 
örnek vereyim, kan torbası ithal ederek 
ülkenizi savunamazsınız, bu kritik 
cihazları ya da biyoteknolojik ürünleri 
üretirken kritik stoklarınızı ve ham 
madde tedarikini de alternatifleri ile 
oluşturmanız gerekir” diyen Öztürk, 
bu salgında önemli dersler edinildiğini 
ve bunların sonrakilere hazırlık için 
kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

Biyoteknolojinin gelecek dönemlerde 
sağlık dışındaki alanlarda da hızla 
ilerleme kaydedeceğini aktaran 
Öztürk, bu noktada devlet desteğinden 
ziyade bazı mevzuat rötuşlarına ve 
bürokrasinin azaltılması gerekliliğine 
dikkat çekiyor: “Gıdada, tarımda 
ve bunların kendileri arasındaki 
kesişmede, bir bürokrasi belirsiz 
alanında kalan çalışmalar çok vakit 
kaybediyor; girişimciler pinpon topu 
gibi kamu kurumları arasında gidip 
geliyorlar. Biyoteknolojinin kamuda tek 
bir muhatabı yok, STK yapısı olarak da 
çok dağınık. 

Savunma sanayisi ise başarılı 
sayılabilecek ayrı bir kulvarda 
ilerliyor, o alana odaklı biyoteknolojik 
araştırmalara başta ABD olmak üzere 
gelişmiş ülkelerde önemli fonlar 
ayrılıyor. Ülkemizde bu konuda 
bazı niyetlenmeler görüyorum ama 
kapsamlı bir stratejinin geliştirildiğini 
ve faaliyetlere başlandığını duymadım. 
Bu konuda İSEK olarak her türlü katkıyı 
vermeye hazırız.”

“BEŞERİ SERMAYEMİZ 
YURT DIŞINA KAYIYOR”
Türkiye’nin son yıllarda millileşme 
ve yerlileşme noktasında önemli bir 
mesafe kaydettiğini dile getiren Öztürk, 
bu noktada aceleci yeni politikaların ve 
kamu kurumları kurma çabasının vakit 
kaybettirdiğine dikkat çekiyor. 

Üniversitelerde ve sektörde teknolojik 
altyapıların son 20 sene içinde her 
konuda önemli gelişme gösterdiğini 
belirten Öztürk, biyoteknoloji alanında 
benzer bir çabanın olduğunu söyleyerek 
devam ediyor: “Ancak üniversitedeki 
altyapıların ilgili sektörlerle bir arada 
ve ortak büyük hedeflere yönelik 
kullanımı konusunda alınacak çok yol 
olduğunu düşünüyorum. Bu konuda 
bazen sektörün bazen de üniversitenin 
tutuculuğuna ya da korumacılığına 
takılıyoruz. 

İş birliği hukukunun ve bunun 
temelinde de kültürünün 
olgunlaşmadığını gözlemliyoruz. 
Sağlık sektörü için bir diğer sorun da 
sermaye eksikliği. Kamu, aldıklarının 
ödemelerini vaktinde yapmadığından, 
yatırımcılar uzak duruyor. Tüm 
bunlardan dolayı sektörün 
öncelikleriyle yetiştirdiğimiz ve gerçek 
sermayemiz olan gençlerimizi ve genç 
girişimcilerimizi/araştırmacılarımızı 
yurt dışına kaptırıyoruz.

Güçlerimizi birleştirip çok çalışmamız 
gereken zamanlardayız. Ben halen 
iyimserim, bu zor günler de geçip 
gittiğinde, kendi sektörümüzde 
gözümüzü uluslararası pazarlara ve 
daha kamsamlı global iş birliklerine 
dikmeye başlayacağımıza inanıyorum.”
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İş birliği hukukundaki 
kültürel eksiklik, sermaye 
yetersizliği, kamunun 
ödemelerini vaktinde 
yapmamasından kaynaklı 
yatırım sıkıntısı gibi 
durumlardan dolayı, 
sektörün öncelikleriyle 
yetiştirdiğimiz ana 
sermayemiz gençleri yurt 
dışına kaptırıyoruz.

İSEK’İN ANA ODAĞINDA BİYOTEKNOLOJİ VAR
İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi 
(İSEK), İstanbul Bölgesi’nde sağlık 
sektöründe bir bölgesel kalkınma 
projesi olma hedefiyle yola çıkan ve 
mevcutta 175’ten fazla firma, 22 farklı 
üniversiteye bağlı araştırma merkezi, 
14 ilgili STK, 3 kamu kuruluşu üyesi ile 
faaliyetlerine devam eden bir tematik 
bölgesel iş birliği projesi. İSEK’in 
ana odağında tıbbi cihaz özellikle 

de biyoteknoloji alanında faaliyetler 
yürütmek var. Bu alanda çalışmalar 
gerçekleştiren çok sayıda aktif üyeye 
sahip. 2015 yılında kurulan İSEK, 
mayıs 2017 tarihinden itibaren, küme 
kurucu üyelerinden Teknopark İstanbul 
koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kümelenme Destek Programı 
kapsamında desteklenmeye hak 
kazandı. 



G e l e c e ğ i N  T e k N o l o J i l e r i

GELECEKTEKİ REKABET 
GÜCÜNÜN ANAHTARI 

Telekomünikasyon endüstrisinin 5G yarışı, günümüzün en yoğun içerikli ve 
zamanla yarıştıran mücadelelerinden biri. Ortamlarda “oyun değiştirici” 

olarak bahsedilen 5G’ye harcanan bu yoğun mesainin temel sebebi ise, 
bu beşinci nesil ağ teknolojisini ilk ve tam olarak hayata geçirecek olanın 

geleceğin dünyasında daha fazla söz söyleyecek olması.
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eniş bant 
endüstrisi, 5G’nin 
getirdiği muazzam 
dönüşümü 
hissettirmeye 
başladı. Bu yeni 
nesil kablosuz 

teknolojinin, yaşam tarzımızı 
değiştirecek olan tarihi bir teknoloji 
evrimini sağlayacağı belirtiliyor. 

Bu evrim için henüz yolun başındayız 
ve 2030’lardaki internet kullanma 
şeklimizin temellerini atıyoruz. 5G ile 
erken ilişkilerimiz, mobil deneyimin 
önemli ölçüde iyileştirilmesine 
odaklanıyor ve sonuçlar şimdiden 
cesaret verici. Endüstri araştırma 
firması OpenSignal tarafından yapılan 
son testlerde Verizon, 723 Mbps’lik 
ortalama 5G hızlarına ulaşmayı 
başardı. Verizon, özellikle 24 MHz 
ve 28 MHz bantlarında daha sağlam 
milimetre dalga spektrumunu özel 
olarak kullanabildiğinden şu anda 
rakiplerinden bir adım önde görülüyor. 
Verizon’un yakaladığı bu hız, 5G’nin 
temeldeki vaadi: Şimdikinden 100 kat 
daha hızlı bir iletişim hızı sunmak. 
Yüksek çözünürlüklü bir filmi 15 saniye 
gibi kısa bir sürede indirebilmek. 
İnternet sitelerinin yüklenmesi 
esnasında yaşanan gecikmeleri 
dramatik şekilde azaltmak -indirme 
birkaç milisaniyeye inecek.

Bu beşinci nesil kablosuz ağ 
teknolojisinin mobil deneyim 
noktasındaki ilk adımı heyecan 
uyandırıyor ancak asıl vurucu aşama bir 
sonraki olacak: Nesnelerin internetini 
(IoT) hayata geçirmek. Trafik ışıkları, 
akıllı şehir sensör sistemleri, akıllı 

ev ürünleri, endüstriyel otomasyon 
sistemleri, medikal cihazlar, kişisel 
drone'lar, robotlar ve çok daha fazlası, 
5G ve IoT ile interaktif bir yapıya 
kavuşacak. Araştırmacılar, yakın bir 
dönemde, yeni mimarilerin, teknolojik 
gelişmelerin ve donanımların IoT ve 
onun yapı taşı olan 5G ile şekilleneceğini 
söylüyor. Ayrıca önümüzdeki beş yıl 
içinde 4G’nin IoT ile alakalı yetersiz 
kalacağını belirtiyorlar.

Amerikalı ağ teknoloji şirketi Cisco, 
2023 yılına kadar, yalnızca Kuzey 
Amerika’da 5 milyar ağ bağlantılı cihaz 
olacağını tahmin ediyor. 5G, nesnelerin 
internetine ek olarak, üretimin ve 
hayatın geleceğinin merkezinde yer 
alan diğer yeni nesil teknolojilerin 
de -yapay zeka, robotik, artırılmış ve 
sanal gerçeklik ve katmanlı üretim- her 
birinde birtakım yeni uygulamaları 
destekleyecek.

Bir futbol stadyumunda maç izlerken 
artırılmış gerçeklik gözlüğü ile saha 
içindeki oyunculara ilişkin her türlü 
bilgiye anında ulaşmak mümkün 
olacak. Bundan 5-10 sene sonrasından 
bahsediyorsak, hakemin de bir drone 
olması şaşılmayacak bir durum olacak.

G
Amerikalı ağ teknoloji 
şirketi Cisco, 2023 yılına 
kadar, yalnızca Kuzey 
Amerika’da 5 milyar ağ 
bağlantılı cihaz olacağını 
tahmin ediyor.
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MAKİNEDEN MAKİNEYE İLETİŞİM
5G, günlük hayatlarımız kadar, iş 
hayatında ve endüstriyel dünyada da 
büyük değişimlere start verecek. İletişim 
sağlayan 2G’nin, sese ve ardından en 
yeni internet özellikli 4G LTE teknolojisine 
dönüşmesi ile dijital ekonomide yeni 
bir çağ ortaya çıktı. 5G de makineden 
makineye (M2M) iletişimleri destekleme 
yeteneği göz önüne alındığında, benzer 
şekilde dönüştürücü olacak. 

Ağ operatörleri, 5G sayesinde özellikle 
endüstri ile IoT fırsatlarından daha 
geniş bir yelpazede yararlanma şansı 
bulacaklar. Ericsson’a göre, 5G’nin 
sağladığı işletmeler arası (B2B) etkileşim, 
dramatik bir büyüme fırsatını temsil 
ediyor ve 2030’da ağ operatörleri için 700 
milyar dolarlık bir pazar imkanı sunuyor.

5G, startını mobil için vermiş olsa da 
sunmuş olduğu vaatlerin genişliği ticari 
savaşlar içinde en önemli başlıklardan 
birine dönüşmesini sağladı. 5G’nin 
gelecek 10 içinde otonom fabrikalar, akıllı 
şehirler, insansız hava araçları, otonom 
bağlantılı araçlar, uzaktan sağlık, kamu 
gözetimi ve güvenliği ile hassas tarım 
gibi birçok başlığı etkin hale getirmesi 
bekleniyor. Ericsson, bu otomasyon 
pazarının 2030 yılına kadar 107 milyar 
dolar üreteceğini tahmin ediyor ve dünya 
genelinde gelecek 10 yıl içinde 89 milyar 
dolarlık bağlı araçlar oluşmasını bekliyor. 
Artan IoT cihazı sayısı, 5G’nin etkinliğinin 
artması anlamına geliyor. 5G; ağ 
dilimleme, gelişmiş spektrum verimliliği 
ve daha iyi güç yönetimi sayesinde bu 
cihazlar için bağlantıyı daha da artıracak. 
Sonuç olarak, işletmeler, mümkün 
olandan daha düşük gecikme süresiyle, 
daha iyi yönetilecek. Tedarik zinciri 
boyunca malları gerçek zamanlı olarak 
izleyebilecek ve ürünleri perakende 
rafından eve kadar takip edebilecek.

5G KÜRESEL LİDERİ TANIMLIYOR
Bu yeni nesil kablosuz ağın içinde 
barındırdığı güç, küresel liderlik tanımına 
da katkı sağlıyor. Bu sebeple bu alanda 
küresel bir yarış yaşanıyor. Kızışan 
bu yarış ile beraber, dijital altyapıya 
yatırımların aciliyeti de arttı. Qualcomm, 
küresel 5G değer zincirinin 2035 yılına 
kadar 3,5 trilyon dolar olacağını tahmin 
ediyor ve buna “5G destekli” büyümede 

12,3 trilyon dolar daha eklenmesi 
gerektiğini belirtiyor.

5G’nin hızlı ve geniş ölçekli 
konuşlandırılması, ülkelerin yalnızca 
küresel ve teknolojik üstünlük 
yakalamasına yardımcı olmakla 
kalmayacak, ulusal hedeflerin 
gerçekleşmesine de katkı sunacak: 5G, 
ülke ekonomisinin dördüncü sanayi 
devrimine geçişini destekleyecek. Daha 
güçlü, daha yenilikçi ve daha rekabetçi 
bir iş ortamını teşvik edecek; bu da 
sürdürülebilir ve yüksek ücretli işleri 
destekleyecek. Son olarak, yetersiz 
hizmet alan bölgelerde hem yerel 
topluluklara hem de özel sektöre fayda 
sağlayacak şekilde daha fazla erişim 
imkanı sunacak. Dünyanın dört bir 
yanındaki büyük ekonomiler -özellikle 
Asya’dakiler- 5G ağları geliştirmek 
için agresif bir şekilde çalışıyor. Çin 
hükümeti, “Made in China 2025” 
girişimi de dahil olmak üzere, dijital 
ekonomisini güçlendirmeye yönelik 
kapsamlı çabası doğrultusunda 5G’yi 
aktif bir şekilde zorluyor. Devlete 
ait China Mobile ve devlet destekli 
Huawei’in 5G mimarisini katalize eden 
Çin, şu ana kadar oluşturduğu süper 
güç statüsü için en değerli çiplerden 
birine sahip. Güney Kore, 5G yeteneğini 
göstermek için 2018 Olimpiyatları’nı 
araç olarak kullandı. 5G ağına bağlı bir 
drone, Olimpiyat meşalesini bile taşıdı. 
Japonya’nın da 2021 yılına ertelenen 
(2020) Tokyo Olimpiyatları’nda benzer 
bir yönteme başvurması bekleniyor. 
Avustralya, Birleşik Krallık ve diğerleri de 
önümüzdeki aylarda/yıllarda 5G ağlarını 
test edecek. ABD’nin Kablosuz Ağlar 
Derneği (CTIA), ülkedeki telekomların 
fiber optik kablolar, küçük hücreler ve 
diğer 5G ağ altyapısı dahil olmak üzere 
5G teknolojisine 275 milyar dolar yatırım 
yapacağını tahmin ediyor. Tüm büyük 
Amerika telekom şirketleri düzinelerce 
şehirde 5G denemeleri yaptı/yapıyor. 
Telekomünikasyon devleri Nokia 
(Finlandiya) ve Ericsson’un (İsveç) 5G 
alanında ortaya koyduğu başarılar ise, 
İskandinavya’yı telekomünikasyon için 
dünya çapında bir güç merkezi haline 
getirdi bile. Şu anki liderlik sıralaması, 
5G’nin erken dönemi için geçerli. 
Küresel teknolojik değişimin gelecekteki 

89 
MİLYAR DOLAR

10 yıl içinde IoT cihazlarının 
oluşturacağı büyüklük

500 MİLYON
2022 yılında dünya genelinde 

beklenen kullanıcı sayısı

Ericsson’a göre, 5G’nin 
sağladığı işletmeler arası 

(B2B) etkileşim, 2030’da 
ağ operatörleri için 700 

milyar dolarlık bir pazar 
imkanı sunuyor.
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merkezi, bu yeni nesil teknolojiyi tam 
olarak kimin ilk konumlandıracağı ile 
belirlenecek. Elbette pazar büyüklüğü, 
teknolojik penetrasyon seviyesi, kırsal 
pazarın büyüklüğü ve diğer faktörler göz 
önüne alındığında, her ülke agresif 5G 
yatırımları için mükemmel bir aday değil. 
Ayrıca ortalama bir tüketici, düşük seviyeli 
gecikme veya yüksek hızlı bağlantılar 
için ekstra bir ödemeye isteksiz 
olabileceğinden 5G yatırımları ile alakalı 
sorunlar olacak. 

Ancak, özellikle dünyanın büyük 
ekonomileri için ulusal rekabet gücü, 
giderek artan bir şekilde, ulusal 5G 
kablosuz ağlarının kalitesine bağlı 
olacak olan Endüstri 4.0 teknolojisini ve 

yenilikleri benimseme seviyesine göre 
belirlenecek. 5G yarışını kazanmak, belirli 
bir pazarda kapsamın hem geniş hem de 
derin olmasını sağlamayı gerektiriyor. 
Ancak tüm bunlar sağlandığında istihdam 
oluşturmanın ve daha geniş ekonomik 
büyümenin etkileri gerçekleşebilir.

Dijital altyapısını hızlı ve verimli 
bir şekilde yükseltmek isteyen 
ülkeler, telekom şirketleri tarafından 
büyük yatırımları ve sağlıklı rekabeti 
teşvik etmek için uygun destekleri 
sağlayabilmeli. Bu şirketlerin ayrıca, 
5G’den yararlanması beklenen çok 
çeşitli endüstrilerle iş birliği içinde yeni iş 
modellerini geliştirmek ve denemek için 
alana ihtiyaçları var.

3,5
TRİLYON DOLAR

2035 yılında beklenen 
küresel büyüklük

12,3
TRİLYON DOLAR

Bağlantılı pazarlarla 2035’te 
beklenen büyüklük

SAVUNMA SANAYİİNDE KÜRESEL 5G
101 MİLYON DOLARA ULAŞACAK

“5G ağ teknolojisinin tanıtılması, askeri 
hazırlığın ve öncülüğün anahtarı olacak. 
Bu çok güçlü silah, ittifakları daha da 
genişletecek ve güçlendirecek. Savunma 
departmanlarına iş reformu getirecek. 
Bu sebeple 5G’de öncü olmak her açıdan 
önemli.”

Bu cümleler, ABD Savunma Bakan 
Yardımcısı Ellen M. Lord’a ait. 5G’nin 
ordunun çalışma şeklini değiştireceğini; 
komuta ve kontrolü, istihbaratı, hareket 
ve manevrayı, korumayı, idame ettirmeyi 
ve bilgiyi destekleyeceğini ve dünyanın 
savunma anlamında liderliğini yeniden 
tanımlayacağını düşünen tek ülke 
Amerika değil. Yarının savaşçılarını 
sensörlerle savaş alanına bağlamak, 
çok daha fazla mühimmatı harekete 
geçirmek, silahların dayanıklılığını 
artırmak için Türkiye de dahil dünyanın 
önde gelen tüm savunma sanayileri, 5G 
ağlarını oluşturmak adına çalışmalarına 
hız vermiş durumda. 5G teknolojisi, 
istihbarat, gözetim ve keşif sistemlerinin 
işlenmesini ve işleyişini iyileştirmeye 
yardımcı olacak, artırılmış ve sanal 
gerçeklik uygulamalarını geliştirecek, 
bakım süreçlerini modernleştirecek ve 
blok zinciri gibi teknolojileri kullanarak 
lojistik tedarik verimliliğini artıracak.

Research and Markets’in yaptığı 
kasım 2020 tarihli bir araştırmaya göre, 

savunma sanayii pazarı boyutunda 
küresel 5G’nin 2020 sonunda ulaşacağı 
rakam 64 milyon dolar olacak. Araştırma 
şirketi, bu rakamın 2025’e kadar yüzde 
57,9’luk büyüme ile 101 milyon dolara 
ulaşacağını tahmin ediyor. Yüksek ağ 
hızı, daha düşük gecikme, hızla büyüyen 
otonom ve bağlı cihazlar pazarı gibi 
faktörler, 5G’nin büyümesindeki itici 
güçler.

5G savunma pazarı şu an için 
Eriscsson, Huawei, Nokia Networks, 
Samsung, NEC, Thales Group, L3Harris 
Technologies gibi birkaç küresel 
oyuncunun hakimiyetinde. Ayrıca 
Raytheon Technologies, Ligado Networks 
ve Wind River Systems gibi ABD şirketleri 
de pazarın lider oyuncularından olmak 
için agresif bir tutum sergiliyor.

Rapora göre, savunma alanına hava 
segmentinin liderlik etmesi bekleniyor. 
5G teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, 
hava uygulamaları (drone'lar gibi) ve 
kritik görev iletişimleri daha yüksek 
verimlilikle gerçekleştirilebilecek.

ABD’nin 5G teknolojisine yaptığı 
yatırımların artması nedeniyle, tahmin 
döneminde savunma pazarında 
Kuzey Amerika’nın lider olacağı ve 
küresel olarak 5G teknolojisinin en 
büyük geliştiricisi ve operatörü olacağı 
öngörülüyor.
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STEK, ASELSAN 
ve HAVELSAN 
ortaklığında 
ilerleyen ve “5G ve 
Ötesi için Türkiye'nin 
İletişim Gücü” 
sloganı ile kurulan 

ULAK Haberleşme, geniş bant iletişiminde 
uçtan uca çözüm sağlıyor. İletişim 
altyapısı konusunda Türkiye’nin lider 
markası olan ULAK, bugün bin 350 baz 
istasyonu ile Türkiye iletişim altyapısına 
hizmet veriyor. 

İletişim altyapıları konusunda 
ASELSAN, NETAŞ ve ARGELA’nın yanı 
sıra TUSAŞ, Baykar, KAREL, CANOVATE, 
Extunda, PIWorks, SekizA, UDEA, Yeni 
Hayat, TUALCOM ve UUYM5G projesi 
kapsamında görev alan diğer firmalarla 
iş birliklerini geliştirdiklerini ve 5G’ye 
dünya ile eş zamanlı olarak giriş yapma 
hedefinde olduklarını ifade eden 
ULAK  Haberleşme Satış ve Pazarlama 
Direktörü Hülya Akyol, yol haritalarını bu 
doğrultuda belirlediklerini söylüyor.

Firma olarak 5G teknolojisi alanında ne 
gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
ULAK Haberleşme geçmişte 4.5G 
yerli ve milli ULAK baz istasyonu ile 
kazandığı tecrübeyle, 5G’de dünyadaki 
gelişmeleri de takip ederek çalışmalarına 
devam etmektedir. 5G’nin radyo erişim 
şebekesi (5G BBU/ C-RAN) çalışmamızı 
2021 sonunda, çekirdek şebekesini 
(Çınar) ise 2021’in ilk yarısı içinde 
operatör laboratuvar testlerine sokmayı 
hedefliyoruz. Geliştirme faaliyetleri 

tamamlanan yazılım tanımlı ağ (MAYA) 
çözümümüz ise, artık ürün olarak 
sahada. Elbette, teknolojik çalışmalar ve 
müşterilerimizin istekleriyle ürünlerimizi 
geliştirmeye devam edeceğiz. 

Bugün sahada olan ürünleriniz neler, 
ne gibi yenilikler sundunuz? 
Ülkemizin birçok yerine yayılmış bin 
300’ün üzerinde noktada 4.5G baz 
istasyonumuz mevcut. Bunun yanında 
kamu güvenliğinden sınır güvenliğine 
değişik noktalarda konuşlanmış mobil 
baz istasyonlarımızda kullanımda. 
Yazılım tanımlı geniş alan ağı çözümümüz 
(MAYA SD-WAN) ise, her geçen gün yeni 
kamu kurumlarımız tarafından tercih 

edilerek, sahalardaki yaygınlığını artırıyor. 
ULAK baz istasyonu ile mobil iletişim 
altyapılarımızda milli kullanımı mümkün 
hale getirdik. Bilişim altyapılarımızı ise 
MAYA SD-WAN ile özgürleştiriyoruz. 

Pandemi sürecinde artan dijitalleşme 
ve talep sonrasında devreye aldığınız 
ürünler/projeler oldu mu?
Uzaktan eğitim imkanının olmadığı 
noktalara ULAK  4.5G baz istasyonlarını 
kurmak için kamu kurumlarıyla 
koordinasyondayız. Diğer taraftan MAYA 
SD-WAN; uzaktan güvenli çalışmayı 
destekleyen, kontrol edilebilir, 
yönetilebilir şebeke altyapısı imkanı 
da sağlamaktadır. Bu alanda da 

S

"4.5G’DE BİZE VERİLEN BAYRAĞI 
5G’DE ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ"

Geniş bant iletişim altyapılarında uçtan uca çözümleri ile Türkiye'nin bu 
alandaki öncü firması ve markası olarak ilerleyen ULAK’ın Satış ve Pazarlama 
Direktörü Hülya Akyol, 4.5G alanında çıktıkları yolculuğa 5G alanında, dünya 

ile eş zamanlı ürünler geliştirerek devam ettiklerini ifade etti.

HÜLYA AKYOL 
ulAk HABerleŞMe 

SATıŞ Ve PAZArlAMA 
DirekTÖrÜ  
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yaygınlaşmaya devam ediyoruz. Son 
olarak MAYA yazılım tanımlı veri merkezi 
MAYA SD-DC ürünümüz ile de her geçen 
gün artan veri merkezi ihtiyaçlarına özgün 
çözümler sağlamaktayız. Bu konuda çok 
kısa zamanda güzel ve önemli gelişmeleri 
de sizlerle paylaşıyor olacağız.    

2020'nin başında ASELSAN ile “Akıllı 
Şehir Çözümleri” adında bir iş birliğine 
imza attınız. Projede durum nedir? 
Burada ULAK’ın hangi teknoloji ve 
ürünleri devreye alınacak?
Akıllı enerji şebekeleri, akıllı ulaşım, akıllı 
otopark, akıllı yönetişim gibi konularda 
ULAK  olarak, yüksek güvenilirlikte, 
oldukça düşük gecikme ile sistemleri 
desteklemek yol haritamızın bir 
parçası. Hedefimiz şehirlerin dijital 
dönüşümlerine yardımcı olacak servis 
platformlarını hazır hale getirmek. IoT 
cihazların ULAK  geniş bant ve dar bant 
üzerinden haberleşmesini sağlayarak, 
akıllı sistemlere katkı sağlayacağız. 
ULAK baz istasyonları üzerinden 
okunacak IoT cihazlarının, şebekede 
istenilen ortama MAYA SDN ile taşınarak, 
MAYA SD-DC’de oluşturacağımız 
büyük veri ortamı ile analiz edilmesi, 
davranışının modellenmesi gibi birtakım 
çalışmalarımız da devam etmektedir. 

Akıllı şehirler ve onun alt projeleri 
kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar 
var ancak bu aşamada açıklama yapmak 
için biraz erken. İlgili belediyelerimiz 
ile koordineli çalışmalarımız belli bir 
olgunluğa ulaştığında konuya dair detaylı 
bilgi vermeyi planlamaktayız. 

Herkes için 5G’ye geçiş ne kadar 
mümkün; eldeki imkanlar bunu 
destekler yeterlilikte mi?
5G standartları belirlenirken üç temel 
senaryo üzerinde yoğunlaşıldı. 10 
Gbps civarında hızların hedeflendiği 
birinci senaryo, temel olarak yüksek 
kalite medya içeriğinin sunulmasını ve 
büyük miktarda verinin paylaşılmasını 
amaçlamaktadır. Diğer bir senaryoda 
ise amaç, yüksek güvenirlikte çok 
düşük gecikme zamanlarına ulaşmaktır. 
Son olarak çok büyük miktarda 
cihazın birbiriyle konuşmasına imkan 
verecek bir mimari oluşturulmaktadır. 
Kilometrekareye milyonlarca cihazın 

yerleşeceği ve birbiriyle konuşacağı bu 
teknolojide nesnelerin interneti kavramı 
gerçek anlamda yer bulacak. Sensörler, 
araçlar, güvenlik sistemleri gibi birçok 
cihaz birbirleriyle iletişime geçerek, yapay 
zeka ile bize daha konforlu bir yaşam 
alanı sunacak. 

Ancak bir anda 4.5G’nin bırakılarak 
5G’ye geçilmesi mümkün değil. 4.5G ile 
5G’nin beraber kullanıldığı modele NSA 
(non stand alone mode) denilmektedir. 
Biz de 5G çalışmalarımızı öncelikli 
olarak NSA modda geliştirmekteyiz. 
Böylece 4.5G şebeke yatırımımız daha 
uzun süre kullanılırken, zamanla 5G 
imkanlarına kavuşacak. Öte yandan, 
5G’ye geçişin ağırlıkla iş dünyasındaki 
kullanım senaryolarındaki ihtiyaçlardan 
tetiklenmesini ve hızlanmasını bekliyoruz. 

5G nasıl bir güvenlik zafiyetine 
sahip, geliştiriciler bu risklere nasıl 
hazırlanıyor?
5G kendinden önceki birçok 
teknolojiden çok daha güvenli bir 
şekilde tasarlanmıştır. Ancak şunu da 
belirtmek gerekir; siber güvenlik sadece 
altyapının değil, bu altyapının üretilmesi 
ve kullanılması konularını da içerir. 5G 
teknolojisinde işlemci güçleri, sanal 
ağlar ve uç bilişim gibi yeni kavramlarda 
olabilecek açıklar kullanıcıları doğrudan 
etkileyecektir. Bu sebeple teknolojiye tam 

olarak hakim olmak çok önemlidir. ULAK 
Haberleşme olarak, bir taraftan 5G ile 
ilgili geliştirmeleri yaparken bir taraftan 
da 5G’nin anahtar teknolojileri olan SDN 
ve NFV konularında yazılım tanımlı veri 
merkezleri, geniş alan ağları ve güvenlik 
hususlarında geliştirmelere devam 
etmekteyiz.

Son olarak 5G neden yerli ve milli 
olmalıdır?
Dünyadaki 5G’nin temelinde dönen ticari 
mücadelenin birincil sebebi güvenliktir. 
Türkiye’nin bilgisinin içeride kalması ve 
bu bilginin gezdiği akıl yollarının yerli 
ve milli olması, ülkemizin güvenliği 
açısından kritiktir. MAYA yazılım tanımlı 
veri merkezi projemiz ve milli 5G ile ULAK, 
bu yolda çok önemli adımlar atmıştır. 
Bu teknolojileri dünya ile eş zamanlı 
daha da ileri noktalara taşımak için 
sağlam ve uzun süreli bir yol haritasına 
sahibiz. Teknolojik, ekonomik ve güvenlik 
boyutları ile yerli ve milli 5G, ülkemiz 
için stratejik öneme sahiptir. Bu konuda 
gerek ULAK olarak gerekse HTK’nin 
önemli bir üyesi olarak Dijital Dönüşüm 
Ofisi, Savunma Sanayi Başkanlığı, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayii 
ve Teknoloji Bakanlığı, BTK, TÜBİTAK 
gibi kurumlarımızla koordineli olarak 
milli politikalarımıza uygun strateji ve 
yaklaşımlarla hareket ediyoruz.

"EKOSİSTEM YERLİLEŞME SÜRECİNDE GÜVENE DAYALI 
İŞ BİRLİĞİ İLE HAREKET EDİYOR"

Geldiğimiz noktada, 1350 baz 
istasyonunun 71 ilimizde 2,5 
milyon aboneye üç operatörümüz 
üzerinden hizmet veriyor olması; yurt 
sathında 150 noktada MAYA SD-WAN 
sistemlerimizin devreye girmesi ve 
her iki ürünümüz ile yaygınlaşma 
sürecimizin devam etmesi bizlere 
gurur ve güven veriyor. Ancak biz, 
bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. 
Sürdürülebilir bir başarı için teknolojik 
kazanımlarımızın süratle ekonomik 
kazanımlara dönüşmesi gerek. Bu, 
en az teknolojiyi yakalamak ve/
veya geliştirmek kadar önemli. Aksi 
takdirde, çok büyük yatırımlar yapan 

ve yapmaya devam eden dünya 
devlerinin arasında kaybolup gitmek 
bir an meselesi olabilir. Bu nedenle 
teknolojiyi geliştirmek ve ürünleştirmek 
kadar, bunun son kullanıcı tarafından 
kabul görmesi ve sahada yaygınlaşması 
da hassas bir husus. Süreç zor ancak 
yalnız olmadığımızı biliyoruz. İletişim 
altyapılarının yerlileşme ve millileşme 
sürecinde, ekosistemimiz ile birlikte 
yaptıklarımızdan ve oluşturduğumuz 
karşılıklı güvene dayalı iş birliği 
ortamından da güç alarak, ULAK 
olarak taşıdığımız bu bayrağı zirveye 
ulaştıracak adımları atarak, hızla 
ilerleyeceğiz.
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teknolojilerinin 
yerlileştirilme ve 
millileştirilmesi 
hedefiyle kurulan 
Teknopark 
İstanbul 
firmalarından 

Extunda, 135'ten fazla firmanın 
paydaşları arasında yer aldığı 
Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi’nin çatı firmalarından 
biri. Firmanın temel hedefi, dünya 
ile eş zamanlı olarak, Türkiye’nin 
5G teknolojisine giriş yapmasını 
sağlamak. Türkiye’nin 2G, 3G ve 
4G’den farklı olarak 5G için erkenden 
çalışmaya başladığını ifade eden 
Exunda firmasının kurucusu Veli 
Murat Çelik, bu teknolojide en önemli 
kriterin insan ve insan aklı olduğunu 
söyleyerek, öncelikli yatırımın bu 
alana yapılması gerektiğini söylüyor. 

Türkiye’nin yerli teknolojisi ile 
2022 yılında 5G’ye geçiş yapacağına 
inandığına vurgu yapan Çelik, 
bu teknolojinin milli olarak 
sağlanmasının hem güvenlik hem 
ekonomik hem de sosyolojik anlamda 
kritik değer taşıdığına dikkat çekiyor. 

Extunda’nın kuruluş hedef ve 
misyonunda 5G teknolojilerini 
yerlileştirmek vardı. Bu hedefin şu an 
neresindesiniz?
5G teknolojilerinin yerlileştirilmesinde iki 
hedefimiz vardı. İlki, olabildiğince geniş 
bir ekosistem kurmak; ikincisi ise bizim 
bilgi alanımıza giren yazılımım tabanlı 

erişim şebekesi elemanlarını geliştirmek.
İlk hedefimiz olan ekosistem 

oluşturmayı OSTİM Haberleşme 
Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) 
sayesinde başarı ile hayata geçirdik. HTK 
düzenli olarak büyüyor ve her geçen 
gün bilgi, iş birliği ve 5G ürünleşmesi 
konularında çıktılar üretiyor.

İkici hedefimizde de başarılı bir 
noktaya ulaştık. TEYDEB destekli Uçtan 

Uca Milli Yerli 5G Projesi dahilinde 5G 
NSA ve SA çalışmalarında prototip 
ürünler oluşturuldu. Extunda olarak 
geliştirdiğimiz çözümümüz ile ticari 
5G (4G de dahil) telefonlarına kendi 
ürettirdiğimiz SIM kartımızı takıp, mobil 
erişim ve kullanım sağlayabiliyoruz. 
Bundan sonraki yeni hedefimiz, 
TEYDEB projemizde RAN kısmının 
yürütücüsü olan Teknopark İstanbul 

5G

"5G ANA KAYNAK OLARAK İNSAN 
AKLINI KULLANAN BİR TEKNOLOJİ"

5G teknolojilerini geliştirmek için ekipman ve teçhizat yatırımına değil, 
insan kaynağına yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Veli Murat Çelik, 

Türkiye’nin yeteri anlamda beşeri sermayeye sahip olduğunu, eksik tarafın ise 
bu alana destek ve yatırım olduğunu söylüyor. 

VELİ MURAT ÇELİK
eXuNDA kurucuSu  
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firmalarından ULAK ile birlikte 
çalışarak, çalışmalarımızı onların yol 
haritaları içinde geliştirip ülkemizin ileri 
teknolojilerdeki konumunu ve önemi 
artırmak olacaktır.

5G’ye erken geçiş önemli, söylemleri 
sıkça kullanılıyor. Erken geçişin tam 
önemi nedir? 
5G hizmeti ülkemizde henüz başlamadı. 
Yapılan tüm çalışmalar Ar-Ge ve üretime 
hazırlık aşamasında hızla artarak 
ilerliyor. Amacımız, 5G lisanslarının 
operatörlerimize verilmeye başlayacağı 
gün, ülkemizdeki 5G altyapılarının 
milli ve yerli imkanlar ile başlatılması 
yönünde. 5G hizmetleri çok yeni başlıyor 
dünyada, an itibarı ile ancak bir yıl oldu 
diyebiliriz. 2G, 3G ve 4G'de maalesef 
Türkiye’de teknolojik altyapı ürünleri 
geliştirilmeye başlanmamıştı (radyo 
erişim ve çekirdek şebeke teknolojileri). 
5G’ye hazırlık çalışmaları ise ülkemizde 
üç yıldır yapılıyor ve inanıyoruz ki, 5G 
kullanım frekans ve tahsisleri yapılmaya 
başlandığında, ülkemizin kendi teknolojisi 
de hazır olmuş olacak. Bu tahsisin 2022 
yılında yapılması hem kendi teknolojimizi 
hazırlamış olmak adına hem de pazarda 
5G destekli telefonların artması ve tüm 
paydaşların 5G kullanımına hazır hale 
gelebilmesi için önemlidir.

Erken geçiş ne getirecek; ekonomi 
ve inovatif gelişim ve millileşme 
noktasında ne ifade ediyor?
Milli ve yerli imkanlar ile olabildiğince 
erken 5G’ye geçilmesi her topluluk 

için olacağı gibi ülkemiz içinde çok 
önemlidir. 5G teknolojilerine geçmek için 
ülkemiz operatörlerinin 5-7 yıllık yoğun 
bir yatırım dönemi olacaktır. Bu süreç 
içinde yapılacak yatırım miktarı yaklaşık 
toplam 7 milyar doları bulacaktır. Bu 
yatırımı yurt dışından global firmalardan 
almak yerine; ülkemizdeki mühendisler 
ve yerli firmaların çalışmaları için 
değerlendirebiliriz. Bu, güzel bir düşünce 
ve artık bu alanda çalışan firmalarımız için 
hayal değil, ana amaç oldu. Bu tutar, yeni 
Ar-Ge ve akademik faaliyetleri tetikleyip 
bir çarpan etkisi oluşturacaktır. Buna ek 
olarak ve bundan daha büyük çarpan 
etkileri ise dikey uygulamalar dediğimiz 
ve güncel hayatımızın her alanına girecek 
teknolojik uygulamalar olacaktır. 

Peki 5G nasıl bir insan kaynağı 
ve altyapı gerektiriyor? Türkiye, 
bu altyapı ve beşeri sermayeye 
yeterince sahip mi?
5G, uzun ve zorlu bir yolculuk. Bu 
yolculuğa ülkemiz akademik dünyasının, 
dahil edilmesi gerekiyor. Akademik 
dünyanın yanına mutlaka Ar-Ge yapacak 
birçok firmamız da dahil olmalı.

5G, ana kaynak olarak insan aklını 
kullanan bir teknoloji. Bunu bir kez daha 
vurgulamak isterim, 5G teknolojilerini 
geliştirmek için bina, makine, teçhizat 
yatırımı yapmamıza gerek yok. İnsana 
yatırım yapmak gerek ve yeter şart. Bu 
ekosistem ve insan kaynağı ülkemizde 
yeteri kadar var. Bu yolda lider olmak 
için bu gerekli insan aklına sahip çıkıp, 
imkanları sağlamak ve devreye almak 
yeterli. Buradaki en büyük riskimiz ise, 
bahsettiğimiz bu insan kaynağımızın 
son yıllarda diğer ülkeler tarafından 
keşfedilmesi ve hızla yurt dışına göç 
etmeye başlaması.

Bu teknolojinin beraberinde 
getireceği riskler neler?
5G tüm insanları ve tüm nesneleri 
birbirine ve internete bağlayacak 
sistemin ikonik adı aslında ve 5G 
kullanımının en büyük yan çıktısı ise 
büyük veri. Bir ülkenin büyük verisi, 
bugün baktığımızda bir vücudun yüksek 
çözünürlükte manyetik rezonans ile 
görüntülenmesine eş değer bir detaylı 
bilgi. MR görüntüsünden en büyük farkı 
ise, sadece bir organı bir kez çekmiyor, 
tüm vücudu 24 saat 365 gün kesintisiz 
izliyor. Risk de tam burada başlıyor: 
Ülkemizin büyük verisi, bilmediğimiz, 
kontrol edemediğimiz sistemler üzerinde 
üretilir ve dağıtılırsa, tüm ülke bilgisini 
başkalarının değerlendirmesine, 
kontrolüne ve inisiyatifine terk etmiş 
oluruz.

Bundan sonrası için beklenti ve 
öngörüleriniz neler? 
Gelecek dönem için en büyük beklentim; 
devlet ve özel kaynakların aynı amaç 
ve takvim ile durmaksızın 5G ve ötesi 
teknolojileri üretecek ekosistem ve 
politikaları çalışması, geliştirmesi ve 
uygulamasıdır.

5G için gerekli altyapı ve insan kaynağı ülkemizde 
yeteri kadar var. Bu yolda lider olmak için 
bu gerekli insan aklına sahip çıkıp, imkanları 
sağlamak ve devreye almak yeterli.

"10 YIL İÇİNDE BAZ İSTASYONLARI GÖKYÜZÜNE TAŞINACAK"

Yeni nesil iletişim sistemlerinde 
baz istasyonu kavramı eskiden 
olduğu şeklinden farklılaşacak. Baz 
istasyonları eskiden büyük antenler ve 
birçok kabineti barındıran cihazların 
bulunduğu konteynerlerden oluşurdu. 
5G ile birlikte ise daha küçük güç 
tüketimi gerektiren ve sayıları onlarca 
yüz bin olacak şekilde küçük, akıllı 
ve yazılım tabanlı kutucuklardan 
oluşacak. Fiber şebekeler önemini 
yitirmeyecek ancak en geç 10 

yıl içinde “çok alçak irtifalı hava 
araçları” gökyüzünde konuşlanmaya 
başlayacak ve baz istasyonları 
da yerden gökyüzüne taşınır hale 
gelecek. Bu teknolojiler ise birçok 
teknolojiyi geliştirmek, birleştirmek 
ve ortak platformda buluşturmak 
zorunluluğu doğuracak. Ülkemizin bu 
doğrultuda 2-5 yıllık, 5-10 yıllık ve 10+ 
yıllık planlar yapması ve kaynakları bu 
doğrultuda birleştirmesi son derece 
elzem. 
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eknopark 
İstanbul’da 2016 
yılından bu yana 
5G alanında 
faaliyet gösteren 
ALCAN Systems’ın 
Teknik Müdürü 

Ahmed Akgiray, 5G’nin beraberinde 
getireceği imkanların yanında teknolojik, 
finansal ve güvenlik tarafında riskler 
barındırdığını ve bunlara şimdiden 
hazırlıklı olmak gerektiğini ifade ediyor. 

5G çalışmalarına erken başlayan 
Türkiye’nin Avrupa’dan pek çok 
anlamda daha iyi noktada olduğunu 
kaydeden Akgiray, Türkiye’nin bu milli 
ve yerli çalışmaların faydasının ilerleyen 
dönemlerde, güvenlik endişeleri 
söz konusu olduğunda daha iyi 
anlaşılacağını aktaran Akgiray, “Özellikle 
hızını artırmaya başlayan 5G ticaret 
savaşları, iletişimdeki bağımsızlığın 
öneminin altını çizmektedir” diyor.

5G yakın dönemin en önemli 
teknolojilerinden biri olarak 
gösteriliyor. Bu teknoloji ne vadediyor 
ve özellikle hangi sektörleri yakından 
ilgilendiriyor? 
5G, 4G ve önceki standartlara göre çok 
daha yüksek hız, çok düşük gecikme 
ve çok fazla sayıda cihazın internete 
bağlanmasını vadediyor. Bizim 
kanaatimizce 5G, er ya da geç, tüm 
sektörlerin değişmez bir parçası olacak. 
Bunu akıllı telefonların ilk çıktığı günlere 
benzetebiliriz. 2006 yılında ilk akıllı 
telefon çıktığında, çoğu insan böyle bir 

cihaza ihtiyacı olacağını düşünmüyordu. 
Akıllı telefonlar olmadan internet 
yaygınlığı hem çok azdı hem de internet 
hızı için insanların beklentileri çok 
düşüktü. Ancak günümüzde çoğumuz 
akıllı telefonumuzda çalışırken veya 
eğlenirken, internet hızının yetersiz 
olduğundan şikâyet etmeye başladık. 
5G de yavaş yavaş hizmete alınmaya 
başladığında şu an bizlerin aklına 
gelmeyecek sektör ve alanlarda dahi 
vazgeçilmez olacak.

5G’nin vaat ettikleriyle, hangi 
sektörlerde ilk olarak öne çıkacağını 
da yorumlayabiliriz. Saniyede onlarca 
gigabit veri hızı sağlık, finansal hizmetler, 

mobil veri, teknoloji vb. sektörlerde 
büyük fark oluşturabilir. Doktorların 
uzaktan bağlantıyla robotik cerrahi 
yaptığını hayal ederseniz, ihtiyacınız 
olacak en önemli iki şey yüksek hız ve 
düşük gecikmedir. Finansal işlemler 
piyasalarını düşündüğünüzde dünyanın 
herhangi bir borsasındaki işlemleri 
anında görebilme ve çok hızlı tepki 
verebilme fırsatı, her yatırımcının ilgisini 
çekecektir. Teknoloji alanında ise yapay 
zeka, artırılmış/sanal gerçeklik çok 
büyük veri transferi gerektiren ve 5G’den 
faydalanabilecek alanların bazıları. 

5G’nin diğer bir ayrıştıran özelliği 
çok düşük gecikme süreleri. 5G’de bir 

T

"5G TEKNOLOJİDE BAĞIMSIZLIK 
ULUSAL GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ"
Türkiye’nin hücresel veri konusunda Avrupa ile benzer seviyede olduğunu 

kaydeden Ahmed Akgiray, Türkiye’nin 5G çalışmalarına 4,5G’nin hemen 
arkasından start verdiğini söylüyor ve “2021’in sonları veya en geç 2022’de 

Türkiye 5G’de ciddi bir atılım kaydedecektir” diye ekliyor.

AHMED AKGİRAY
AlcAN SySTeMS TekNik MÜDÜrÜ  



51

milisaniyenin altında gecikme süreleri 
bekleniyor. Bu, gerçek zamanlı kontrol/
takip gerektiren sektörlerde öne 
çıkacaktır. Uzaktan bağlantıyla robotik 
cerrahi, fabrikada çalışan robotların 
takibi ve kontrolü, gerçek zamanlı çevrim 
içi oyunlar sadece birkaç örnek. 5G’nin 
son ayrıştırıcı özelliği ise çok yüksek 
sayıda cihazı internete bağlama imkanı 
sağlayacak olması. Bu da doğrudan 
nesnelerin interneti (IoT) anlamına 
geliyor. Kimi endüstri analistleri, Endüstri 
4.0 diye tabir edilen yeni nesil sanayinin 
altyapısını 5G’nin oluşturacağını 
düşünüyor. İnternete bağlanan her bir 
cihazda üretilen veri miktarının düşük 
ancak bağlı cihaz sayısının milyarları 
geçebileceği düşünülüyor. Ayrıca bu gibi 
ortamlarda gerçek zamanlı takip de çok 
kritik olacak. 

Özetlersek, yakın zamanda her alana 
girecek olan 5G’nin sektör uzmanlarınca 
yapılan araştırmalarda ilk evrede sağlık, 
sanayi, finansal hizmetler ve lojistik gibi 
sektörlere adapte olması bekleniyor. 
ALCAN Systems olarak biz de 5G’nin 
otonom araçlar için çok büyük bir 
potansiyel olduğunu değerlendiriyor ve 
bu konuda çalışıyoruz.

Siz firma olarak 5G alanında ne gibi 
çalışmaların içindesiniz?
ALCAN Systems (Adaptive Liquid Crystal 
ANtenna), yeni 5G hücresel standardı 
için vazgeçilmez olan anten sistemlerini 
geliştiriyor. Hem baz istasyonu hem de 
son kullanıcı tarafına odaklanıyoruz. 
Sıvı kristal teknolojisini kullanan ve 
muadillerine göre daha az güç tüketen ve 
daha az maliyetli antenlerimiz sayesinde 
5G pazarına güçlü bir giriş yapmayı 
hedefliyoruz.

5G mobil ağları için henüz pek 
de konuşulmayan uygulamalarla 
ilgileniyoruz. Bu noktada özellikle 
sürücüsüz araçların veya yarı otonom 
diğer nakil vasıtalarının internete 
bağlanmasına odaklanıyoruz. 
Geliştirdiğimiz teknolojiyle, bu araçların 
5G kapsama alanındayken 5G ağı 
üzerinden, kapsama alanı dışındayken 
ise yeni nesil yakın-yörünge haberleşme 
uyduları üzerinden kesintisiz ve yüksek 
hızlı haberleşmesini sağlamak için 
çalışıyoruz. 

5G’nin teknolojik olgunluğa giden 
yolda aşması gereken temel zorluklar 
ve eşikler neler?
5G sistemleri, yüksek veri hızı elde 
edebilmek için iki ayrı frekans bandında 
çalışacak şekilde tasarlanıyor. İlk 
frekans bandı 6 GHz’in altında olan 
lisanslı frekanslarda; diğeri ise 
milimetre-dalga diye tabir edilen 24 
GHz üstü frekanslarda çalışıyor. Geniş 
kapsama alanı için 6 GHz’in altındaki 
frekanslar, yüksek hız için milimetre-
dalga bantları elzemdir. Yüksek frekansa 
sahip sinyaller havada yayılırken 
düşük frekanslı sinyallere göre çok 
fazla kayba uğrar. Fazla sinyal kaybı 
ise menzili kısıtlar. Bu da bizi 5G’nin ilk 
zorluğuna getiriyor. Vadedilen hızları 
ve kapsama alanını sağlamak için 
telekom operatörleri çok yüksek adette 
baz istasyonuna ihtiyaç duyacaktır. 
Birkaç yüz metrede bir baz istasyonu 
ve/veya tekrarlayıcı adlı cihazlar 
gerekeceği öngörülüyor. Teknolojik 
açıdan henüz Ar-Ge çalışmaları devam 
eden ve maliyetleri henüz istenen 
seviyelere inmemiş milimetre-dalga 
5G sistemlerinin artan baz istasyonu 
sayısı ile çok ciddi bir yatırım maliyeti 
gerektireceği görülüyor. Buna ek olarak, 
bu sistemler 4G’deki benzerlerine göre 
daha çok güç tüketiyor ve bu da işletme 
maliyetlerinde kayda değer artışlar 
olacağına işaret ediyor. 

İşte bu noktada, bizim gibi oyunun 
kurallarını değiştirme potansiyeline 
sahip start-up firmalarının önüne bir 
fırsat çıkıyor. Firmamız ALCAN Systems’ın 
geliştirdiği düşük maliyetli ve çok düşük 
güç tüketimi olan teknoloji, 5G pazarında 
çok büyük potansiyele sahip. 

5G nasıl bir küresel standart 
sağlayacak? Türkiye’nin sahip olduğu 
altyapı, globalle eşit ilerlemesine 

olanak sunuyor mu? 
Türkiye, hücresel teknoloji söz konusu 
olduğunda genellikle ön sıralarda 
yer alıyor. Avrupalı komşularımızla 
karşılaştırdığımızda benzer veya daha iyi 
durumda olduğumuzu değerlendiriyoruz. 
Güney Kore gibi Asya ülkeleriyse, tüm 
dünyada hücresel ağ teknolojilerinde 
lider konumda. 

Türkiye’de önce 4.5G ve hemen 
arkasından 5G çalışmaları hızlıca başladı 
ve yerli baz istasyonu gibi dikkat çeken 
projeler geliştirildi. Mobil iletişimdeki 
bu hızlı adaptasyonun devam etmesini 
ve 5G’nin vatandaşlarımıza hızlı bir 
şekilde sunulmasını bekliyoruz. Bizim 
tahminimiz ve ümidimiz, 2021’in sonları 
veya en geç 2022’de Türkiye 5G’de ciddi 
bir atılım kaydedecektir.

5G ile alakalı en temel çekingelerden 
biri güvenlikte yaşatacağı zafiyet. 
5G’nin güvenlik için düzenleme ve 
standartları var mı? Ayrıca 5G’nin 
yerli olması siber tehdit endişelerinin 
aşılmasında ne derece önemli?
Güvenlik riski 5G’ye özel bir sorun 
değil. Ancak çok yüksek sayıda cihazı 
internete bağlama potansiyeli mevcut 
güvenlik risklerimizi elbette artıracak. 
Bilgilerimizin sanal ortamdaki güvenliği 
konusunda daha fazla bilgi sahibi 
olmamız gerekiyor. İnternet ve özellikle 
sosyal medya firmalarının bizden elde 
ettikleri bilgilerle nasıl para kazandığını 
bilmemiz gerekiyor. Bunlar ışığında 
da sanal ortamdaki davranışlarımızı 
şekillendirmemiz lazım. 

Bunların yanında 5G’ye özel bir de 
küresel ticaret savaşları (ABD–Çin) öne 
çıkmaya başladı. Avrupa Birliği ülkeleri 
de yavaş yavaş bu savaşta tarafını belli 
ediyor. Bu noktada ülkelerin haberleşme 
sistemlerine tam manasıyla hakim 
olması, bağımsızlıkları için elzem. 

5G’ye özel küresel ticaret savaşları da (ABD–Çin) öne 
çıkmaya başladı. Avrupa Birliği ülkeleri de yavaş yavaş 
bu savaşta tarafını belli ediyor. Bu noktada ülkelerin 
haberleşme sistemlerine tam manasıyla hakim olması, 
bağımsızlıkları için elzem.
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"ÜRÜNLERİMİZİ GELECEĞİN 
İHTİYAÇLARINI GÖZETEREK 

ÜRETİYORUZ"
Türkiye’de 2,2 milyon aktif müşterinin Architecht tarafından tasarlanan finansal 

teknolojileri kullanarak dijital bankacılık hizmetlerini gerçekleştirdiğini 
belirten Ökkeş Emin Balçiçek, gelecek beş yıl içinde Türkiye, Orta Doğu ve 

Avrupa arasında dijital bir köprü kurma hedefinde olduklarını söylüyor. 

rchitecht’in 
Teknolojiden 
Sorumlu 
Genel Müdür 
Yardımcısı Ökkeş 
Emin Balçiçek, 
pandeminin 

dijitalleşmeye verdiği hız sebebiyle, 
Architecht tarafından banka ve finans 
kurumları için tasarlanan ürünlere bu 
kuruluşların müşterileri tarafından yoğun 
bir talep olduğunu söylüyor. 

“Pandemi döneminde Architecht’in 
bankalar için ürettiği ürünlerin 
kullanımında yüzde 40’a varan bir artış 
gerçekleşti ve aktif dijital kanal kullanıcısı 
sayımız çok kısa bir süre içerisinde 
2,2 milyona ulaştı” diyen Balçiçek, 
yakın zamanda Türkiye ve Avrupa’daki 
varlıklarını güçlendirmeyi ve yeni 
pazarlara giriş yapmayı hedeflediklerini 
dile getiriyor. Balçiçek, aynı zamanda, 
yatırımlarına hız kesmeden devam 
ettiklerini ve pandemiye rağmen 2020 
yıl sonuna kadar mevcut personel 
kadrolarını yüzde 20 oranında artırmayı 
hedeflediklerini de ifade ediyor.

Ökkeş Emin Balçiçek; finansal 
teknolojilerdeki gelişmeleri, Türkiye’nin 
bu alanda sahip olduğu avantajları 
ve Architecht’in sunduğu hizmetleri 
dergimiz Target için değerlendirdi.

Architecht olarak ortaya koyduğunuz 
çalışmalar neler? Finansal açıdan ne 

gibi avantajlar sağlıyorsunuz?
Architecht, 2015 yılında Kuveyt Türk 
çatısı altında kuruldu. 30 yıllık finans 
ve teknoloji deneyimi biriktiren Kuveyt 
Türk’ün, ürün ve hizmetlerini globale 
taşımak adına oluşturduğu bir teknoloji 
şirketiyiz. Finansal teknolojilerin 
piyasadaki varlığının hızla güç kazanması 
ve bu alanın giderek değerleneceğinin 
öngörülmesi üzerine Architecht 2015 
yılında fiilen kurulmuş oldu. 

Architecht; ana bankacılık sistemleri, 
SaaS platformlar, çift faktörlü kimlik 

doğrulama hizmetleri, açık bankacılık 
platformları gibi çeşitli fintech ürünleri 
üreten, geliştiren, bankacılık ve finans 
sektörüne satan bir kurum. Ürün setimiz 
içinde BOA, ApiGo, PowerFactor, XTM 
gibi yenilikçi teknolojiler barındıran, 
ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen ve 
sisteme kolay entegre edilebilen ürünler 
bulunuyor. Bu dijital ürünlerde 30 yıllık 
saha deneyimi ve yüksek teknoloji 
birikiminden doğan oldukça yoğunlaşmış 
bankacılık ve finans çözümleri 
bulunuyor. Biz de tüm bu süreç ve 

A ÖKKEŞ EMİN BALÇİÇEK
ArcHıTecHT TekNoloJiDeN 
SoruMlu GeNel MÜDÜr yArDıMcıSı
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teknolojiyi oldukça detaylı düşünülmüş, 
hap şeklinde platformlar olarak 
müşterilerimize sunuyoruz. Ürünlerimiz; 
otomatize, kaliteli, doğruluğu 
kanıtlanmış ve sahada başarıyla 
çalışacak şekilde hazırlanıyor. Ayrıca 
ürünlerimiz, uluslararası standartlarda 
çalışacak yapıda geliştiriliyor. Ürün 
yelpazemizin temelinde BOA’nın 
olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek 15 yılın 
ihtiyaçları gözetilerek üretilmiş olan bu 
ürün, dünyanın ilk uçtan uca hizmet 
veren, çok kanallı katılım bankacılığı 
paketi. Bankacılığın gerektirdiği tüm 
back office ve şube kanallarını içeren 
bu platform tamamıyla grubumuz 
tarafından Türkiye’de geliştirildi. 10 yıldır 
geliştirilmesine ve yenilenmesine devam 
ettiğimiz BOA, özellikle son 4-5 yılda, 
yeni katılım bankalarının da açılmasıyla 
büyük ilgi gördü. Ürünün uçtan uca 
yapıda olması, bankalara, çok hızlı 
şekilde faaliyete geçmeleri için büyük 
avantajlar sağlıyor. 

Amiral gemimiz BOA’nın gücünden 
ilham alarak geliştirdiğimiz ürünlerimiz 
de mevcut: İnsansız şube olarak 
tanımladığımız Ar-Ge ürünümüz XTM 
şu anda Kuveyt Türk çatısı altında 
Türkiye’de 30’dan fazla lokasyonda 
kullanılıyor ve yakın zamanda daha 
da fazla yerde olacak. Buna ek olarak 
Orta Doğu’da, KFH Go ismi ile hizmet 
veren dijital şubelerde kullanılıyor. 
Diğer ürünlerimiz ise çok faktörlü 
kimlik doğrulama ürünü PowerFactor, 
açık bankacılık platformumuz ApiGo 
olarak sıralanabilir. Bütün bu ürünlere 
ek olarak, yeni ürün ve hizmetler 
geliştirmeye devam edeceğiz. 

Architecht çatısı altında, Teknopark 
İstanbul, Kartal İzpark ve Gebze 
Şekerpınar lokasyonlarındaki Ar-Ge 
ofislerimizde 200’den fazla nitelikli 
mühendis kadromuzla faaliyetlerimize 
devam ediyoruz. 

Pandemi ile beraber nasıl bir politika 
uygulamaya başladınız?
Pandemi bize iki boyutta yansıdı: Kendi 
iç süreçlerimize ve müşterilerimize yani 
finans kurumları ve bankalara olan 
etkileri şeklinde. Bizim tarafımızda, 
her zaman olduğu gibi insanı ve 
müşterilerimizi odağa alarak hareket 

ettik. Müşterilerimize, çalışanlarımızın 
sağlığını gözeterek hizmet vermeyi 
sürdürdük. Büyük oranda evden 
çalışma sistemine geçtik. Ofiste çalışan 
arkadaşlarımız için ise gerekli her türlü 
tedbiri en detaylı şekilde devreye aldık. 
Bunun yanında devletimizin aldığı tüm 
tedbirlere de anında hizalandık. 

Müşteri tarafında ise; bildiğiniz 
üzere bankalar fiziksel çalışmalarını 
minimize ettiler. Bu sebeple, dijital 
ve mobil kanallar ve ATM üzerindeki 
işlem yoğunlukları epeyce arttı. Bu da 
ürünlerimize olan talebi daha da yukarı 
çıkardı. Bankalar için geliştirdiğimiz 
dijital ürünler, pandemi öncesi dönemde 
1,6 milyon aktif dijital kanal kullanıcısı 
tarafından kullanılırken, pandemi ile 
birlikte bu rakam 2,2 milyona ulaştı. 
Yaklaşık yüzde 40’lık bir büyümeden 
bahsediyoruz. Tüm bunlar doğal olarak 
yatırımlarımızın da artmasını sağladı. İlk 
etapta 40 kişilik yeni istihdam planladık. 
Personel hacmi olarak yüzde 20 büyüme 
hedefliyoruz. Ürün ve dijitalleşmeye 
gelen talepler doğrultusunda bu 
rakamlarımızı güncelleyebiliriz. 

Gelecek 15 yılın teknoloji gelişmeleri ve ihtiyaçları 
gözetilerek üretilen BOA, dünyanın ilk uçtan uca hizmet 
veren, çok kanallı katılım bankacılığı paketi ve tamamıyla 
yerli ve milli olarak Türkiye'de üretildi.

40 
Yeni oluşturulacak 

istihdam sayısı

1,6 MİLYON 
Pandemi öncesindeki 

müşteri sayısı

2,2 MİLYON 
Pandemide ulaşılan 

müşteri sayısı
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Diğer taraftan kurum içi süreçlerimizde 
de birtakım yatırımlarımız oldu. Örneğin; 
eğitim politikası ve oryantasyon 
süreçlerimizin tamamını online ortama 
taşıdık. Organizasyon yapımızı uçtan uca 
işlerlik sağlayacak çevik organizasyon 
sistemine dönüştürdük. Pandeminin 
getirdiği tüm yenilik ve değişimleri makul 
ve olması gereken şekilde karşılayarak 
hızlı bir adaptasyon sağladık. 

Bulut, blockchain, IoT, 5G gibi yıkıcı 
teknolojiler, finans alanında ne gibi bir 
değişimi zorluyor, bundan sonrasında 
fintech’lerde ne gibi bir değişim 
bekliyoruz?
Architecht olarak dijital teknolojileri 
“yeni, trend ve yıkıcı” olmak üzere üç 
başlıkta ele alıyoruz. Yeni teknolojiler 
kendisini kanıtlamış, uygulamada olan 
teknolojilerken; trend teknolojiler ise 
olgunlaşmaya yakın, yatırım almaya 
hazır olanlardır. Öncelikle şunu ifade 
etmek isteriz ki, biz ürünlerimizde 
her zaman yeni ve güncel teknolojiyi 
kullanmayı prensip edinmiş bir şirketiz. 
Teknolojinin sağlam çalışan, en güncel 
versiyonunu kullanmak ve bu alanda 
Ar-Ge çalışmaları yapmak yönünde bir 
teknoloji yönetimi politikamız mevcut. 
Trend teknolojileri ise yakından takip 
etmeyi bu alanda Ar-Ge faaliyetleri 
yürütmeyi çok önemsiyoruz. Örneğin; 
10 ay gibi kısa bir zamanda yoğun 
Ar-Ge faaliyetleri ekseninde bir mikro 
servis bankacılık platformu tasarlamış 
ve ilk prototipini üretmiş bulunuyoruz. 
Projelendirildiği anda devreye alma 
kabiliyetimiz mevcut. Dijital teknolojiler 
konusunda üçüncü önemli başlık ise 
yıkıcı teknolojiler. Bu başlıkta bulut 
bilişim ve yapay zeka teknolojileri 
araştırma geliştirme faaliyetlerimizin 
odak noktasını oluşturuyor. Bulut 
teknolojilerinin yıkıcı olmasının en 
temel nedeni, ekonominin ölçekleme 
gücünden doğan kabiliyetler, ucuzluklar; 
teknolojinin maliyetlerini düşürdüğü 
için yapay zeka gibi ileri teknolojilerin 
uygulanabilirliğini de artırıyor. Bulut 
bilişim, dünya çapında çok hızlı ilerleme 
kaydederken, ülkemizde, regülasyonlar 
sebebiyle hâlâ emekleme döneminde 
olan bir teknoloji. Ülkemizdeki 
bankaların ve birçok finansal kurumun 

sistemi şu an kendi veri merkezlerinde 
çalışıyor. Bulut teknolojilerine 
geçmekte geciktiğimiz her gün, dünya 
ile aramızdaki farkın giderek açılması 
kaçınılmaz. Bu konu stratejik de bir 
durum aynı zamanda. Türkiye’nin 
yanında Orta Doğu ve Avrupa’dan 
da müşterilere sahip olduğumuzdan 
ürünlerimizin tamamını buluta hazır 
şekilde geliştiriyoruz. Örneğin; açık 
bankacılık için ürettiğimiz ürünümüz 
ApiGo, şu anda Avrupa’da bulut 
platformlar üzerinden hizmet veriyor. 
Buna ek olarak çok faktörlü kimlik 
doğrulama sistemimiz PowerFactor de 
hem özel veri merkezlerinde hem bulut 
platformlarda çalışabilmektedir.

Yıkıcı teknolojilerden bir diğeri olan 
blok zinciri sektörde çok tartışılan başka 
bir konu. Özellikle Bankalar Arası Kart 
Merkezi’nin de yoğun şekilde gündem 
etmesi sebebiyle organizasyonlar 
düzenlendi, fırsatlar değerlendirildi. 
Biz de kurum olarak fiilen tüm bu 
organizasyonlara katılım sağladık, katkı 
sunmaya çalıştık. Ancak bu teknolojinin 
devreye alınabilmesi için gerekli olan 
iş birliği ve uzlaşma ortamı bir türlü 
oluşturulamadı. Bizim blockchain ile 

alakalı da bir yatırımımız var. Ancak 
iş senaryolarında gerekli fırsatların 
oluşması için bekleme dönemindeyiz. 

Türk bankalarının inovasyon 
anlamında güçlü olduklarını söylemek 
mümkün mü? Teknoloji ve yenilikleri 
devreye alma konusunda ne kadar 
cesur ve girişkenler?
Gözlemlediğimiz ve deneyimlediğimiz 
kadarıyla, Türk bankacılık sektörünü 
oldukça inovatif olarak sınıflandırıyoruz. 
İnovasyona yatırım yapan, bu noktada 
kaslarını güçlendiren, organizasyon 
içinde departmanlar kuran, büyük 
teknolojileri bünyesinde barındıran, bu 
konuda büyük bütçeler ayıran bir sektör. 
Daha da önemlisi ülkemizin en zeki, 
en iyi eğitim almış gençlerini istihdam 
eden bir sektör. Sonuçta inovasyonun 
merkezinde dijital yetenekler ile 
donanmış nitelikli insanlar var. Bu 
yaklaşım nedeni ile bankacılık sektörü 
inovatif olma yönünde önemli gayretlere 
sahip. Bununla beraber her yıl sektörde 
birçok proje üretiliyor, yarışmalar 
açılıyor. Kullanıcı deneyimi, dijitalleşme, 
yapay zeka, ödeme sistemlerinde 
inovatif yaklaşımlar, dijital kanallarda 
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yeni ürünler, yeni iş birlikleri gibi birçok 
başlık her sene yapılan organizasyonlarla 
yeniden masaya yatırılıyor. Ancak 
bankacılık sektörünün inovatif tarafta 
gelişmesi ve altını doldurması gereken 
alanlar da mevcut. Bunun en önemli 
örneklerinden birisi hiyerarşide 
derinleşme dolayısı ile silolaşma 
dediğimiz departmanların içine kapanık 
bir hale gelmesi. Bu da birbirinden daha 
bağımsız yapılar ve organizasyonlar 
oluşmasına, iletişim kopukluğuna sebep 
oluyor. Halbuki inovasyon söz konusu 
olduğunda bilgi akışının maksimize 
olması, hedeflerin ortaklaşması 
gerekiyor. Buna ek olarak, bankalarda 
sorumlulukların ve yetkilerin dengeli 
dağıtılmasına ihtiyaç var. İnovasyon, 
sahada aktif olan, müşteriye yakın olan 
otonom gruplar tarafından yapılabilir 
olduğunda daha ilerici bir bankacılık 
sektörüne sahip olabiliriz.

Fintech’lerin dijital dönüşümü 
hızlandırması yasal bir statüye de bağlı. 
Bu doğrultuda 1 Temmuz’da yürürlüğe 
giren Açık Bankacılık Mevzuatı’nın 
öneminden bahseder misiniz?
Ben açık bankacılığın ana tanımını şöyle 
yapıyorum: Bankacılık hizmetlerinin 
parça parça ayrışabilmesini mümkün 
kılmak ve bu parçalı alanlarda 
çalışabilecek başka fintech’lerin 
oluşabilmesine olanak tanımak. Bu 
yöntem bankalara; hızlı karar alma, 
girişkenlik, hızlı kaynak artışı, yeni 
satış kanalları ve risk alma noktasında 
avantajlar sağlıyor. Böylece müşterilere 
de daha avantajlı hizmetler sunmak 
mümkün olacaktır. Fintech’lerin 
sunduğu şey de bu yenilik ve hızlılık 
zaten. 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Açık 
Bankacılık Mevzuatı, ülkemiz için çok 
önemli gelişmeler yaşanmasına yardımcı 
olacak. Sektöre yeni oyuncuların çok 
daha hızlı girmesine imkan sağlayacak. 
Banka müşterileri çok yeni ve daha 
uygun fiyatlı ürün ve hizmetlerin 
geliştirilmesine olanak sağlayacak. 
Bunların yanında yurt dışından ithal 
etmek zorunda kaldığımız birçok 
servis, yerli sistemlerle ve çözümlerle 
değiştirilebilecek. Bu da ithalat ve 
ihracat dengesine katkı sağlayacak 
olumlu bir gelişme. Avrupa açık 

bankacılık konusuna çok fazla yatırım 
yaptı ve bankalara ek olarak, yeni 
ürün ve hizmetler oluşturan firmaların 
devreye alınması için kanuni ve regülatif 
süreçleri hayata geçirdi. Bizim finans 
sistemimiz Avrupa’dan daha iyi durumda 
fakat Avrupa, açık bankacılık sistemi ile 
rekabet üstünlüğünü ele geçirmek üzere. 
Dolayısıyla ülke olarak bu alana daha 
fazla ağırlık vermemiz gerekiyor.

Yeni dönemde hedef ve planlar neler?
İlerleyen dönemde de mevcut 
ürünlerimizi daha da geliştirmek ve 
yeni SaaS (Software as a Service) 
ürünler üretmek adına Ar-Ge 
yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Şirketimizi 
her türlü değişime cevap verebilecek, 
olabildiğince çevik bir organizasyon 
haline dönüştürecek adımları 
sürdürülebilir bir şekilde atmaya devam 
edeceğiz. Gelecek dönemde Türkiye ve 
Avrupa pazarındaki varlığımızı daha 
da güçlendirmenin yanında Orta Doğu 
pazarında da etkinliğimizi artırmayı 
hedefliyoruz. Beş yıl içerisinde hedefimiz; 
Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da finans 
dünyasını birbirine bağlayan ürünler 
ve platformlar inşa etmiş bir global 
teknoloji şirketine dönüşmek.

Gelecek dönemde Türkiye 
ve Avrupa pazarındaki 
varlığımızı daha da 
güçlendirmenin yanında 
Orta Doğu pazarında da 
etkinliğimizi artırmayı 
hedefliyoruz.

"TEKNOPARK İSTANBUL’DA 2. OFİSİMİZİ AÇIYORUZ"

Biz kurum olarak Ar-Ge içerikli finansal 
ürün ve hizmetler geliştirdiğimizden 
çalışma alanı olarak, teknopark 
gibi Ar-Ge altyapısı olan merkezleri 
tercih ediyoruz. Bunun yanında 
Teknopark İstanbul içinde faaliyet 
göstermemizdeki bir diğer etken de 5 
binden fazla teknoloji endeksli firmanın 
oluşturduğu bir gelişim ekosistemine 
sahip olması. Biz de bu ekosistemin 
sunacaklarından faydalanmak ve 
elbette katkı sağlamak istedik. Bu 
kadar fazla Ar-Ge yapan bir grubun 
içinde pozitif şekilde bilgi ve know-how 
transferinin ve iş birliklerinin mümkün 
olacağını biliyorduk. Teknopark 
İstanbul yönetimi de bu anlamda 
birleştirici adımlar atıyor. Verdiği 
eğitim, organizasyon ve etkinliklerle 
firmaları bir araya getiriyor. Tüm 

bunlara katılmaya gayret ediyoruz. 
Hatta bazen bu etkinliklerin sağlayıcısı 
olabiliyoruz. Örneğin; yakın zamanda 
gerçekleşen Teknopark İstanbul 
bünyesindeki mikro servis temelli 
uygulama eğitimini biz verdik. Görülen 
yoğun ilgi sonrasında Teknopark 
yönetimi, eğitimin tekrarlanması 
noktasında talepte bulundu. Bildiğiniz 
üzere bir süre önce teknoparkın içinde 
Siber Güvenlik Teknik ve Meslek Lisesi 
açıldı. Yakın bir zaman içinde Türk - 
Japon Üniversitesi açılacak. Eğitime 
çok fazla değer veren bir kurum olarak, 
bu alanda da katkı sunmak istediğimizi 
buradan duyurmak isteriz. 
Teknopark İstanbul’da şu an bir 
ofisimiz var, çok kısa süre içinde 3. Etap 
A blokta ikinci ofisimizi de kullanıma 
açacağız.
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E
ylül ayında aldığı 
Sıfır Atık Belgesi 
ile kendi alanında 
bir ilke imza 
atan Teknopark 
İstanbul’un öncelikli 
hedefinin “sıfır 

atık ve sıfır kayıp” olduğunu dile getiren 
İdari İşler Müdürü Ceyhun Özkan, 
hayata geçirdikleri bu atıksız teknopark 
işleyişinin daha somut çıktılar elde 
etmesi için teknopark içindeki firmaların 
ve paydaşlarının da aynı sorumluluğu 
paylaşması gerektiğini söylüyor.

Sıfır atık bir yaşamın ülke için büyük 
bir kazanım olacağını ifade eden 
Özkan, bunun sadece çevreye fayda 
sağlamayacağını; doğal kaynaklara, 
istihdama ve sürdürülebilir bir 
kalkınmaya da öncü olacağını belirterek, 
aldıkları bu belgenin diğer kurumlar için 
de örnek teşkil etmesini umuyor.

Teknopark İstanbul olarak, aldıkları 
bu belgenin aynı zamanda yeni 
sorumluluklar anlamına da geldiğini 
ifade eden Ceyhun Özkan, bundan 
sonraki hedeflerinin Platin Seviyesi Sıfır 
Atık Belgesi’ni en kısa sürede almak 
olduğunu kaydediyor. 

 
Teknopark İstanbul geçtiğimiz eylül 
ayında “Sıfır Atık Belgesi'ni alan ilk 
teknopark” oldu. Belgeye giden yolda 
sıfır atık eylem planınız nasıl oluştu, bu 
süreçte neler yapıldı?
Öncelikle belirtmek isterim ki, 
Teknopark İstanbul’un çevreye olan 
duyarlılığı, kurulumundan bugüne 
kadar uzanmaktadır. Aslına bakarsanız, 
bu duyarlılığımızı, yayınlanan Sıfır Atık 
Yönetmeliği ile pekiştirmiş olduk. 

Teknopark yönetimi olarak ilk 
etapta bu konuyla ilgilenecek 
personellerimizi belirledik. Akabinde 

ilgili kişiler; geçiş sürecinde nelere 
ihtiyaç duyabileceğimiz, Teknopark 
yerleşkesi olarak daha nasıl iyi hale 
gelebileceğimiz ile ilgili fiziksel şartların 
kontrolünü sağladı. Sıfır Atık Yönetmeliği 
kapsamında, yerleşkedeki tüm 
paydaşlarla birlikte hareket ederek, fikir 
alışverişinde bulunarak oluşabilecek 
atıklar ve bunların nasıl en iyi şekilde 
yönetilebileceğini belirledi. Sonrasında 
tüm bilinçlendirme kanallarımız 
kullanılarak, sıfır atık konusunda 
yerleşkede bulunan herkese ulaşmayı 
hedefleyerek duyarlılık sağlanmaya 
çalışıldı ve hâlâ çalışılmakta. Tüm bunlar 
neticesinde de herkese rehberlik edecek 
Sıfır Atık Uygulama Rehberi hazırlandı ve 
tüm paydaşlarımıza ulaşması sağlandı. 

Bundan sonraki süreçte eylem planı 
nasıl işleyecek?
Şimdiki hedefimiz, kurmayı başardığımız 
bu sıfır atık işleyişinin yönetiminin 
daha iyi sağlanması ve daha fazla 
kişiye ulaşabilmek. Hedefimiz sıfır 
atık, sıfır kayıp. Bunun için de mevcut 
yönetimimizi eldeki tüm veriler ile takip 
edeceğiz. Aksaklık olabileceğini ya da 
daha iyi olabileceğini düşündüğümüz 
yönetim basamaklarına müdahale 
ederek kazançlarımızı yüksek tutmaya 
çalışacağız. Bu doğrultuda, canla başla 
çalışan tüm sorumlu personelimize, 
çevre danışmanımıza, Pendik 
Belediyesi’ne ve duyarlılık göstererek 
bize katkı sağlayan yerleşkedeki tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Bu belge, Teknopark İstanbul’un hedef 
ve stratejilerine ve ekonomisine nasıl 
bir katkı sağlayacak? 
Teknopark İstanbul kurulduğu günden 
itibaren ülkemize ve ekonomimize her 
alanda katkı sağlamayı hedeflemektedir. 
Bunun için de var gücü ile çalışmaktadır. 
Sıfır atık uygulaması ile çevre alanında 
da bu katkıyı en yüksek düzeyde tutmayı 
hedeflemektedir. 

Bugüne kadar sıfır atık yönetimi 
ile ülkemize önemli kazanımlar 
sağladık: 2019 yılında 18 ton geri 
dönüştürülebilir atık toplandı. Bu 
atıkların geri dönüştürülmesi ile 3,34 
ton ham maddenin kullanılmaması, 85 
ağacın kesilmemesi, belediyenin düzenli 
depolama alanlarında 28 m³ yerin boşa 
çıkması, 138 m³ su tasarrufu ve 41934 
kWh enerji tasarrufu sağlandı. 

2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 
iyileştirmeler ile eylül sonu itibarıyla 31 
ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. 
Bu atıkların geri dönüştürülmesi ile 9 
ton ham maddenin kullanılmaması, 

Teknopark İstanbul’un kurulduğu günden bu yana çevreye duyarlı yaklaştığını, 
sürdürülebilir bir yaşam ve geleceği misyon edindiğini ifade eden Ceyhun Özkan, 

alınan Sıfır Atık Belgesi’nin bu yaklaşımın bir çıktısı ve aynı zamanda daha 
fazla sorumluluğun bir göstergesi olduğunu söylüyor.

“HEDEFİMİZ SIFIR ATIK, SIFIR KAYIP”

Ç e V r e c i  T e k N o l o J i l e r

CEYHUN ÖZKAN
TekNoPArk iSTANBul iDAri iŞler MÜDÜrÜ 
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229 ağacın kesilmemesi, 72 m³ düzenli 
depolama alanlarında belediyenin yer 
tasarrufu edinmesi, 379 m³ su tasarrufu 
ve 110.108 kWh enerji tasarrufu sağlandı. 

Doğal kaynakların korunması 
noktasında 2019 yılına göre şimdiden 
yüzde 72 daha fazla katkı sağlamış olduk. 

Sıfır atık uygulamasında en büyük 
kazanım ülkemiz olacaktır. Sıfır atık 
projesi ile çevre kirliliğinin önüne 
geçilirken doğal kaynakların daha 
etkin kullanımı sağlanacaktır. Aynı 
zamanda, atıkların geri dönüşümü ile 
ekonomik kazanç daha da artacak, israf 
önlenecek, sürdürülebilir bir kalkınma 
oluşturulacaktır. Böylece bu bilinçle 
gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir 
dünya bırakılacaktır.

Teknopark İstanbul içinde varlık 
gösteren firmalar için Sıfır Atık 
Belgesi ne ifade ediyor? Kendilerinden 
beklentileriniz neler?
Sıfır Atık Yönetmeliği’nde belirtildiği 
üzere yerleşke genelinde bulunan 
tüm kurum, kuruluş ve işletmeler, 
bu plana dâhil olmak zorundadır. Bu 
kapsamda paydaşlarımızdan öncelikli 
isteğimiz; atıkların kaynağında ayrımının 
yapılmasını sağlamak ve ayrıştırılan 
atıkların sıfır atık uygulama sürecimize 
katılımını sağlamalarıdır. Bunun için 
yönetmelik doğrultusunda kendilerinden 
istenenler şu şekildedir: 

l Ofislere en az karışık ambalaj ve diğer 
atıklardan (evsel ambalaj) oluşan ikili 
ayrıştırma kapları yerleştirilmelidir. İkili 
ofis sistemlerinde aranan asgari özellik; 
“karışık ambalaj” için çöp poşeti renginin 
mavi olması ve konyetner üzerinde 
“karışık ambalaj” yazmasıdır. “Evsel 
atık”ta ise çöp poşetinin rengi siyah 
olmalı ve konteyner üzerinde “evsel atık” 
yazısı bulunmalıdır.

l Ofislerde ayrıştırılan atıkların, 
temizlik personeli tarafından alınmaması 
durumunda katlarda bulunan ilgili 
konteynerlere atılması.

l Teknopark genelinde ana girişlere 
dörtlü sistemden (karışık ambalaj, evsel 
atık, elektronik atık, atık pil) oluşan ayrı 
biriktirme noktaları oluşturulmuş olup; 
ofislerden kaynaklanan atıkların bu 
noktalara getirilmesinin sağlanması. 

l Ofislerde aydınlatmadan kaynaklı 

oluşabilecek atık flüoresanların ve 
yazıcılardan kaynaklı oluşabilecek atık 
kartuş toner ve elektronik atıkların, 
OSS birimine atıkların alımı için talepte 
bulunulması. 

l Laboratuvar ya da atölye 
çalışmalarından oluşan özel atıklar 
için (örneğin 15 02 02* kontamine atık, 
16 05 06* laboratuvar atıkları, 15 01 
10* kontamine ambalaj vb.) ayrıştırma 
kaplarının laboratuvar ya da atölyelerde 
uygun alanlara yerleştirilmesi ve 
gönderiminin sağlanması. 

l Tıbbi atık ya da ilaç atıklarının 
oluşması durumunda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile tıbbi atık sözleşmesinin 
yapılması, tıbbi atıklar için tıbbi atık 
poşeti ve tıbbi atık kovasının temini ile 
tıbbi atıkların ayrı toplanmasının ve 
gönderiminin sağlanması. 

l Tesiste bitkisel atık yağ oluşumu 
durumunda bitkisel atık yağların alımı 
için yetkilendirilmiş bir firma ile bitkisel 
atık yağ alım sözleşmesinin yapılması; 
bitkisel atık yağların ayrı toplanması için 
bitkisel atık yağ biriktirme kabının uygun 
şekilde yerleştirilmesi ve bitkisel atık yağ 
olarak etiketlenmesi, ayrı toplanması ve 
gönderiminin sağlanmasıdır.

Doğal kaynakların 
korunması noktasında 
2019 yılına göre şimdiden 
yüzde 72 daha fazla katkı 
sağlamış olduk. 
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Sıfır atık kapsamında elde 
ettiğiniz atıkları ne şekilde 
değerlendireceksiniz, bir üretim 
modeline dönüşecek mi, nasıl bir 
kaynak oluşturmasını bekliyorsunuz?
Sıfır Atık Yönetmeliği’nde de belirtildiği 
üzere, yerleşkede toplanan atıklarımızı 
bağlı bulunduğumuz belediyenin 
sıfır atık uygulmasına dâhil etmemiz 
gerekmektedir. Bu yüzden bu süreçte 
partnerimiz Pendik Belediyesi’dir. 
Toplanan geri dönüştürülebilir atıklar 
Pendik Belediyesi’nin araçları ile yine 
belediyeye ait Ambalaj Atığı Toplama 
Ayırma Tesisi’ne götürülmektedir. 
Burada gerekli işlemler yapılarak 
ülke ekonomisine ve çevreye katkı 
sağlanmaktadır. 

Sıfır atık kapsamında daha nelerin 
yapılabileceğini ve başka hangi 
basamakların eklenebileceğini bize 

uygulamanın kendisi gösterecektir. Bu 
süreçte paydaşlarımızdan gelebilecek 
öneri ve istekler de bizim için önemlidir. 
Onların talepleri bu süreci her zaman 
daha iyi hale getirecek ve kazançları 
artıracaktır. 

Teknopark’ta çevre teknolojileri 
çalışmaları veya Ar-Ge yapılıyor mu? 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'nın 2014 Yılı Teknogirişim 
Sermayesi Programı hibe desteği ile 
kurulan ONLAB A.Ş., sürdürülebilir 
enerji teknolojilerini kullanarak 
geleceğin çevreci ve akıllı şehirlerine 
yönelik çözümler sunma sloganıyla 
ortaya çıkan ve bu kapsamda pek çok 
farklı varyasyonda akıllı ve çevreci 
kent mobilyaları tasarımı yapan bir 
firmamızdır. Akıllı Atık Toplama Sistemi 
ve İkinci Nesil Akıllı Atık Toplama 
Sistemleri projeleri ile başarılar 
sağlamıştır.

Bundan sonraki süreçte 
sürdürülebilirliğe, döngüselliğe dair ne 
gibi plan ve projeleriniz var?
Sıfır Atık Uygulaması için en baştan 
beri alınan kararlarda sürdürülebilirlik 
bizim için önemli ilkelerden biri oldu. 
Yapılan ve yapılacak tüm çalışmalar ile 
her zaman hedefimiz, “daha iyi neler 
yapılabilir” olacaktır. 

Yaptıklarımızı somut hale getirebilmek 
için çalışmalarımız hızla devam ediyor. 
Bu doğrultuda Temel Seviyede Sıfır Atık 
Belgesi’ni alan ilk yerleşke olduğumuz 
gibi Platin Seviyesi Sıfır Atık Belgesi’ni de 
alan ilk yerleşke olma hedefindeyiz. 

31 TON Atık toplandı.

9 TON Ham madde

379 m3 Su

110.108 kWh Enerji

72 m3 Enerji depolama alanı 
tasarrufu sağlandı.

TEKNOPARK İSTANBUL’DA 
EYLÜL SONU İTİBARIYLA;
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“1 TON KAĞIT ATIĞI 20 AİLENİN 
YILLIK ENERJİ İHTİYACINA DENK”

1 ton atık kağıdın geri dönüştürülmesi 
ile 20 ailenin aylık enerji ihtiyacı 
karşılanmaktadır. 10 adet alüminyum 
kutunun geri dönüştürülmesi ile 1 
televizyon 35 saat çalışabilmektedir. 
1 cam şişenin geri dönüştürülmesi 
ile bir çamaşır makinesi 25 dakika 
çalıştırılabilmektedir. 

Tüm bu örnekler göz önünde 
alındığında, bireysel olarak kullanılan 
geri dönüştürülebilir atıkların 
kazanımını sağlamanın her insanı 

mutlu edeceğini düşünmekteyiz. 
Toplumu oluşturan yapı taşı bireyler 
olduğu için bireysel sağlanan 
kazançların çokluğu, toplumsal 
vicdanın pekişmesine katkı 
sağlayarak çevreye verilen zararın 
minimum düzeye indirilmesini 
sağlayacaktır. 

Bu sebeple tüm paydaşlarımızın 
“sıfır atık için ben de varım” diyerek, 
bu sürece gönülden katılacaklarına 
inancımız tamdır.
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ldığı TÜBİTAK 1512 desteği 
ile 2019 yılında Teknopark 
İstanbul çatısı altında kurulan 
Navlungo’nun kurucusu İsa 
Korkmaz, Teknopark’ın, sahip 
olduğu vizyon ile kendilerinin 
en büyük destekçilerinden 

olduğunu belirterek, “Gerek vizyonu gerekse de 
altyapısı ve destekleri ile işimizi kolaylaştıran; 
benim ve ekibin içinde olmaktan mutluluk 
duyduğu bir yer" diyor.

Teknopark İstanbul çatısı altında pazar yerleri 
için en iyi telifi bulma, satın alma ve yönetme 
hizmetleri veren Navlungo, tamamıyla kendi 
üretimi olan algoritma ve yazılımlar kullanıyor. 
Pandemi sonrasında hayatın daha fazla dijitale 
kayması ile normalden dokuz kat yoğun bir 
süreç yaşadıklarını ifade eden İsa Korkmaz, yeni 
dönemde yurt dışına sundukları hizmetleri yurt 
içine taşımak istediklerini ve yurt dışında ise 
özellikle Çin ve MENA bölgesinden müşteriler 
edinmek istediklerini söylüyor.

Navlungo olarak Teknopark İstanbul çatısı 
altında gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan 
kısaca bahseder misiniz?
Navlungo olarak; ihracat, ithalat yapanlara ve 
Amazon, Etsy gibi küresel ölçekli pazar yerlerinde 
ürün satanlara en iyi lojistik teklifi bulma, satın 
alma ve yönetme hizmeti veriyoruz. Hizmet 
verdiğimiz bu alanlar için kullandığımız algoritma 
ve yazılım tamamıyla yerli, kendi ekibimizce 
geliştirildi. 

Amazon, Etsy, eBay entegrasyonları ve 
e-ticaret siteleri için geliştirdiğimiz akıllı bağlantı 
modüllerinin kısa bir süre sonra büyük kolaylıklar 

A

"HEDEFİMİZ, ÇİN VE MENA BÖLGESİNDEKİ 
VARLIĞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMEK"

E-pazar yerleri için sundukları hizmetlerin pandeminin başlangıcı ile
       beraber yoğun bir talep gördüğünü belirten İsa Korkmaz, yeni dönemde ilk olarak

      yurt dışına verdikleri hizmeti yurt içinde devreye alacaklarını söylüyor.
       Korkmaz, yeni dönemdeki bir diğer hedeflerinin ise özellikle Çin ve
        MENA bölgesinden yeni müşteriler edinmek olduğunu ifade ediyor.

İSA KORKMAZ
NAVluNGo kurucuSu  
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getireceğini düşünüyoruz. Navlungo’da 
satış yapan kargo ve nakliye firmaları, 
kredi kartı ile ödeme alabiliyor; gümrük 
belgeleri ve yüklerini kendi panelleri 
üzerinden takip edebiliyor.

Pandemi sürecinde yaşanan kilitlenme 
süreci sizin işlerinize ve işleyişinize 
nasıl yansıdı, nasıl bir organizasyon 
evresine geçtiniz?
Navlungo, COVID-19 döneminde 
ihracatçılar tarafından oldukça kullanılan 
bir platform oldu; akıllı teklif alma ve 
yönetme özellikleri sayesinde lojistik 
süreçler evden çıkmadan yönetilebildi. 
Bu dönemde müşteri sayısı bakımından 
dokuz kat büyüdük.

Yine salgın ile beraber, dünyada kapalı 
sınırlar ve iptal olan servisler arasından 
en uygun teklifi bulmaya çalışan ihracatçı 
firmalardan gelen talepler sayesinde, 
platformda üretilen teklif sayısı ayda 
5 bine ulaştı. Lojistik firmaları taşıyıcı 
olabilmek için Navlungo’ya ciddi talep 
gösterdi. Bu firmaların belge ve güvenlik 
testlerinin yapıldıktan sonra sisteme dahil 
edildiğinin de altını çizmek isterim.

Dijital lojistik alanında ne gibi 
eksiklikler görüyorsunuz, sizi bu 
alana iten neydi, şimdiye dek ne gibi 
gelişmelere öncü oldunuz?
Milli gelirlerin yüzde 8-10 arasındaki 
payını lojistik sektörü alıyor. Global 
anlamda trilyon dolarlık olan bu dev 
sektörde halen satın alma işlemleri mail 
ve telefon ile yapılıyor. Otel ve uçak 
bileti alır gibi lojistik hizmet alınması 
mantığı yüzde 1’in altında ve gelişim 
hızı çok yavaş. Pandemi ile beraber bu 
hızın arttığını görüyoruz. Salgın ihracat 
ithalat yapan firmaları dijitalleşmeleri 
konusunda zorluyor; teknoloji yatırımları 
yapmalarını istiyor. Navlungo olarak 
bizler ihracatçı firmalara hızlı teklif alma, 
en optimum lojistik firmasını bulma 

değer önerisi verirken, lojistik firmaların 
da tekliflerini hızlıca üretebilecekleri 
yapılar tasarlıyoruz. Teknoloji yatırımı 
yapmadan yeni bir satış kanalı 
açmalarını sağlıyoruz.

Online kanallar üzerinden artan 
işlemler, diğer taraftan tersine lojistiği 
de artırmış durumda. Bu durum ithalat 
ve ihracata nasıl yansıyor, ne gibi 
çözüm önerileriniz bulunuyor?
Tersine lojistik, daha çok 
perakendecilerin sorunu; bizler şimdilik 
B2B olarak hizmet verdiğimiz için bu 
artıştan etkilenmedik. Online kanallar 
arttıkça ihracat için mikro ihracat 
kavramı hayatımıza girdi. 30 kilogram 
altında dünyada insanların birbirine mal 
satış istekleri arttı. Amazon, eBay, Etsy 
gibi platformlarda satış oranları rekor 
kırdı. Türk girişimcilerin de bu pazar 
yerlerinde satış hacmi rekor seviyede 
arttı. Navlungo olarak devreye aldığımız 
yurt dışı pazar yeri lojistik modüllerini 
binlerce girişimci kullanıyor.

Lojistiğin COVID-19 ile beraber yeni bir 
evreye girdiğini söylemek mümkün 
mü? Bundan sonrasında değişen/
değişmeye başlayan ithalat-ihracat ve 
tedarik zinciri yapısı, dijitalleşme gibi 
kavramlar ışığında yakın dönemde 
nasıl bir sektör kurguluyorsunuz?
Lojistiğin her adımında insansızlık 
kavramı daha önemli bir hal alacak. 
KOSGEP, TÜBİTAK gibi kurumların teşvik 
konularında cömert davranmadığı 
lojistik sektörünün, teknolojiyi daha fazla 
kullanması için adımlar atılacaktır. Tüm 
lojistik ve gümrük faaliyetlerinin dijital 
alana kayması hızlanacak, blockchain 

teknolojileri daha da önem kazanacaktır.
Online pazar yerlerinde satış yapan 

firma sayısı ve bu alana hizmet verecek 
lojistik firmalarının ve iş modellerinin 
sayısı artacaktır. E-ticaret ekonomisinin 
artışı ile birlikte şu anda gri olan bu pazar 
yerlerindeki satışların vergilendirilmesi, 
muhasebe prosedürleri sadeleşecek ve 
çözüme kavuşacaktır. 

Büyük merkezi depoların anlık 
talep artışlarında işlevsizlik görüldü. 
Küçük ve dağınık depo kullanımları 
önem kazanacaktır. Birçok firma, yanlış 
stoklarla bu krize yakalandı. Lojistikte 
veriye dayalı stoklama faaliyetleri 
artacak. 

Lojistik firmaları için evden çalışmaya 
engel olabilecek her türlü kanuni engel 
ortadan kalkacak; İSO 9001 ve gümrük 
mevzuatları buna göre düzenlenecektir. 
Şu ana kadar sektörde genel olarak 
sümen altı edilen BCP (iş süreklilik 
planları) lojistik sektörü için İSO ve diğer 
denetimlere dahil edilecektir.

Navlungo gibi dijital lojistiğin 
herhangi bir tarafında çözüm üreten 
start-up’ların ön plana çıkacağını ve 
sayılarının artacağını düşünüyorum.

Bundan sonrası için planlarınız neler 
ve yeni yatırımlar olacak mı?
Yakın zamanda sigorta ve gümrük 
entegrasyonları da bünyemize 
eklenmiş olacak. Girişimimizin gelecek 
dönem hedefleri arasında Çin ve 
MENA bölgesinden müşteriler elde 
etmek, üç dilde satış yapılan dünyanın 
çeşitli ülkelerinden bin 500 firmanın 
teklif verdiği bir yapı haline gelmek; 
Avrupa, Asya ve Arap Yarımadası’nda 
alınan her 10 tekliften bir tanesinin 
Navlungo üzerinden organize edilmesi 
vizyonu ile ekibini ve işini büyütmek 
yer alıyor. Amazon, Aliexpress, Etsy 
gibi platformlarıyla çeşitli iş birliği ve 
partnerlikler devreye alma yolunda 
girişimlerimiz bulunuyor. Ayrıca şu 
ana kadar sadece yurt dışı bazlı olarak 
verdiğimiz hizmetleri, yurt içi taşımacılık 
için de devreye alacağız.

"QNB FİNANSBANK İLE İŞ BİRLİĞİNE BAŞLADIK"
Türkiye’de başarılı hızlandırma 
programları var; BTM ve henüz 
bitirdiğimiz QNBeyond bunlardan. 
QNBeyond sayesinde QNB Finansbank 
ile önemli bir iş birliğine başladık. 

QNB Finansbank üyesi binlerce KOBİ, 
oluşturulan bu dijital köprü sayesinde, 
Navlungo hizmetlerini ücretsiz 
kullanıyor; tek tıkla lojistik teklifi 
alabiliyor.

Pandemi döneminde müşteri sayısı bakımından dokuz kat 
büyüdük. Yine ihracatçı firmalardan gelen talepler 
sayesinde, platformda üretilen teklif sayısı ayda 5 bine ulaştı.
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DIATTACK’TAN SİBER TEHDİTLERE 
KÜRESEL KAPSAYICILIKTA ÇÖZÜM

Uluslararası arenada rekabet edebilecek yeni nesil siber güvenlik ürünleri 
geliştirmek amacıyla Teknopark İstanbul çatısı altında faaliyetler yürüten 
Diattack, Eureka programlarından aldığı kabullerle elde ettiği iş birliğini, 
globale açılma hedefi doğrultusunda bir sıçrama tahtası olarak görüyor.  

019 yılında SSB 
ve Teknopark 
İstanbul desteği 
ile düzenlenen 
siber güvenlik fikir 
yarışmasında elde 
edilen başarıyla  

hayata geçirilen Diattack, öngörüsel 
siber güvenlik alanında Türkiye’nin 
önde gelen firmalarına hizmet sunuyor. 
Ali Aydın Koç, Sercan Okur ve Osman 
Bahri Vargeloğlu ortaklığında kurulan 
firma, kurucuların yıllar içinde, farklı 
sektörlerden elde ettiği veri bilimi, büyük 
veri ve yazılım alanındaki birikimini siber 
güvenlik alanına entegre ederek, bu 
alanda geleneksel yöntemlerin ötesinde 
çözümlemeler yapıyor. Kısa sürede 
globale açılma hedefinde olan firmanın 
kurucuları, şirketin planlarını ve sektörün 
önemini dergimize değerlendirdi.

Diattack olarak Teknopark İstanbul 
çatısı altında ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz, nasıl bir hizmet 
sunuyorsunuz?  
A.A.K.: Ana odak noktamız, global 
arenada rekabet edebilecek yeni nesil 
siber güvenlik ürünleri geliştirmek. 
Bunu yaparken makine öğrenmesi, 
görüntü işleme, GPU computing gibi 
yıkıcı teknolojilerden destek alıyoruz. 
Kurumların iç ve dış ağlarında meydana 
gelecek şüpheli hareketlerin öngörüsel 
olarak tespit edilmesi ve önlenmesine 
yönelik ürün modülleri geliştiriyoruz. 

Öngörüsel siber güvenlik konseptinde, 
oltalama saldırılarını yapay zeka 

destekli önleyen PhishUp modülümüz 
tamamlandı. Bu modülümüzde,  
özellikle URL sahteciliği yaparak 
kullanıcıların bilgilerini çalmaya yönelik 
saldırıları görüntü işleme, makine 
öğrenmesi ve siber istihbarat gibi 
teknolojiler kullanarak engelliyoruz. 
Birçok büyük kurumsal firmanın 
kullanımına sunduğumuz ürünümüzün 
geliştirmelerine devam ediyoruz. Bir 
diğer modülümüzde, komuta kontrol 
anomali modeli ile komuta kontrol 
merkezi iletişimini tespit ediyoruz. Bu 
tespiti yaparken diğer bir ürünümüz 

IP risk tahminleme servisi ile hedef 
trafiğin bulut sistemler üzerinde bir 
veri merkezinden mi yoksa proxy veya 
VPN trafiğinden mi kaynaklı olduğunu 
sınıflayarak mücadelede hibrit bir yapı 
ortaya koyuyoruz.

Diattack, Türkiye siber ekosistemi 
içinde nasıl bir yerde duruyor? Bu kısa 
süre içinde ne gibi yeniliklere imza 
attınız? 
A.A.K.: Türkiye Siber Güvenlik 
Kümelenmesi üyesi olarak, sektördeki 
diğer firmalar ile birlikte ülkemiz siber 

2

Ali AyDıN koÇ, SercAN okur, oSMAN BAHri VArGeloğlu
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güvenlik sektörüne öngörüsel güvenlik 
alanında dinamizm kazandırma ve 
uluslararası ölçekte yer alma hedefiyle 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Bu alanda yetişmiş insan gücü son 
derece önemli. Bu sebeple üniversite 
öğrencilerini sektöre kazandırmak için 
birçok stajyeri ağırlıyoruz. Amacımız, 
beşeri kaynağa rehberlik ederek, 
sektörün geleceğini daha da güçlü 
kılmak.

Yurt dışında çalıştığınız kurumlar var 
mı, nasıl bir küresel konumlanma 
planınız var?
A.A.K.: Avrupa merkezli Celtic-Next ve 
ITEA gibi Eureka programlarında, iki farklı 
proje ile Avrupa organizasyonlarından 
kabuller aldık. Böylece dört farklı 
ülkeden 15 şirket ile beraber yürütülecek 
projelerin paydaşı olduk ve uluslararası 
pazarda iş birliği fırsatları elde ettik. 
Uluslararası entegratörle ön iş birlikleri 
yaparak yaygınlaştırma yol haritamız için 
kilometre taşlarını şimdiden belirlemeye 
başladık. Bu sayede yakın zamanda 
Avrupalı tedarikçilerin listesinde 
olacağımıza inanıyoruz.

Özellikle son iki yıldır siber alanda 
yerli ve milli start-up ve projeler 
artmaya başladı. Bunu nasıl okumak 
lazım? 
S.O.: Son birkaç yıl içerisinde fidye 
yazılımların ve ulusal veri sızıntılarının 
devlet kurumlarını, özel kuruluşları 
ve bireyleri; ticari, ekonomik ve iş 
gücü nezdinde ne derece olumsuz 
etkilendiğini gördük. Yaşanan olaylarının 
etkilerinin sıklığı ve büyüklüğü, tıpkı bir 
pazarlama faaliyeti gibi finansal ve ticari 
etkileri bulunan siber güvenliğin önemini 

bir kez daha gündeme taşıdı.
Hem Savunma Sanayi Başkanlığımız 

hem de Dijital Dönüşüm Ofisimiz 
tarafında odağı artırılmış bir 
ekosistemde daha fazla yerli ve milli 
start-up’ın oluşacağına inanıyoruz. 
Ülkemizde yabancı ürünler ile rekabet 
edebilen çözümleri görmek gurur verici. 
Bu alanda iş gücünü desteklemek adına 
yürütülen faaliyetleri bizler de yakından 
takip ediyor, destekliyoruz. Bu noktada 
yetişmiş iş gücünü ülkemizde tutmak 
için bütün şirketlerin bir insan kaynakları 
stratejisi geliştirmesi gerektiğini 
hissediyoruz. 

Artan dijitalleşme, yapay zeka, 
nesnelerin interneti gibi teknolojilerle 
beraber kurumsal ve bireysel online 
güvenlik ve siber alan için nasıl bir 
gelecek öngörüyorsunuz? 
S.O.: Dijitalleşme ve nesnelerin 
internetine yapılan yatırımlar, akıllı 
telefon penetrasyon değerlerinin artması 
ile beraber günümüzde internete bağlı 
bilinen cihaz sayısı 26 milyar civarında. 
Bu rakamın 2023 seviyesinde 50 milyar 
olması öngörülüyor. 

Günümüzdeki profesyonel saldırıların 
kurgulanmasından gerçekleştirilmesine 
kadar olan süreçte saldırganlar yapay 
zekayı kullanabiliyor ve kural bazlı 
çözümleri kolaylıkla bypass edebiliyor.

Savunma çözümleri de hızlıca 
yapay zeka desteğini arkasına alarak 
dönüşümlerini tamamlamak zorunda. 
Start-up’lar, bu dönüşümde hızlı hareket 
ederek, fark yaratabilirler.

2021 ile hayatımızda şekillenmeye 
başlanacağı söylenen 5G teknolojisi 
siber güvenliği ne kadar önemli hale 

getirecek? Bu alandaki çalışmalar ve 
yazılımlar yeterli seviyede mi? 
O.B.V.: 5G ağları, dijitalleşmeyi 
kolaylaştırmak için kritik altyapılar olarak 
hizmet verecek. Çok sayıda yeni cihaz ve 
daha geniş uygulama setleriyle birçok 
uç noktada hizmetler gerçekleştirilecek. 
Yalnızca internet tabanlı uygulama ve 
içerikler değil, gerçek zamanlı kritik 
görev servisleri ve endüstriyel kontrol 
sistemleri de 5G ağlarında yer alacak. 
5G ile gelecek yetenekler muazzam 
umut vadediyor ancak siber fiziksel 
alan da sadece ekranların arkasındaki 
verilerle sınırlı kalmayacak. Robotlar, 
sensörler ve otonom siber süreçlere 
bağlı alanlarla daha da genişleyecek. 
Bu sebeple, ağ tasarımı, yapılandırması, 
dağıtımı ve çalışması esnasında hem 
yeni yaklaşımların hem de bunlarla 
ilintili donanımsal ve yazılımsal 
ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Çünkü 
saldırı vektörlerinin, değerlerinin ve 
güvenlik açıklarının yeni boyutları ile 
karşılaşacağız. Tüm bunları baştan 
düşünmek, tasarlamak belki imkansız 
ama her noktada siber güvenliği 
önceliklendirerek etkileri azaltabiliriz.

Yakında ticarileşecek olan başka 
ürünleriniz var mı? Yeni dönemde yol 
haritanız nasıl şekillenecek? 
O.B.V.: Ürün geliştirme odağını belirlerken 
müşteri ihtiyacı, pazar istatistikleri, 
yerlileşme gerekliliği, yetkinlik ve Ar-Ge 
kriterlerine bakıyoruz. Yeni yol haritamızı 
modüler bir bakış açısıyla oluşturduk. 
Dosya güvenliğine dönük zararlı 
yazılımları davranış bazlı analiz edecek 
makine öğrenmesi destekli bir sandbox 
ürününü tamamlamak üzereyiz. PhishUp 
ürünümüz ve dosya güvenliği hizmetini 
2021 yılı içerisinde hem on-premise  
hem de bulut ortamlarda pazara 
sunacağız. Modüler olan bu çözümleri 
bir araya getirerek yapay zeka destekli 
yerli e-mail gateway’imizi 2021’de 
tamamlayıp 2022 başında pazara sunmayı 
hedefliyoruz. Predictive security alanında 
geçerlemekte olduğumuz beaconing, 
abnormal process, large volume of data 
egress, unexpected request level gibi 
vaka tespit çalışmalarımızı 2021 ortasında 
müşterilerimizin faydasına sunmayı 
planlıyoruz. 

OSMAN BAHRİ VARGELOĞLU: 
"TEKNOPARK İSTANBUL'UN VİZYONU İLE FAALİYETLERİMİZ PARALEL"
Teknopark İstanbul’un vizyonu ile faaliyetlerimiz birçok noktada kesişiyor. 
Bunların en önemlisi ise savunmada Ar-Ge yönü diyebiliriz. Bu yöndeki 
bilinçli programlar ve örnek kurumsal sistematikler, işlerimizin verimli ve 
hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. İş birlikçi ve destekçi bir kuluçka ortamının ve 
teknoloji transfer ofisinin olması start-up’ların oluşması adına önemli bir faktör. 
Diğer yandan Teknopark İstanbul’un büyük teknoloji sağlayıcılara ve yenilikçi 
teknolojilere ev sahipliği yaparak geliştirdiği ekosistem, start-up’lar için çok 
besleyici oluyor.
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kADıN GiriŞiMciler “yÜkSeleN MArkAlAr” ile DÜNyAyA AÇılAcAk
İTO’nun liderliğinde Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Kadın 
Girişimciler Kurulu (İKGK) ve Bilgiyi 
Ticarileştirme Merkezi (BTM) iş birliğinde 
hayata geçirilen “Yükselen Markalar” 
projesi kadın girişimcilere destek oluyor.

Proje ile kadın girişimcilerin 
markalaşmalarının sağlanması, kültürel 
ögeleri taşıyan ürünlerin tasarlanması, 
sergilenmesi ve pazarlanmasına katkıda 

bulunulması, yurt dışında bilinen global 
bir marka oluşturularak katma değeri 
yüksek ürünlerle ihracat yapılmasına 
destek olunması hedefleniyor.

655 kadın girişimcinin başvurduğu 
projeye, katılım koşullarını sağlayan 
ve kendi ürünlerini üreterek satış 
yapmaya başlamış 416 kadın girişimci 
kabul edildi. Girişimciler, ağırlıklı olarak 
moda, tekstil, tasarım, kozmetik, bakım 

ürünleri, kültürel ögeleri yansıtan 
ürünler ile gıda ürünleri alanında 
faaliyet gösteriyor.

Markalaşmadan pazarlamaya, 
elektronik ticaretten kozmetik ve 
gastronomiye kadar birçok başlıkta 
60’tan fazla uzman, proje kapsamında 
katılımcılara eğitim verecek. Eğitimler, 
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin 
altyapısıyla gerçekleşecek.

iSTANBullu iŞ iNSANlArıNıN GÜNDeMiNDe 
DePreM Ve keNTSel DÖNÜŞÜM VAr

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 
sektörel istişare toplantıları 
kapsamında 9 Kasım Pazartesi günü 
gerçekleşen video konferans, inşaat ve 
gayrimenkul sektörleri temsilcilerini 
bir araya getirdi. Deprem ve kentsel 
dönüşümün gündemi belirlediği 
online toplantıya İTO Başkanı Şekib 
Avdagiç, Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil 
Kuralay, Sayman Üye Ahmet Özer, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Köç 
ve Adil Coşkun’un yanı sıra konuttan 
altyapıya, inşaat malzemelerinden 
emlakçılığa kadar ilgili komitelerden 
sektör temsilcileri katılarak, tespitlerini 
ve önerilerini paylaştı.

Toplantıda deprem tehlikesine 
değinilerek kentsel dönüşümün bir 
aciliyet taşıdığına dikkat çekildi. 
Sektör temsilcileri, “Sanayinin, 

ticaretin ve ekonominin büyük bölümü 
Marmara Bölgesi'nde. Depreme 
hazırlanmazsak çok ağır bir fatura 
çıkacak. 2021’in kentsel dönüşüm yılı 
olmasını bekliyoruz” diye konuştu. 
KDV vergi oranlarına da değinen 
temsilciler, bu oranının yüzde 18’den 
yüzde 3-4’e çekilebileceğini belirtti. 
İmar barışı ile yapı kayıt belgesi 
almış olsa da bunlardan çürük olan 
yapıların tespit edilip yıkım sürecinin 
başlatılması gerektiğini dile getiren 
sektör temsilcileri, genç kesimin konut 
ihtiyacına da değindi. 

Toplantıda konuşan Başkan Şekib 
Avdagiç, sektör temsilcilerinin tespit 
ve önerilerini titizlikle değerlendirip 
konsolide edeceklerini ve resmi 
kurumlarla gerekli temaslarda 
bulunacaklarını kaydetti. İstanbul’da iş 
yerlerinin yüzde 80’inin 1999 depremi 
öncesinde yapıldığını söyleyen 
Avdagiç, “Can güvenliği, üretim, ticaret 
ve istihdamı korumak için hem mülk 
sahiplerinin hem de kurumların gerekli 
adımları hızla atması önemli” dedi.

İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinin temsilcileri ile bir araya gelen 
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, can güvenliği, üretim, ticaret ve istihdamı 
korumak adına mülk sahiplerinin ve kurumların gerekli adımları 
hızla atmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.
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iSTANBul MArkA DeğeriNi PANDeMi SoNrASıNDA ArTırAcAk

iTo uruGuAy ile iyi NiyeT ANlAŞMASı iMZAlADı

Dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama 
gurusu Prof. Philip Kotler öncülüğünde 
pazarlamanın duayen isimlerini dijital 
ortamda buluşturan Dünya Pazarlama 
Zirvesi’nde (eWMS) konuşan İTO 
Başkanı Şekib Avdagiç, yenilikçiliğin 
firmalar ve uluslar için lokomotif hale 
gelmesi gerektiğini ve yeni dönemde 
arz değer zinciri başta olmak üzere yeni 
stratejilerin devreye almasının önemli 
olduğunu söyledi. 

Mevcut ve geliştirilecek olanaklarla 
küresel bir tedarik üssü olarak 
İstanbul’un Avrupa, Asya ve Afrika için 
‘daha yakın, daha hızlı, daha esnek 
ve daha güvenli’ bir eksende, yeniden 

konumlandırılmasının, İstanbul’a 
ve Türkiye’ye rekabetçi bir üstünlük 
sağlayacağına dikkat çeken Avdagiç, 
"İstanbul, marka şehir olarak pandemi 
sonrasında önemini artıracak" dedi ve 
deniz, demir ve kara yolu taşımacılığı 
bakımından ‘hub’ olma özelliğine sahip 
olan İstanbul’un, jeostratejik açıdan 
lojistik merkez olmaya çok elverişli 
olduğunu kaydetti. Pandeminin 
tedarik ve lojistikteki aksaklıkları 
açıkça ortaya koyduğuna değinen 
Avdagiç, "Güçlü ve esnek çalışabilen 
KOBİ kapasitesi, genç ve enerjik insan 
kaynağı ve kültür ile sağlık alanındaki 
potansiyeli birlikte dikkate alındığında, 

pandemi sonrasında İstanbul çok 
sayıdaki mal ve hizmet bakımından 
tedarik ve lojistik ihtiyacının optimum 
karşılanabileceği bir merkez olma 
ihtimalini artırmıştır" şeklinde konuştu.

Ticari diplomasi noktasında 
çalışmalarını devam ettiren İTO, 
eylül ayında Tunus ile imzaladığı iş 

birliğinin ardından Uruguay’ın muadil 
kurumuyla da ekim ayında İyi Niyet 
Anlaşması (MOU) imzaladı. Anlaşma, 
İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in, Uruguay 
Ticaret ve Hizmetler Odası (CNCS) 
Başkanı Julio Cesar Lestido ve Uruguay 
İstanbul Konsolosu Diego Perez Gomar 
ile bir araya geldiği video konferans 
toplantısında gerçekleştirildi.

Güney Amerika ülkelerinin Türkiye 
için potansiyel vadettiğini söyleyen 
Avdagiç, “Uruguay, geçen yıl 46 milyon 
dolar düzeyinde ihracat ve 136 milyon 
dolar düzeyinde ithalat yaptığımız, bir 
ülke. Ülkemizde sekiz Uruguaylı firma 

faaliyet gösteriyor” dedi.
Karşılıklı adımlarla ikili ticaretin 

daha da ilerleyeceğini ifade eden 
Avdagiç, “Arjantin, Brezilya, Paraguay ve 
Uruguay’ın üyesi olduğu Güney Amerika 
Ortak Pazarı ile Türkiye arasında 
müzakereleri devam eden STA’nın 
bir an evvel sonuçlandırılmasını arzu 
ediyoruz” dedi. 

Uruguay Ticaret ve Hizmetler 
Odası Başkanı Julio Cesar Lestido, ise 
Türkiye’yi, ‘stratejik bir ülke ve büyük 
bir pazar’ şeklinde nitelendirerek, 
Uruguay’da iş insanları için birçok fırsat 
olduğunu kaydetti.

iŞ iNSANlArı STArT-uP yATırıMcılığıNı ÖğreNecek
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) 
tarafından geleneksel ekonomide yer 
alan iş insanlarını start-up yatırımcılığına 
kazandırmak için başlatılan ‘Yatırımcı 
Kulübü’ programının üçüncüsü başladı.

Online olarak gerçekleştirilen ‘hoş 
geldin’ etkinliğinde bir araya gelen 
43 yatırımcı adayı, 10 hafta sürecek 

program kapsamında start-up  
yatırımcılığını öğrenecek. Tarvenn 
Ventures, Keiretsu Forum, Startup 
Fon, Boğaziçi Ventures, StartersHub, 
Arz Portföy, Angel Effect ve Şirket 
Ortağım gibi önemli kurumlarla birlikte 
yürütülen Yatırımcı Kulübü’nün üçüncü 
döneminde eğitim, odak grup söyleşileri 

ve atölye çalışmalarının yanı sıra dünya 
çapında başarıya ulaşmış unicornlar, 
iş modelleri, başarısızlıkla sonuçlanan 
girişimlerle ilgili vaka çalışmaları da 
gerçekleştiriliyor. Start-up’larla ilgili 
tüm detayların yer aldığı programda, 
risk sermayesi ve melek yatırımcılık gibi 
konular da işleniyor.
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SAHA eXPo SAVuNMA SANAyiiNDe SıNırlArı kAlDırDı

Türkiye’nin en büyük sanayi 
kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından 
gerçekleştirilen SAHA EXPO Sanal 
Fuarı, açılışının yapıldığı 9 Kasım’dan 
beri hem Türkiye’den hem de 
dünyadan büyük ilgi görüyor. Savunma 
sektöründe bugüne kadar denenmemiş 
bir yöntemle hayata geçirilen dünyanın 
ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayii 
fuarı SAHA EXPO’yu kasım ayında 42 
bin 901 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin 
38 bin 249’u Türkiye’den, 4 bin 652’si 
dünyanın farklı ülkelerinden oldu. 09 
Nisan 2021 tarihine kadar açık kalacak 
fuar, beş ay boyunca Türkiye’den ve 
dünyanın farklı ülkelerinden binlerce 
sektör profesyonelinin buluştuğu dijital 
bir platform olmaya devam edecek.

DÜNYANIN “İŞİ” SAHA EXPO’DA
Türk savunma sanayiinin dünyaca 
tanınan firmaları ASELSAN, TUSAŞ, 
ROKETSAN, BAYKAR, HAVELSAN, STM, 

MKEK, ASFAT, TAIS, FNSS ve Kale 
Grup’un aralarında yer aldığı 288 
firmanın ürünlerini sergilediği SAHA 
EXPO, önemli iş görüşmelerine de imkan 
sağlıyor. Fuarın açılışının yapıldığı asım 
ayı içerisinde Türkiye’den ve dünyadan 
profesyonellerin katıldığı, önemli iş 
birliği fırsatlarının değerlendirildiği 
18 bin 231 B2B iş görüşmesi 
gerçekleştirildi. Tamamen yerli ve milli 
bir yazılım ile gerçekleştirilen, dünyadan 
ve Türkiye’den sektör profesyonellerine 
7/24 açık olan SAHA EXPO’da, 
ziyaretçiler sanal gerçeklik teknolojileri 
ile firmaların 3D modellerini detaylı 
olarak inceleyebiliyor, firmaların 
ve ürünlerin video tanıtımlarını 
izleyebiliyor, kartvizitlerini 
bırakabiliyorlar. 

KÜRESEL BİR MARKA OLMAYA 
HAZIRLANIYOR
Ziyaretçilerin, 3 boyutlu modelleme 

ve interaktif animasyonlar ile birebir 
yansıtılan ürünleri, en gerçekçi haliyle 
SAHA EXPO’da tecrübe edebildiklerini 
belirten SAHA İstanbul Genel Sekreteri 
İlhami Keleş, Türk savunma sanayiinin 
gücünü sanal dünyaya taşımayı 
başardıklarını ifade etti. 

SAHA EXPO’nun küresel bir marka 
olması hedefiyle yola çıktıklarını ve bir 
ilki gerçekleştirdiklerini belirten  
Keleş sözlerini şöyle tamamladı:  
“09 Nisan 2021 tarihine kadar 5 ay 
açık kalacak fuar, bu anlamda fuarcılık 
sektörüne de bir yenilik getiriyor. Sanal 
fuarı bizler de ilk defa deneyimliyoruz. 
Katılımcılarımızdan ve ziyaretçilerden 
geri bildirimler alıyor ve dikkatle 
değerlendiriyoruz. Şu anda var olan 
uygulamayı, ihtiyaçlar doğrultusunda 
geliştirmeye devam ediyoruz. Bu 
süreç tamamlandığında SAHA İstanbul 
olarak bir dünya markası sunuyor 
olacağız.”

SAHA İstanbul tarafından organize edilen dünyanın ilk 3 boyutlu 
sanal savunma sanayii fuarı SAHA EXPO’yu açılışının yapıldığı kasım ayında 
42 bin 901 kişi ziyaret etti. 18 bin 231 B2B iş görüşmesinin gerçekleştirildiği 
SAHA EXPO, 09 Nisan 2021 tarihine kadar açık kalacak.
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GÖkDoğAN Ve BoZDoğAN TeSTlerDeN BAŞArıylA GeÇTi

TÜBİTAK SAGE’nin (Savunma Sanayii 
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) 
2013 yılında hayata geçirdiği Göktuğ 
projesi kapsamında geliştirilen AIM-120 
füze ailesi Gökdoğan ile AIM-9 üyesi 
Bozdoğan deneme testlerini başarıyla 
tamamladı. 2019 yılının kasım ayında 
denemeleri yapılan Bozdoğan’dan 
sonra Gökdoğan da 2020’nin kasımında 
yapılan testlerde başarılı bir şekilde 
hedefe angaje olmayı başardı. 

Kaçma/kurtulma manevralarına ve 

aldatma sistemlerine karşı kabiliyetleri 
son derece yüksek olan füzeler, 
hedefinden kolayca sapmayacak 
yetkinliğe sahip. Elektronik darbelere 
karşı dayanaklı olan füzeler, yüksek 
manevra kabiliyeti barındırıyor. 
Bozdoğan 25 kilometre menzile 
ulaşabilirken, Gökdoğan 65 kilometre 
menzile erişebiliyor. Göktuğ projesi, 3-4 
mach hızlara ulaşabiliyor. Bozdoğan, 
görüntüleyici kızılötesi (IIR) başlığı 
sayesinde, seyir füzelerine dahi etki 

edebilecek şekilde geliştirildi.
Gökdoğan; birden fazla hedefe 

kilitlene bilme, atış sonrası 
kilitlenebilme ve her açıdan atış 
yeteneklerine sahip. Füze, veri 
bağı sayesinde hedef güncellemesi 
yapabiliyor.

Yüksek irtifa hava savunmasını 
AIM-9 ve AIM-120 füzeleri aracılığıyla 
F-16 uçakları tarafından gerçekleştiren 
Türkiye, bu füzelerin ABD’den 
tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve 
birim fiyatlarının çok yüksek olması 
sebebiyle, kendi havadan havaya 
füzelerini yapmak zorunda kaldı. 
Türkiye, kendi hava hava füzelerini 
üreterek, bu tür füzeleri üretebilen 10 
ülkeden (ABD, Rusya, Çin, Almanya, 
İngiltere, Fransa, İsrail, Hindistan ve 
Japonya) biri oldu. Her iki füze de 
2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri 
envanterine eklenecek.

TÜBİTAK SAGE tarafından Göktuğ projesi kapsamında hayata geçirilen Türkiye’nin 
ilk yerli ve milli hava hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan 2021 yılında Türk Silahlı 
Kuvvetleri envanterine dahil olacak.

TrG-230: yÜkSek iSABeT Ve TAHriP GÜcÜ

ROKETSAN’ın satıhtan satha füze 
ailesinin en yeni üyelerinden olan 
TRG-230, yüksek isabet ve tahrip gücü 
sayesinde, ailenin diğer üyeleri gibi 
manevra birliklerine zamanında ve 
mükemmel ateş desteği sağlıyor.  
TRG-230, yüksek öncelikli hedefleri 
yoğun ve etkili ateş altına alabilme 
yeteneğine sahip. Yine ROKETSAN 
üretimi olan Çok Maksatlı Çok Namlulu 
Roketatar (ÇNRA) sisteminden ve 
entegrasyon için uygun ara yüze sahip 
diğer platformlardan ateşlenebilen 
TRG-230, her türlü hava koşulunda 
kullanılabiliyor. Yüksek isabet ve tahrip 
gücü sayesinde 20 kilometre ile 70 

kilometre menzil aralığında etkili olabilen 
yeni füze, yalıtımlı pod içerisinde tam 
atım füze konfigürasyonunda atışa hazır 
şekilde taşınabiliyor, depolanabiliyor ve 
kullanılabiliyor.

Askerî liman ve havaalanları, 
toplanma bölgeleri, yüksek doğrulukta 
tespit edilmiş hedefler, lojistik tesisler, 
topçu ve hava savunma sistemleri, 
komuta kontrol ve haberleşme 
sistemleri ile mağara/sığınak gibi 
kapalı-yarı kapalı alanlar, TRG-
230’un potansiyel hedefleri olarak 
sıralanıyor. Etkili ateş gücü ve farklı 
platformlardan fırlatılabilme özelliğine 
sahip olan ve çok geniş bir yelpazede 
yer alan potansiyel hedefleri etkisiz 
hale getirebilen TRG-230 Füzesi, 
yalnızca Türkiye’deki değil, uluslararası 
platformlardaki kullanıcılara da son 
teknoloji bir çözüm olarak öne çıkıyor.

ROKETSAN’ın satıhtan satha füze ailesinin yeni üyesi TRG-230, yüksek isabet ve 
tahrip gücü sayesinde 20 ile 70 kilometre menzil aralığında etkili olabiliyor.
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TÜrkiye’NiN ilk HiBriT FuArı MÜSiAD eXPo
Türkiye’nin ilk hibrit fuarı olarak öne 
çıkan MÜSİAD EXPO, 18-21 Kasım 
2020 tarihleri arasında gerçekleşti. 
EXPO, pandemi sonrası en büyük 
fiziksel fuar oldu. TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
fuar, fiziki olarak katılamayanlar için 
sanal katılım imkanı sundu. Binlerce 
iş adamı ve sanayiciyi ağırlayan fuar 
katılımcıları, TÜYAP’ın sağladığı 
teknolojik altyapı sayesinde fuar sona 
erdikten sonra da dijital platformda 
bir araya gelip ticaret yapabildi. 

Fuarın en önemli ilklerinden 
birini “Girişimcilik Alanı” oluşturdu. 
Türkiye’nin dünyada ses getiren 
yatırımları ziyaretçilerle buluştu. 
Bu holde YTÜ Teknopark, İstanbul 
Teknopark, BTM gibi kurumlar 
yer aldı. Fuarda bu yıl ilk olarak 
karavan turizmini desteklemek 
için her gelir düzeyine hitap eden 
karavanlar da yer aldı. Ayrıca milli 
elektrikli araçların gösterimi de 
gerçekleştirildi. Fuarda, KOBİ’lerin 

bir kuluçka merkezi mantığıyla 
büyümeleri, yatırım, üretim ve ticari 
pozisyonlarını güçlendirmeleri adına 
MÜSİAD Yatırım, Üretim ve Ticaret 
Üsleri’nin tanıtımı yapıldı. Pek çok 
organizasyona ev sahipliği yapan 
fuarda, dört bir yanından gelen 
sanayici ve iş insanlarının katıldığı 24. 
Uluslararası İş Forumu-International 

Business Forum (IBF) öne çıkan 
etkinliklerden oldu.

MÜSİAD EXPO 2020; 40 binden 
fazla şirketi temsil eden 10 binlerce 
ziyaretçiyi fiziksel olarak ağırladı. 
TÜYAP’ta 10 salonda 70 bin 
metrekarelik alanda gerçekleştirilen 
fuarda, 8 binin üzerinde B2B 
görüşmesi yapıldı.

yerli el BoMBASı kuTuSu TSk eNVANTeriNe GirMeye HAZır
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklamada 
EBK-M44 El Bombası Kutusu’nun yüzde 
100 yerli ve milli olarak Savunma 
Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret 
AŞ (STM) tarafından üretildiğini ve 
TSK'nin envanterine girmeye hazır hale 
geldiğini duyurdu.

“Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve 
deneyimleriyle sahada avantaj 
sağlayacak yeni ürünler geliştirmeye 
devam ediyoruz” diyen Prof. Dr. Demir, 
EBK-M44 El Bombası Kutusu ile alakalı 
bilgiler de paylaştı: “Meskûn mahal ve 
özel saha operasyonları için; sağlam, 
hafif ve işlevsel yapısıyla yüzde 100 
yerli ve milli olarak STM tarafından 
üretildi. Her türlü çevre koşuluna 
uygun EBK-M44, 2 saniye içinde, silahı 
bırakmadan, tek elle el bombasını 
kullanma imkânı veriyor. Çift emniyet 
sistemli EBK-M44, pimi çekilmiş olsa 
bile el bombasını geri koyma ve taşıma 
imkânıyla operasyonun güvenli şekilde 
sürmesini sağlıyor. Kendisi küçük, etkisi 
ve faydası çok büyük olan EBK-M44, 
girdiği tüm zorlu testleri başarıyla 

tamamlayarak TSK’nın envanterine 
girmeye hazır hale geldi.”

EBK-44 ayrıca kullanıcı dostu 
tasarımı ile hem sağ hem sol elle atışa 
uygun. EBK-M44, iki yanında bulunan 
mandala basılmasıyla kapak sistemi 
açılıyor ve kullanıcı el bombasını 
kullanıma hazır halde eline alabiliyor. 
Bomba pimi, dayanıklı paraşüt ipiyle 
sisteme bağlı olduğu için, EBK-M44'ün 
üzerinde kalıyor ve kullanıcı bombayı 
doğrudan hedefe gönderebiliyor. 
Kullanıcı, pimi çektikten sonra atıştan 
vazgeçerse el bombasını EBK-M44'e 
geri koyabiliyor. Sistem üzerindeki 
yaylar ve pim hariç, tüm parçaları 
dayanıklı plastik malzemeden imal 
edilen EBK-M44'ün toplam ağırlığı ise 
155 gram.
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SSB, ASelSAN, kATMerciler'DeN “MiNi TANk” SÖZleŞMeSi

T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı kara 
kuvvetlerinin ihtiyacı için silahlı insansız 
kara araçlarının (mini tankların) 
geliştirilmesi için çalışmalarına devam 
ediyor. Yürütülen çalışmalar ile alakalı 
bilgilendirmelerde bulunan Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 
hafif ve orta sınıf birinci seviye insansız 
kara araçlarının prototipleri üzerinde 
çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yakın 
zamanda Mehmetçiğin kullanımına 
sunulacak yeni robot yardımcıların 
çalışmalarında önemli yok kat 
ettiklerini belirten Demir, “Orta sınıf 

ikinci seviye için ASELSAN ile sözleşme 
imzaladık. Katmerciler’in de platform 
üreticisi olacağı projeyle silahlı 
insansız kara araçları Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı’na teslim edilecek. Proje, 
keşif, gözetleme, hedef tespiti yapan, 
üzerine silah sistemleri ve ihtiyaç 
duyulan başka sistemlerin takılabildiği, 
uzaktan komuta edilebilen, otonom 
olarak kullanılabilen, üstün hareket 
kabiliyetine sahip insansız kara aracı 
geliştirilmesini ve seri üretimini 
içeriyor” dedi.

Mini tank benzetmesi yapılan 

araç, son kullanıcı görüş ve 
önerileri doğrultusunda geliştirildi. 
Güçlendirilmiş yürüyüş sistemleri 
ve süspansiyona sahip araç, arazi 
koşullarında üstün performans 
sergileyecek kabiliyette. Mini tank, 
her türlü sürüş koşulunda (yüzde 60 
tırmanma dahil) stabilizasyonu, yüksek 
atış imkanı, yüksek hız ve mobilite, zırh 
opsiyonu, çok çeşitli silah sistemlerini 
kullanabilme gibi kabiliyetleri 
barındıracak. Uydu bağlantısı 
entegrasyonuyla sınırsız menzilde 
hareket edebilecek.

Mini tank lakablı araç, arazi koşullarında üstün performans sergileyecek 
kabiliyette ve çok çeşitli silah sistemlerini kullanabiliyor.

TB2 SiHA, cATS ile ilk ATıŞıNDA HeDeFi VurDu

BAkAN VArANk JeT MoToru kTJ-3200’Ü TeST eTTi

Baykar firması tarafından yerli 
olanaklarla üretilen insansız hava aracı 
Bayraktar TB2 SİHA, ASELSAN firması 
tarafından geliştirilen CATS elektro optik 
keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile 
ilk test ataşından başarı gösterdi.

Baykar Uçuş ve Eğitim Merkezi’nden 
kanatlarında ROKETSAN tarafından 

geliştirilen MAM-L (mini akıllı 
mühimmat) mühimmatlarıyla 
havalanan Bayraktar TB2, ASELSAN 
kamera sistemi CATS tarafından yapılan 
lazer işaretleme ile atış gerçekleştirdi. 
Bayraktar TB2’den atılan lazer arayıcı 
başlığa sahip MAM-L, Saroz Körfezi’ndeki 
Hedef Adası’na yerleştirilen hedefi, CATS 

ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam 
isabetle vurdu. Test uçuşları kapsamında 
CATS’in yüksek hızla hareket eden 
hedefleri kitleme ve takip özellikleri 
de denendi. Yerli kamera sistemi tüm 
testleri başarıyla tamamladı. 

CATS’in kullanıcı ara yüzünde “Milli 
Teknoloji Hamlesi” mesajı da yer alıyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, başarılı havacılık ve 
savunma şirketlerinden Kale Ar-Ge’nin 
İstanbul Tuzla’da bulunan tesislerine 
kasım ayında gerçekleştirdiği ziyaret 
esnasında devam eden projelerle alakalı 
bilgi aldı. Varank, daha sonra, öne çıkan 
projelerden yerli füze jet motoru KTJ-
3200’ün testini gerçekleştirdi. SOM ve 
Atmaca füzelerinde kullanılacak olan 
yerli motor, testlerden başarıyla geçti.

Bakan Varank, konuya dair yaptığı 
açıklamada şu ifadeleri kullandı: 
“Kale KTJ-3200 turbo jet motorumuz 
3.200 newtonluk bir roket motoru. Şu 
anda savunma sanayiimizde yerli ve 

milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin 
bir kısmında bu boyutta ve bu güçte 
motorlar kullanıyor. Biz bunları yurt 
dışından ithal eder durumdaydık ama 

inşallah bunların çok kısa zamanda 
devreye girmesiyle birlikte çok önemli 
milli füze projelerimizi artık kendi 
motorumuzla yapabiliyor hale geleceğiz.
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TÜrkiye ile SıerrA leoNe ArASıNDA SSi ANlAŞMASı iMZAlANDı

Türkiye, Batı Afrika ülkelerinden 
Sierra Leone ile savunma sanayii 
alanında iş birliği faaliyetlerinin 
başlatılması ve hukuki temelde 
yürütülmesi için Savunma Sanayii 
İş Birliği Anlaşması (SSİ) imzaladı. 
Anlaşma, Sierra Leone Dışişleri ve 
Uluslararası İş Birliği Bakanı Nabeela 
F. Tunis’in T.C. Savunma Sanayii 
Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyaret 
sırasında imzalandı.

T.C. Savunma Sanayii Başkanı 
İsmail Demir ile Sierra Leone 
Savunma Bakan Yardımcısı Muana 
Brima Massaquoi’nin imzaladığı 
anlaşma ile Türkiye’nin Afrika’da 
SSİ Anlaşması imzaladığı ülke sayısı 
22’ye çıktı.

T.C. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Sierra Leone Savunma Bakan 
Yardımcısı Muana Brima Massaquoi’nin imzaladığı anlaşma ile Türkiye’nin Afrika’da 
SSİ Anlaşması imzaladığı ülke sayısı 22’ye çıktı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 
ve Boeing, iş birliklerine bir yenisini 
daha ekledi. İki firma, bu anlaşma ile 
Türkiye’de havacılık standartlarına 
uygun termoplastik parça üretim 
kabiliyetinin geliştirilmesini amaçlıyor.
“Yüksek Verimli Ekonomik ve Hızlı 
Termoplastik” olarak adlandırılan 
proje ile birlikte yüksek kalitede 

üretimi gerçekleştirilecek olan 
kompozit parçaların, konvansiyonel 
kompozitlere nazaran ürün döngüsü ve 
proses alanlarındaki maliyeti yüzde 30 
oranında düşürmesi bekleniyor.
TUSAŞ, imzalanan anlaşma 
kapsamında edindiği teknik destek 
ile hava araçlarının ağırlıklarının 
hafifletilmesinin yanı sıra enerji ve 

maliyet tasarrufu sağlayan termoplastik 
malzemeler kullanılarak tam 
otomasyonlu ve yüksek kalitede parça 
üretilmesini sağlayacak yeni bir tesisi 
hizmete almış oldu.  Bu alanda çalışacak 
olan teknik personelin de yetişmesine 
imkan sağlayacak olan tesis, yerli ve 
milli imkanlarla dünya standartlarında 
termoplastik kompozit parça üretecek.

TuSAŞ Ve BoeıNG’DeN TerMoPlASTik koMPoZiT iŞ Birliği
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TÜRKİYE’NİN UZAYDAKİ GÖZLERİ ARTIYOR
TÜRKSAT 5A YÖRÜNGEYE GÖNDERİLDİ

TÜRKSAT 5A uydusu ile yörüngedeki uydu sayısını yediye çıkaran Türkiye, 
bu alandaki agresif çalışmalarına devam ediyor. Türkiye, bu kapsamda 2021’de 

TÜRKSAT 5B ve 2022’de TÜRKSAT 6A uydusunu uzaya fırlatma 
hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor.

zayda uydu sahibi 
30 ülkeden biri olan 
Türkiye, 2021'in 
ilk ayında fırlattığı 
TÜRKSAT 5A ile 
uydu sayısını yediye 
çıkardı. 

2017’de imzalanan sözleşme 
sonrası Airbus’ın Fransa Toulouse’daki 
tesislerinde üretimine başlanılan 
TÜRKSAT 5A, Space X firmasının ABD’de 
Florida Cape Canaveral’daki fırlatma 
merkezinden gönderildi. Airbus D&S 
tarafından üretim süreçleri ve test 
aşamaları başarıyla tamamlanan uydu, 
haftalar süren hazırlık sonrasında, Falcon 
9 roketi ile uzaya fırlatıldı.

Tamamen elektrikli itki sistemine 
sahip olan TÜRKSAT 5A uydusunun 31 
derece doğu yörüngesindeki konumuna 
ulaşması için yapacağı yolculuk, 
yaklaşık dört ay sürecek ve bu yılın ikinci 
çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak. 
Uydunun manevra ömrüyle 31 derece 
doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge 
hakları 30 yıl süreyle güvence altında 
olacak.

Uydu teknolojileri alanındaki 
yatırımlarına agresif bir şekilde devam 
eden Türkiye, bu yıl ise TÜRKSAT 5B 
uydusunu hizmete almayı planlıyor. 
Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test 
Merkezi’nde (USET) üretilecek olan 
TÜRKSAT 6A haberleşme uydusunun ise 
2022’de uzaya fırlatılması hedefleniyor.

Türkiye, TÜRKSAT uydularıyla, 
haberleşme alanında dünyanın önemli 
bir kısmını kapsamayı planlıyor. Türkiye, 
bu doğrultuda Avrupa ve Afrika’nın 
tamamını, Asya’nın Endonezya da dahil 
batı ve güney bölümünü (Rusya ve Çin 
hariç) kapsayacak.

İLK ADIM 1994’TE ATILDI
Uzay macerasına ilk olarak 24 Ocak 1994 
yılında başlayan Türkiye’nin ilk fırlatma 
deneyimi TÜRKSAT 1A ile başladı. 
Ancak fırlatıcı rokette meydana gelen 
bir arıza nedeniyle uydu, 12 dakika 
12 saniye sonra düştü. Buna rağmen 
uzay alanındaki faaliyetlerine devam 
eden Türkiye, 1994’ün ağustos ayında 
TÜRKSAT 1B ile başarıyı yakaladı. 

Aradan geçen süre zarfında kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinliğe 
ulaşan Türkiye, 2011 yılında içeride 
tasarlanıp üretilen ilk gözlem uydusu 
RASAT’ı uzaya gönderdi. Uydu; güneşe 
eş zamanlı dairesel yörüngede, 700 
kilometre irtifada bulunuyor. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin (TSK) hedef istihbaratına 
yönelik görüntü ihtiyacını karşılayan 
Göktürk-1 ise 2016’da fırlatıldı. Uydu, 
kamu kurum ve kuruluşları için çevre ve 
yapılaşmanın izlenmesi, tarımsal rekolte 
tespiti, belediyecilik uygulamaları, 
sınır kontrolü ve kadastro faaliyetleri 
gibi birçok alanda uzaktan algılama 
görevlerini icra ediyor. Türkiye’de özgün 
olarak geliştirilen ilk yüksek çözünürlüklü 
gözlem uydusu Göktürk-2 ise 2012 
yılında uzaydaki yerini aldı. Uydu, Milli 
Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜBİTAK 
Uzay-TUSAŞ iş birliği kapsamında 
üretildi. Uyduyla TSK ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın ihtiyaç duyduğu hedef 
istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri 
üretimi sağlanıyor. Ayrıca diğer kamu 
kurum/kuruluşları ile üniversite ve 
araştırma kurumlarının istekleri de 
karşılanıyor.

U

TÜRKSAT 5A

l 5. nesil haberleşme uydusu
l 2021’in ocak ayında ABD, Florida’dan fırlatıldı.
l 31 derece doğu yönünde hizmet verecek.
l 2021’in 2. çeyreğinde göreve başlayacak.
l Frekans ve yörünge hakları 30 yıl süreyle güvence altında olacak.



TÜRKİYE’NİN UZAY YOLCULUĞU
HABERLEŞME UYDULARI 

TÜRKSAT 3A                               TÜRKSAT 4A                            TÜRKSAT 4B
2008’de uzaya gönderildi.            2014’te uzaya gönderildi.           2015’te uzaya gönderildi.

GÖZLEM UYDULARI

Göktürk-1                                                      Göktürk-2                              RASAT
Hedef istihbarata yönelik  Yüksek çözünürlüklü  Türkiye’de tasarlanıp
geliştirilmiş yer gözlem uydusu keşif ve gözlem uydusu  üretilen ilk gözlem uydusu
2006’da fırlatıldı.    2012’de fırlatıldı.   2011’de fırlatıldı.

GÖREVİ SONA EREN UYDULAR

TÜRKSAT 1B, TÜRKSAT 1C, TÜRKSAT 2A, BİLSAT (Gözlem uydusu)

Türkiye, TÜRKSAT 5A 
uydusunun da fırlatılması ile 

yörüngedeki uydu sayısını 7’ye 
çıkardı. TÜRKSAT 5B ile TÜRKSAT 

6A ise 2022'ye kadar görev 
bölgelerine gönderilecek.
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eride bıraktığı 16 
yılının son yedi 
senesini Teknopark 
İstanbul çatısı 
altında geçiren 
CTech, 2018 yılında, 
havacılık ve uzay 

sanayiinin önde gelen markalarından 
TUSAŞ’ın firmanın ortakları arasına 
katılmasıyla hem sorumluluklarını hem 
de üretim çapını genişletti.

CTech’in son aldığı sorumluluklardan 
biri de Türkiye’nin uzay yarışındaki yerini 
güçlendirmesine yönelik oldu. 2022 yılında 
fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A’nın ana 
yüklenicilerinden biri olan firmanın Uzay 
Sistemleri Ürün Yöneticisi İlke Akbulut, 
projenin büyük oranda yerli üretildiğini 
ve böylesi bir ürünün ülke sınırları içinde 
tasarlanıp geliştirilebiliyor olmasının 
o ülkenin uzay yarışında kendine yer 
edindiği anlamını taşıdığını söylüyor. 

Teknopark İstanbul çatısı altında 
yürüttüğünüz projelerden bahseder 
misiniz? Son yıllarda ne gibi önemli 
çalışmaların içinde yer aldınız?
Savunma ve güvenlik, havacılık, 
uzay, telekomünikasyon ve yayıncılık 
sektörlerinde haberleşme, modelleme-
simülasyon ve siber güvenlik teknolojileri 
ile alakalı faaliyet gösteren firmamız, 
bugüne kadar birçok çalışmaya imza 
attı; ürün ve projeler ortaya koydu, 
koymaya da devam ediyor. Bunlar 
arasında ülkemizin hava, kara ve 
deniz araçları için ilk yerli tasarım 

mobil ve karıştırmaya karşı dayanıklı 
uydu haberleşme terminalleri, ilk yerli 
haberleşme uydumuzun iletişim alt 
sistemleri, mobil canlı yayın sistemleri, 
ülkemizin 5G altyapısına dönük ilk 
yerli radyolink sistemleri, çeşitli askeri 
simülatör projeleri ve kurumsal bilgi 
güvenliğini sağlayan pek çok ürün ve 
çözüm bulunuyor.

CTech, alanında ülkemizdeki öncü 
kuruluşlardan biri olmakla birlikte 

uluslararası arenada da var olan bir 
firma. Ürün ve çözümlerimiz beş 
farklı kıtada birçok ülkeye ulaşıyor. 
En son aralık ayında Arjantin’e, özgün 
ürünlerimizden olan Modeo mobil canlı 
yayın sistemini ihraç ettik. 

Önümüzdeki süreçte amacımız, 
firmamızın ülkemizdeki öncü yerini 
pekiştirmek ve uluslararası pazardaki 
varlığımızı derinleştirerek tahkim etmek 
olacak.

G

"BİR UYDUYU YERLİ OLARAK 
ÜRETİLEBİLMEK UZAY YARIŞINA 

DAHİL OLMAKLA EŞDEĞER"
TÜRKSAT 6A uydusu projesinin ana yüklenici dört firmasından biri olan 

CTech firmasının Uzay Sistemleri Ürün Yöneticisi İlke Akbulut, bu proje ile 
Türkiye’nin, uzay yarışında kendine sağlam bir yer edineceğini söylüyor.

İLKE AKBULUT
uZAy SiSTeMleri ÜrÜN yÖNeTiciSi



İçinde yer aldığınız önemli 
projelerden biri de 2022 yılında 
fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A 
uydusu. Proje ile alakalı çalışmalar 
nasıl gidiyor? 
TÜRKSAT 6A, ülkemizin ilk yerli 
haberleşme uydusu projesi. 
Tamamlandığında yüzde 60 yerlilik 
oranına sahip olacak. Türkiye’nin uzay 
teknolojisinde lig atlamasına yol açacak 
niteliktedir. 

Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
ile TÜRKSAT’ın talebiyle 2014 yılı 
aralık ayında başlatıldı; Bakanlık 
ve TÜBİTAK’ın Ar-Ge destekleri 
kapsamında başlatılan projenin 
ana yüklenicileri ise TÜBİTAK Uzay 
Teknolojileri Enstitüsü, TUSAŞ, 
ASELSAN ve CTech. 500'ün üzerinde 
çalışanı ile bu proje, ülkemizin Ar-Ge 
geçmişinde çok önemli bir kilometre 
taşını oluşturacak. Türkiye, bu proje 
ile büyük çaplı uydular için tekrar 
kullanılabilecek bir uydu platform 
tasarımına sahip olacak.  

Proje kapsamında ısıl ve yapısal 
yeterlilik modeli adını verdiğimiz 
test modeli çalışmaları, 2018 yılında 
tamamlandı. 2020 içerisinde ise 
elektriksel uydu modeli hazır edildi. 
Mühendislik modelinin entegrasyon 
ve testleri ise Ankara Uydu Sistemleri 
Entegrasyon ve Test Merkezi’nde 
devam ediyor. Uzaya gönderilecek 
uçuş modelinin üretim ve entegrasyon 
çalışmaları da başladı. Çalışmaların 
planlandığı gibi devam etmesi 
halinde, 2021 yılında TÜRKSAT 6A uçuş 
modelinin entegrasyon ve yer testlerini 
de tamamlayacak ve uyduyu fırlatmak 
için geri sayımı bekleyeceğiz. 

Bu uyduyu diğerlerinden farklı kılan 
özellikler neler?
TÜRKSAT 6A, dünyadan yaklaşık 36 
bin kilometre yükseklikteki görev 
yörüngesine ulaştığında, televizyon 
ve radyo yayınları gibi ses ve görüntü 
haberleşmesinin Türkiye, Avrupa, 
Asya ve Afrika’nın bir kısmı gibi 
geniş bir alanı kapsayacak şekilde 
yapılabilmesini sağlayacak. Uydu 
hizmete başladıktan sonra Türkiye, 
benzer özelliklerde haberleşme uydusu 
üretebilen 10 ülke arasına girecek. 

Bu proje tamamlandığında Türkiye, 
uzay yarışında nasıl bir kazanç elde 
etmiş olacak?
Proje dahilinde, alt sistemler ve birimler 
de geliştiriliyor. CTech olarak uydunun 
yer kontrol istasyonu ile haberleşmesini 
sağlayan ve en kritik alt sistemlerinden 
biri olan telemetri, telekomut ve mesafe 
ölçüm alt sistemi ve bunu oluşturan 
birimlerinin tasarım, üretim ve testlerini 
gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla, projeye 
yalnızca bir uydu olarak değil, teknolojik 
bir ilerleme gözüyle de bakmak 
gerekiyor.

TÜRKSAT 6A projesi 
tamamlandığında, Türkiye, dünya 
uzay sektöründeki ana oyuncular 
ligindeki yerini alacak. Geliştirilmesi 
ve üretilmesi çok zor ve maliyetli olan 
böylesi bir ürünü tasarlıyor olabilmek 
demek; insanlı uzay araçları hariç, tüm 
yörüngelerde görev yapabilecek diğer 
uyduların da Türkiye’de tasarlanıp 
üretilebileceği anlamına geliyor. Bu 
yeteneğe sahip olan ABD, Japonya, 
Fransa, İngiltere ve Çin’in teknolojik 
ve ekonomik anlamda en gelişmiş 
ülkeler arasında olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, bu yetkinliğin 
ne kadar kritik olduğu daha iyi 
anlaşılabiliyor.

TÜRKSAT 6A’nın bir diğer önemi ise, 
proje kapsamında hem tasarım ve üretim 
altyapısının oluşturulması hem de ileride 

benzer projelerde görev alacak insan 
kaynağının yetişmiş olmasıdır. 

Yakın dönemde hayata geçireceğiniz 
başka ne gibi projeler olacak?
Ülkemizin yeni uydularında da 
haberleşme sistemlerinin sorumluluğunu 
yürütmeyi hedefliyoruz. Ticari ve askeri 
haberleşme uydularının telemetri ve 
telekomut haberleşmesi ile başlamasını 
beklediğimiz Göktürk-1 Yenileme gibi yer 
gözlem uydularının yerle haberleşmesini 
ve aldığı görüntüleri yere iletmesini 
sağlayan haberleşme sistemleri hizmet 
vermeyi hedeflediğimiz projelerden. 
Benzer şekilde yurt dışındaki uydu 
entegratörü firmalarla da gerek uydular 
için geliştirdiğimiz ürünlerin onların uydu 
platformlarında kullanılması gerekse 
bu alanda yeni projelerde ortaklıklar 
yapmak yönünde görüşmelerimizi 
sürdürüyoruz.

Bundan sonrası için beklenti ve 
öngörüleriniz neler? 
Haberleşme sektörü, gelişen teknolojiyle 
birlikte hayatın her noktasına nüfuz 
etmiş durumda. 5G’nin de yaygınlaşması 
ile birlikte bunu daha da fazla 
hissetmeye başlayacağız. Yine, devreye 
girecek olan mega uydu takımları gibi 
yeni nesil haberleşme teknolojileri ile de 
bütünleştiğinde, bilgi çağının gelişerek 
büyüyeceğini söyleyebiliriz.
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"21. YÜZYILDA UZAYDA OLMAMAK STRATEJİK EKSİKLİKLE EŞDEĞER OLACAK"
TÜRKSAT 5A, TÜRKSAT 5B ve TÜRKSAT 
6A ile birlikte altı uydudan oluşan bir 
haberleşme ağı filomuz olacak. Bu, 
ekonomik ve ticari anlamda büyük 
önem teşkil etmesinin yanında askeri 
haberleşmede ortaya koyacağı değer ile 
güvenliğimiz için de kritik önemde. 
Uzay Ajansı’nın faaliyetlerine başlamış 
olması da önemli bir konu. Uzay 
sanayii gerek Asya gerekse Avrupa’da 
büyümekte olan bir sektör, dolayısıyla 
yakın gelecekte Türkiye’den ilgili 
kurumların katılımıyla uzay alanında 
ortak çalışmaların başlamasına ön 
ayak olabilecek bir kurum. Uzay Ajansı 
ülkemizdeki kurumların koordineli 
bir biçimde çalışması konusunda 

sağlayacağı fayda ile uzay projelerinin 
sayısının artması konusunda öncü bir 
rol oynayacaktır. Burada üniversite 
ve akademinin varlığı da önemli. 
Üniversiteler tarafından geliştirilmekte 
olan pek çok uydu var. Bunların da 
ülkemizin uzaydaki varlığını geliştirmesi 
adına dikkatle takip edilmesi ve 
desteklenmesi gerekiyor. Öte yandan 
fırlatma teknolojileri alanında da 
milli imkanlar oluşturmaya başlamış 
olmamız başarının devamlılığında 
büyük rol oynayacak.
Bence, 21. yüzyılda uzayda kayda değer 
bir şekilde var olmayan ülkeler için 
büyük bir stratejik eksiklik söz konusu 
olacak.
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Tarihi MÖ 3. yüzyıla kadar uzanan Türk savunma 
sanayii, atın üzerinde ok ve yay kullandığı 
günlerden en son teknoloji ile üretilmiş cihazlarla 
donatılı bir yapıya büründü. Türk savunma 
sanayii, ürettiği yerli ve milli araç ve cihazlarla 
dünyanın önde gelen sanayilerinden biri.

OK VE YAYDAN 
ENDÜSTRİ 4.0’A  

SAVuNMA 
TekNoloJileri 
TAriHi

19. YÜZYIL

1803
SEYYİD MUSTAFA VE DİATRİBE ADLI ESERİ
Seyyid Mustafa'nın Nizam-ı cedid üzerine kaleme aldığı 
Diatribe sur l'êtat actuel de l'art militaire, du génie, 
et des sciences à constantinople (istanbul'da Askerlik 
Sanatı, Mühendislik ve Bilimlerin Durumu Hakkında 
risale) adlı eseri basıldı.

1828 
BUHAR ÇAĞI VE OSMANLI DONANMASI
1827’de Navarin baskınında büyük zarar gören osmanlı donanmasının yeniden 
inşa edilmesi sürecinde ingiltere’den satın alınan Swift isimli gemi osmanlı 
donanmasındaki ilk buharlı gemi oldu.

1829 
MAHMUDİYE KALYONU
Mühendis Mehmet efendi ve Mimar Mehmet kalfa’nın üretimi olan 76 metre 
uzunluğundaki gemi, yapıldığı dönemde dünyanın en büyük savaş gemisiydi. 
kırım Savaşı’nda önemli hizmetlerde bulundu.

1826
VAKA-İ HAYRİYYE
ıı. Mahmud döneminde yeniçeri ocağı lağvedildi ve yerine 
Asakir-i Mansure-i Muhammediye ismiyle modern bir 
ordu kuruldu.

DIŞA BAĞIMLILIK
18. yüzyılın başında savaş sanayii açısından kendine 
yeten osmanlı, yüzyılın sonunda tamamen ithalata 
bağımlı bir hâle geldi. Zamanla osmanlı’da top 
mühimmatı pazarında tekelleşecek olan krupp’un yanı 
sıra loewe ve Mauser gibi büyük Alman silah firmaları, 
osmanlı ordusunun askerî ihtiyaçlarını karşılamaya 
başladılar.
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1831 
HARBİYE MEKTEBİ
Harbiye Mektebi, ıı. Mahmud döneminde yeniçeri 
ocağı’nın kaldırılmasından sonra kurulan yeni 
orduya subay yetiştirmek üzere açıldı.

1837
ESER-İ HAYR GEMİSİ
Amerikalı mimar Foster rhodes tarafından yapılan ve 
osmanlı’da inşa edilmiş ilk buharlı savaş gemisi olan 
eser-i Hayr denize indirildi. eser-i Hayrı’ı 1838’de Mesir-i 
Bahr ve 1839’da Tair-i Bahri gemileri takip etti.

1885-1886
ÇANAKKALE BOĞAZI’NIN TAHKİMİ
osmanlı hükümeti, Alman krupp firmasına 
1885 ve 1886 yıllarında toplam 32 adet 
240/35’lik top siparişi verdi. Bu toplardan 17’si 
Çanakkale Boğazı’na yerleştirildi.

1843-1846
ZEYTİNBURNU DEMİR FABRİKASI
Avrupa mallarına bağımlılıktan kurtulmak ve 
dışarıya kaynak aktarımını azaltmak amacıyla 
osmanlı vatandaşı olan ohannes ve Boghos 
Dadian’ın öncülüğünde kuruldu.

1886-1887
DENİZALTILAR
1885’teki ilk denizaltı üretiminden yalnızca 
birkaç sene sonra ıı. Abdülhamid döneminde 
ingiltere’de imal edilen denizaltı Abdülhamid, 
Haliç’te suya indirildi. ertesi sene Abdülmecid 
isimli ikinci denizaltı da donanmaya katıldı. 
Bu süreçte Haliç Tersanesi zırhlı, korvet ve 
fırkateyn yapabilecek duruma geldi.

1898
AHMED MUHTAR PAŞA VE OSMANLI ASKERî 
LİTERATÜRÜ
Ahmed Muhtar Paşa, osmanlı zabitlerinin 
askerlik bilimi ve savaş tarihi üzerine 
yazdıkları eserleri bir araya getiren bir 
bibliyografya kaleme aldı.

1846
AYA İRİNİ’NİN MÜZE YAPILMASI

Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa’nın 
girişimleriyle Aya irini kilisesi, 

Mecma-i esliha-i Atika ve Mecma-i 
Asar-ı Atika (eski Silahlar ve eski 

eserler) olmak üzere iki bölümden 
oluşan bir müze hâline getirildi.

1851
YALI KÖŞKÜ DEMİR 
VE MAKİNE FABRİKASI
Babıâli, yerli sermaye ürünlerine teşvik 
sağlamak amacıyla 1850 yılı mayıs ayında yeni 
bir demir fabrikası inşasına karar verdi. 450 
metrekarelik bir alanı kaplayan fabrikaya, yalı 
köşkü’ne âdeta bitişik olarak inşa edildiği için 
yalı köşkü Demir Fabrikası adı verildi.

1866-1868
SERİ ATEŞLİ İLK SAHRA TOPU
Ahmet Süreyya emin Bey, Zeytinburnu 
Fabrikası’nda ilk seri ateşli sahra topunu icat 
etti ve üretti. Bu top hâlen istanbul’da Harbiye 
Askeri Müzesi’nde sergileniyor. Alman krupp 
firması iki yıl sonra bu topun çizimlerini 
kullanarak bir benzerini üretti.
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20. YÜZYIL

1909
OSMANLI’DA HAVACILIĞIN BAŞLANGICI
osmanlı’da havacılığın öncülerinden olan Mahmut Şevket 
Paşa, Fransa’ya eğitim için subaylar gönderdi. yine onun 
girişimleriyle istanbul’da balon ve uçakla ilk gösteri 
uçuşları yapıldı.

1912
TAYYARE MEKTEBİ
osmanlı havacılığının ilk hava eğitim kuruluşu olarak 
açıldı. Fransa’dan üç adet “Deperdussin”, altı adet 
reP ve iki Bleriot uçağı, ingiltere’den iki Bristol ve 
iki Harlan uçağı, Almanya’dan iki adet kanatlı Mars 
Doppeldecker alınarak 17 uçaklı bir filo oluşturuldu.

1911
TAYYARE KOMİSYONU
Mahmut Şevket Paşa’nın gayretleriyle osmanlı havacılığının 
ilk resmî kuruluşu olan Tayyare komisyonu kuruldu ve başına 
kurmay yarbay Süreyya (ilmen) Bey getirildi.

İSTANBUL – KAHİRE MORAL UÇUŞU
Balkan Savaşları sonrasında osmanlı toplumuna moral takviyesi ve bir güç gösterisi 
olarak planlanan ilk kıtalararası uçuş gerçekleşti. uçuşu gerçekleştiren dört havacıdan 
Pilot Fethi ve Nuri Bey ile Fethi Bey’in rasıtı olan Sadık Bey ilk hava şehitleri oldular.

ESKİŞEHİR SİLAH TAMİRHANESİ
Demiryolları atölyesinde top onarımı 
yapıldı. istanbul’dan top onarımında uzman 
ustaların gelmesi ile onarım evinin çalışma 
kapasitesi arttı.

ANKARA SİLAH TAMİRHANESİ
Tamirhane’de aktif olarak tüfek tadilatı, 
makineli tüfek onarımı yapıldı.

KESKİN FİŞEK YAPIM EVİ
Sakarya Savaşı sırasında ortaya 
çıkan ihtiyaç sebebi ile fişek 
dönüşüm ve yapımının keskin’de 
yapılması uygun görüldü.

1920  
İMALAT-I HARBİYE 
FABRİKALARI
Mondros Ateşkes Antlaşması 
ile faaliyetleri durdurulan 
istanbul imalat-ı Harbiye 
çalışanları Anadolu’ya 
geçerek kurtuluş Savaşı 
sürecinde önemli hizmetlerde 
bulundular.

1921
ASKERİ FABRİKALAR UMUM 
MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KURULMASI
Ankara/kırıkkale’de müdürlüğün kurulması 
ve başına Topçu Albay Asım Bey’in atanması 
ile beraber silah onarımı ve cephane yapımı 
tek yönetim altında birleştirildi. Böylelikle 
tamirhanelerin gelişimi ve düzeni sağlandı. 
Sanayinin gelişimi yavaşladı.
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1923 
ERZURUM SİLAH FABRİKASI
Silah onarımının yanı sıra mermi ihtiyacının 
karşılanabilmesi için eldeki fişekler değiştirilerek 
Türk silahlarına uyumlu olması sağlandı. 
Atölyede kadınlar özellikle ordunun giyim eşyası 
ihtiyaçlarını gidermek için çalıştılar.

1923 
İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
Savunma sanayiinin gelişmesi için kırıkkale’de 
entegre bir silah fabrikasının kurulması 
düşüncesi ilk kez izmir iktisat kongresi’nde dile 
getirilmiştir.

1924 
ANKARA’DA SİLAH FABRİKALARI
Ankara’da hafif silah ve top tamir atölyeleri ile 
fişek ve marangoz fabrikaları kuruldu.

1925 
ŞAKİR ZÜMRE
Şakir Zümre 1925’te ilk ve en büyük Türk özel 
savunma sanayii fabrikası olan Türk Sanayii 
Harbiye ve Madeniye Fabrikası’nı kurarak 
uçak bombaları ve ilk Türk su bombalarını 
üretti. ıı. Dünya savaşı sonrası fabrikada 
üretim durdu.

1928
ELEKTRİK SANTRALİ VE 
ÇELİK FABRİKASI
kırıkkale’de kurulan fabrika 
1931 yılında genişletildi ve 
fünyelik üretimi yapıldı.

1930
YENİ MÜHİMMAT FABRİKASI
kırıkkale’de kurulan fabrika 
1929’da üretime başladı.

1930
KAYAŞ KAPSÜL FABRİKASI
1929 yılına kadar Avrupa 
devletlerinden satın alınan 
fişek ve kapsüllerin Türkiye’de 
yapılması amacıyla 1930’da 
kuruldu.

1936
BARUT, TÜFEK VE TOP FABRİKALARI
kırıkkale’de kurulan barut, tüfek ve top fabrikaları, Ankara’daki fabrikalar ile birlikte 
Makine ve kimya endüstrisi kurumu’nun temellerini oluşturdu.

1926
TÜRK HAVACILIK SANAYİİ 
FAALİYETLERİNİN KURUMSALLAŞMASI
ilk yerli uçak fabrikaları olan ToMTAŞ 
(Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi) 
merkezi Ankara’da olmak üzere, kayseri 
ve eskişehir’de kuruldu. Başında refik 
koraltan’ın olduğu girişimin ortağı 
Junkers şirketiydi. Türkiye’de 1939’a 
kadar toplam 112 uçak üretildi. 1939 
sonrasında üretim durdu, sadece 
bakım işleri yapılmaya başlandı.

1928
PİRİNÇ FABRİKASI
kırıkkale’de kurulan fabrikada pirinç fişek 
kovanı, pirinç topçu mermi kovanı, mermilere 
bakır sevk çemberi, tapa ve vidalı kapsül, 
kapsüllük ve fünyelik üretimi yapıldı.
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T
eknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapan 
Teklif, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) 
Sanayi, Ticaret, 

Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu’ndan geçti. 

Kanun teklifi, Ar-Ge insan kaynağının 
kapasitesinin artırılması, teknolojik 
ve yenilikçi şirketlerin sayısının 
artırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin 
geliştirilmesi, yatırım ortamının 

iyileştirilmesi ve kuluçka merkezlerinde 
yer alacak girişimcilerin niteliklerinin 
sağlıklı bir şekilde belirlenmesi 
amaçlarını taşıyor.

“Kuluçka girişimcisi, Ar-Ge binası, 
atölye, stajyer” gibi yeni kavramların 
eklendiği yeni kanun teklifi ile teknoloji 
geliştirme bölgelerindeki firmaların 
faaliyetlerinden kazandıkları gelirlerin, 
kurumlar ve gelir vergilerinden 
istisna süresi 31 Aralık 2028 tarihine 
kadar uzatıldı. Teknoloji alanında 
fon düzenlemesine de giden teklif, 
bu bölgelerdeki yönetici şirketlerin 

bünyelerindeki kuluçka merkezlerinin 
bölge dışına açılmasına da olanak 
sağlıyor. Bölge alanları dışında 
faaliyet göstermek isteyen şirketin 
Değerlendirme Kurulu kararınca, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan izin alması 
gerekecek. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 
Teklif ile “Ticari İşlemlerde Tanışır Rehni 
Kanunu’nda da değişiklik yapıldı. Buna 
göre, işletmenin tamamı üzerinde rehin 
kurulmadan, mal varlığının belirli bir 
kısmı üzerinden rehin yapılabilecek. 

T e Ş V i k l e r

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapan Teklif isimli yasa teklifi komisyondan geçti. 
Ar-Ge binası, stajyer gibi yeni kavramların eklendiği teklif ile 
teşviklerin süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatıldı.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE  
TeŞVikleriN SÜreSi uZuyor
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AR-GE BİNASI VE EKİPMANA 
YÖNELİK DESTEK VERİLECEK
Şu anda yapımı devam edenlerle 
birlikte 85’e ulaşacak olan 
teknoparklara yapılaşma için verilen 
desteğin yanında Ar-Ge binası, atölye 
kurulması ve bunlar için gerekli olan 
ekipman ve teknolojik donanıma 
yönelik destek sunulacak. Ar-Ge, yenilik 
ve tasarım faaliyetlerinin geliştirilmesi 
ve desteklenmesi amacıyla kuluçka 
programları, teknoloji transfer 
hizmetleri ve teknoloji iş birliğine 
yönelik giderler bakanlık bütçesinden 
karşılanabilecek.

Desteklenecek programlardan 
mezun olanlar, Ar-Ge personeli 
statüsünde olmasa bile işe 
alınabilecek. Böylece teknoparklarda 
istihdamın artırılması planlanıyor. 
Bu kapsamda, işe yeni alınanlar, 
yönetici şirketlerin kuluçka merkezi 
ve bilgi transfer ofisinde istihdam 
edilen personelle aynı desteklerden 
yararlanacaklar.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde 
bulunan firmalara, istihdam ettikleri 
doktora öğrencisi Ar-Ge personeli 
için iki yıl süresince; stajyer istihdam 
edenlere ise bakanlık bütçesine 
konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere 
belirli bir destek sağlanacak.

31 ARALIK 2028’E KADAR İSTİSNA 
Yönetici şirketlerin sağladıkları 
kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren 
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 
bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge 
çalışmalarından kazandıkları gelirleri, 
31 Aralık 2028’e kadar gelir ve kurumlar 
vergisine tabi olmayacak.

Bölgelerdeki girişimcilerin istihdam 
yükünün azaltılması için 31 Aralık 
2028’e kadar, bölgedeki Ar-Ge tasarım 
ve destek personelinin görevleri 
ile ilgili ücretleri üzerinden asgari 
geçim indirimi uygulandıktan sonra 
hesaplanan gelir vergisi, muhtasar 
beyanname üzerinden tahakkuk eden 
vergiden indirilecek.

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi 
işveren hissesine ilişkin teşviklerden 
yararlanacak olan destek personeli 
sayısı, Ar-Ge ve tasarım personeli 
sayısının yüzde 10’unu aşamazken, 

toplam personel sayısı 15’e kadar olan 
bölge firmaları için bu oran yüzde 20 
olarak uygulanacak. Teknoparklarda 
yer alan işletmelerde, gelir vergisi 
stopajı teşvikine konu edilen toplam 
çalışma sürelerinin yüzde 20'sini 
aşmamak kaydıyla ilgili personelin, 
bölge dışında geçirdikleri süreler de 
gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 
yer alacak. Bu oran Cumhurbaşkanı 
tarafından yüzde 50’ye kadar 
artırılabilecek.

31 Aralık 2028 tarihine kadar, 
Bakanlık tarafından uygun görülen 
alanlarda, yapılacak projelerin 
finansmanında kullanılmak üzere 
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 
tarafından sağlanan sermaye 
destekleri, beyan edilen gelir veya 
kurum kazancının yüzde 10’unu 
ve öz sermayenin yüzde 20’sini 
geçmemek kaydıyla, ticari kazancın ve 
kurum kazancının tespitinde indirim 
yapılacak. İndirime bahis olan tutar, 
yıllık olarak 1 milyon lirayı aşamayacak. 

Destek ve teşviklerden 
yararlananların öngörülen şartları 
taşıdıklarına ilişkin tespitler üç yıllık 
sürelerle denetlenecek.

Projelerin finansmanında 
kullanılmak üzere gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefleri tarafından sağlanan 
sermaye desteklerinin aktarımından 
itibaren en az dört yıl boyunca ilgili 
şirketlerde kalmaması, hissenin 
satılması veya yatırılan sermayenin 
kısmen ya da tamamen geri alınması 
halinde indirim dolayısıyla zamanında 
tahakkuk ettirilmemiş vergiler, gecikme 
faiziyle geri alınacak.

Teknoloji geliştirme bölgesi 
alanında mücbir sebep halleri dışında 
faaliyetlerin bir yıl durması halinde ise 
Cumhurbaşkanı’nın kararı, hüküm ve 
sonuçlarıyla birlikte ilgili teknopark 
kapatılacak. Ayrıca bölgede faaliyette 
bulunan girişimciler, projelerini 
tamamladıkları tarihten itibaren, 
yönetmelikçe belirlenen şartlar 
gereğince yeni proje sunmazlar ve 
yönetici şirkete sunmakla yükümlü 
oldukları bilgileri ve belgeleri 
zamanında teslim etmezlerse 
sözleşmeleri feshedilecek ve bu fesih, 
tahliye nedeni sayılacak.

1 
MİLYON TL

Kurum kazancında yapılacak 
vergi indirimi üst sınırı

%20 
Personel sayısı 15 olan firmalar 

için uygulanacak sigorta 
primi teşviki

Şu anda yapımı 
devam edenlerle 

birlikte 85’e ulaşacak 
olan teknoparklara 

yapılaşma için verilen 
desteğin yanında 

Ar-Ge binası, atölye 
kurulması ve bunlar 

için gerekli olan 
ekipman ve teknolojik 

donanıma yönelik 
destek sunulacak.
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“Akıllı SAğlık ÇÖZÜMleri BÜyÜk Bir iHTiyAÇ HAliNe GelDi”

ICT Medya’nın aralık sayısında 
hazırladığı “Sağlıkta Dijital 
Dönüşüm” konusuna görüşleri 
ile destek veren İstanbul Sağlık 
Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) 
Proje İdari Koordinatörü Seda 
Şenol, pandemi sonrasında sağlık 
alanında “yeni teknoloji” odaklı 
önemli gelişmelerin dikkat çektiğini 
belirterek, altyapısı bu dijital 
dönüşüme uygun olan firmaların 
yeni ürünlerle küresel alanda 
konumlanmaya başladığını söyledi. 
Salgının sebep olduğu etkiler 
sebebiyle akıllı sağlık çözümlerine 
olan ihtiyacın arttığını ifade eden 
Şenol, “Geniş sağlık ve yaşam 
verileri toplayarak analiz edebilen 
ve farklı amaçlara uygun olarak 
sağlık alanında geliştirilmiş özgün 
veri bilim çözümlerinin öne çıktığına 
şahit oluyoruz. Bu çözümlerin 

getirdiği kolaylıklar arasında verilerin 
daha hızlı, güvenilir ve hayatın 
akışını etkilemeyecek bir şekilde elde 
edilmesi de yer alıyor. Uygulama 
sürecindeki olası insan hatalarını 
da minimize eden bu çözümler ile 
sağlık hizmeti sağlayıcı yapılar ve bu 
hizmetten yararlanan kullanıcıların 
hastalıkla ilgili süreçleri daha rahat 
yönetebildikleri bir dönemdeyiz. Yeni 
çözümlerin mevcut uygulamalara 
eklenebildiği platform projeleri ile 
hem iş birliklerinin artması hem de 
daha kullanıcı odaklı yöntemlerin 
geliştirilmesi hedefleniyor” dedi.

Şenol, firmaların dijital 
teknolojilere her geçen gün daha da 
yoğunlaştığını ve bu teknolojilerin 
gelecek dönemde daha fazla yoğunluk 
kazanacağını kaydetti.

Ülkemiz sağlık alanında yapılan 
yatırımlara ve iş birliklerine de 

değinen Şenol hem kamu hem de 
kamu-özel sektör ortaklıklarının 
arttığını belirterek şöyle konuştu: 
“Sağlık hizmetinin ödemesinde 
kamunun ağırlığı yüksek ve sağlık 
hizmetinde dünyaya örnek seviyede 
ülke sathına yaygın ve yüksek 
kalitede bir sağlık hizmeti amacı 
devlet politikası olarak benimsenmiş 
durumda. Ancak bunun için ayrılan 
kamu kaynaklarının yeterli seviyede 
olmadığı ve ekonomik gelişmişlik 
seviyemizin çok üzerinde bir hizmetin 
verilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu 
nedenle genel olarak bakıldığında, 
sağlık alanındaki tüm alt sektörlerin 
(hastane sahipleri, tıbbi cihaz ve ilaç 
sektörünün temsilcileri) gereken 
yatırımları yapmakta ve finansal 
sürdürülebilirlik sağlama konusunda 
sorunlar yaşadığını söyleyebiliriz." 

“TEDAVİYİ EVDE DESTEKLEYİCİ 
UYGULAMALAR HIZLA ARTIYOR”
Artan teknolojik altyapı ile kronik 
hastalıkların önemli kısmının artık 
evlerde tedavi edilebilecek seviyeye 
geleceğini düşündüklerini söyleyen 
Seda Şenol, görüşlerini şu şekilde 
sonlandırdı: “Dijital sağlık temasının 
alt kırılımlarında; uzaktan hasta takibi, 
sağlıkta nesnelerin interneti, mobil 
uygulamalar, giyilebilir teknolojiler, 
medikal simülasyon sistemleri, veri 
analizleri, kişiye özel sağlıklı yaşam 
uygulamaları ve muhtelif sağlık odaklı 
sanal platform uygulamaları yer 
alıyor. Gelişmiş sensörler ile hayatın 
içinde izleme yapabilen sistemler, 
taşınabilir kablosuz tıbbi cihazlar 
ile hastalık takibi, sağlıklı yaşam 
tavsiyelerini içeren uygulamalar, 
hastanede başlayan tedaviyi evde 
destekleyici uygulamalar hızla 
hayatımıza giriyor." 

Dünyada, dijital sağlık uygulamalarına olan yatırım ve taleplerin büyük 
bir hızla artmaya başladığını ifade eden Seda Şenol, Türkiye sağlık sektörünün 
uluslararası alanda rekabet gücünü artırabilmesi için uzun vadeli finansal 
çözümler bulması gerektiğine dikkat çekiyor. 

SEDA ŞENOL
iSek ProJe iDAri 
koorDiNATÖrÜ 






