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DERİNLEŞEN AR-GE’YE
DERİNLEŞEN ARAŞTIRMA
TÜRKIYE’DE Ar-Ge hafızasını yaratmak vizyonu ile yola çıkan “Turkishtime Türkiye Ar-Ge 250
Araştırması”, yedinci yılında da en kapsamlı Ar-Ge tablosunu çıkararak 2019 verileri ile Türkiye’nin
Ar-Ge karnesini hazırladı. 2013 yılından bu yana Türkiye’de inovasyon ve Ar-Ge’nin nabzını tutan tek
kaynak olan Ar-Ge 250 Araştırması, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ar-Ge’deki trendleri ortaya
koyarken Türkiye’nin katma değer yolculuğunun hangi noktada olduğunu da gözler önüne serdi.
Bu yılki raporumuzu; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı Ar-Ge merkezine sahip
firmaların Ar-Ge 250 araştırması kapsamında yaptıkları bildirimler ile Türkiye ihracat sıralamasındaki
ilk 500 firma tarafından verilen bilgiler ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na
(KAP) yaptıkları açıklamalardan yola çıkarak hazırladık. Araştırmanın temel datalarını; firmaların
2019 yılında Ar-Ge harcamaları, 2020 yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2019
yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan; patent sayısı, faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı, marka sayısı
ve 2019 yılı Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranı oluşturdu.
Raporumuzla birlikte Eylül ayında Ar-Ge ile ilgili yürüttüğümüz önemli çalışmalardan biri de
sağlık sektöründeki Ar-Ge çalışmalarına dair gerçekleştirdiğimiz Ortak Akıl Toplantımız oldu. Sağlık
sektöründeki duayen isimlerle bir araya geldiğimiz “Sağlık Sektörünü Geleceğe Taşıyacak
Ar-Ge Stratejileri” ve “COVID-19 Ar-Ge Stratejileri” başlıklı Online Akıl Toplantılarına dair rapor ve 10
parametreye www.turkishtimedergi.com adresimizden ulaşabilirsiniz.
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AR-GE VE İNOVASYON EKOSİSTEMİMİZİ
KÜRESEL AR-GE ve inovasyon faaliyetleri, sadece ekonomilerin
değil, aynı zamanda insan neslinin geleceğinin yönünü çizmektedir.
Teknolojideki yaşam döngüsü hiç olmadığı kadar kısalmıştır. Bu
çerçevede, ekonomik gelişim ile yeniliklere adapte olma arasındaki ilişki
daha da güçlenmiştir.
Yapay zekâ, nesnelerin interneti ve bulut teknolojileri sayesinde
otonom makinelerin hayatımıza her geçen gün daha fazla dâhil
olduğunu görüyoruz. Dünyanın bütününü etkileyen pandemi süreci
de gösterdi ki, ekonomik hayatın her alanında, işlemlerin daha hızlı ve
mümkün olduğunca insan eli değmeksizin gerçekleştirilmesi gelecek
yılların ekonomik koşullarında çok daha geçerli olacaktır.
Ar-Ge harcamaları 15 milyar dolara dayandı
Ülkemizin teknoloji ve inovasyon alanında daha fazla rekabetçi
olabilmesi için merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen
hesaplamalara göre 2019 yılında Ar-Ge faaliyetleri için yapılan
harcamalar, 2018’e göre yüzde 14,6 artışla 14 milyar 924 milyon TL’ye
yükselmiştir.
Firmalarımızın küresel rekabet koşulları çerçevesinde gelecekte ArGe faaliyetlerine daha fazla kaynak ayıracağına inanıyor; firmalarımızı
bu doğrultuda cesaretlendiriyor ve teşvik ediyoruz.

ÜLKEMIZIN TEKNOLOJI VE
INOVASYON ALANINDA DAHA
FAZLA REKABETÇI OLABILMESI
IÇIN MERKEZI YÖNETIM
BÜTÇESI ÜZERINDEN
GERÇEKLEŞTIRILEN
HESAPLAMALARA GÖRE 2019
YILINDA AR-GE FAALIYETLERI
IÇIN YAPILAN HARCAMALAR,
2018’E GÖRE YÜZDE 14,6
ARTIŞLA 14 MILYAR 924 MILYON
TL’YE YÜKSELDI.

RUHSAR PEKCAN
T.C. Ticaret Bakanı
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MİLLİ ŞUURLA GELİŞTİRECEĞİZ
Özellikle savunma, otomotiv, yazılım, ilaç ve beyaz eşya sektörlerinde
yapılan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin, ihracatımız içinde yüksek
teknolojili ürünlerin payının artırılması için hayati öneme sahip
olduğunu değerlendiriyoruz.
Son aylarda dijital oyun sektöründe yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin,
genç ve yetişmiş insan kapasitesi ve dinamik ekonomik yapısı ile
teknolojik gelişmelere kolaylıkla uyum sağlayan ülkelerden bir tanesi
olduğunu ve yeniliklerden üst seviyede yararlanabildiğini göstermiştir.
İhracatı tabana yayıyoruz
Ticaret Bakanlığı olarak, Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma
değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin faaliyet göstereceği
İhtisas Serbest Bölgelerini hayata geçirdik ve bu Bölgelerimizde
firmalarımıza yeni destekler sağlayacağız.
Bakanlık olarak gümrük süreçlerimizden, verdiğimiz devlet
desteklerine; ihracat altyapısından risk yönetim faaliyetlerimize kadar
tüm iş süreçlerimizde dijitalleşme ve otomasyonu esas almaya devam
ediyoruz.
Son olarak ihracatçılarımızın erişimine açtığımız Kolay İhracat
Platformu, yapay zeka metodolojisinden faydalanarak, ihracatçılarımıza
ihtiyaç duyacağı yurt dışı pazar verilerini kapsamlı bir şekilde tek elden
sunacaktır.
Bakanlık olarak Kolay İhracat
Platformunun yanı sıra Export
Akademi, Sanal Ticaret Akademisi,
sanal fuarlar ve heyetler, e-ihracat
destekleri gibi ihracatı tabana yayma,
ürün ve pazar çeşitlendirmesi,
ihracatçılarımızın uluslararası
rekabet gücünün artırılması odaklı
çalışmalarımıza hız kesmeden
devam edeceğiz. Bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da en
ileri teknolojiyi barındıran yenilikçi
uygulamaları ve projeleri ticaret
erbabımız ve vatandaşımız için
hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
Bu çerçevede, ülkemizdeki
Ar-Ge faaliyetlerinin yoğunluğunu
ve derinliğini ortaya koyması
bakımından çok önemli bir çalışma
olan Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması
listesinde yer bulmuş firmalarımız
başta olmak üzere Ar-Ge ve
yenilikçiliğe gerekli önemi veren
tüm firmalarımızı tebrik ediyor;
başarılarının devamını diliyorum.
Çalışmanın tamamlanmasında
emeği geçenlere ayrıca teşekkür
etmek isterim.
Ülke olarak hedeflerimize azimle
koşarken, Ar-Ge ve inovasyon
ekosistemimizi milli şuurla hep
birlikte geliştireceğimize olan
inancımız tamdır.

DÜNYANIN BÜTÜNÜNÜ
ETKILEYEN PANDEMI SÜRECI
DE GÖSTERDI KI, EKONOMIK
HAYATIN HER ALANINDA,
IŞLEMLERIN DAHA HIZLI VE
MÜMKÜN OLDUĞUNCA INSAN
ELI DEĞMEKSIZIN
GERÇEKLEŞTIRILMESI GELECEK
YILLARIN EKONOMIK
KOŞULLARINDA ÇOK DAHA
GEÇERLI OLACAKTIR.
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AR-GE VE YENİLİK EKOSİSTEMİMİZ GÜCÜNÜ,
“BİRLİKTE GELİŞTİRME”DEN ALIYOR
PROF. DR. HASAN MANDAL
TÜBİTAK Başkanı

KÜRESEL SALGINA KARŞI
EKOSİSTEMDE SAĞLANAN
SEFERBERLİKTE OLDUĞU GİBİ
SİSTEMİK GÜÇLÜK İÇEREN
YENİLİĞE OLAN İHTİYACIN
ARTIŞTA OLDUĞU BİR
ORTAMDA, AR-GE VE YENİLİK
EKOSİSTEMİMİZ GÜCÜNÜ, BİR
BÜTÜN OLARAK BİRLİKTE
GELİŞTİRMEDEN VE BİRLİKTE
BAŞARMADAN ALIYOR.
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AR-GE ve yenilik alanında gerçekleşen dönüşümün ortaya koyduğu
fırsatların başarılı bir şekilde yakalanması için iş birliğinin ötesinde
birlikte iş yapmanın ön plana çıktığı bir dönem içerisindeyiz. TÜBİTAK
olarak uyguladığımız yeni stratejik yaklaşımımıza göre çıktı ve etki odaklı
süreçler için “birlikte geliştirme” modellerine ve birlikte geliştirme için
yeni bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağına yüksek önem vermemiz
de Ar-Ge ve yenilik temelinde ülkemizi önemli bir noktaya getirmiştir.
Küresel salgına karşı ekosistemde sağlanan seferberlikte olduğu gibi
sistemik güçlük içeren yeniliğe olan ihtiyacın artışta olduğu bir ortamda
Ar-Ge ve yenilik ekosistemimiz bu dönüşümü sağlamıştır. Ar-Ge ve yenilik
ekosistemimiz gücünü bir bütün olarak birlikte geliştirmeden ve birlikte
başarmadan alan bir konuma yükselmiştir.
Yeni stratejik yaklaşımımızda önemli bir yeri olan ve birlikte geliştirme
odağında ekosistem aktörlerimizin bir araya gelmesini sağlayan Yüksek
Teknoloji Platformları ve Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM)
birinci fazlarını tamamladı. Araştırma altyapılarının koordinatörlüğünde
sanayi Ar-Ge merkezleri ve yetkin diğer üniversiteleri bir araya getiren
Yüksek Teknoloji Platformlarında ve yetkin sanayi Ar-Ge merkezlerinin
koordinatörlüğünde potansiyel müşterilere kadar uzanan SAYEM’de
araştırma programları oluşturuldu. Yerli ilaç, yerli aşı, kişiselleştirilmiş tıp,
sağlık ürünleri, ileri malzeme teknolojileri ve nanoteknoloji, 3-boyutlu
yazıcılar ve eklemeli imalat, yenilenebilir enerji teknolojileri ve tüketici
elektroniği gibi odak alanlar kapsandı. İkinci faza devam edecek olan
konsorsiyumlar tarafından teknoloji kazanım yol haritalarına göre stratejik
araştırma programları veya ürünleşme yol haritalarına göre stratejik ürün
Ar-Ge programlarının uygulanması ve ihracatın artırılması da sağlanacak.
On Birinci Kalkınma Planımızda ilk kez yüksek teknoloji ihracat
hedefinin yer almış olması ülkemizin ulaştığı bu önemli gelişmeleri
ayrıca temsil etmektedir. Ülkemiz takip eden değil, takip edilen bir
ülke olarak yüksek teknoloji alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
ileriye taşıyarak etki oluşturan teknoloji ve ürünlere imzasını atmaktadır.
Küresel salgına karşı COVID-19 Türkiye Platformunda 49 farklı kurum ve
kuruluştan bir araya gelen 436 araştırmacılarımızın sağladığı başarılarda
olduğu gibi yerli ve milli teknolojilerini geliştiren ve tüm insanlığın
yararına bu gelişmeleri sunabilen önemli bir seferberlik elde edilmiştir.
2023 yılına kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olma eğilimi
içerisinde olan ülkemizde Ar-Ge ve yeniliğin önemi her zamandan daha
güçlü bir şekilde ön plana çıkmıştır.
Sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan
kaynağının üniversite-sanayi ortaklığında yetiştirilmesi ve sanayide
doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi için de güçlü bir
atılım içerisindeyiz. Birlikte geliştirme modellerine katkı sağlayan yeni
bir yaklaşım olan ve mezuniyet sonrasında istihdam desteğine kadar
uzanarak dünyada da yenilikçi bir program teşkil eden Sanayi Doktora
Programı kapsamında toplam 1162 doktora öğrencisi destekliyoruz. Birinci
çağrısı sonucunda 33 farklı üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla
yaptığı alan odaklı 120 farklı iş birliği projesine göre 517 doktora
öğrencisi destekliyoruz. Bu yıl sonuçlanan ikinci çağrısında da 47 farklı
üniversitenin, 147 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı alan odaklı 188 iş
birliği projesi yürürlüğe alınarak 645 doktora öğrencisi daha yetiştiriliyor.
Programda elektrik-elektronik, makina ve endüstri mühendislik
alanlarının ötesinde yapay zeka, makine öğrenimi, bilgisayar destekli
tasarım ve imalat, bilgi güvenliği, biyoteknoloji, farmosötik teknoloji ile

malzeme bilimi ve mühendisliği, kompozitler, nanomalzemeler ve daha
birçok bilim ve teknoloji alanında doktoralı araştırmacılarının akademik
ve sanayi danışmanlarıyla birlikte yetiştirilmesi sağlanıyor. Üniversitesanayi iş birliğinin sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi için geleceğe
yönelik köprü de oluşturuluyor.
TÜBİTAK’ın yeni stratejik yaklaşımı için önem taşıyan diğer bir program
olan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı sayesinde 21 ülkeden
çekilen 127 üst düzey araştırmacı çıktı ve etki odağında ekosistemimizle
bütünleşmiş bulunuyor. Dünya çapındaki sayılı kurum ve kuruluşlardan
çekilen lider araştırmacılar projelerini ülkemizde yürüterek çıktı ve etki
odaklı yeni bilgi üretimine ve ayrıca 635 doktora öğrencisi yetiştirerek
nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Uluslararası lider
araştırmacıların sektörler arası hareketliliği dikkate alındığında da 24
üst düzey araştırmacı ülkemize özel sektörden gelmiş bulunuyor ve/veya
ülkemiz özel sektör kuruluşlarında Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekosistem için yeni imkanlar oluşturan TÜBİTAK olarak özel sektörün
yararına açtığımız iki yeni çağrımız da gerçekleşmiştir. Sipariş Ar-Ge
2020 çağrımızda KOBİ’lerin çıktı ve etki odaklı Ar-Ge projelerinin Müşteri
Kuruluş eşliğinde geliştirilmesi sağlanacak. İlk kez açılan ve ortak firmalar
dahil 188 firma tarafından 105 proje başvurusunun alındığı Sipariş Ar-Ge
2020 çağrısı sonucunda müşteri gereksinimlerini karşılayan çözümler elde
edilecek. Patent Lisans 2020 çağrımızda da üniversite, araştırma kurumları
ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin
sanayiye aktarılmasını sağlıyoruz. Teknoloji veya teknolojilerde hak sahibi
olan en az bir kuruluşu Müşteri Kuruluşla bir araya getiriyoruz.
Bu yıl tamamlanan Ufuk 2020 Çerçeve Programındaki
performansımızın önemli bir noktaya geldiğini de paylaşmak isterim.
Güncel çağrı sonuçları açıklanmaya devam edilirken fonlanan proje
sayımız 731 projeye, alınan fon miktarı da ulusal katkı payımızın üzerine
çıkmıştır. Ayrıca, Ufuk 2020’den yararlanan ekosistem aktörlerimizin
kurum ve kuruluş dağılımına göre en yüksek oran olan yüzde 41’lik paya
özel sektör kuruluşlarımız sahip olmuştur. Daha verimli ve katma değerli
bir gelecek için önem taşıyan projelerde özel sektör kuruluşlarımızın
koordinatör olarak diğer ülkelerin kurum ve kuruluşlarına öncülük
sağladığı proje sayısı da artmıştır. Özel sektör kuruluşlarımız kaynak
verimliliği, akıllı, temiz ve entegre ulaşım, güvenli, temiz ve verimli enerji
ile elektrikli ve hibrit araçlar gibi alanlarındaki yenilikçi çözümlere proje
koordinatörü düzeyinde liderlik sağlıyor. Özel sektörümüzün ulusal alanda
elde ettiği başarıların uluslararası alandaki çeşitli yansımalarının her
geçen gün artması hepimiz için memnuniyet vericidir. Bir sonraki program
olan Ufuk Avrupa’ya doğru ilerlerken ülkemizin elde ettiği bu başarılı
performans yeni fırsatlara yol açmaya devam edecektir.
“Türkiye Ar-Ge 250 Raporu” yayınında özel sektörümüzün elde ettiği
önemli başarılar ele alınıyor. Ülkemizde en çok Ar-Ge harcaması yapan ve
Ar-Ge personeline sahip olan firmalar ile en fazla proje yürüten, lisans ve
lisansüstü eğitimli personeli istihdam eden ve marka, patent ve tasarım
tescil ve faydalı model sayılarına göre ön plana çıkan Ar-Ge merkezleri
sıralanıyor. Ülkemiz firmaları ve özel sektör Ar-Ge merkezlerine ait
kapsamlı sıralamalar içeren bu rapor önemli bir gerçeği daha temsil
ediyor. Özel sektörümüzün başarısı artık ekosistemdeki diğer kurum
ve kuruluşlar ile oluşturulan birlikte geliştirme odaklı etkileşimlere
dayanıyor. Sayısal sıralama sonuçlarının ötesinde sıralamaların genelinde
bir ekosistem bakış açısı uygulandığında artarak birlikte geliştiren ve
birlikte başaran bir özel sektör profili çiziliyor. Çıktı ve etki odaklı süreç
yönetimi içerisinde olan ve uluslararası alanda da öncülüğünü kanıtlayan
güçlü bir sektör temsil ediliyor. Başarılı Ar-Ge projeleri ve üniversite-sanayi
iş birlikleri örnekleri içerilerek ekosistemimizin dinamikleri de ortaya
konuluyor.

BU RAPORUN
HAZIRLANMASINDA EMEĞİ
GEÇEN HERKESE
TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARKEN
BİRLİKTE GELİŞTİREREK,
BİRLİKTE YETİŞTİREREK VE
BİRLİKTE BAŞARARAK ÖZEL
SEKTÖRÜMÜZÜN
EKOSİSTEMİMİZ İLE BİRLİKTE
DAHA NİCE AR-GE
BAŞARILARINA ULAŞACAĞININ
ALTINI ÇİZMEK İSTERİM.
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İKTİSADİ BAŞARININ ÜÇLÜ SACAYAĞI;
AR-GE, SERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA
PROF. DR. CEVAHİR UZKURT
KOSGEB Başkanı

KOSGEB, IMALAT SANAYI
SEKTÖRÜNDEKI KOBİ’LERIN,
ÜRETIM VE ILIŞKILI IŞ
SÜREÇLERINDE DIJITAL
TEKNOLOJILERDEN
YARARLANMALARINI VE
DOLAYISIYLA AR-GE
FAALIYETLERINE ITICI GÜÇ
SAĞLANMASINI TEMINEN
“DIJITALLEŞME” KONULU
DESTEK ÇAĞRILARI
YAYINLIYOR.

REKABETIN HER ALANDA yoğun bir şekilde yaşandığı günümüzde verimlilik; istikrarlı bir ekonomik büyümeye kavuşabilmek, orta gelir tuzağından
çıkabilmek ve refah artışı sağlayabilmek açısından büyük önem arz ediyor. Bu
çerçevede, dünyada araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon faaliyetlerine eğilim ivme kazanırken ülkelerin de kısıtlı kaynaklarla, katma değeri yüksek üretim
yapma çabası içerisinde oldukları görülüyor. Ekonominin kilit kavramlarından
biri olan Ar-Ge’nin çeşitli tanımları olmakla birlikte OECD’ye göre Ar-Ge, “mevcut
ürünlerin iyileştirilmiş versiyonları veya nitelikleri dahil olmak üzere yeni ürünleri keşfetmek veya geliştirmek ya da yeni veya daha verimli üretim süreçleri keşfetmek veya geliştirmek” olarak tanımlanıyor. Bu bağlamda Ar-Ge kavramının,
teknolojik yeniliğe götüren herhangi bir sürecin gerekli olan ilk aşaması olarak
anlaşılması doğru olacaktır. Bir ülkede, Ar-Ge ve inovasyonun yaygınlaşmasının
yönünü ve hızını etkileyen pazar ve pazar dışı kurumlar, o ülkenin ulusal inovasyon sistemini oluşturuyor. Tek tek veya birlikte yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunan, hükümetlerin inovasyon sürecini
yönlendirmek amacıyla izleyeceği politikaların çerçevesini çizen bu kurumlar,
bilginin, becerinin ve eserlerin yaratıldığı, depolandığı ve transfer edildiği bir sistemi oluşturur. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına verilen desteklerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK ve
TTGV gibi değerli kurum ve kuruluşların varlığı söz konusu.
Teknolojik ve finansal eksikliklerin farkındayız
KOSGEB olarak ülkemizdeki potansiyelin yanında teknolojik ve finansal eksikliklerin farkındayız ve bu doğrultuda destek programlarımızı gelişen ve değişen teknolojilere ve ekosisteme göre güncelliyoruz. En köklü destek programlarımızdan biri olan Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile KOBİ’lerimizin yeni
bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya
standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gibi konulardaki Ar-Ge ve inovasyon niteliği
taşıyan projelerini destekliyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında 1066 KOBİ’mize 66
milyon TL’den fazla, 2020 yılının ilk 6 ayında ise 744 KOBİ’mize 42 milyon TL’den
fazla Ar-Ge ve inovasyon desteği sağladık. Yalnızca Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri gerçekleştirerek tam anlamıyla bir iktisadi başarı sağlamak mümkün değildir.
Bu anlamda Ar-Ge, seri üretim ve pazarlamayı üçlü sacayağı olarak düşünmek
gerekiyor. KOSGEB desteklerini, girişimci serüveninin bir fikirle başlamasından
küresel pazarda rekabet edebilir bir markaya dönüşmesine kadar olan birçok aşamasını kapsar nitelikte tasarlıyoruz. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ndan
yararlanarak prototip aşamasını başarıyla tamamlayan KOBİ’lerimiz, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile ürünlerini seri olarak üretebiliyor ve Yurtdışı Pazar
Destek Programı ile uluslararası bir marka haline getirebiliyor. Bu açıdan bakıldığında; destek programlarımızın birbirinin tamamlayıcısı nitelikte olmalarına
özen gösteriyoruz.
Sürdürülebilir büyümede Ar-Ge’nin önemi
Yeterli teknolojik altyapısı olmayan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerinin kısıtlı kalacağı aşikârdır. Bu amaçla imalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmalarını ve dolayısıyla Ar-Ge faaliyetlerine itici güç sağlanmasını teminen “Dijitalleşme” konulu destek çağrıları
yayınlıyoruz. Özetle, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ekonomik büyümenin ve verimlilik artışının güçlü bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasındaki rekabetin artması inovasyonu ve sürekli değişime uyum
sağlamayı kaçınılmaz hale getirdi. Sonuç olarak, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için Ar-Ge çalışmalarına gereken önem verilmelidir.
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KİMYA SEKTÖRÜNDE
AR-GE OLMAZSA OLMAZ
KÜRESEL EKONOMIK ve teknolojik dönüşümün yaşandığı,
pandeminin tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve sistemleri değişime
zorladığı olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yeni normal dediğimiz bu
dönemde üretimden satışa, tedarikten lojistiğe her süreci dijitale entegre
ederek sürdürülebilir olmayı sağlamak büyük önem taşıyor.
Son yıllarda dünya dijital bir dönüşüm ve değişim içindeyken bu yeni
düzende teknolojiye ve Ar-Ge’ye yatırım yapanlar ayakta kalabilecek.
Özellikle de sağlıktan tarıma, gıdadan savunmaya stratejik sektörlere
hammadde ve yarı mamul veren kimya sektörümüzde yüksek katma
değerli üretim için Ar-Ge olmazsa olmaz. Ayrıca son zamanlarda
çevreye duyarlı ürünlere artan eğilim, döngüsel ekonominin gerektirdiği
uygulamalar da Ar-Ge’nin önemini bize gösteriyor.
2019 yılında Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde kimya
sektöründen 66 firma, ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde ise
65 firma yer alıyor. Bu 131 firmanın 94 tanesi ise İKMİB üyelerimizden
oluşuyor. Türkiye Ar-Ge 250 araştırması kapsamında ise Ar-Ge
harcamalarına göre en büyük ilk 500 firmanın yaklaşık yüzde 13’ü
kimya sektörümüzde faaliyet gösteriyor.
Türkiye’nin en büyük ikinci sektörü, stratejik öneme sahip kimya
endüstrisinin gelişmesi ve rekabet gücünü artırarak yeni pazarlara
ulaşabilmesi için yüksek teknoloji içeren katma değerli üretim yapısına
geçmemiz büyük önem arz ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın
başlatmış olduğu Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile
Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri
yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz
ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkan
ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması hedefleniyor. Program
kapsamında kimya ve eczacılık sektörlerimiz de odak sektörler olarak
belirlendi. Programın en kısa zamanda başlatılmasını ve gerekli yatırım
ortamının sağlanmasını bekliyoruz.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
olarak biz de stratejik önemi her geçen gün artan kimya sektörümüzde
üretici ve ihracatçı firmalarımıza küresel pazarda rekabetçilik
kazandıracak Ar-Ge ve dijital dönüşüm çalışmalarına destek veriyor
ve bu konuda öncü çalışmalara imza atıyoruz. Her yıl düzenlediğimiz
Kimya Ar-Ge Proje Pazarı, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
(URGE) projeleri ve endüstriyel tasarım yarışmaları ile sektörümüze yeni
ürünler, projeler kazandırıyoruz. Ayrıca İKMİB olarak, Avrupa’nın en
büyük sivil Ar-Ge programı olan Horizon 2020 kapsamında desteklenen
polynSPIRE Projesi’nin ortağıyız. Plastiklerin geri dönüşümü ile ilgili
başarılı olmuş prosesler hakkında know-how transferi sağlamak
amacıyla projede yer alıyoruz.
Kimya sektörü olarak geleceğimizi yüksek teknoloji odaklı
katma değer üreten kimyasal ürünler için ‘hi tech Ar-Ge’ merkezine
odaklanıyoruz. Yeni dönemde gerek üretim ve ekonomi gerekse kimya
sektörü için önce 2030 sonrasında 2050 vizyonunun ortaya konulması
gerekiyor. Bu konuda İKMİB olarak Kimya Teknoloji Merkezi projemiz
ile ilgili çalışıyoruz. Kimya Teknoloji Merkezi’nde akredite olmuş
laboratuvarlar, dijital kütüphaneler, start-up’ların yapıldığı alanlar,
konferans salonları olmasını planlıyoruz.

ADİL PELİSTER
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı

SAĞLIKTAN TARIMA,
GIDADAN SAVUNMAYA,
STRATEJIK SEKTÖRLERE
HAMMADDE VE YARI
MAMUL VEREN KIMYA
SEKTÖRÜMÜZDE
YÜKSEK KATMA DEĞERLI
ÜRETIM IÇIN AR-GE
OLMAZSA OLMAZ.
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“FİKRİ MÜLKİYET HIRSIZLIĞI
AR-GE’NİN TEMEL MOTİVASYONUDUR”
Makine imalat sanayisinde Ar-Ge harcamaları her yıl yüzde 40’ın üzerinde artıyor,
bu eğilimde sektörde istihdam edilen yüksek sayıda Ar-Ge uzmanı önemli bir işlev
üstleniyor. TÜİK verileri de, makine imalatçılarının araştırma ve ürün geliştirme
faaliyetlerine ayırdıkları kaynağın, oransal olarak genel imalat sanayisinden daha
yüksek olduğunu gösteriyor.
Makine sanayisinin bir diğer özelliği de bu
TÜRKIYE artık teknolojiye yatırım yaparak, Ar-Ge
harcamaları yüzde 85-90 düzeyinde öz kaynakları
ve inovasyonu teşvik ederek, küresel değer zincirlerinin
ile karşılaması, konuyla ilgili kamu desteklerinden
katma değerin büyüğünü yarattığı halkalarından
çok az düzeyde yararlanmasıdır. Bu durum, sektörün
olmak istiyor. Sınırlı kaynaklarını altyapı ve hizmete
yüksek katma değerinin de sayesinde, yabancı
vakfetmek yerine teknoloji geliştirmeyi gerektiren
kaynak kullanmama alışkanlığına ama daha önemlisi
kalkınma modeli, sanayicilerimizin ithal teknolojiye
ürettiği kıymetli bilgiyi mahfuz tutma çabasına ve
olan bağımlılığına son verecek çözümleri üreten,
kültürüne bağlıdır. Kopyacılık ve teknoloji hırsızlığı
uluslararası doğrudan yatırımcılarla iş birlikleri
bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sektörün
geliştiren ve dünya piyasalarına daha fazla ve daha
en büyük sorunudur. Bu yüzden makine imalatçıları
pahalı mal ihraç eden bir sektör olma yolundaki
hırsızdan daha hızlı koşmak ve Ar-Ge’yi sürekli kılmak
azmimizi de artırıyor.
zorundadırlar.
Biz 36 OECD üyesi içinde, makine ihracatında en
yüksek yerli katma değer oranına sahip 6’ncı ülkeyiz.
“Kayıt dışı faaliyet Ar-Ge’nin baş düşmanıdır”
Japonya’nın yüzde 90 ile 1’inci olduğu sıralamada
Biz birçok konuda örnek bir sektörüz. İmalat
biz yüzde 76,7 ile Almanya’nın hemen ardından
sanayi genelinde gerçekleşen yerli patent ve faydalı
geliyoruz. Makine imalatındaki bu gücümüzü büyük
model başvurularının yüzde 20’sini tek başımıza
oranda, teknolojik rekabetin hakim olduğu bir alanda
gerçekleştiriyoruz. Bu da demek oluyor ki Ar-Ge
söz sahibi kalabilmek için düzenli kıldığımız Ar-Ge
faaliyetlerimizi mutlaka patent, marka, faydalı model
çalışmalarımıza borçluyuz.
ve endüstriyel tasarım konusunda somut sonuçlara
Makine imalat sanayisinde Ar-Ge harcamaları her
ulaştırıyoruz.
yıl yüzde 40’ın üzerinde artıyor, bu
2019 yılında açıklanan ve
eğilimde sektörde istihdam edilen
ekonomide yol gösterici olan 11.
yüksek sayıda Ar-Ge uzmanı önemli bir
Kalkınma Planı (2019-2023), İVME
işlev üstleniyor. TÜİK verileri, makine
Finansman Paketi Programı, İhracat
imalatçılarının araştırma ve ürün
Ana Planı ve Teknoloji Odaklı Sanayi
geliştirme faaliyetlerine ayırdıkları
Hamlesi Programı gibi plan ve
kaynağın, oransal olarak genel imalat
programlarda makine sektörünün
sanayisinden daha yüksek olduğunu
öncelikli alanlarda değerlendirilmesi
gösteriyor. Halihazırda ülkemizde
kamunun sektöre atfettiği önemin açık
Ar-Ge merkezi sayısı en yüksek olan
bir göstergesi oldu ve bu yönde atılan
sektör makine imalatıdır. Son iki
adımlardan büyük bir memnuniyet
yılda belgelendirilen 150’den fazla
duyuyoruz.
merkezin küresel rekabetçiliğimize
Makine yatırımları Türkiye’nin
kattığı gücü dünya ortalamasının çok
birinci önceliği olduğunda, makine
üzerinde artmakta olan ihracatımızdan
üreticileri ölçek ve alan ekonomisinin
da biliyoruz. Bütün dikkatini yenilik,
imkânlarından daha fazla
mühendislik, tasarım, dijitalleşme, akıllı
yararlanacaktır. Bu da kayıt altındaki
teknolojiler ve sistemlere sarf eden
imalatçıların sektördeki payının
sektörümüzün, imalat sanayi içindeki
artmasını beraberinde getirecek; ArAr-Ge çalışan sayısı payının yüzde 13,5
Ge, kalite ve teknoloji odaklı çalışan
olduğu dikkate alındığında, makine
KUTLU KARAVELİOĞLU
firmaların rekabette daha fazla öne
imalatçılarımızın ne ölçüde özverili
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı
çıkmasını sağlayacaktır.
oldukları daha iyi anlaşılacaktır.
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DÜNYA İLAÇ ENDÜSTRİSİ
BİYOTEKNOLOJİ ÇAĞINI YAŞIYOR
2008 yılında yalnızca 1 akredite ilaç Ar-Ge merkezine sahipken bu sayı günümüzde
34’e ulaşmış durumda. İlaç Ar-Ge harcaması ise 2010 yılındaki 92,1 milyon TL
düzeyinden yüzde 534 artışla 583,7 milyon TL’ye ulaşarak ciddi bir ivme kazandı.
TÜRKIYE olarak çok güçlü bir ilaç endüstrisine
sahibiz. Gücümüzü, uluslararası standartlarda ve
ileri teknolojideki üretim tesislerimizden, deneyimli
insan kaynağımızdan ve yüzyılı aşkın köklü bilgi
birikimimizden alıyoruz.
İlaç sektörünün ne denli stratejik bir sektör
olduğunu içinde bulunduğumuz pandemi döneminde
bir kez daha gördük. Ar-Ge altyapısıyla, üretim
gücüyle, müteşebbis ruhuyla kendine yetebilen bir
ilaç endüstrisinin varlığının ülkeler için büyük bir
güç olduğunu da hep birlikte deneyimledik. Ne mutlu
bize ki bu zorlu süreçte, hem COVID-19 hem de diğer
tedaviler için ihtiyaç duyulan tüm ilaçları üreten bir
endüstriye sahip olmanın ayrıcalığını yaşadık.
Ar-Ge, ilaç endüstrimizin olmazsa olmazı. Sektör
olarak bunu her fırsatta dile getiriyor ve bu alandaki
faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ar-Ge
faaliyetlerine ayırdığımız payı her geçen yıl artırıyor;
kamu, üniversiteler ve sanayi arasında sektörümüzü
ileri taşıyacak iş birliklerini hayata geçiriyoruz.
2008 yılında yalnızca 1 akredite ilaç Ar-Ge
merkezine sahipken bu sayı günümüzde 34’e ulaşmış
durumda. İlaç Ar-Ge harcaması ise 2010 yılındaki 92,1
milyon TL düzeyinden yüzde 534 artışla 583,7 milyon
TL’ye ulaşarak ciddi bir ivme kazandı.
Ar-Ge alanındaki önceliğimiz ise biyoteknolojik
ürünler. Dünya ilaç endüstrisi biyoteknoloji çağını
yaşıyor. Bunun gerisinde kalmamız mümkün değil.
Biyoteknolojik ürünleri, ülkemizde geliştirir ve üretir
hala gelmemiz sektörümüzün ve ülkemizin gelişmesi
ve hastalarımızın yenilikçi tedavilere erişebilmesi
için şart. İlaç sektörü olarak, biyoteknolojiye bugüne
kadar 1,1 milyar doların üzerinde yatırım yaptık.
Neredeyse tamamını ithal ettiğimiz bu ilaçların
ülkemizde üretilmesi, ithalatımızı azaltacağı gibi
ihracatımızı da artırarak, cari açık üzerinde çift yönlü
olumlu bir etki yaratacaktır.
Bu alanda hızla ilerleyebilmemiz için atılması
gereken öncelikli adım, bilimsellikten vazgeçmeden
ülkemize özgü bir mevzuat oluşturulması.
Biyoteknolojide kendini kanıtlamış Güney Kore,
Hindistan, Arjantin gibi ülkeler bu şekilde başarılı
oldu. ABD ve Avrupa Birliği’nden uyarlanan
mevzuatın bizi sadece yavaşlattığını düşünüyoruz.
Daha fazla zaman kaybetmeden, kendi mevzuatımızı
oluşturmak zorundayız.

Sanayimizin kararlı ilerleyişi, kamu
otoritelerimizin sektörümüzün önünü açan
ve destekleyen politikalarıyla birleştiğinde
endüstrimizin küresel bir oyuncu olma hedefinin
önünde hiçbir engel duramaz.
Titizlikle hazırlanmış bu raporda yer alan Türkiye
Ar-Ge sıralamasında 18 ilaç firmamızın bulunması
endüstrimizin gayretinin bir göstergesi ve sektörümüz
adına büyük bir gururdur. Listede yer alan tüm
firmalarımızı içtenlikle kutluyor, bu kıymetli raporda
emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

NEZİH BARUT
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı
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SAVUNMA SANAYİNİN GELECEĞİ AR-GE
YATIRIMLARINDA
HALUK BAYRAKTAR
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKIYE AR-GE 250
ARAŞTIRMASI’NDA BIR KEZ
DAHA SAVUNMA SANAYININ
AR-GE HARCAMALARINDA
LIDER OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ.
HER GEÇEN GÜN YENI BIR
BAŞARININ DUYURULDUĞU
SAVUNMA SANAYI
FIRMALARININ “AR-GE 250”
LISTESINDE ILK SIRALARDA
YER ALMASI, AR-GE
YATIRIMLARININ BAŞARIDAKI
ETKIN ROLÜNÜ KANITLIYOR.
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SAVUNMA SANAYINDE dışa bağımlılığın azaltılması, yerlilik
oranlarının artırılması hedefiyle kurulan SAHA İstanbul, 517 üyesiyle
kuruluşunun 5’inci yılında Türkiye’nin en büyük ve hızlı büyüyen
kümelenmesi haline geldi. Ana platformlardan, alt ana sistem
üreticilerine, malzeme ve bileşen imalatçılarından Ar-Ge merkezlerine
ve üniversitelere kadar farklı büyüklüklerde yüzlerce kurum ve
kuruluşu bir araya getirmeyi başardığımız SAHA İstanbul, bu süreçte
Milli Teknoloji Hamlesi’nin de en büyük destekçisi oldu. Türkiye’nin
göğsünü kabartan pek çok başarılı projeyi de hayata geçirdi.
Ar-Ge harcamaları, savunma sanayinin
gelişiminde kilit rol oynuyor
Yaklaşık son 15 yıldır hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi’nin
yoğun şekilde uygulandığı savunma sanayindeki yerlilik oranları bugün
yüzde 20’lerden yüzde 70’lere ulaşmış durumda. Başarıyla yürütülen
Milli Teknoloji Hamlesi’nin temelini ise sanayicilerimizin yüksek
motivasyonu ve Ar-Ge çalışmaları oluşturuyor. Sektörün vazgeçilmezleri
arasında yer alan Ar-Ge harcamaları savunma sanayinin gelişiminde
kilit rol oynuyor. Belirlenen hedefler doğrultusunda sistematik olarak
planlı bir şekilde Ar-Ge yatırımları yapmak ve bu yatırımların firmaların
yararına kullanabilecek insan kaynağına sahip olmak başarıya giden
yolun ana hatlarını oluşturuyor.
Turkishtime tarafından, Türkiye’nin en fazla Ar- Ge harcaması yapan
şirketleri açıklandı. “Ar-Ge 250” araştırmasında bir kez daha savunma
sanayinin Ar-Ge harcamalarında lider olduğunu görüyoruz. Her geçen
gün yeni bir başarının duyurulduğu savunma sanayi firmalarının “Ar-Ge
250” listesinde ilk sıralarda yer alması, Ar-Ge yatırımlarının başarıdaki
etkin rolünü kanıtlıyor.
Yüksek teknolojinin hakim olduğu savunma ve havacılık sanayi,
katma değeri en yüksek sektörlerden biri. Türkiye artık bu alandaki
gelişmişlik düzeyini, dünya standartlarında üretim yapabilme

potansiyelini ve yeteneğini tüm dünyaya göstermiş durumda. Türkiye
artık teknolojiyi alan değil; üreten bir ülke yolunda emin adımlarla
ilerliyor. Her geçen yıl artarak büyüyen bu potansiyele paralel
olarak gelecek yıllarda çok daha fazla savunma firması, artan Ar-Ge
bütçeleriyle bu listede yer alacaktır. İhracat rakamlarının ve yerlileştirme
çalışmalarının artış gösterdiği 2020 yılında da bu rakamlar artmaya
devam edecektir.
Savunma sanayi sektörlerin teknolojik
gelişiminde itici güç oluşturuyor
Savunma sanayine yapılan Ar-Ge yatırımlarını aynı zamanda
ülkemizin geleceğine yapılmış yatırımlar olarak düşünmeliyiz.
Savunma sanayinin millileştirilmesi, ülkemizin güvenliği için stratejik
öneme sahip olmasının yanı sıra teknolojik gelişimine de önemli katkı
sağlıyor. Yüzlerce firmanın bir araya geldiği onlarca sektörün birlikte
çalışması gereken savunma sanayi, yardımcı diğer sektörlerin teknolojik
gelişiminde zaman zaman itici güç oluşturuyor; zaman zaman da
lokomotif oluyor.
Ar-Ge bütçelerindeki ve yerlileşme oranlarındaki artışın sonuçlarını,
somut olarak Türkiye’nin başarıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi
harekâtlarda da görebiliyoruz. Geçtiğimiz dönemde sahada elde
ettiğimiz başarının masada da ne kadar etkili olduğuna hepimiz
tanıklık ettik. Şimdi Doğu Akdeniz’de hakkımız olana sahip çıkmak
için attığımız adımda ise yine savunma sanayindeki gücümüz öne
çıkan unsurlardan biri oluyor. Elde edilen tüm başarılarda yapılan Ar-Ge
yatırımlarının önemli bir katkısı bulunuyor.
Ar-Ge yatırımları aynı zamanda ihracat rakamlarına da yansıdı.
Savunma ihracatı yüzde 34 arttı. Sektör 2019 yılında en yüksek aylık
ve yıllık ihracat rakamlarına imza attı. 2019 yılında savunma sanayi
sektörünün ihracatı 3 milyar 68 milyon dolar oldu. 2019 yılı savunma
sanayi yurt içi ve yurt dışı satışlar toplamı 10 milyar 884 milyon dolara
ulaştı. Bu verilere göre ithalat 3 milyar 88 milyon dolar olurken, Ar-Ge
harcamaları ise 1 milyar 672 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam
istihdam ise 73 bin 771 kişi oldu.
Türkiye’nin gücünün Ar-Ge yatırımlarıyla daha da büyüyeceğine
inancımız tam...

YÜKSEK TEKNOLOJININ HAKIM
OLDUĞU SAVUNMA VE
HAVACILIK SANAYI, KATMA
DEĞERI EN YÜKSEK
SEKTÖRLERDEN BIRI. TÜRKIYE
ARTIK BU ALANDAKI
GELIŞMIŞLIK DÜZEYINI, DÜNYA
STANDARTLARINDA ÜRETIM
YAPABILME POTANSIYELINI VE
YETENEĞINI TÜM DÜNYAYA
GÖSTERMIŞ DURUMDA.
TÜRKIYE ARTIK TEKNOLOJIYI
ALAN DEĞIL; ÜRETEN BIR ÜLKE
YOLUNDA EMIN ADIMLARLA
ILERLIYOR.
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TÜRKIYE’NIN MAKINECILERI’NDEN 7 AYDA 7 RAPOR
Türkiye’nin Makinecileri bilgi üreten, ürettiği
bilgiyi kamuya açan ve kamu otoritelerine stratejik
veri sağlayan örgütlü yapısıyla Türk sanayisine değer
katmaya devam ediyor. Bilgi birikimini ve sahip
olduğu tüm kaynakları Türk makine sektörünün
ilerlemesi için kullanan Makine İhracatçıları

Birliği, 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 7 yeni
rapor yayımladı. Her biri uzman ekipler tarafından
hazırlanan bu raporlarda makine sektörünün küresel
görünüm içindeki yeri, sektörün takip etmesi
gereken yol haritası ve diğer sektörlerle ilişkisi ele
alındı.

1. Türkiye Makine
Sektörü Dış Pazar
Stratejisi
Ticaret Bakanlığı
desteği ve PwC iş
birliğiyle yapılan bu
çalışmada, öncelikle
makine sektörü için
hedef pazarlar ve
potansiyeli yüksek ürün
grupları belirlendi. Hedef
pazarlarda ürün bazında
rakip ülkeler tespit
edilerek bu ülkelerin
başarı hikâyelerinin
ardında yatan
rekabetçilik unsurları
Türkiye ile kıyaslamalı
olarak incelendi.
Raporun sonunda,
uzman bir ekiple
birlikte, Türkiye makine
sektörünün dış pazar
rekabetçiliğini artırmaya
yönelik strateji önerileri
oluşturuldu.
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3. Sermaye Yatırımları
Analizi

2. İhracat Potansiyeli
Analizi
Bu çalışma, hem
toplam ihracat hem
de makine sektörü
ihracatında Türkiye’nin
sahip olduğu potansiyeli
ortaya koyma hedefi
ile gerçekleştirildi.
Türkiye’de ilk defa
yapay zekâ yöntemi
kullanılarak her bir
makine alt sektörü için
ihracatta potansiyel arz
eden ülkelerin tespit
edildiği raporda, ihracat
potansiyel değerlerinin
hesaplanması için
regresyon yöntemi
kullanıldı. Türkiye’nin
makine ihracat
potansiyeli, mevcut
ihracat düzeyi ile
karşılaştırılarak
aradaki “İhracat Açığı”
hesaplandı.

Bu rapor, ülkemizde
sermaye yatırımlarının,
özellikle de makine
teçhizat yatırımlarının
durumunu ve olması
gereken seviyeyi
araştırıyor. İnşaat
ve makine/teçhizat
yatırımları cari değerleri
itibarıyla izlendiğinde;
2009 yılında birbirlerine
oldukça yakın seyreden
değerlerin 2011 yılından
itibaren ayrışmaya
başladıkları görülüyor.

4. Çelik ve Makine
Sanayi Etkileşimi
Raporu
Türkiye’nin toplam
çelik tüketiminin yüzde
13 civarındaki kısmını
gerçekleştiren makine
sektörü, bu yönüyle
inşaat ve metal eşya
sektörlerinin arkasından
ülkemizin en büyük 3.
çelik tüketicisi sektörü
konumunda bulunuyor.
Çelik ve Makine Sanayi
Etkileşimi Raporu da
bu iki sektör arasındaki
ilişkiyi ele alıyor.

5. Tarım ve Makine
Sanayi Etkileşimi
Raporu
Bu çalışma tarım
sektörünün gelişimini,
teknolojinin ve
mekanizasyonun
tarımdaki yerini analiz
etmeyi amaçlıyor.
Akıllı tarım, organik
tarım, dikey tarım,
butik tarım gibi farklı
branşların teknoloji ve
dijitalleşme ile ilişkisini
ele alan rapor, MAKFED
ile yürütülmekte olan
sektörel araştırmalar
kapsamında
TARMAKBİR iş birliğiyle
hazırlandı.
6. Salgının İş Yaşamına
ve Hukukuna Etkileri
Raporu
Bu raporla, pandemi
koşullarının iş hayatına
etkileri ve özellikle
hukuki uygulamalar
ve enstrümanlar ele
alındı. Almanya’dan
da bazı örneklerle,
karşılaştırmalar
yapıldı. Raporda,
Almanya hukuku ve
uygulamalarına yapılan
atıflarla, alınacak yeni
tedbirlere katkıda
bulunulması amaçlandı.
7. Makine İmalat Sanayi
Türkiye ve Dünya
Değerlendirme Raporu
MAİB Danışmanı
Dr. Can Fuat Gürlesel
tarafından dördüncü
kez hazırlanan Makine
İmalat Sanayi Türkiye ve
Dünya Değerlendirme
Raporu, 2019 yılında
yaşanan gelişmelere ve
eğilimlere ağırlık veriyor,
COVID-19 salgını etkileri
ile oluşan koşullar ve
beklentiler de dikkate
alınarak birçok konu özel
bölümden oluşuyor.

“MAKINE
IMALATÇILARIMIZI DIJITAL
DÖNÜŞÜME HAZIRLIYORUZ”
Sanayi 4.0 ile siber fiziksel sistemlere dayalı üretim
teknolojilerine bağlı olarak gelişen bir dijital dönüşüm
süreci yaşıyoruz. Dijital dönüşümün; işletmelere
esneklik ve hız kazandırmasının yanı sıra, maliyetleri
azaltması, insan kaynaklarının verimliliğini artırması gibi
yararları nedeniyle zorunluluk haline geldiği bir süreçten
geçiyoruz.
Sanayi 4.0 ile birlikte tüm değer zincirinin birbiriyle
gerçek zamanlı bütünleşmesi ve sürekli iletişim içinde
oluşu, akıllı ve uyumlu bir hale gelmesi ancak dijital
dönüşüm sayesinde mümkün olabilecektir. Dijital
teknolojiler, üretimin yanında, iş modellerinin, işin ve insan
kaynaklarının dönüşümünü sağlarken, atıkların azalmasına
ve verimliliğin artmasına da yol açacaktır.
“300’den fazla kavram tek kaynakta”
Türkiye’nin Makinecileri olarak, makine imalatçılarımızı
dijital dönüşüme hazırlamaya her zaman büyük önem
verdik. Bu anlayış doğrultusunda, son olarak da dünyada
birçok ülkede örneği olan bir dijital dönüşüm kılavuzu
için kavramların İngilizce/Türkçe/Almanca karşılıkları ile
açıklamalarının yer aldığı bir çalışma hazırladık.
300’den fazla kavramın yer aldığı bu kaynağı, dijital
ortamlarda kullanıcıların hizmetine sunacağız. Nesnelerin
interneti, siber fiziksel sistemler, büyük veri, yapay zekâ
ve ilişkili alt terimlerin yer aldığı bu çalışmada eş anlamlı
altı yüzden fazla terim yer alacak. Kılavuzda görseller ile
desteklenen bir terimler çalışması da bulunacak.
Ülkemizin dijital dönüşüme geçiş için çabalarını
daha da artırması gereken bu dönemde kavramların
doğru anlaşılmasının önemi açık. Bu amaçla başta
Almanya olmak üzere ülke bazında ve kurumlar aracılığı
ile benzer çalışmalar yapılıyor. Biz de bu çalışmayla,
üç dilde kavramların öğrenilmesini, ilgili referanslara
ulaşılmasını hedefleyerek başta sanayicilerimiz olmak
üzere tüm paydaşlara bir katkı verilmesini hedefledik.
Çalışmada, iş dünyasının yeni süreçleri ile yeni
teknolojik kavramların tanım ve açıklamalarına da yer
verdik. Tüm imalatçılarımızın bu kaynaktan büyük fayda
sağlayacaklarına inanıyoruz.

MEHMET AĞRIKLI / MAİB Başkan Yardımcısı
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TUSAŞ, AR-GE HARCAMALARINI
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE İKİ KAT ARTIRDI
PROF. DR. TEMEL KOTİL
Genel Müdür

DÜNYANIN YAKINDAN
TAKIP ETTIĞI
PROJELERIMIZI
GELIŞTIRMEK IÇIN AR-GE
YATIRIMLARINA HIZ
KESMEDEN DEVAM
EDIYORUZ. TUSAŞ
OLARAK 2018 YILINDA
1.5 MILYAR TL OLAN
AR-GE HARCAMALARINI
2019 YILINDA IKIYE
KATLAYARAK, AR-GE VE
INOVASYON
PROJELERINDE
TOPLAMDA 3 MILYAR
TL’LIK BIR HARCAMA
GERÇEKLEŞTIRDIK.
BÖYLECE 2019 YILINDAKI
TOPLAM CIRONUN
YÜZDE 34.4’ÜNÜ AR-GE
HARCAMALARINA
AYIRMIŞ OLDUK.
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PANDEMI DÖNEMINDE dahi Ar-Ge istihdamına devam ederek,
2020 yılının ilk altı ayında yaklaşık ilave 150 personel istihdamı ile
Ar-Ge personel sayısını 3 bine çıkarmış olduk. 2019 yılında 46 adet
patent başvurusu gerçekleştirirken, 2020 yılının ilk yarısında nanomalzemeler, simülasyon ve test sistemleri gibi önemli başlıkların
özelinde 32 adet ulusal, 14 adet uluslararası patent/faydalı model
başvurusu olmak üzere toplamda 46 adet başvuru gerçekleştirerek
pandemi sürecinde hız kesmeden geleceği tasarlamaya devam ediyoruz.
Ar-Ge alanları belirlenirken yurt içi ve yurt dışı müşteri ihtiyaçları,
dünyadaki sektörel eğilimler ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler
yakından takip edilerek, taleplere dönüşmeden önce müşteri
ihtiyaçlarının öngörülmesi yaklaşımını benimseniyoruz. Şirketimizin
Ar-Ge yatırım alanlarını; “Teknoloji Yol Haritamız” doğrultusunda
teknoloji alanlarında yürütülen projeler, üniversite-sanayi iş birlikleri,
insan kaynağı ve teknolojik altyapı olarak dört farklı boyutta ele
alıyoruz.
Türk savunma sanayinde bir ilk
Türk savunma sanayinde bir ilki gerçekleştirerek Yapay Zeka
Müdürlüğü’nü kurduk. Yapay Zekâ Müdürlüğü’müz ülkemizdeki
diğer savunma sanayii şirketleri ile birlikte hareket ederek projeler
gerçekleştirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yapay zekâ
teknolojilerini üretim hatlarımızda daha aktif olarak kullanmak için
kolları sıvadık. Önümüzdeki aylarda faaliyete alacağımız Kompozit
Üretim Tesisi’nde üretimin önemli kısımlarının otonom olarak
gerçekleştirilmesi için proje geliştirmeye devam ediyoruz.
Tüm bunların yanı sıra geleceğin gözü yükseklerde mühendislerine
lisans bitirme projelerini Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile
gerçekleştirme imkanı sunan “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri
Programı“ LIFT-UP’ı hayata geçirdik.
Ankara’daki tesislerimizde bulunan Ar-Ge Merkezimizin yanı sıra
ODTÜ Teknokent, İstanbul Teknopark, İTÜ ARI Teknokent, Yıldız
Teknik Üniversitesi Teknopark, Ulutek Teknopark (Uludağ Üniversitesi)
ve Hacettepe Teknokent’teki yerleşkelerinde de savunma sanayii
ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte insan kaynağının yetiştirilmesi ve
üniversite-sanayi iş birliğinin tesisi için ortak projeler yürütmeye devam
ediyoruz.
Geleceğin hava araçlarını tasarlamak için yüksek teknolojili
üretimde yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyoruz. Küresel ölçekte
sürdürülebilir rekabetçi avantaj sağlamak için yenilikçi teknolojileri
takip ediyor ve ürünlerimize entegre etmeye gayret ediyoruz. Bu sayede
havacılık ve uzay ekosistemine yön veren öncü bir şirket olma yolunda
emin adımlarla ilerliyoruz.
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DÜNYA DEĞİŞİYOR, DİJİTALLEŞİYOR VE
ASLEN DÖNÜŞÜYOR
SISTEM GLOBAL DANIŞMANLIK olarak, “Vergi-Danışmanlık, İşletme Çözümleri, Patent, Mevzuat-Risk ve Süreç Yönetimi, Bağımsız Denetim ve Ar-Ge”
alanlarında Türkiye’de yedi ve global çapta ise dört ofisimizle öncü danışmanlık
ve denetim hizmetleri veren bir grup şirketiyiz. 24 senedir fikrin firmaya, firmanın KOBİ’ye, KOBİ’nin global firmaya dönüşme evrelerinde müşterilerimize yol
arkadaşlığı yapmaya devam ediyoruz.
Net olan şu ki “Dünya değişiyor, dijitalleşiyor ve aslen DÖNÜŞÜYOR”; COVID-19 bunu daha da hızlandırdı. Biz de danışmanlık ürün ve hizmetlerimizi
aynı kalite ve hızda vermeye devam ederken ulaşılabilirliklerini artırmak adına
dijital platformumuz e-Danışman ile işlerimizi online hale getirdik. Reel sektörün ihtiyaç duyduğu “Patent, Ar-Ge, Mevzuat Uyum ve Risk Yönetimi, Vergi,
Bordro ve SGK Teşvikleri” alanlarındaki hizmetlerimizi Sistem Global’in 320
kişilik alanında uzman danışmanlık ekibi ve stratejik iş ortaklarımızın katkılarıyla e-danışmanlık, e-servis ve e-eğitim olarak yetkin uzmanlarımız ile birebir
görüşmeler halinde online ortamda gerçekleştiriyoruz. Ayrıca analitik yazılım
ürünlerimiz AVANTAJ PUSULASI, ARGERA ve SİBA arasına KVKK uyumluluk
ürünümüz WECOVER eklendi.
COVID-19 ile beraber dünya genelinde bugüne kadar alışık olmadığımız
ve ne zaman sonuçlanacağını bilmediğimiz bir krizle karşı karşıyayız. Benzer
süreçlerin dünyada daha sık yaşanmaya başlayacağı öngörüsü ile şirketlerin
krizleri nasıl yönetecekleri ile ilgili ivedilikle direnç kazanmaları gerekiyor. Şirketlerin öncelikli ve bütünleşik olarak odaklanması gereken ve sürdürülebilirliklerini direkt etkileyen başlıca maddeler; finansal konular, vergisel konular,
risk ve mevzuat yönetimi ile ilgili konular, destek ve teşviklerin yönetimi şeklinde sıralanabilir.
Yukarıdaki konular ile ilgili senaryolarını kurgulayan ve hızlı aksiyon adımları atan şirketler sürdürülebilirliklerine büyük ölçüde devam edebilecekler.
Ayrıca bu dönemde:
l Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarını yapmış KOBİ’ler,
l Küçük ama dijitalleşmiş, teknoloji üreten şirketler
l Tam tersi dijitalleşmeye geç kalmış büyük şirketler için
önemli yatırım, şirket birleşme & satın alma fırsatları olduğunu görüyoruz.
Krizden olumlu etkilenen sektörler için organik ve inorganik büyüme fırsatları
doğarken, olumsuz etkilenen sektörler için de hisse satışı & şirket ortaklıkları
yolu ile finansman sorunlarını ortadan kaldırabilme imkanı doğuyor.
Bu mücadelede tüm paydaşların üzerine düşen görevler olduğuna inanıyoruz ve bu bilinçle biz de Sistem Global olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Finans ve risk & mevzuat yönetimi gibi şirket omurgasını oluşturan noktalarda
danışmanlıklarımızın yanı sıra:
l Firmaların dünyaya açılarak globalde iş geliştirme ve satış yapmalarının
sağlanması,
l Firmaların Türkiye ve global ölçekte doğru teşvik ve hibe programlarına
erişimlerinin sağlanması,
l Türkiye ve globaldeki firmaların doğru yatırım ve teşvik projeleri için bir
araya getirilmesi,
l Teknoloji ve Ar-Ge şirketlerinin ve fikri mülkiyetlerinin doğru şekilde değerlenmesi gibi niş alanlarda da yol arkadaşı olarak gördüğümüz müşterilerimizin her zaman yanındayız.

HÜSEYIN KARSLIOĞLU
Sistem Global Danışmanlık
Yönetim Kurulu Başkanı

24 SENEDIR FIKRIN
FIRMAYA, FIRMANIN
KOBİ’YE, KOBİ’NIN
GLOBAL FIRMAYA
DÖNÜŞME EVRELERINDE
MÜŞTERILERIMIZE YOL
ARKADAŞLIĞI YAPMAYA
DEVAM EDIYORUZ.
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HER SEKİZ AR-GE KURULUŞUNDAN
BİRİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE
Uluslararası ticaretin dijitalleşmesi ve yeni iş modellerinin yaygınlaşması
COVID-19 salgınının da etkisiyle eskisine göre çok daha hızlı gerçekleşiyor.
Bu noktada endüstride araç içi bilgi ve eğlence sistemleri ile yazılıma yönelik
yatırımlar önem kazanıyor.
DÜNYA OTOMOTIV endüstrisinin gündemi son yıllarda
elektrikli araçlar, otonom sürüş, dijitalleşme, hibrit
motorlar, yapay zeka ve bağlanabilirlik gibi yeni nesil
trendlerle çevrilmiş durumda. Küresel ticareti sekteye
uğratan ve tedarik zincirlerini yeniden şekillendiren
pandemi ise otomotiv endüstrisinde yaşanan bu
dönüşümü daha da hızlandırdı. Uluslararası ticaretin
dijitalleşmesi ve yeni iş modellerinin yaygınlaşması
COVID-19 salgınının da etkisiyle eskisine göre çok daha
BARAN ÇELİK
OİB Yönetim
Kurulu Başkanı

büyük bir hızla gerçekleşiyor. Endüstride araç içi bilgi ve
eğlence sistemleri ile yazılıma yönelik yatırımlar önem
kazanıyor.
Ülkemiz otomotiv sektörünün ihracattaki tek
temsilcisi Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği olarak, “Türkiye’nin Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım
Merkezi” konumuyla dünyada yaşanan bu hızlı dönüşüm
sürecinin güçlü bir parçası olması vizyonuyla hareket
ediyoruz. Ülke ihracatının 14 yıldır üst üste lideri
otomotiv sektörünün başarısını taçlandırarak, nitelikli
iş gücü ile özgün tasarımlı, katma değeri yüksek, ileri
teknolojiye dayalı, verimli, güvenli, çevre ile uyumlu
ve dünya standartlarına uygun üretimini artırarak
Türkiye’nin büyüme ve refahına katkıda bulunmak
amacıyla vizyon projelere imza atarak, iş birlikleri
geliştiriyoruz. Türkiye’de her sekiz Ar-Ge kuruluşundan
birinin otomotiv sektöründe hizmet vermesine karşın,
bunu yeterli görmüyoruz.
Bu anlayışla, OİB olarak otomotiv sektörünün en
büyük Ar-Ge ve inovasyon etkinliği olan “Otomotivin
Geleceği Tasarım Yarışması”nı 2012 yılından
bu yana Ticaret Bakanlığı himayesinde ve TİM
koordinatörlüğünde düzenliyoruz. Etkinliğimiz, sektörde
yenilikçi tasarımları ortaya çıkaran ve üniversitesanayici iş birliğini sağlayarak yeni yeteneklere fırsat
kapılarını aralayan bir özelliğe sahip.
OİB MTAL sektörün ihtiyaçlarına cevap veren kaliteli
bir eğitim sunuyor
OİB’in “Türkiye’nin Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım
Merkezi” olması vizyonunun en önemli diğer halkası
ise kurucusu olduğu OİB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi. OİB MTAL, bilişim, elektrik-elektronik ve motor
teknolojilerinden endüstriyel otomasyona kadar pek
çok dalda sektörün ihtiyaçlarına cevap veren kaliteli bir
eğitim sunuyor. Bu kapsamda, yerli otomobilin Bursa’da
üretilmesi kararı ve buna yönelik OİB MTAL’de Elektrikli
Araçlar Dalı’nın açılacak olmasını, vizyonumuz yönünde
atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. İhracatçıların
motivasyonunu katlayan bu gelişmenin onların otomotiv
endüstrisinde yaşanan dönüşüme hızla adapte olmasına
da teşvik etmesini bekliyoruz.
Ayrıca Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği iş
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Sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Gebirliği ile hayata geçirilen Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme
Teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler,
Programında 2017-2018 yıllarında 104 mühendis
serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açık olan
sertifikalarını aldı. 2019 yılında Bursa’nın yanı sıra
yarışmaya, 18 yaşını tamamlayanlar başvurabilecek.
Kocaeli’nde Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği
Bireysel ve ekip olarak katılımın mümkün olduğu
ve İzmir’de İnci Vakfı iş birlikleriyle gerçekleştirilen
yarışmada, başarılı proje sahiplerine toplam 250 bin TL
programlar ile 94 mühendis daha “Ar-Ge Mühendisi”
ödül verilecek.
unvanını aldı ve toplam mezun sayısı 198’e yükseldi.
Yarışma takvimine göre, başvurular
Bu noktada; ülkemizin 2022 yılında
online olarak 18 Eylül tarihine kadar
piyasaya çıkarmayı hedeflediği TOGG
Yarışma kapsamında;
yapılabilecek. Dereceye girenler Ticaret
elektrikli yerli otomobil yatırımının da
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
otonom araçlar, sürücü Bakanlığı desteğiyle iki yıl süresince
Erdoğan liderliğinde sektörümüzdeki
ve yayaların güvenliği yurt dışında eğitim görmeye hak
kazanacak. OİB, ayrıca nakdi ödüllere
vizyonumuzu ve iddiamızı ortaya koyan
için tasarlanacak
ek olarak dereceye giren projelerin İTÜ
en önemli öğelerden biri olduğunu ve
parçalar, batarya ve
ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka
ihracatçılarımızın motivasyonunu daha
da artıracağını düşünüyoruz.
piller, tüm mekanik ve merkezinde geliştirilmesine de destek
olacak.
elektronik aksamlar,
Bu yıl da en yenilikçi tasarımların
OIB’den genç yeteneklere
yenilenebilir enerji ve
ödüllendirileceği yarışmada;
250 bin TL’lik ödül
Bugüne kadar 4 bin 25 projenin
çevreci yaklaşımlar ile otomotivdeki genel tasarım, yazılım
tasarımları ile ülke ve bölgeler
değerlendirildiği ve 102 projenin
ergonomi, emniyet,
için farklılık yaratacak projelere
derece aldığı “Otomotivin Geleceği
enerji gibi temaları
odaklanılacak. Yarışma kapsamında
Tasarım Yarışması”nda kazanan girişim
içeren özgün ve
otonom araçlar, sürücü ve yayaların
projelerinin şirket değerlemesi 47 milyon
güvenliği için tasarlanacak parçalar,
dolara ulaşırken 258 kişiye de istihdam
yenilikçi projeler
batarya ve piller, tüm mekanik ve
sağlandı. Dereceye girenler, ayrıca OİB’in
değerlendirilecek.
elektronik aksamlar, yenilenebilir enerji
İTÜ ARI Teknokent ile yaptığı iş birliği
ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi,
sonucu İTÜ Çekirdek programından
emniyet, enerji gibi temaları içeren özgün ve yenilikçi
faydalanmaya da hak kazandı.
projeler değerlendirilecek.
Geçen yıl ise yarışmayı “Otomotivde Dijital
Dönüşüm” temasıyla OİB Yönetim Kurulu’nun ev
2019 yılındaki yarışmada ilk 5’e giren projeler
sahipliğinde Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
1.Car4Future Technologies (70 bin TL ödül)
Toplam 250 bin TL ödül ve yurt dışı eğitim hakkı verilen
Elektrikli ve otonom araçlar için blok zinciri ile şarj
yarışmada birinciliğe; Oğuzhan Sarıtaş liderliğindeki
enerji paylaşım ağı geliştirdi.
ekibin hazırladığı “Car4Future Technologies” girişim
2.Sensemore (60 bin TL ödül)
projesi layık görüldü. Dereceye girenler Ticaret Bakanlığı
Sensemore, kestirimci bakım, kalite kontrol ve Ar-Ge
desteğiyle iki yıl süresince yurt dışında eğitim ve
alanında kullanılmak üzere sensörler ile donatılmış bir
İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde
donanım, mobil aplikasyon ve bulut yazılım çözümü
projelerini geliştirme hakkı da elde etti.
geliştirdi.
2020 yılının mayıs ayında yapılması planlanan
3.Parxlab (50 bin TL ödül)
“Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” COVID-19
Park noktalarına yerleştirilen kablosuz, uzun ömürlü,
salgını nedeniyle 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.
yüksek teknolojili sensörler ve bu sensörlerden gelen
verileri işleyen yapay zeka teknolojisi ile sürücülere boş
park noktalarını ve işletmeye park noktasında oluşan
veriyi göstererek hem sürücü hem de işletme tarafında
yüzde 50-60 oranında verim artışı sağlıyor.
4. ENLIL-Dikey Eksenli Rüzgar Türbini (40 bin TL
ödül)
Metrobüs ve karayollarında araçların ürettiği rüzgarı
kullanarak yenilenebilir enerji üreten ve üzerinde
bulunan sensörler ile şehir hakkında verileri elde eden
akıllı rüzgar türbini geliştirdi.
5. AR Flip (30 bin TL ödül)
Otomobil ve ticari araçların ön camlarına
Augmented Reality (Artırılmış Gerçeklik) entegrasyonu,
aerodinamiğin iyileştirilmesi, kör nokta faktörünü
ortadan kaldırma, sanal sürücü asistanlığı, akıllı sürüş,
güvenlik ve konfor iyileştirmeleri geliştirdi.
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“AR-GE PROJE PAZARI”,
30 SEKTÖRDE ROL MODEL OLDU
2019 yılında inovasyonun önemine inanan tüm girişimcilerimizin bu alanlarda
yenilikçi fikirlerle başvurmaları sağlamak için “Ar-Ge Proje Pazarı” olan ismimizi
“TechXtile Start-Up Challenge” olarak değiştirdik.
İHRACATÇI BIRLIKLERI nezdinde Türkiye’de bir
ilk olan ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin
organizasyonunda 2009 yılında ilk defa gerçekleştirilen
UTİB Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği her geçen yıl gelişerek
‘TechXtile Start-Up Challenge’ adıyla başarılı bir çalışma
olarak devam etmektedir.
Pınar Taşdelen Engin
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Etkinliğin ana teması; tekstil ve konfeksiyon
sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi,
gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve
dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın
oluşması amacı ile, sanayinin gereksinim duyduğu
yeni ürünler, kalite ve standardın yükseltilmesi,
maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi ve
yeni üretim teknolojilerini kullanılabilmesi için proje
üretecek üniversiteler başta olmak üzere sektöre
hizmet verebilecek tüm araştırma kurumları, ilgili
kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam
oluşturarak ilgili kesimleri bir araya getirip, bu konuları
karşılıklı görüşüp, iş birliği oluşturmalarını sağlamaktır.
Üniversite sanayi iş birliği için örnek bir çalışma
olarak da tanımlanan etkinliğimiz, tekstil sektöründeki
yerleşik firmalarımıza akademik bilgi ve teknoloji
transferini gerçekleştirmede önemli bir rolü yerine
getirmektedir.
2009 yılında ulusal düzeyde başlayan etkinlik,
2011 yılında ABD’den North Carolina State University
(NCSU) ile yapılan teknik iş birliği ile uluslararası
düzeye taşınmış ve alanında uzman yabancı
akademisyenlerden de proje önerileri alınmaya
başlanarak etkinliğe bir ivme kazandırılmıştır. 2011
yılından itibaren iş birliği yapılan yabancı teknik
kurum sayısı süregelen bir şekilde arttığı gibi bölgesel iş
birlikleri sayısı da yaygınlık kazanmıştır.
UTİB Ar-Ge Proje Pazarı, yeni adıyla ‘TechXtile
Start-Up Challenge’ Etkinliği Türkiye İhracatçılar

2 BİN 400’E YAKIN PROJENİN
YÜZDE 5’İ HAYATA GEÇİRİLDİ
Tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla, katma değerli
ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen TechXtile
Start-Up Challenge’ın 2019 yılında, finale kalan 13
proje yarıştı. Yarışmada, birinciliğe, ‘Uyku Apnesini
Engelleyen Yastık’ projesi ile Ümmügülsüm Torman
ve Şeyma Kaya ulaştı. Yarışmada ayrıca, proje yazma
eğitimi ödülüne layık görülen 3 Ar-Ge Merkezi de
ödüllendirildi. 2019 yılında geriye dönüp bakıldığında
başlangıçtan itibaren 2 bin 400’e yakın projenin yüzde
5’i hayata geçirildi.
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Meclisi (TİM) tarafından diğer sektörlere örnek olarak
gösterilmiş ve günümüzde 30 farklı sektör tarafından
uygulanan rol model haline gelmiştir. Ayrıca Ar-Ge Proje
Pazarları Destek Programı bulunan TÜBİTAK Teknoloji
ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı da (TEYDEB)
Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği düzenlemek isteyen
diğer sektör ve üniversitelere UTİB etkinliğini örnek
göstermiştir.
Etkinlik vasıtasıyla yerli ve yabancı üniversite
öğretim üyeleri ve Ar-Ge merkezleri ile teknopark
araştırmacıları ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen
sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin ya da bireysel
girişimcilerin bir araya getirilerek sanayi-üniversite,
sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayiaraştırma kurumu-üniversite ortak proje önerilerinin
hazırlanması ve Ar-Ge destek programlarından destek
alarak proje fikirlerini hayata geçirmeleri için bir
platform sağlanmaktadır.
Ar-Ge ve inovasyona
ayrılan her Türk Lirası kıymetli
Tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla, katma değerli
ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen TechXtile
Start-Up Challenge’ın son bölümünde, finale kalan 13
proje yarıştı. Önemli isimlerin jüriliğinde gerçekleşen
yarışmada, birinciliğe, ‘Uyku Apnesini Engelleyen
Yastık’ projesi ile Ümmügülsüm Torman ve Şeyma Kaya
ulaştı. Yarışmada ayrıca, proje yazma eğitimi ödülüne
layık görülen 3 Ar-Ge Merkezi de ödüllendirildi. 2019
yılında geriye dönüp baktığımızda başlangıçtan itibaren
2 bin 400’e yakın projenin yüzde 5’i hayata geçirildi.
Daha önce gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde sunulan
projelerin hayata geçirilmesi motivasyonumuzu daha da
artıran bir unsur oldu.
Ancak artan uluslararası rekabet ve yenilenen
piyasa koşulları bizlere değişimin önemini bir kez daha
hatırlattı. Bizlere de düşen projelerimizi, kaynaklarımızı
gözden geçirip ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden
yapılandırmak oldu. Bu bakış açısıyla programımızın
11. yılında odağımızı ‘Teknolojik Alanlarda Değer
Üreten Girişimler ve İşbirlikleri’ olarak dönüştürdük.
Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı her Türk
Lirası’nın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bunun
sektöre yansıması son derece önemli. Bu doğrultuda,
yaptığımız saha çalışmalarında tekstil şirketlerinin
öncelikli gördüğü teknolojik alanları belirledik.
2019 yılında inovasyonun önemine inanan tüm
girişimcilerimizin bu alanlarda yenilikçi fikirlerle
başvurmaları sağlamak için ismimizi sadece Ar-Ge
Proje Pazarı değil; ‘TechXtile Start-Up Challenge’ olarak
değiştirdik.
Bu sadece bir isim değişikliği değildi. İçerikte de
çok önemli ve dikkat çekici değişiklikler yaparak,
yapılabilir, satılabilir, ölçeklenebilir, teknolojik yeniliği
ve derinliği olan, milli ve yerli üretimi destekleyen
projelerin etkinliğimize katılmasını sağladık.
Başta Ticaret Bakanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımız olmak üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi,,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır

Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB),
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi
(BUTEKOM) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) gibi kuruluşların desteğiyle etkinlik
sonunda birkaç kişinin ödüllendirildiği bir etkinlikten
ziyade, tüm projelerin katılımından itibaren geçen her
süreçte ödül niteliğinde eğitim programlarından geçtiği
bir yapıya kavuşturduk.
Yarışma süresince girişimci adaylarının gelişimlerini
yakından gözlemleme şansı yakaladık; bize göre en
büyük ödül bu gelişim oldu. Yani sürecin kendisi
ödüldü. Kazananlar, kazanamayanlar ya da finale
kalamayıp önceki aşamalarda olanlar, için herkesin
çok faydalandığı bir süreç oldu. Bu tip yarışmalarda
konu sınırlandırması yapmak çok kolay değildir. Ancak
başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Proje sahiplerine
girişimcilik ve inovasyon eğitimleri, mentorluk gibi
destekler sağladık. Onları potansiyel müşterileriyle
buluşturmak, şirketleştirmek ve zaman içerisinde
öne çıkan girişimcileri kuluçka ve diğer desteklerle
beslemek için cesaretlendirdik. Aynı zamanda
dereceye giren proje sahipleri de; Bursa Teknik
Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde 1 yıllık danışmanlık
ve mentorluk, patent başvuru desteği, şirket kurma
desteği ve şirkete 1 yıllık muhasebe desteği sağlama
ile TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı
dâhilinde girişimci ekiplerin 200.000 TL değerindeki
hibe desteği almaları için destek almaya hak kazanan
katılımcılara Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA
hızlandırma programına katılım imkânı hizmeti almaya
hak kazandılar. Proje ikincisi ve üçüncüsü Almanya
Techtextil Frankfurt Tekstil Fuarına, proje birincisi
ise Roma’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı
Programı’na katılım hakkı kazandılar.
Gelecek yıllarda çok daha büyüyen bir Techxtile
Start-Up Challenge ile daha başarılı bir süreç
yaşayacağımızı umuyorum. En başından beri tüm
paydaşlarla birlikte ortak hareket ettik. Dolayısıyla
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
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HEDEFİMİZDE BULUT TABANLI
ÇÖZÜMLER YER ALIYOR
SERKAN GAZEL
CIO / İnovasyondan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

NETCAD’I, ÇEŞITLI
KAYNAKLARDAN VE
DEĞIŞIK FORMATLARDA
OLMAK ÜZERE ŞEHRIN
TÜM VERISINI IŞLEYEN
VE KULLANICININ
TARIFLEDIĞI ANALIZLERI,
KURALLARI VE IŞ
AKIŞLARINI ÇALIŞTIRAN
BÜYÜK BİR VERI
FABRIKASI OLARAK
KONUMLANDIRIYORUZ.
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NETCAD, 1989 yılında biri harita mühendisi, bir diğeri de elektrik-elektronik mühendisi olan iki vizyoner kardeşin yüzde 100 yerli sermaye
ile kurduğu bir yazılım şirketi. İlk iş olarak kadastro paftalarını dijitalleştiren iki ortak, bu sahada ölçüm yapan ve bu ölçümleri çok uzun hesaplamalar sonrası koordinatlara çeviren ve bunları kâğıtlara geçiren harita
mühendisleri için bir devrim yapmış oldu. Ardından, bu dijital planların
yaratılması, düzenlenmesi, kullanılması, tadil edilmesi için mühendislik
uygulamaları yazan ve pazara sunan Netcad, Türkiye’de dijitalleşmenin
öncüsü oldu.
Geldiğimiz noktada Netcad’i, çeşitli kaynaklardan ve değişik formatlarda olmak üzere şehrin tüm verisini işleyen ve kullanıcının tariflediği analizleri, kuralları ve iş akışlarını çalıştıran bir büyük veri fabrikası
olarak konumlandırıyoruz. 2020’de sahaya sunduğumuz akıllı çözümler arasında en çok öne çıkan ürünümüz kameralardan ve sensörlerden
veri toplayan, analiz eden ve kararlar alan çözümümüz Digital Device
Command and Control Suite (DIDCOS). Bunun yanı sıra; DIDCOS üzerinde çalışan ve aydınlatma kontrolü ve optimizasyonu sağlayan DIDCOS/
LumiNet, aynı platform üzerinde çalışan toplu taşım güvenliği amaçlı
kamera görüntülerini işleyen FocusMeter, sosyal alanlardaki mesafe ve
maske kontrolü, insan sayısı gibi analizleri gerçek zamanlı ve sınır bilişimle yapan SocialMeter ve parklardaki oyun alanlarını kontrol ederek,
açık elektrik hattı gibi uyarılarda bulunan SpaceMeter diğer ürünlerimiz
arasında sayılabilir.
Ar-Ge, Netcad’in DNA’sında var
2019’da kendi içimizde kurduğumuz Netcad Innovation Labs, Ar-Ge
çalışmalarımızın lokomotifi durumunda. 2020’de bu ekibin geliştirdiği
Netcad Digital Universe platformu ve üzerinde çalışan “yönetilebilir aydınlatma”, kamera görüntülerini işleme Eye-OT(TM) ve IoT çözümlerimiz
yürüttüğümüz çalışmalarda öne çıkmaktadır. Bu çalışmalar için patentler ve marka tescillerimizi de yapmış durumdayız.
Ar-Ge, Netcad’in DNA’sında olan bir şey, aslında yaptığımız her işe ArGe gözüyle bakıyoruz. Bizim için Ar-Ge bisiklete binmek gibidir, pedal
çevirmek zordur ve enerji ister. Ancak pedal çevirmeyi bıraktığımızda rakiplerimizin ve teknolojinin yanımızdan hızla geçtiğini izleriz ve bir süre
sonra da dururuz. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ayakta kalmak
için Ar-Ge yapmak, hem de bunu hızlı bir şekilde yapmak gerektiğine
inanıyoruz.
Ar-Ge’ye ilişkin gelecek projeksiyonumuzda ise bulut tabanlı çözümler
yer alıyor. Kullandıkça öde modeli ve SaaS çözümleri 2023 hedeflerimiz
arasında. Yurt dışındaki Ar-Ge kaynaklarına erişim ve teknoloji transferi
için iki farklı ülkede Ar-Ge merkezi açmak da planlarımız arasında yer
alıyor.
Netcad için Ar-Ge, ihracat kapısını açacak altın bir anahtar. Bizim NDU
ürün aileleri sayesinde giremeyeceğimiz bir pazar bulunmuyor. Çünkü bizim Ar-Ge olarak üzerinde çalıştığımız konular şu an dünyanın en
trend başlıkları. Netcad’in DIDCOS üzerinde geliştirdiği ve geliştireceği
tüm uygulamalar, her türlü dijital donanım ile çalışabilen, veri yoğunluğundan etkilenmeyen uygulamalar. Ve en önemlisi de ülkeden ülkeye
değişmeyen standartlara sahipler.

EN ÇOK AR-GE
HARCAMASI YAPAN
İLK 250-İKİNCİ 250
FİRMA VE
KATEGORİLERE
GÖRE SIRALAMALAR

2019 AR-GE 250 / EN ÇOK AR-GE HARCAMASI YAPAN İLK 250 FİRMA

2019
SIRA

ŞİRKET

2019 AR-GE
HARCAMASI (TL)

YÜRÜTÜLEN AR-GE
PROJE SAYISI

AR-GE PERSONEL
SAYISI

1

Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAİ)

3.013.816.010

111

2974

2

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.975.377.381

620

4583

3

Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş.

525.251.883

113

1165

2020’DE PLANLANAN
AR-GE HARCAMASI (TL)
3.315.197.611
908.497.918

4

Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

462.477.446

56

1165

5

Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

458.482.341

88

1313

695.000.000

6

Ford Otomotiv San. A.Ş.

419.583.000

7

Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.

360.036.271

352

1007

410.000.000

8

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

355.167.000

32

678

1.544.590.740

9

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)

313.617.779

44

630

901.699.963

10

Mercedes Benz Türk A.Ş.

291.148.924

89

658

300.000.000

11

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

282.710.518

62

326

208.800.000
304.253.329

12

Arçelik A.Ş.

256.751.000

13

Softtech Yazılım Teknolojileri Araş. Geliştirme ve Paz. Tic. A.Ş

243.402.663

63

391

14

Netaş Telekomünikasyon A.Ş

175.251.724

52

972

15

Logo Yazılım San. ve Tic A.Ş.

171.825.277

34

832

207.908.585

16

Siemens Türkiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

166.008.187

27

609

223.250.800

17

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

139.484.168

81

168

174.002.045

41

433

196.700.000

18

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş

139.240.000

19

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

136.849.000

20

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş

135.960.887

21

BSH (Bosch/Siemens) Ev Aleeri San. ve Tic. A.Ş.

108.211.099

28

318

150.684.670

22

MAN Türkiye A.Ş.

84.148.213

17

258

100.000.000

23

Deva Holding A.Ş.

75.299.787

265

212

107.076.513

24

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

69.925.746

26

107

74.000.000

25

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

69.100.000

74

113

67.521.066

26

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

64.066.102

74

160

97.763.854

27

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.

63.338.836

13

346

28

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

58.023.000

29

Argis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

56.000.000

103

60

30.000.000

30

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş

54.401.459

61

81

60.000.000

31

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

54.347.119

32

114

32

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

54.032.843

40

147

74.000.000

33

Farplas Otomotiv A.Ş.

53.857.210

17

114

60.000.000

34

Durmazlar Makine San. ve Tic. A.Ş.

52.356.677

70

124

62.000.000

35

Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş.

50.673.256

44

145

53.775.000

36

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)

43.463.802

36

68

44.000.000

37

Hidromek Hidrolik ve Mekanik İml. San. ve Tic. A.Ş.

41.745.591

113

168

68.953.773

38

Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

41.399.217

11

60

38.256.755

39

CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş.

36.433.183

74

73

40.000.000
40.000.000

40

Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş

36.296.797

46

168

41

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

35.918.465

68

752

42

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

35.000.000

45

150

NOT: Boş hücreler KAP verilerinden alınmış firmalara veya veri açıklamak istemeyen firmalara aittir.
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SIRA

ŞİRKET

2019 AR-GE
HARCAMASI (TL)

YÜRÜTÜLEN AR-GE
PROJE SAYISI

AR-GE PERSONEL
SAYISI

2020’DE PLANLANAN
AR-GE HARCAMASI (TL)

43

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Tic. A.Ş.

34.343.874

66

81

42.700.000

44

Vestel Savunma Sanayi A.Ş.

33.130.994

13

199

39.052.728

45

Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hiz. A.Ş.

33.013.667

27

149

21

34

28.507.000

34

173

40.000.000

46

Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

32.814.657

47

Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş.

32.783.872

48

Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş

32.338.113

49

Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

31.211.955

45

180

35.000.000

50

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş.

30.569.487

69

72

38.000.000

51

Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik San. ve Tic. A.Ş.

30.000.000

25

40

52

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30.000.000

15

26

25.000.000

53

Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

29.056.994

79

131

34.868.393

54

Astor Transformatör Enerji Turizm İnş. ve Petrol San. ve Tic. A.Ş.

27.996.267

14

77

30.000.000

55

Yapı Merkezi Holding A.Ş.

26.000.000

7

48

30.000.000

56

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

24.999.000

74

60

50.550.000

57

Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

24.933.611

95

84

30.000.000

58

PETKİM- Petrokimya Holding A.Ş.

24.867.000

40

32

34.450.000

59

Berteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

24.127.937

17

48

26.000.000

60

Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

23.537.494

130

85

25.000.000

61

Eti Maden İşletmeleri Genel Md.

23.519.589

10

61

25.000.000

62

Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş.

23.516.313

24

119

30.000.000

63

Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

23.261.985

81

101

30.000.000

64

Sirena Marine Denizcilik ve Sanayi Ticaret A.Ş.

22.803.085

13

28

20.345.600

65

Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

22.450.042

58

71

25.000.000

66

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

22.437.283

147

177

26.753.857

67

Marelli Mako Turkey Elektrik San ve Tic. A.Ş.

22.407.777

16

116

24.650.000

68

Teklas Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.

22.264.609

17

50

17.500.000

69

Hema Endüstri A.Ş.

22.177.678

27

68

24.395.446

70

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.

21.827.119

36

43

33.494.164

71

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.

21.785.219

33

201

55.000.000

72

Toyotetsu Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş.

21.083.819

37

70

25.000.000

73

Almaxtex Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş

21.057.361

14

34

30.000.000

74

Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

20.799.558

14

46

22.000.000

75

Coşkunöz Kalıp Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

20.782.541

25

84

20.000.000

76

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

20.779.000

199

23.895.000

11

94

24.300.000

5

44

39.572.870

77

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A. Ş.

20.259.665

78

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

19.956.000

79

Token Finansal Teknolojiler A.Ş.

18.997.516

80

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

18.814.000

43

60

18.041.000

81

Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.

18.680.860

20

86

25.000.000

82

Uçak Koltuk Üretimi San.ve Tic.A.Ş.

18.420.125

9

43

37.020.503

83

Bozankaya Otomotiv Makine İmalat İthalat ve İhracat A.Ş.

18.193.136

10

115

40.000.000

84

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

17.566.168

16

164

20.000.000

NOT: Boş hücreler KAP verilerinden alınmış firmalara veya veri açıklamak istemeyen firmalara aittir.
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85

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.

17.330.347

86

Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

17.188.435

27

210

20.000.000

87

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

17.073.195

25

85

18.000.000

88

Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.

16.765.772

15

54

18.500.000

89

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

16.643.220

80

55

20.000.000

90

Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.

15.490.471

16

53

91

Organik Kimya San.ve Tic. A.Ş.

15.451.741

42

80

20.250.847

92

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

15.360.461

21

126

17.000.000

93

Savronik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

15.258.154

27

132

16.000.000

94

Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizm. San. ve Dış Tic. A.Ş.

15.105.883

19

169

20.000.000

95

Kron Telekomünikasyon Hizmeeri A.Ş.

15.080.974

7

118

18.000.000

96

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.

14.651.110

1

56

18.089.101
20.000.000

97

SİSOFT Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd. Şti

14.620.949

5

110

98

Adesso Turkey Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.

14.331.261

23

147

99

Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.

14.302.642

100

Borçelik Çelik San. ve Tic. A.Ş.

14.162.700

17

51

21.185.000

101

Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

13.550.534

20

41

12.541.611

102

Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş.

13.419.000

31

38

15.300.000

103

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

13.400.907

48

58

15.400.000

104

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

13.328.653

36

52

17.200.317

105

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.

13.161.455

16

108

16.000.000

106

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.

13.080.101

9

22

14.000.000

107

Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

13.000.000

19

71

15.000.000

108

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

12.858.479

12

52

15.000.000

109

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

12.576.845

38

29

12.118.379

110

Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş.

12.511.681

10

141

15.015.000

111

Estaş Eksantirik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

12.475.408

41

81

22.000.000

112

Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş.

12.452.846

14

63

16.000.000

113

Protel Bilgisayar A.Ş.

12.170.422

16

52

15.000.000

114

Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.

12.079.193

27

29

15.000.000

115

Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.

12.037.202

13

29

13.000.000

116

Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

11.724.664

26

56

9.308.335

117

Aygaz A.Ş.

11.706.523

23

18

9.762.980

118

Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş.

11.656.787

21

67

15.500.000

119

Akgün Bilgisayar Prog. ve Tic. Hiz. Ltd. Şti.

11.646.743

9

96

14.000.000

120

Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.

11.639.187

9

42

10.000.000

121

Hektaş Ticaret Türk A.Ş.

11.528.751

122

Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş.

11.268.123

29

25

18.000.000

123

Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş

11.056.096

74

37

11.297.138

124

Akyürek Kardeşler Tarım Ürünleri Makinaları Taşımacılık
Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.

10.980.223

22

32

12.300.000

125

Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş.

10.845.576

12

51

12.000.000

NOT: Boş hücreler KAP verilerinden alınmış firmalara veya veri açıklamak istemeyen firmalara aittir.
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126

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

10.768.446

7

26

127

Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve .Tic. A.Ş.

10.516.754

29

88

16.500.000

128

Yüksel Tohum Tarım San. ve Tic. A.Ş.

10.384.375

31

52

12.000.000

129

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

10.360.000

13

65

14.900.000

130

Asseco See Bilişim Teknolojileri A.Ş.

10.291.759

9

61

11.835.523

131

Aka Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

10.277.657

14

60

10.000.000

132

Eltaş Transformatör San. ve Tic. A.Ş.

10.168.853

6

48

15.000.000

133

Sistem Teknik Endüstriyel Fırınları Ltd. Şti.

10.091.024

20

30

20.182.047

134

Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

10.023.369

12

31

11.449.302

135

Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

9.949.548

38

99

9.000.000

136

Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.

9.932.111

24

55

11.251.400

137

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

9.779.552

12

72

10.000.000

138

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

9.778.897

139

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

9.730.872

13

117

10.000.000

10.000.000

140

Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

9.718.689

41

87

14.300.000

141

Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

9.716.461

65

85

12.000.000

142

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.

9.709.039

10

58

12.000.000

143

Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

9.606.587

57

41

10.776.292

144

Mahle Filtre Sistemleri A.Ş.

9.589.370

12

15.372.172

145

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

9.564.968

55

33

10.000.000

146

Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş.

9.537.616

23

31

12.000.000

147

Pişirici-Renta Elektrikli Ev Aleeri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

9.485.452

13

59

19.489.669

148

Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.

9.417.654

47

27

12.000.000

149

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

9.366.229

14

44

11.250.000

150

Segmentify Yazılım A.Ş.

9.345.200

7

43

12.000.000

151

Mro Teknik Servis San. ve Tic. A.Ş.

9.333.054

11

56

12.000.000

152

İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş.

9.210.871

17

35

10.355.978

153

Flokser Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

9.205.409

19

36

11.620.000

154

Pharmactive İlaç San. ve Tic.A.Ş.

9.152.191

32

39

17.250.000

155

Nero Endüstri Savunma Sanayi A.Ş.

9.067.361

8

90

25.000.000

156

İtelligence Bilgi Sistemleri A.Ş.

9.002.962

15

52

12.000.000

157

Havelsan Teknoloji Radar (HTR) San. ve Tic. A.Ş.

8.924.250

13

35

11.010.000

158

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Tekn. Yazılım Elkt. Tic. A.Ş.

8.914.630

9

147

14.100.000

159

Sestek Ses ve İletişim Bilgisayar Tek. San. ve Tic. A.Ş.

8.886.306

11

62

10.219.252

10

40

13.000.000

13

32

10.000.000

160

Akzo Nobel Kemipol Kimya San. ve Tic. A.Ş.

8.833.473

161

Kafein Yazılım Hizmeeri Ticaret A.Ş.

8.792.634

162

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

8.709.357

163

Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

8.623.214

31

90

11.000.000

164

İdea Teknoloji Çözümleri Bil.San. ve Tic. A.Ş.

8.572.702

10

80

10.287.242

165

Korteks Mensucat San ve Tic A.Ş.

8.549.944

11

39

12.531.914

166

Eliar Elektronik San. A.Ş.

8.500.000

18

46

10.000.000

167

Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.

8.458.671

15

21

11.000.000

NOT: Boş hücreler KAP verilerinden alınmış firmalara veya veri açıklamak istemeyen firmalara aittir.
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AR-GE PERSONEL
SAYISI

2020’DE PLANLANAN
AR-GE HARCAMASI (TL)

168

Angst Pfister Gelişmiş Teknik Çözümler A.Ş.

8.432.965

11

47

9.000.000

169

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

8.325.049

8

75

9.875.000

170

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.

8.300.973

14

77

15.000.000

171

Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.

8.177.500

27

39

10.000.000

172

Keydata Bilgi İşlem Teknoloji Sistemleri A.Ş.

8.168.760

3

50

8.985.636

173

Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.

8.142.431

16

55

8.500.000

174

Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.

8.108.005

7

26

10.000.000

175

Asos Proses Makine San.ve Tic. A.Ş.

8.050.665

10

33

10.000.000

176

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

8.000.000

6

38

11.000.000

177

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

7.988.098

31

58

8.000.000

178

Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

7.874.979

11

47

8.000.000

179

Norm Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş.

7.872.608

42

43

10.250.000

180

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

7.869.743

14

59

9.271.902

181

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

7.803.000

7

38

6.500.000

182

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

7.798.295

19

40

7.723.997

183

Alışan Lojistik A.Ş.

7.794.779

11

57

9.000.000

184

Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.

7.751.285

33

57

7.000.000

185

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

7.657.643

6

33

8.800.000

186

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

7.643.263

50

43

9.000.000

187

Bimed Teknik Aleer Sanayi ve Ticaret A.Ş.

7.639.818

20

31

8.000.000

188

Maptriks Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

7.549.374

9

28

9.100.000

189

Fırsat Elektronik Tic. ve San. A.Ş.

7.477.771

16

53

9.500.000

190

Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.

7.398.055

10

54

3.250.000

191

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

7.394.945

12

38

11.150.000

192

Akın Tekstil A.Ş.

7.385.923

10

25

10.000.000

193

İş Zekası Yazılım Danışmanlık Hizmeeri Tic. A.Ş.

7.368.528

7

39

10.000.000

194

Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş.

7.365.680

10

48

8.700.000

195

Çilek Mobilya San. ve Paz. Tic. A.Ş.

7.359.213

45

71

8.350.000

196

Metalsan Endüstriyel Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

7.338.268

11

48

5.000.000

197

Universal Yazılım A.Ş.

7.331.770

14

49

7.850.000

198

FİGES-Fizik ve Geometride Bilgi. Simülasyonu Hizm. Tic. A.Ş.

7.296.492

5

43

8.000.000

199

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

7.231.700

15

61

7.000.000

200

Bursalı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

7.153.883

20

85

10.000.000

201

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

7.100.000

5

44

8.000.000

202

Yılmaz Makine San. ve Tic. A.Ş.

7.076.127

11

30

7.800.000

203

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş

7.053.445

28

64

10.000.000

204

Karcan Kesici Takım San. ve Tic. AŞ

7.046.480

8

26

8.500.000

205

Berdan Civata Somun Makine Yedek Parça İmalat San.ve Lab.
Hiz.Tic. ve San. A.Ş.

7.011.036

18

48

11.000.000

206

Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

7.005.632

10

37

7.000.000

207

Borusan Makine ve Güç Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

6.928.733

7

40

14.000.000

208

Turknet İletişim Hizmeeri A.Ş.

6.885.304

12

55

10.500.000

NOT: Boş hücreler KAP verilerinden alınmış firmalara veya veri açıklamak istemeyen firmalara aittir.
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2019 AR-GE
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YÜRÜTÜLEN AR-GE
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2020’DE PLANLANAN
AR-GE HARCAMASI (TL)

209

Kanca El Aleeri Dövme Çelik ve Makine Sanayi A.Ş.

6.860.719

15

46

7.000.000

210

Telpa Teknoloji Hizmeeri A.Ş.

6.855.962

6

57

4.000.000

211

Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.

6.813.317

10

26

8.175.980

212

Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.

6.734.822

23

41

8.068.292

213

Akar Tekstil Gıda ve Turizm San. ve Tic. A.Ş.

6.724.998

16

59

8.406.247

214

İmaş Makine Sanayi A.Ş.

6.606.630

7

21

8.500.000

215

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

6.598.461

53

23

7.527.884

216

Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.

6.543.720

10

28

17.100.824

217

Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

6.500.000

13

22

12.000.000

218

Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.

6.492.240

4

22

7.500.000

219

Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

6.387.597

6

31

6.775.379

220

ORTEM Elektronik A.Ş.

6.381.776

4

44

8.036.990

221

TYH Uluslararası Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş.

6.342.358

44

87

7.293.712

222

Yeşilova Holding A.Ş.

6.325.392

16

24

8.955.889

223

Univera Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

6.305.890

10

38

8.270.340

224

Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş.

6.298.555

17

37

10.000.000

225

Viessmann Manisa Isı Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

6.242.366

5

18

12.412.463

226

Özka Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret A.Ş.

6.139.815

7

38

16.000.000

227

Saha Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

6.114.000

7

85

7.500.000

228

Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri A.Ş.

6.096.430

10

48

7.500.000

229

Inavitas Enerji A.Ş.

6.058.880

9

25

7.270.656

230

Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.

6.013.441

13

27

7.500.000

231

Entes Elektronik Cihazlar İmalat ve Tic. A.Ş.

5.922.747

9

37

9.482.000

232

Tuzla Gemi Endüstrisi A.Ş.

5.909.845

18

45

6.533.935

233

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elek. Güç Kay. Ürt. ve Paz. Tic. A.Ş.

5.907.706

12

51

7.400.000

234

Rudolf Duraner Kimyevi Madde Tic. ve San. A.Ş.

5.833.954

235

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

5.789.125

16

58

7.236.407

236

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

5.770.905

9

36

10.000.000

41

237

Ems Mobil Sistemler A.Ş.

5.634.902

10

41

7.500.000

238

Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş.

5.630.000

10

60

14.179.000

239

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.

5.610.296

4

19

7.500.000

240

Arven İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5.559.576

8

30

6.000.000

241

Hatko Teknik Donanımlar Mümessillik ve Ticaret A.Ş.

5.482.218

7

38

5.500.000

242

Volkan İtfaiye Araçları San. ve Tic. A.Ş.

5.438.888

10

55

6.000.000

243

Karel Kalıp Sanayi A.Ş.

5.422.570

5

47

6.000.000

244

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

5.414.121

4

94

8.611.153

245

AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5.411.501

18

26

6.000.000

246

Supsan Motor Subapları San. ve Tic. A.Ş.

5.398.290

15

30

6.000.000

247

YAMAS Yaşar Makine Kalıp Oto Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.

5.394.346

20

46

6.000.000

248

Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.

5.353.913

28

25

7.070.992

249

Yılmak Makina San. ve Tic. A.Ş.

5.350.000

6

19

8.000.000

250

Polisan Kimya Sanayi A.Ş.

5.347.460

8

22

6.800.000

NOT: Boş hücreler KAP verilerinden alınmış firmalara veya veri açıklamak istemeyen firmalara aittir.
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251

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

5.323.002

34

33

6.000.000

252

Vispera Bilgi Teknolojileri San. İç ve Dış Tic. A.Ş.

5.277.091

5

34

7.788.465

253

PEAKUP Teknoloji A.Ş.

5.263.899

5

26

6.250.000

254

Tekfen Tarımsal Araştırma Pazarlama ve Üretim A.Ş.

5.235.516

12

25

13.300.000

255

Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

5.230.418

11

43

4.900.000

256

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

5.173.297

20

42

3.000.000

257

Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş.

5.157.676

10

37

6.000.000

258

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5.141.431

22

33

5.000.000

259

Ege Kimya San. ve Tic.A.Ş.

5.113.566

30

19

9.382.301

260

İşbir Elektrik San. A.Ş.

5.093.542

7

22

5.179.650

261

G Teknoloji Bilişim San. ve Tic. A.Ş.

5.079.024

7

45

6.000.000

262

Keramik Makine San. ve Tic. A.Ş.

5.056.431

8

41

5.500.000

263

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

5.051.659

9

28

8.500.000

264

Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş.

5.025.172

12

19

6.000.000

265

Kilim Mobilya A. Ş.

5.000.000

5

27

3.000.000

266

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

4.994.154

9

30

5.000.000

267

İleri Pencere Kapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

4.975.357

20

41

5.500.000

268

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4.971.400

13

22

9.000.000

269

Tosçelik Profil ve Saç End. A.Ş.

4.950.000

31

25

26.500.000

270

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Tic. A.Ş.

4.768.520

17

40

5.000.000

271

Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş.

4.756.696

12

27

5.250.000

272

Roteks Tekstil İhracat San.ve Tic. A.Ş.

4.731.738

9

28

5.000.000

273

Pimsa Otomotiv A.Ş.

4.715.048

14

33

6.000.000

274

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

4.682.767

10

21

5.500.000

275

RS İnternet Pazarlama A.Ş.

4.670.100

7

30

5.000.000

276

Endoks Enerji Dağıtım Sistemleri San. İth. İhr. Ltd. Şti.

4.661.309

14

38

5.593.571

277

Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş.

4.635.475

278

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

4.633.520

15

17

5.000.000

279

Opsan Orijinal Sac Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4.607.189

15

30

6.500.000

280

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

4.555.613

18

27

5.227.880

9

36

6.350.000

4

5.000.000

26

5.500.000

281

Ecoplas Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

4.540.062

282

Kayseri Metal Center San.Tic.A.Ş.

4.530.750

283

Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

4.509.427

28

284

Gelişim Tekstil San.ve Tic. A.Ş

4.497.113

2

6.000.000

285

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

4.448.530

6

5.271.233

286

Ağteks Örme ve Tekstil Endüstrileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.445.212

11

30

6.000.000

287

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.

4.438.708

23

48

5.500.000

288

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.

4.437.179

9

30

4.500.000

289

Apsiyon Bilişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

4.434.669

9

51

9.000.000
5.250.000

290

Eksoy Kimya San. ve Tic. A.Ş.

4.407.758

8

18

291

Arkel Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

4.384.843

6

22

292

Ottonom Mühendislik Çözümleri Tasarım Otomasyon Dan. A.Ş.

4.380.601

9

45

NOT: Boş hücreler KAP verilerinden alınmış firmalara veya veri açıklamak istemeyen firmalara aittir.
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293

Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.

4.377.604

7

36

10.000.000

294

Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

4.373.860

14

35

10.540.000

295

Gates Endüstriyel Metal Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

4.370.114

11

30

5.244.000

296

Seranit Granit Seramik San ve Tic. A.Ş.

4.335.570

48

58

5.003.089

297

Ergin Otomasyon Kon. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.

4.314.678

4

20

5.000.000

298

İskur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi A.Ş.

4.278.607

8

37

5.000.000

299

Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4.203.748

24

5.500.000

300

SIO Automotive Taşıt Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.

4.203.192

13

62

4.800.000

301

Doğtaş Kelebek Mobilya San.ve Tic. A.Ş.

4.192.446

6

13

5.908.382

302

Er - Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.

4.146.289

8

21

6.500.000

303

Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.

4.144.636

8

31

12.000.000

304

Realkom Tekstil Ürünleri San. Paz. ve Dış Tic. A.Ş.

4.135.937

17

37

2.000.000

20

31

305

Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

4.127.802

306

Güler Yatırım Holding A.Ş.

4.098.520

307

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürün. İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş.

4.098.520

308

Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.

4.087.073

15

26

6.111.463

309

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.

4.073.848

5

24

25.000.000

310

Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

4.034.179

39

41

10.000.000

311

Kazlıçeşme Deri Ürünleri Araştırma Geliştirme San. ve Tic. Ltd. Şti

4.021.483

9

21

4.500.000

312

Litum Bilgi Teknolojileri San. ve Dış Tic. A.Ş.

4.002.327

7

37

8.800.000

313

Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

4.000.187

13

35

4.400.000

314

Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.

3.968.930

315

Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş.

3.963.839

22

4.528.970

316

Tekniks Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.954.300

3

19

4.000.000

317

Adres Gezgini Yazılım Bilişim İlet. ve Reklam Hiz. San. ve Tic. A.Ş.

3.943.074

12

48

4.422.158

318

Şara Enerji İnş. Tic. ve San. A.Ş.

3.916.490

10

21

3.000.000

319

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

3.897.000

11

35

4.500.000

320

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

3.878.219

20

37

3.878.219

321

EYS Metal San. ve Tic. Ltd. Şti

3.864.537

14

23

5.000.000

322

Petroyağ ve Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

3.817.288

6

20

5.000.000

323

Robo Otomasyon Mühendislik Elektrik Makina San. ve Tic. A.Ş.

3.811.945

10

25

4.000.000

324

Dinçer Lojistik A.Ş.

3.804.868

9

45

6.000.000

325

Tam Faktoring A.Ş.

3.800.000

4

23

4.300.000

326

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

3.756.841

16

30

46.059.346

327

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat Ticaret A.Ş.

3.681.266

5

9

4.000.000

328

Red Pine Software Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

3.662.691

8

61

6.000.000

329

Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş.

3.660.350

11

23

4.427.578

330

Demircioğlu Şase End. Yağ Oto. Tekstil Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş.

3.645.669

9

26

6.792.995

331

Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.

3.619.260

8

30

4.000.000

332

Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş.

3.585.894

18

19

4.123.778

333

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

3.570.000

8

35

4.000.000

334

Akyapak Uluslararası Dış Tic. Makina San. ve Tic. A.Ş.

3.568.254

5

27

4.500.000

NOT: Boş hücreler KAP verilerinden alınmış firmalara veya veri açıklamak istemeyen firmalara aittir.
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335

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

3.500.000

336

Aymas Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.500.000

10

337

İnoksan Mutfak Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3.491.160

15

AR-GE PERSONEL
SAYISI

2020’DE PLANLANAN
AR-GE HARCAMASI (TL)

20

3.000.000

25

4.000.000

33

4.014.835

338

Güleryüz Karoseri Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

3.474.312

12

36

6.500.000

339

NETGSM İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.

3.432.290

6

33

4.000.000

340

Tekno Kauçuk Sanayi A.Ş.

3.431.186

22

27

5.000.000

341

Kromel Makina San. ve Tic. A. Ş.

3.430.934

7

24

4.000.000

342

Mobiliva Mobil Bilişim Hizmeeri San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.420.146

3

31

3.315.000

343

KSB Pompa Armatür San. ve Tic. A.Ş.

3.399.382

11

43

3.900.000

344

Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.

3.373.921

39

32

3.500.000

345

Numaş Nurettin Usta Mobilya İmalat San. A.Ş.

3.331.732

16

38

4.500.000

346

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

3.306.188

15

50

5.500.000

347

Multitek Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

3.300.168

11

31

4.000.000

348

Barkom Grup Sondaj Makine ve Ekipmanları San. Tic. A.Ş.

3.300.000

32

20

5.000.000

349

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

3.289.350

10

22

3.650.000

350

Kale Kimya Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.

3.274.832

6

32

351

Kansan Makina Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

3.268.330

9

20

5.475.876

352

Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. ve Tic. A.Ş.

3.264.258

14

35

3.500.000

353

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3.246.501

8

18

4.000.000

354

İstanbul Teknik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

3.235.890

17

30

5.250.123

355

Güven Müh. Mak. Kimya Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.212.229

10

34

4.000.000

356

Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

3.192.254

8

28

5.500.000

357

Maritaş Denim San. ve Tic. A.Ş.

3.159.893

10

34

3.600.000

358

Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.

3.148.139

11

20

3.220.000

359

Emse Elektromekanik Sistemler Endüstrisi Müh. San. ve Tic. A.Ş.

3.133.225

3

22

360

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

3.100.000

5

21

3.500.000

361

Beyçelik Gestamp Otomotiv San. A.Ş.

3.078.066

14

15

4.000.000

362

Datakom Elektronik Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

3.066.428

28

24

3.950.000

363

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

3.045.069

4

22

3.500.000

364

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

3.027.486

12

30

4.500.000

365

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş.

3.026.387

4

23

3.200.000

31

366

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

3.000.000

367

Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

2.997.301

368

Haksan Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

2.970.141

13

20

2.000.000

26

3.000.000

20

3.500.000

369

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nak. A.Ş.

2.962.487

8

28

6.000.000

370

GVG Danışmanlık Ltd. Şti.

2.946.000

7

24

3.500.000

371

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.940.519

11

23

15.000.000

372

Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.

2.935.000

10

23

4.000.000

373

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.916.395

7

22

4.000.000

374

Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

2.910.122

38

33

3.250.000

14

375

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.900.000

376

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.865.918

NOT: Boş hücreler KAP verilerinden alınmış firmalara veya veri açıklamak istemeyen firmalara aittir.
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3.000.000

2019
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AR-GE PERSONEL
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2020’DE PLANLANAN
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377

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.860.555

12

23

378

Eretim Bilgisayar Hizmeeri ve Danışmanlık Ltd. Şti.

2.860.381

11

39

3.500.000

379

Kormas Elektrikli Motor San. ve Tic. A.Ş.

2.858.391

3

20

5.000.000

380

Technocast Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

2.857.819

29

24

381

Enka Systems Yazılım A.Ş.

2.836.644

5

33

382

Turaş Gaz Armatürleri San. ve Tic. A.Ş.

2.835.986

9

23

3.500.000

383

Gemak Gıda Endüstri Makineleri ve Tic. A.Ş.

2.835.449

7

45

7.000.000

384

Beta Kimya San. ve Tic. A.Ş.

2.819.478

15

19

3.232.175

385

Yemmak Mak. San. ve Tic. A.Ş.

2.818.027

5

23

5.000.000

386

BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

2.817.197

19

22

3.662.356

387

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.806.763

11

23

3.840.992

388

Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

2.801.601

29

25

5.000.000

389

Elso Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.753.000

4

29

3.000.000

390

İletişim Bilgisayar Yazılım Sis. İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş.

2.741.491

12

37

3.300.000

391

Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat
San. ve Tic. A.Ş.

2.710.632

392

Faz Elektrik Motor Makina San.ve Ticaret A.Ş.

2.695.630

5

21

3.156.204

393

Alotech İletişim Teknolojileri Ticaret A.Ş.

2.686.603

4

52

3.140.000

394

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.680.854

13

40

5.000.000

395

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.675.000

9

22

3.350.000

396

Erse Kablo San. ve Tic A.Ş.

2.671.768

7

21

3.000.000

397

De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.

2.651.267

8

21

3.100.000

398

Uludağ İçecek Türk A.Ş.

2.650.252

4

25

5.000.000

399

Mert Yazılım Bilgisayar Elektronik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

2.625.057

4

31

5.000.000

17

4.000.000

5

20

4.500.000

23

4.223.235

400

İba Kimya San. Tic. A.Ş.

2.613.719

401

İhlas Ev Aleeri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

2.607.221

402

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.578.506

403

Intecro Robotik Otomasyon Ar-Ge Müh. Makine San. ve Tic. A.Ş.

2.555.188

5

35

5.000.000

404

Sağlam Metal San. ve Tic. A.Ş.

2.538.625

16

24

4.500.000

405

Fts Filtrasyon Arıtım Sis. San. ve Tic. A.Ş. (TIMEX)

2.534.634

12

28

6.500.000

406

Alapala Makina Gıda San. ve Tic. A.Ş.

2.500.000

4

27

3.000.000

407

United Genetics Turkey Tohum Fide Anonim Şirketi

2.496.592

4

25

2.300.000

408

Pimtaş Plastik İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

2.478.034

6

31

3.023.201

409

Kentpar Otomotiv ve Makine San. Tic. Ltd. Şti.

2.474.138

13

27

3.500.000

410

Evinoks Servis Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş.

2.472.953

9

26

4.000.000

411

Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.

2.466.740

6

19

3.000.000

412

Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A. Ş.

2.465.278

7

12

2.500.000

413

Mmm Erba Makina Otomotiv Proje Çelik Müh. Eğitim ve Dan. İnş.
Enerji Taah. San. ve Tic. A.Ş.

2.419.720

5

22

3.500.000

414

Aybey Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.387.534

11

25

2.650.000

415

Elatek Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.386.453

7

24

3.000.000

416

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.358.343

7

18

3.250.000

417

Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş

2.358.226

14

21

3.000.000

NOT: Boş hücreler KAP verilerinden alınmış firmalara veya veri açıklamak istemeyen firmalara aittir.
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418

Atmaca Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

2.341.685

9

33

2.500.000

419

Penti Çorap San. Tic. A.Ş.

2.341.180

14

40

2.809.417

420

Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. ve Tic. A.Ş.

2.332.622

27

35

2.500.000

421

Cantek Soğutma Mak. Tur. San. ve Tic. A.Ş.

2.325.280

13

23

2.500.000

422

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.

2.304.137

6

13

4.000.000

423

Saruhan Kimya ve Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

2.287.816

20

28

2.800.000

424

Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş.

2.285.914

14

23

3.500.000

425

Yemtar Makine San. ve Tic. A.Ş.

2.285.661

13

27

2.500.000

426

Şampiyon Filtre Paz. Tic. ve San. A.Ş.

2.267.987

9

31

2.608.185

427

Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

2.260.761

12

35

6.782.280

428

Greiner Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

2.250.813

4

22

3.600.000

429

İnterplast Kimya San. ve Tic. A.Ş.

2.201.909

20

21

5.000.000

430

DMS Dilmenler Makina ve Tekstil San. Tic. A.Ş.

2.198.644

6

20

3.000.000

431

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.165.478

5

28

5.000.000

432

Fkt Koltuk Sistemleri Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.139.078

5

24

7.200.000

433

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.132.068

11

19

3.000.000

434

Uşak Seramik Sanayii A.Ş.

2.120.920

435

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.117.685

8

28

3.500.000

436

İntergen Genetik Hastalıklar Tanı Araş. ve Uygulama Mer. Ltd. Şti.

2.110.797

18

24

2.679.700

437

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.096.475

12

22

2.925.000

438

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.093.998

4

33

2.150.000

439

Bilgi Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

2.089.054

2

17

2.450.000

440

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.088.312

13

43

2.500.000

441

Balıkesir Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.066.962

9

22

3.500.000

442

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.056.900

9

23

2.400.000

443

Hasçelik Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.041.303

11

22

2.500.000

444

Ece Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.

2.029.316

11

27

3.000.000

445

Aksa Jeneratör San. A.Ş.

2.026.000

6

19

446

Pusula Kurumsal İş Çözümleri Yazılım Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

2.022.524

4

30

2.500.000

447

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.009.317

8

19

2.700.000

448

Nova Kalıp Sanayi A.Ş.

2.006.044

11

33

2.500.000

449

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2.000.310

11

21

2.000.000

450

Sistem Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.000.000

15

5

2.500.000

451

Boğaziçi Hediyelik Eşya ve El Sanaarı San. ve Tic. A.Ş.

2.000.000

10

25

2.300.000

452

Bolt Bağlantı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

1.999.232

22

19

2.500.000

453

Aydın Endüstri San. Tic. A.Ş.

1.991.571

13

22

3.000.000

454

PSL Elek. San. ve Tic. A.Ş.

1.979.532

10

24

2.500.000

455

Arsan Kauçuk Plastik Makine Sanayii ve Ticaret A.Ş.

1.978.000

8

27

2.500.000

456

Sunar Mısır Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.

1.966.363

10

17

2.500.000

457

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

1.942.719

8

21

2.137.000

5

20

2.300.000

458

Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş.

1.936.222

459

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1.933.425

NOT: Boş hücreler KAP verilerinden alınmış firmalara veya veri açıklamak istemeyen firmalara aittir.
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460

Turkuaz Tekstil Dış Ticaret Ltd.Şti.

1.904.959

5

22

7.000.000

461

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

1.904.513

6

21

900.000

462

Tat Gıda Sanayi A.Ş.

1.885.184

12

17

3.200.000

463

Progen Tohum A.Ş.

1.845.111

4

21

2.500.000

464

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

1.832.723

5

18

3.000.000

465

Alp Otomasyon Bilgi Tekno. Müh. Gıda Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

1.800.000

7

49

3.000.000

466

İnter Abrasiv San. ve Tic. A.Ş.

1.792.023

7

27

4.000.000

467

Karakaya 86 Katoforez Kaplama Kimyevi Maddeler Mak. İnş. San.
ve Tic. Ltd.Şti.

1.791.898

4

26

3.000.000

468

Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş.

1.778.046

4

26

4.000.000

469

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

1.769.487

470

Optimum Süreç Tasarımı ve Uygulamaları San.Ltd. Şti.

1.763.495

8

18

2.000.000

471

Çizgi Teknoloji Elektronik Tasarım ve Üretim A.Ş.

1.749.140

10

40

2.273.881

472

Anlaş Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş.

1.740.579

16

23

1.861.946

473

Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

1.685.368

10

28

2.500.000

474

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

1.681.728

11

24

1.900.000

475

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

1.677.915

6

21

2.500.000

476

Transformatör Elektromekanik San. ve Tic. Ltd. Şti.

1.658.279

7

32

4.500.000

477

Tece Dekor Kağıt Baskı Emprenye San. ve Tic. A.Ş.

1.646.899

6

16

1.980.000

478

Albert Solino Yenilikçi Müh. Çöz. İnşaat Enerji San. Tic. Ltd. Şti.

1.612.680

5

33

2.096.484

479

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

1.611.921

9

22

2.000.000

480

Upk İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

1.611.203

4

15

2.000.000

481

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

1.608.407

4

41

5.816.000

482

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

1.594.953

6

20

4.000.000

11

21

2.000.000

1

35

1.600.000
1.749.023

483

Motus Otomotiv Makine ve Metalurji San. ve Tic. A.Ş.

1.569.454

484

Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

1.566.956

485

Kıvanç Tekstil San. Tic. A.Ş.

1.563.141

486

TÜMAŞ Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhiik A.Ş.

1.561.627

7

20

487

YCP Bilgi Teknolojileri Eğitim Enerji Dan. ve Sağlık Hizm. Ltd. Şti.

1.557.186

4

54

488

Alkın Kompresör San. ve Tic. Ltd. Şti.

1.527.010

6

22

3.000.000

489

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1.520.824

25

5

1.748.948

490

Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş.

1.503.261

10

43

2.745.000

491

Döksan Isıl İşlem A.Ş.

1.500.000

7

25

2.000.000

492

Politeknik Metal San. ve Tic. A.Ş.

1.488.403

18

11

1.780.000

493

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

1.475.843

12

19

1.667.702

494

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

1.475.771

14

19

1.500.000

495

Erikoğlu Emaye Bakır Tel San. A.Ş.

1.445.500

6

18

3.500.000

496

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

1.407.981

8

20

1.750.000

497

Elyaf Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

1.404.555

15

31

2.000.000

498

Gürdesan Gemi Makine San. ve Tic. A.Ş.

1.378.992

8

35

2.000.000

499

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

1.378.505

1

12

1.641.545

500

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

1.371.900

13

27

2.000.000

NOT: Boş hücreler KAP verilerinden alınmış firmalara veya veri açıklamak istemeyen firmalara aittir.
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2019 AR-GE 250 / LİSTELER
2019 YILI İÇERİSİNDE AR-GE MERKEZİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE SAYISINA GÖRE İLK 100
SIRA

YÜRÜTÜLEN
PROJE SAYISI

SIRA

ŞİRKET

YÜRÜTÜLEN
PROJE SAYISI

1

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

620

51

Estaş Eksantirik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2

Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.

352

52

Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

41

3

Deva Holding A.Ş.

265

53

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

40

41

4

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

147

54

PETKİM- Petrokimya Holding A.Ş.

40

5

Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

130

55

Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

39

6

Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş.

113

56

Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.

39

7

Hidromek Hidrolik ve Mekanik İml. San. ve Tic. A.Ş.

113

57

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

38

8

Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAİ)

111

58

Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

38

9

Argis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

103

59

Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

38

10

Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

95

60

Toyotetsu Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş.

37

11

Mercedes Benz Türk A.Ş.

89

61

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)

36

12

Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

88

62

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.

36

13

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

81

63

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

36

14

Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

81

64

Logo Yazılım San. ve Tic A.Ş.

34

15

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

80

65

Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş

34

16

Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

79

66

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

34

17

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

74

67

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.

33

18

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

74

68

Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.

33

19

CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş.

74

69

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

32

20

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

74

70

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

32

21

Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş

74

71

Pharmactive İlaç San. ve Tic.A.Ş.

32

70

72

Barkom Grup Sondaj Makine ve Ekipmanları San. Tic. A.Ş.

32

69

73

Aydınlar Yedek Parça San. ve Ticaret A.Ş.

32

68

74

Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş.

31

66

75

Yüksel Tohum Tarım San. ve Tic. A.Ş.

31

76

Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

31

22
23
24
25

Durmazlar Makine San. ve Tic. A.Ş.
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş.
İsminin Açıklanmasını İstemiyor
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Tic. A.Ş.

26

Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

65

27

Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Paz. Tic. A.Ş

63

77

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

31

78

Tosçelik Profil ve Saç End. A.Ş.

31

28

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

62

29

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş

61

79

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

31

80

Ege Kimya San. ve Tic.A.Ş.

30

30

Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

58

31

Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

57

81

Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş.

29

56

82

Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve .Tic. A.Ş.

29

55

83

Technocast Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

29

53

84

Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

29

52

85

BSH (Bosch/Siemens) Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

28

50

86

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş

28

48

87

Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.

28

48

88

Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

28

47

89

Datakom Elektronik Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

28

46

90

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

28

45

91

Siemens Türkiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

27

45

92

Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hiz. A.Ş.

27

93

Hema Endüstri A.Ş.

27

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.
Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.
İsminin Açıklanmasını İstemiyor
Netaş Telekomünikasyon A.Ş
İsminin Açıklanmasını İstemiyor
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Seranit Granit Seramik San ve Tic. A.Ş.
Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş
İsminin Açıklanmasını İstemiyor
Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

43

Çilek Mobilya San. ve Paz. Tic. A.Ş.

45

44

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)

44

94

Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

27

Savronik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

27
27

45

Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş.

44

95

46

TYH Uluslararası Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş.

44

96

Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.

43

97

Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.

27

98

Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. ve Tic. A.Ş.

27

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

26

Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

26

47

40

ŞİRKET

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

48

Organik Kimya San.ve Tic. A.Ş.

42

49

Norm Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş.

42

99

50

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş

41

100

2019 YILI İÇERİSİNDE AR-GE MERKEZİNDE ÇALIŞAN LİSANS
VE LİSANSÜSTÜ PERSONEL SAYISINA GÖRE İLK 50
SIRA

ŞİRKET

PERSONEL
SAYISI

2019 YILI İÇERİSİNDE AR-GE’DE ÇALIŞAN KADIN
PERSONEL SAYISINA GÖRE İLK 50
SIRA

ŞİRKET

PERSONEL
SAYISI

1

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3947

1

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

979

2

Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAİ)

2871

2

Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAİ)

636
405

3

Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

1248

3

Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

4

Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

1105

4

Logo Yazılım San. ve Tic A.Ş.

334

5

Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş.

1065

5

Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

320

6

Netaş Telekomünikasyon A.Ş

893

6

Netaş Telekomünikasyon A.Ş

309

7

Logo Yazılım San. ve Tic A.Ş.

787

7

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

294

8

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

727

8

Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş.

272

9

Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.

687

9

Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.

193

10

Mercedes Benz Türk A.Ş.

596

10

Siemens Türkiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

150

11

Siemens Türkiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

583

11

Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Paz. Tic. A.Ş

135

12

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)

542

12

Deva Holding A.Ş.

120

13

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

535

13

Mercedes Benz Türk A.Ş.

113

14

Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Paz. Tic. A.Ş

373

14

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

105

15

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.

323

15

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)

97

16

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

300

16

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

90
82

17

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş

272

17

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

18

MAN Türkiye A.Ş.

205

18

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.

77

19

Deva Holding A.Ş.

177

19

Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

75

20

Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

172

20

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

68

21

Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizm. San. ve Dış Tic. A.Ş.

162

21

TYH Uluslararası Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş.

66

22

Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

160

22

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

66

23

Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş

154

23

Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

65

24

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

150

24

Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

61

25

Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hiz. A.Ş.

146

25

BSH (Bosch/Siemens) Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

61

26

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

146

26

Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

60

27

Adesso Turkey Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.

137

27

Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

58

28

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.

131

28

Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hiz. A.Ş.

56

29

Vestel Savunma Sanayi A.Ş.

129

29

Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizm. San. ve Dış Tic. A.Ş.

56

30

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

128

30

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş.

53

31

Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş.

126

31

Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş

53

32

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Tekn. Yazılım Elkt. Tic. A.Ş.

122

32

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

52

33

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

114

33

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

52

34

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

111

34

Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

50
48

35

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

110

35

Akar Tekstil Gıda ve Turizm San. ve Tic. A.Ş.

36

Durmazlar Makine San. ve Tic. A.Ş.

105

36

Asseco See Bilişim Teknolojileri A.Ş.

48

37

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

103

37

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Tekn. Yazılım Elkt. Tic. A.Ş.

46

38

Hidromek Hidrolik ve Mekanik İml. San. ve Tic. A.Ş.

101

38

SİSOFT Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd. Şti

45

39

Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş

101

39

MAN Türkiye A.Ş.

43

40

Marelli Mako Turkey Elektrik San ve Tic. A.Ş.

97

40

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

42

41

Bozankaya Otomotiv Makine İmalat İthalat ve İhracat A.Ş.

97

41

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)

41

42

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.

97

42

Vestel Savunma Sanayi A.Ş.

39

43

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

94

43

Organik Kimya San.ve Tic. A.Ş.

36

44

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

94

44

Argis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

35

45

Farplas Otomotiv A.Ş.

91

45

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

35

46

Savronik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

87

46

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.

35

47

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A. Ş.

86

47

Eti Maden İşletmeleri Genel Md.

35

48

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

81

48

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.

35

49

BSH (Bosch/Siemens) Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

80

49

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

33

50

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

80

50

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.

32

41

2019 AR-GE 250 / LİSTELER
2019 YILI İÇERİSİNDE AR-GE MERKEZİNDE
ALINAN PATENT SAYISINA GÖRE İLK 50
SIRA

ŞİRKET

2019 YILI İÇERİSİNDE AR-GE MERKEZİNDE
ALINAN TASARIM TESCİL SAYISINA GÖRE İLK 50

ALINAN PATENT
SAYISI

SIRA

ŞİRKET

TASARIM TESCİL
SAYISI

1

Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

142

1

Bursalı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

259

2

Netaş Telekomünikasyon A.Ş

36

2

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

161

3

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

33

3

Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş.

81

4

Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.

32

4

Çilek Mobilya San. ve Paz. Tic. A.Ş.

60
58

5

BSH (Bosch/Siemens) Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

25

5

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.

6

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

25

6

Seranit Granit Seramik San ve Tic. A.Ş.

47

7

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

23

7

Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş.

45

8

Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş

23

8

AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

40

9

MAN Türkiye A.Ş.

16

9

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

38

10

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

15

10

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.

35

11

Estaş Eksantirik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

15

11

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

27

12

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş

14

12

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

26

13

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

13

13

Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş.

20

14

Durmazlar Makine San. ve Tic. A.Ş.

12

14

Kilim Mobilya A. Ş.

20
16

15

Yüksel Tohum Tarım San. ve Tic. A.Ş.

12

15

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

16

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

11

16

Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

15

17

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

10

17

Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.

13

18

Hema Endüstri A.Ş.

8

18

Arven İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

13

19

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

8

19

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

12

20

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

8

20

Akyürek Kardeşler Tarım Ürün. Mak. Taş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

12

21

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

7

21

Argis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

12

22

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

7

22

Doğtaş Kelebek Mobilya San.ve Tic. A.Ş.

12

23

Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.

7

23

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

11

24

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

7

24

De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.

10

25

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

6

25

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

10

26

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.

6

26

Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.

10

27

Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

6

27

Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

10

28

Arven İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5

28

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

9

29

Seranit Granit Seramik San ve Tic. A.Ş.

5

29

Alapala Makina Gıda San. ve Tic. A.Ş.

9

30

Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

5

30

Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

9

31

Turaş Gaz Armatürleri San. ve Tic. A.Ş.

5

31

Numaş Nurettin Usta Mobilya İmalat San. A.Ş.

9

32

Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAİ)

4

32

Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.

7

33

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)

4

33

Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

7

34

Token Finansal Teknolojiler A.Ş.

4

34

Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.

7

35

Alapala Makina Gıda San. ve Tic. A.Ş.

4

35

Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

6

36

Aygaz A.Ş.

4

36

Aygaz A.Ş.

6

37

Akyapak Uluslararası Dış Tic. Makina San. ve Tic. A.Ş.

4

37

Nero Endüstri Savunma Sanayi A.Ş.

6

38

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

3

38

Technocast Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

6

39

Organik Kimya San.ve Tic. A.Ş.

3

39

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

6

40

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.

3

40

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

6

41

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

3

41

Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş.

5

42

Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

3

42

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5

43

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

3

43

Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş

5

44

Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.

3

44

TYH Uluslararası Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş.

5

45

Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.

3

45

Aster Global Paz.ve Dış Tic. A.Ş.

5

46

Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş.

3

46

Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

4

47

Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş.

3

47

Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.

4

48

Aes Elektronik Makine San. ve Tic. A.Ş.

3

48

Farplas Otomotiv A.Ş.

4

49

Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş.

2

49

Bozankaya Otomotiv Makine İmalat İthalat ve İhracat A.Ş.

4

50

Mercedes Benz Türk A.Ş.

2

50

Gemak Gıda Endüstri Makineleri ve Tic. A.Ş.

4
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ŞİRKET

2019 YILI İÇERİSİNDE AR-GE MERKEZİNDE
ALINAN FAYDALI MODEL SAYISINA GÖRE İLK 50

ALINAN MARKA
SAYISI

SIRA

ŞİRKET

FAYDALI MODEL
SAYISI

1

Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş.

46

1

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

14

2

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

36

2

Estaş Eksantirik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

10

3

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

33

3

Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.

9

4

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

31

4

Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.

5

5

Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

31

5

De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.

5

6

Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.

31

6

Kayhan Ertuğrul Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4

7

Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.

30

7

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4

8

Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.

29

8

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.

3

9

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

24

9

Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş.

3

10

Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

24

10

Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş.

3

11

Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

21

11

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

2

12

Deva Holding A.Ş.

21

12

Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

2

13

AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

20

13

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

2

14

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

19

14

Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.

2

15

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

19

15

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

2

16

Logo Yazılım San. ve Tic A.Ş.

18

16

Elyaf Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

2

17

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

16

17

Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

2

18

Pharmactive İlaç San. ve Tic.A.Ş.

16

18

Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş.

2

19

Gökler Mobilya Medikal ve Sağlık Hiz. Gıda Maddeleri İnşaat
Nakliye İmalat Montaj Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.

2

20

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2

21

As Çelik Döküm İşleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2

22

Netaş Telekomünikasyon A.Ş

1

23

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1

24

Hema Endüstri A.Ş.

1

25

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.

1

26

Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAİ)

1

27

Alapala Makina Gıda San. ve Tic. A.Ş.

1

28

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

1

29

Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

1

30

Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.

1

31

Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş.

1

32

CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş.

1

33

Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

1

34

Asos Proses Makine San.ve Tic. A.Ş.

1

35

Universal Yazılım A.Ş.

1

36

Volkan İtfaiye Araçları San. ve Tic. A.Ş.

1

37

Karcan Kesici Takım San. ve Tic. AŞ

1

38

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1

39

Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

1

40

Çilek Mobilya San. ve Paz. Tic. A.Ş.

1

41

Ustaoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

1

42

Kale Kimya Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.

1

43

Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve .Tic. A.Ş.

1

44

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

1

45

Endoks Enerji Dağıtım Sistemleri San. İth. İhr. Ltd. Şti.

1

46

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

1

47

Mert Yazılım Bilgisayar Elektronik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

1

48

Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

1

49

Norm Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1

50

Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş.

1

19

Sunar Mısır Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.

15

20

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.

13

21

Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

12

22

Aygaz A.Ş.

12

23

Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.

12

24

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

11

25

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

10

26

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş.

10

27

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

10

28

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

9

29

Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

9

30

Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş.

9

31

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

8

32

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

8

33

Netaş Telekomünikasyon A.Ş

8

34

Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.

8

35

İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş.

8

36

Nero Endüstri Savunma Sanayi A.Ş.

7

37

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

7

38

Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

7

39

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

7

40

Tat Gıda Sanayi A.Ş.

7

41

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.

6

42

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

6

43

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.

6

44

Beta Kimya San. ve Tic. A.Ş.

6

45

Bursalı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

5

46

Argis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5

47

İsminin Açıklanmasını İstemiyor

5

48

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

5

49

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

5

50

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Tic. A.Ş.

5
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AR-GE’NİN ORGANİZE EKOSİSTEMLERİ:
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
Türkiye’nin her şeyden önce orta düzeydeki milli gelir sarmalından çıkarak daha
yüksek milli gelir noktasına ulaşmasına katkı sağlayan Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri, Ar-Ge ve inovasyonun teknolojik ürüne dönüştürülmesi noktasında
stratejik öneme sahiptir.
AR-GE FAALIYETLERI, ülkelerin ekonomik
kalkınması için ürettiği katma değer ve küresel
rekabette önemli bir yere sahiptir. Gelişen ve değişen
teknoloji ile küreselleşmenin etkisi, uluslararası
ticaretin artması, ekonomik gelişim ve üretim
süreçleri; Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik, rekabet,
yenilikçilik ve teknoloji gibi kavramların önemini
artırmıştır.
FARUK İNALTEKİN
Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Derneği Başkanı

Büyüme ve kalkınmanın sürdürülebilir olması
noktasında Ar-Ge ve inovasyonun teknolojik ürüne
dönüştürülmesi, elzem bir konu haline gelmiştir.
Ar-Ge ve inovasyon ışığı altında yüksek katma de
ğerli ürünleri geliştirmemiz, teknoloji içeren ürünleri
kendi imkânlarımızla üretmemiz ve bunları pazara
çıkartarak değere dönüştürmemiz; hem teknolojik
hem de ekonomik anlamda özgürlük için gereklidir.
Bu hedeflere ulaşabilmemiz için üreticilerin,
geliştiricilerin; sektör ve toplum ihtiyaçlarını
iyi analiz etmesi, arz talep dengesini öngörmesi
ve çıktılarını ürünleştirerek markalaştırması
gerekmektedir. Hayatımızın her alanına giren Ar-Ge
ve inovasyon kültürü, ülkelerin gelecek vizyonlarını
belirlememizde önemli bir rol oynamaktadır.
Teknoparkların en önemli üstünlüğü teknoloji
tabanlı girişimcilerin, Ar-Ge içeren projelerin
toplandığı bir ortam yaratması ve ekonomiye sağladığı
katkıdır.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) diğer
adıyla Teknoparklar; kamu, üniversite ve sanayi
kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma,
geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri,
bilimsel veya endüstriyel araştırmaların yapılmasına
olanak sağlayan, katma değerli ürünlerin ortaya

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Temmuz
2020 verilerine göre Türkiye’de ilan edilen bölge
sayısı 84’e ulaşmıştır. Bu bölgelerden 70 tanesi
faaliyetlerini aktif olarak sürdürürken 14 adetinin
ise alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Teknoloji
Geliştirme Bölgelerindeki toplam firma sayısı 5.854’ü
aşarken bu firmalardaki toplam istihdam sayısı ise 60
bin 032’yi bulmuştur. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri;
her geçen yıl biraz daha büyüyerek ülke ekonomisine
destek olmaya devam etmektedir. Nihai amacımız
kamu-üniversite-sanayi iş birliğine önem veren, yüksek
teknoloji ve yüksek katma değeri hedefleyerek ivme
kazandırmak, dünya çapında Ar-Ge tabanlı teknoloji
üreten firmalarımızın sayısını ve görünürlüğünü daha da
artırarak uluslararası rekabette ön plana çıkmaktır.
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ve gelişmiş ülkeler ile aramızdaki açığın daha hızlı
çıkartıldığı, akademik, ekonomik ve sosyal yapının
kapatılmasıdır.
bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme
Üstlendiğimiz rolün büyüklüğünün bilincinde
ekosistemleridir. Ar-Ge ve yenilik fikirlerini, üretimin
olarak; iş birliklerinin gelişmesi, girişimcilerin küresel
en önemli girdilerinden birisi haline getirerek
pazarlara açılması ve Türkiye’ye küresel rekabette
teknoloji tabanlı girişimciliğin desteklendiği ve
büyümeyi getirecek her türlü katma değeri sağlamak
geliştirildiği bu ekosistemde sunulan fırsatlar
üzere çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimiz
ile ülkemize sağlanan katma değer yadsınamaz
neticesinde ülkemizin, 2023 vizyonunda yer alan
düzeydedir.
hedeflere ulaşmasına katkı sağlıyoruz.
Sanayicileri, akademisyenleri, araştırmacıları
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; bulundukları
ve girişimcileri aynı çatı altında toplayarak Ar-Ge
bölgelerde, girişimciler, sanayiciler, üniversiteler,
ve inovasyon üretim sürecinde sağladığı ekonomik
araştırma kurumları gibi farklı teknoloji paydaşlarını
avantajlar, nitelikli insan gücüne yakınlığı,
bir araya getirerek onlara çeşitli teşvik mekanizmaları
ürünlerin yerelde ve globalde ticarileşmelerine
ile nitelikli fiziksel altyapı ve katma değerli hizmetler
verdiği destekler ile Türkiye’nin her şeyden
sunan ekosistemler yaratmakta,
önce orta düzeydeki milli gelir
paydaşlarını ileri teknoloji
sarmalından çıkarak daha yüksek
üretimine teşvik etmekte ve
milli gelir noktasına ulaşmasına
Ar-Ge ve inovasyon
uluslararası rekabet gücünün
katkı sağlayan Teknoloji Geliştirme
ışığı altında yüksek
artmasına katkı sağlamaktadır.
Bölgeleri Ar-Ge ve inovasyonun
katma değerli ürünleri
teknolojik ürüne dönüştürülmesi
Teknoloji konusundaki
noktasında stratejik öneme
geliştirmemiz,
duyarlılığı artırıyoruz
sahiptir. Bu bölgeler girişimcilerin
teknoloji içeren
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
iş fikrinden başlayarak ürünleşme,
Derneği de; Türkiye’de yer
ticarileşme ve uluslararasılaşmaya
ürünleri kendi
alan Teknoloji Geliştirme
kadar giden süreçte üretilen
imkânlarımızla
Bölgeleri arasında bilgi ve
teknolojinin potansiyelini, kalitesini
ve işlevselliğini artırmak için
üretmemiz ve bunları deneyim paylaşımı için ortak
bir platform oluşturarak, Ar-Ge
girişimcilerin ihtiyaçlarına göre
pazara çıkartarak
ekosistemindeki paydaşlarla iş
değişen yoğunlukta olmak üzere
birlikleri kurarak bu ekosistemin
kuluçka, altyapı, mentörlük, eğitim,
değere
gelişimini desteklemektedir.
iş geliştirme, sürekli danışmanlık,
dönüştürmemiz; hem
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
fikri ve sınai koruma, ticarileşme
işletimi ve yönetimi konusunda
ve globalleştirme gibi birçok destek
teknolojik hem de
standartları belirlemek,
hizmeti sunmaktadır.
ekonomik anlamda
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin
özgürlük için
performanslarını artırmak amaçlı
Teşvik mekanizmaları her geçen
etki değerlendirme konusunda
gün artıyor
gereklidir.
kriterler geliştirmek, ülkemizde
Türkiye’de ilk olarak 2000’lerin
Ar-Ge yatırımı ve teknoloji
başında ortaya çıkan teknoparklar;
politikalarının belirlenmesi ve uygulanması
tarihsel perspektifine baktığımızda bilgi üretimini
konusunda görüş ve öneriler paylaşarak üyeler
bir bütün olarak sağlayan en güçlü yapılar olarak
arasında bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamaktadır.
karşımıza çıkmaktadır. Bu yapılar, yarattığı ekosistem
Kamu, sanayi ve üniversiteler arasında iş birliğini
ile yerli ve milli üretime katkı sağlamaktadır.
güçlendirmek ve toplumun teknoloji konusunda
Dijital dönüşümün merkezi haline gelen Teknoloji
duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmalar da
Geliştirme Bölgeleri, birçok alandaki firmanın rekabet
yapmakta, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin
edebilirliğini artırmak ve güçlendirmek amacıyla
gelişimini destekleyici toplantı, seminer ve çalıştaylar
bilim ve teknoloji alanında sunduğu katkılar da
düzenleyerek üyelerini bilgilendirmekte, ulusal ve
yadsınamaz düzeydedir.
uluslararası projelerde yer alarak araştırma gezileri
Ar-Ge kültürü, çok kısa sürede oluşturuve yarışmalar düzenlenmesi için organizasyonlar
labilecek bir bilinç olmamasına rağmen ülkemizin
yapmaktadır.
son 15 yılda bu yönde kat ettiği aşama umut verici
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği; dünya
düzeydedir. Bağlı bulunduğumuz T.C. Sanayi ve
çapında yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgelerini aynı
Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere T.C. Ticaret
çatı altında buluşturan Uluslararası Teknoparklar
Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları
Birliği’nin (IASP) partnerleri arasında yer almaktadır.
gibi Türkiye’de birçok teşvik mekanizması mevcuttur
Ar-Ge sektörüne katma değer sağlama misyonu
ve bu mekanizmalara gün geçtikçe yenileri
edinen ve kıymetli enstrümanlardan biri olan Ar-Ge
eklenmektedir. Sağlanan bu desteklerin temel amacı
250 Araştırmasını gerçekleştiren ve bu yayına katkı
Ar-Ge konusunda farkındalık yaratılması, Ar-Ge
sağlayan herkese de teşekkürlerimi sunuyorum.
ile birlikte iş birliği kültürünün yaygınlaştırılması
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TEKNOLOJİ ÜSLERİNİN İHRACATI
5 MİLYAR DOLARI AŞTI
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Son 20 yılda yapılan Ar-Ge yatırımları ile Türkiye dünyada adından söz ettirir bir
konuma geldi. Bu başarıda teknoloji üssü olarak tanımlanan teknoparkların payı
da azımsanmayacak düzeye ulaştı. Türkiye’de teknoparklarda yaklaşık 6 bin
firma faaliyet gösteriyor. Söz konusu teknoparklar üzerinden 2019 yılında
gerçekleşen ihracat rakamı ise 5 milyar dolara ulaşmış durumda.
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ÜLKELERI KÜRESEL rekabette öne çıkaran
unsurlar tarih boyunca farklılıklar gösteriyor.
Son 20 yıldan itibaren, Ar-Ge ve yeniliğe yapılan
yatırımların daha da önemli olduğu açığa çıkmış
durumda. Özgün fikirleri olan, Ar-Ge’sini yapan ve
inovatif ürünü piyasaya sunan yenilikçi girişimler,
bu dönemin kazananları olmaya başladı. Artık
başarmak için teknolojiyi sadece kullanmak
yetmiyor, teknolojiyi üretmekte
gerekiyor. Teknolojiyi üretmek içinse,
iyi işleyen bir yenilik ekosistemine
gereksinim duyuluyor. Türkiye’nin
milli teknoloji hamlesi ile de bu
ekosistem oluşturulmuş durumda. Bu
ekosistemin önemli oyuncularından
biri olan teknoparklar fikirden
ürüne, üründen pazara tüm süreçleri
kapsayacak şekilde yapılanmış
durumda.

Yapılan ihracatın çarpan etkisi ile zamanla
katlanarak artacağı kaydediliyor. Türkiye’de çıkan
yeni markaların küresel piyasalarda kendine önemli
yerler edineceğine dair güçlü işaretler gelmeye
başladı. Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji
Stratejisin’de de bu alanda hedefler göze çarpıyor.
Türkiye’nin Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi
olan ilk 2 bin 500 firma içerisine ülkemizden 23
firmayı katması bekleniyor. Yıkıcı
teknoloji alanlarında da, küresel
ölçekte marka olacak en az 23
akıllı ürünün geliştirilmesi ve
piyasalara sunulması hedefleniyor.

TÜRKİYE’DEKİ
TEKNOPARK
SAYISI

85

Hikaye 1980’lerde başladı
Türkiye’nin teknokent kurma
çalışmaları 1980’lerde başlıyor. Bu
çalışmalar neticesinde 1990’da,
KOSGEB ile üniversitelerin iş birliği
çerçevesinde teknokentlerin ilk
adımı olarak TEKMER’ler (Teknoloji
Merkezleri) kurulmaya başlanmış.
Teknokentler ile ilgili yasal çerçeve
ise, 2001 yılında 4691 sayılı yasanın
yürürlüğe girmesi ile oluşturulmuş.
4691 sayılı yasa teknokent kavramı
yerine “Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri” kavramını kullanmakta.
Mevcut durumda 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiş. 85
teknokentin 70 tanesi şu an için faaliyette, diğerleri
geliştirme aşamasında bulunuyor.

TEKNOPARK
BULUNAN İL
SAYISI

56

Teknoparklara devlet desteği 1 milyar lirayı aştı
Devlet, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine vergisel
avantajların yanı sıra, altyapı, idare binası ve
kuluçka merkezi gibi yatırımları için hibeler veriyor.
Bu kapsamda bu desteklerin tutarı 1 milyar lirayı
aşmış durumda. Teknoparklarda yer alan firmalar
mentörlük, iş eşleştirmeleri, ticarileşme ve ihracat
desteklerinden de faydalanıyor.

TEKNOPARKLARIN UNICORN HEDEFİ
Dünyada girişim seviyesinde 1 milyar doların
üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere “Unicorn”
denilirken dünyada bu tarz tanımlanan şirket sayısının
400’ün üzerinde olduğu görülüyor. Türkiye’den de
bu tarz özgün, yenilikçi, fark oluşturan şirketlerin
çıkmasının teknoparkların çalışmalarına bağlı olduğu
kaydedilirken bu anlamda teknoparkların 2023 yılına
kadar 10 Unicorn çıkarması hedefleniyor.
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2023’e kadar en az 10 Unicorn
hedefi
Dünyada girişim seviyesinde
1 milyar doların üzerinde
değerlemeye ulaşan şirketlere
“Unicorn” deniliyor. Dünyada
üzerinde bu tarz tanımlanan
şirket sayısı 400’ün üzerinde.

Türkiye’den de bu tarz özgün, yenilikçi, fark
oluşturan şirketlerin çıkması teknoparkların
çalışmalarına bağlı olduğu belirtiliyor. Bu anlamda
teknoparkların 2023 yılına kadar 10 Unicorn
çıkarması hedefleniyor.

FİRMALARIN SEKTÖREL DAĞILIMI

Teknopark kurulan şehir sayısı 56’ya ulaştı
Teknopark sayısı her geçen gün hızla artıyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere şu ana
kadar 56 şehirde teknoparklar açıldı. İstanbul’da 11,
Ankara’da 10, Kocaeli’nde 5, İzmir’de 4, Konya’da 2,
Gaziantep’te 2, Antalya’da 2, Mersin’de 2, Hatay’da
2 ve Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Isparta,
Eskişehir,Bilecik, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ,
Sivas, Diyarbakır, Sakarya, Tokat , Bolu, Samsun,
Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş,
Tekirdağ, Van, Kütahya, Çorum, Manisa, Niğde,
Burdur, Yozgat, Kırıkkale, Balıkesir, Karaman,
Muğla, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Batman,
Osmaniye, Zonguldak, Karabük, Nevşehir,
Kastamonu, Kırklareli, Çankırı, Giresun ve
Rize’de de 1’er adet teknopark kuruldu.

Yazılım

% 37

Bilgisayar ve iletişim teknolojileri

% 17

Elektronik

%8

Makine ve teçhizat imalatı
Medikal, enerji, kimya, gıda, savunma, otomotiv

%6
% 32

Yazılım ana sektörlerin başında
Haziran 2020 itibariyle; faaliyette olan
teknokentlerde Ar-Ge çalışmalarını yürüten
firmaların sayısı 5 bin 846’a ulaşmış durumda. Bu
firmaların yüzde 37’si yazılım sektöründe, yüzde
17’si bilgisayar ve iletişim teknolojileri sektöründe,
yüzde 8’i elektronik ve yüzde 6’sı makina ve teçhizat
imalatı alanlarında faaliyet göstermekte. Ayrıca
medikal, enerji, kimya,
gıda, savunma, otomotiv
gibi bir çok sektörden
firmalar bölgelerde Ar-Ge
faaliyetleri kapsamında
yer alıyor. Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinde,
2020 yılı Haziran ayı
itibariyle toplam 58 bin
922 personele istihdam
sağlanmış. Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinde
tamamlanan Ar-Ge
proje sayısı 36 bin 535
adete ulaşmış durumda.
Faaliyete geçen Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinde
bulunan şirketlerin,
Amerika Birleşik
Devletleri başta olmak
üzere, Japonya, İsrail,
İngiltere ve Almanya gibi
dünyanın en gelişmiş
ülkelerine yapmış
oldukları teknolojik ürün
ihracatı 2020 Haziran
ayı itibariyle yaklaşık 5,1
milyar dolara ulaştığı görülüyor. Yabancı sermaye
açısından baktığımızda; Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinde toplam 312 yabancı/yabancı ortaklı
firma yer alıyor. Bölgelerde faaliyet gösteren firmalar
tarafından tescil ettirilen patent sayısı bin 182,
başvuru süreci devam eden patent sayısı ise 2 bin
718.
Mevcut teknoloji geliştirme bölgelerinin büyük
bölümü üniversite odaklı teknoparklardan oluşuyor.
Ancak organize sanayi bölgelerinde kurulmuş
teknoparklara ek olarak, özellikle Anadolu
kentlerinde olmak üzere, ildeki önemli kamu ve
sanayi kurum ve kuruluşların üniversiteler ile iş
birliğinde, ilin genelini temsilen teknoparklar da
mevcut.

YABANCI /
YABANCI
ORTAKLI FİRMA
SAYISI

318

AKADEMİSYEN
ORTAKLI FİRMA
SAYISI

1187
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2019 AR-GE 250 / TEKNOPARKLAR
BILKENT CYBERPARK
Genel Müdürü: Faruk İnaltekin
Bölgedeki Toplam Firma Sayısı: .............................................................................. 248
Bölgedeki Firmaların 2019 yılı Toplam İstihdam Sayısı: ........................ ~ 4000
Bölgedeki Firmaların 2019 Yılı Toplam Cirosu: .......................... ~ 1.5 milyar TL
Bölgedeki Firmaların 2019 Yılı Toplam İhracatı: ................. ~ 60 milyon dolar
Bölgedeki Firmaların Sahip Olduğu Patent Sayısı: Başvuru: 269 Tescil: 165
Teknoparkın Web Sitesi: www.cyberpark.com.tr
Teknoparkın Sosyal Medya Hesapları:
www.twitter.com/CyberparkTGB
www.instagram.com/bilkentcyberpark
www.linkedin.com/company/bilkent-cyberpark
www.facebook.com/cyberparktgb/
www.youtube.com/BilkentCyberpark

FARUK İNALTEKİN
Genel Müdür

ULUSLARARASI
TEKNOPARKLAR
BIRLIĞI’NDEN
TÜRKIYE’YE
BIRINCILIK GETIREN
TEK TEKNOPARK
OLAN BILKENT
CYBERPARK,
TEKNOLOJI TABANLI
ŞIRKETLERE VE
GIRIŞIMCILERE
SÜREKLI OLARAK
BÜYÜME FIRSATLARI
SUNARAK, ONLARI
IHTIYAÇLARI VE
SEKTÖREL
DINAMIKLERIN
GETIRDIĞI
YENILIKLER
DOĞRULTUSUNDA
HEM YERELDE HEM
DE GLOBALDE
DESTEKLIYOR.
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TÜRKİYE’NİN İLK VAKIF ÜNİVERSİTESİ
TEKNOKENTİ: BİLKENT CYBERPARK
Bilkent CYBERPARK, Bilkent Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden
Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Holding tarafından 2002 yılında kurulmuş
olup Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi teknokentidir. Bilkent CYBERPARK,
çeşitli sektörlerde alanında lider 250’ye yakın ileri teknoloji firması, beş araştırma merkezi, 4 bine yakın Ar-Ge personeli ve 115 bin metrekare kapalı alanı ile teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminde önemli bir yere sahip olup,
teknopark hizmetleri konusunda sadece Türkiye’de değil, dünyada örnek
gösterilen bir marka haline gelmiştir. Uluslararası Teknoparklar Birliği’nden
(IASP) Türkiye’ye birincilik getiren tek teknopark olmasının yanı sıra ulusal
ve uluslararası ödülleriyle ilham kaynağı olan Bilkent CYBERPARK, bu misyonun bir parçası olarak teknoloji tabanlı şirketlere ve girişimcilere sürekli
olarak büyüme fırsatları sunarak, onları ihtiyaçları ve sektörel dinamiklerin
getirdiği yenilikler doğrultusunda hem yerelde hem de globalde desteklemektedir.
Bilkent CYBERPARK; fikir aşamasındaki girişimciler için ücretsiz danışmanlık hizmeti “Online Girişimcilik Danışmanlık Programı”, erken aşamadaki girişimcilere, alanlarında uzman mentorların katkısıyla destek verildiği
online program, “Mentorum Benimle”, girişimcilik ekosistemine dair bilgilerin video içerikler halinde yayınlandığı “Online Girişimcilik Kiti”, sektör
uzmanlarının katılımıyla canlı olarak yayınlanan “Online Etkinlikler Serisi”,
B2B odaklı iş birliği görüşmelerin sağlandığı “CYBER 1E1” programı ve girişimcilerle teknoloji transferi uzmanlarını bir araya getiren Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) ile yürüttüğü birçok projeyi günümüzde yaşanan pandemi sürecinden dolayı online ortama taşıyarak mesafeleri
ortadan kaldırıyor. Bilkent CYBERPARK, katma değerli hizmetleri aracılığıyla ekosisteme ve girişimcilere destek olmaya ve yeni çözümler sunmaya
devam etmektedir.

DOKUZ EYLÜL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ – DEPARK A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Nükhet Hotar
Genel Müdür: Osman Başbuğ
Bölgedeki Toplam Firma Sayısı: ............................................................................... 103
Bölgedeki Firmaların 2019 Yılı Toplam İstihdam Sayısı: ........................... 1.511
Bölgedeki Firmaların 2019 Yılı Toplam Cirosu: .......................... 142.183.825 TL
Bölgedeki Firmaların 2019 Yılı Toplam İhracatı: ............................. 8.498.655 $
Teknoparkın Web Sitesi: www.depark.com www.dokuzeylultto.com
Teknoparkın Sosyal Medya Hesapları:
@deparktgb @dokuzeylultto

DEPARK’TAN
ÖRNEK PROJELER
Bilim dünyamızın saygın markalarından olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğretim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdüren; bölgesel ve
ulusal düzeyde sunduğu kamu hizmetleri ile Türkiye’nin sosyal ve iktisadi
kalkınmasını destekleyen bir yükseköğretim kurumudur. İzmir’in farklı
noktalarında bulunan yerleşkeleriyle kentin ihtiyaç duyduğu alanlarda öncü
bilimsel çalışmalar yürüten kurumumuz, Türkiye’nin ilk sağlık temalı teknoparkına sahip Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) ile üniversite
-sanayi iş birliğinde örnek projeler yürütmektedir.
Ulusal ve uluslararası nitelikte 103 firmaya ev sahipliği yapan DEPARK,
Tınaztepe Yerleşkesindeki Tınaztepe Teknoparkı (TGB-1) ve İnciraltı Sağlık
Yerleşkesindeki Sağlık Teknoparkı (TGB-2) ile Ar-Ge ve inovasyona dayalı
teknolojiler geliştiren paydaşlarına yönelik çözümler sunmaktadır.
Her iki teknoparkta aktif proje sayısı 160’a ulaşmış olup, toplam 142 milyon
TL’lik ciroyu yakalayan firmalarımız, 1511 personel istihdam etmekte; 8 milyon 498 bin dolarlık ihracat ile kent ekonomisine katkı sağlamaktadır.
Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) aracılığıyla akademisyenleri, girişimcileri ve sanayicileri buluşturan üniversitemiz, Bambu Hızlandırma
ve Ön Kuluçka Merkezi sayesinde ön kuluçka ve kuluçka süreçlerindeki proje
ve fikirlerin geliştirilmesini desteklemekte; start-up’lara fırsatlar sunmaktadır.
TGB-1’de IoT, yazılım, bilişim, otomotiv teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, lojistik ve ulaştırma teknolojileri, nanoteknoloji, makine ve otomasyon alanlarında; TGB-2 bünyesinde ise tıbbı cihazlar, biyoteknoloji, biyomalzeme ve nanoteknoloji, translasyonel tıp, biyo tasarım ve sağlık bilişimi
alanlarındaki firmalar faaliyet göstermektedir.
DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve 60 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile DEPARK ekosistemi desteklenirken; lisansüstü programlar sayesinde
iş dünyasına yönelik nitelikli iş gücü arayışında formüller üretilmektedir.
Kentin gelişme aksı içinde yer alan yerleşkeleri sayesinde ulaşım noktasında avantajlar sunan DEPARK, teknoloji bölgelerine özel teşvik mekanizmalarından firmaların yararlanmasını sağlamakta paydaşlarımıza pazar
arayışlarında aktif danışmanlık hizmeti vermektedir. DEPARK, önümüzdeki
dönemde de Türkiye’nin milli ve yerli kalkınma hamlesine bağlı olarak ulusal
hedeflerimize uygun çalışmalara öncelik vermeye devam edecektir.

PROF. DR. NÜKHET HOTAR
Yönetim Kurulu Başkanı

PAYDAŞLARINA
PAZAR
ARAYIŞLARINDA
AKTIF DANIŞMANLIK
HIZMETI VEREN
DEPARK,
ÖNÜMÜZDEKI
DÖNEMDE DE
TÜRKIYE’NIN MILLI
VE YERLI KALKINMA
HAMLESINE BAĞLI
OLARAK ULUSAL
HEDEFLERIMIZE
UYGUN
ÇALIŞMALARA
ÖNCELIK VERMEYE
DEVAM EDECEKTIR.

51

2019 AR-GE 250 / TEKNOPARKLAR
ULUTEK TEKNOPARK
Yönetim Kurulu Başkanı: İbrahim Burkay
Genel Müdürü: Prof.Dr. İrfan Karagöz
Bölgedeki Toplam Firma Sayısı: ............................................................................... 139
Bölgedeki Firmaların 2019 yılı Toplam İstihdam Sayısı: .............................. 728
Bölgedeki Firmaların 2019 Yılı Toplam Cirosu: ................... 258.429.755,02 TL
Bölgedeki Firmaların 2019 Yılı Toplam İhracatı: ............... 2.559.424,93 Dolar
Bölgedeki Firmaların Sahip Olduğu Patent Sayısı: ...... Başvuru:64 Tescil:22
Teknoparkın Web Sitesi: www.ulutek.com.tr
Teknoparkın Sosyal Medya Hesapları:
www.facebook.com/ulutekteknopark
www.twitter.com/ulutekteknopark
www.instagram.com/ulutekteknopark/
www.linkedin.com/company/ulutekteknopark

PROF. DR. İRFAN KARAGÖZ
ULUTEK Teknopark Genel Müdürü

GÜNÜMÜZÜN
VAZGEÇILMEZI OLAN
TEKNOLOJIYI DOĞRU
KULLANARAK, AR-GE
VE INOVASYON
ÇALIŞMALARI ILE
BURSA’NIN VE
TÜRKIYE’NIN
GELECEĞINE GIDEN
YOLDA ÜRETILEN
ÖNEMLI PROJELER
VE ÖRNEK
ÇALIŞMALARA IMZA
ATAN ULUTEK
TEKNOPARK,
TÜRKIYE’DE
ALANINDA ÖNCÜ BIR
TEKNOLOJI MERKEZI
OLMA YOLUNDA
EMIN ADIMLARLA
ILERLEMEKTEDIR.
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GELECEK İÇİN İNOVASYON
Türkiye’nin 17. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak 2005 yılında kurulan
Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ULUTEK; yazılım, bilişim,
makine, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, bilgisayar, elektronik, enerji, gıda
ve çevre sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların araştırma sahası olarak
hizmet vermektedir. Etkin bir üniversite-sanayi iş birliği içinde, yüksek teknoloji kullanarak katma değeri yüksek ürünler geliştirip, bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan ULUTEK, ofisleri, toplantı salonları ve sosyal alanları ile 17 bin 500 metrekare kapalı alanda 7/24 çalışan
bir bölgedir.
Hizmet alanını yaklaşık 480 dönüme yükselterek, Bursa’nın Ar-Ge üssü
olma konumunu güçlendirmeyi hedefleyen ULUTEK Teknopark’ın, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yerli otomobil fabrikasını Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulmasından ötürü, stratejik önemi daha
da artmıştır. Yerli otomobil üretim sürecinde de, Bursa’da yerleşik firmalarla
yakın temas kurulacak olup, ULUTEK’te yer alan Ar-Ge, yazılım ve tasarım
alanlarında faaliyet gösteren firmalara da iş birliği fırsatı sunacaktır.
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de teknoloji merkezleri
ve bünyelerinde hizmet veren firmaların faaliyetlerini aralıksız sürdürebilmeleri adına çalışmalarını yürüten ULUTEK Teknopark yönetimi, teknoloji
merkezlerinde çalışanları, firmaları ve ziyaretçileri için tüm sağlık tedbirlerini alarak, dezenfektasyon ve sağlık kontrollerini belirli aralıklarla gerçekleştiriyor. Yanı sıra yine bünyelerinde hizmet veren firmaların faaliyetlerini sürdürmelerine destek olacak belirli süre zarflarında aidat indirimleri yapılması
gibi çalışmalarla firmaların pandemi sürecinin etkilerinden mümkün olan en
iyi şekilde kurtulmalarını sağlamayı amaçlayan faaliyetler yürütülmektedir.
Pandemi süreci ile önemi bir kez daha anlaşılan iş yaşamında dijitalleşmenin yoğun ve etkili bir şekilde kullanıldığı ULUTEK Teknopark’ta, alanında
uzman isimlerin katılımları ve düzenli aralıklarla gerçekleştirilen online eğitim programları ile firmaların iş ve üretim kapasitelerini geliştirerek, iş hayatlarında yeni yol haritaları belirlemeleri amaçlanmaktadır.

BİLİŞİM VADİSİ
Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Habip Asan
Genel Müdür: A. Serdar İbrahimcioğlu
Bölgedeki Toplam Firma Sayısı: ............................................................................... 138
Bölgedeki Firmaların Sahip Olduğu Patent Sayısı: .............................................. 6
Teknoparkın Web Sitesi: www.bilisimvadisi.com.tr
Teknoparkın Sosyal Medya Hesapları: /BilisimVadisiTR

MEGA TEKNOLOJİ KORİDORUNUN KALBİ:
BİLİŞİM VADİSİ
Bilişim Vadisi, ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda 2015 yılında temelleri
atılan bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Yazılım sektöründe birçok Ar-Ge ve kuluçka firmasına ev sahipliği yapmaktadır. Bilişim Vadisi, Milli Teknoloji Hamlesi’nin bilişim ayağında kaldıraç rolü üstlenmektedir.
Sanayinin ihtiyaçlarına çözüm getirmeye odaklanan proje ve iş birlikleri geliştirme misyonuyla, ulusal ve uluslararası öncü üniversitelerin Bilişim Vadisi
ekosistemine entegrasyonunu da ekleyerek Teknoloji ve Eğitim Üssü haline gelmektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün akademik gücünü de bünyesine
katarak İstanbul’dan İzmir’e bir Mega Teknoloji Koridoru oluşturmuş ve bu koridorun kalbinde konumlanmıştır. Bununla beraber yürütücüsü olduğu Türkiye
Açık Kaynak Platformu ile yazılımcı sayısını ve niteliğini yükseltme hedefinde
çalışmaktadır. Kuluçka Merkezi programı girişimcilere, fon kaynaklarına erişim,
projeleri ile ilgili mentörlük, danışmanlık ve eğitim gibi konularda destek olmaktadır.

A. SERDAR İBRAHİMCİOĞLU
Genel Müdür

OSTİM TEKNOPARK
Yönetim Kurulu Başkanı: Orhan Aydın
Genel Müdür: Dr. Derya Çağlar
Bölgedeki Toplam Firma Sayısı: .............................................................................. 100
Bölgedeki Firmaların 2019 yılı Toplam İstihdam Sayısı: ............................... 575
Bölgedeki Firmaların 2019 Yılı Toplam Cirosu: ................... 121.596.825,60 TL
Bölgedeki Firmaların 2019 Yılı Toplam İhracatı: ...................... 4.129.581,38 TL
Teknoparkın Web Sitesi: www.ostimteknopark.com.tr
Teknoparkın Sosyal Medya Hesapları:
www.facebook.com/ostimteknopark
www.twitter.com/ostimteknopark
www.instagram.com/ostimteknopark
linkedin.com/in/ostim-teknopark-a65514b3

ÜNİVERSİTE VE SANAYİYİ BİRLEŞTİRME FIRSATI
2018 yılında faaliyete geçen Ostim Teknopark’ın yedi üniversite ortağı bulunmaktadır. Ankara başta olmak üzere Türkiye’deki diğer üniversiteler ile olan
iş birlikleri sayesinde üniversite ve sanayi arasında etkin, nitelikli, gerçekçi ve
sonuca ulaşabilen çalışmaların desteklenmesi, üniversitedeki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Mevcutta üç binası olan Ostim Teknopark, 100 firması ile yüzde 81 doluluk oranına ulaşmıştır. Ostim Teknopark’ta kurulumu devam eden Teknoloji
Üretim Atölyesi ile milli ve yerli üretim odaklı ürünler üretilecek, makine ve
teçhizat israfının önüne geçilecek ve prototip imalat sürelerini kısaltacaktır.

ORHAN AYDIN
Yönetim Kurulu Başkanı
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2019 AR-GE 250 / TEKNOPARKLAR
YILDIZ TEKNOPARK
Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Bahri Şahin
Genel Müdürü: Orhan Tanışman
Bölgedeki Toplam Firma Sayısı:............................................................................... 426
Bölgedeki Firmaların 2019 yılı Toplam İstihdam Sayısı: ............................ 7326
Bölgedeki Firmaların 2019 Yılı Toplam Cirosu: ............... 4.910.698.078,00 TL
Bölgedeki Firmaların 2019 Yılı Toplam İhracatı: ......... 304.988.235,00 Dolar
Bölgedeki Firmaların Sahip Olduğu Patent Sayısı: ............................................ 80
Teknoparkın Web Sitesi: www.yildizteknopark.com.tr

FİKİRLERİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ
ORHAN TANIŞMAN
Genel Müdür

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü bünyesinde 2009 yılında faaliyete başlayan Yıldız Teknopark, 2014 yılı sonunda İkitelli Yerleşkesi’nin de hizmete girmesiyle bugün 148 bin metrekarelik alanda hizmet vermektedir. Yıldız
Teknopark, yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi
ve gıda gibi birçok sektörde Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmalara ev sahipliği
yapmaktadır. Girişimcilere, Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi Yıldız Kuluçka’da erken aşama ve ölçeklenmiş girişimlere teknoloji transfer ve fiziksel mekan desteği, Uluslararası Kuluçka Merkezi Starcamp ile yurt dışına açılma fırsatı
ve imalat konusunda her türlü olanağı Yıldız Prototip Atölyesi’nde sunulmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı son TGB Performans Endeksi
genel sıralamasında, Türkiye’nin en başarılı Teknopark’ı seçilen Yıldız Teknopark, yeni fikirlerin değer oluşturan çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası bir iş birliği merkezi olma vizyonuyla çalışmalarına
devam etmektedir.

BILKENT
CYBERPARK

DEPARK A.Ş.

ULUTEK
TEKNOPARK

BİLİŞİM
VADİSİ

OSTİM
TEKNOPARK

YILDIZ
TEKNOPAK

Turkishtime’ın 2019 Ar-Ge 250 Araştırması’na
yaptıkları katkılarından dolayı

TEŞEKKÜR EDERİZ
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2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür: Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Araştırma Merkezi ve Teknoloji Yönetimi Direktörü: Ali EKIZ
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ....................................................... 4583
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ............................................... 2.975.377.381,00 TL
www.aselsan.com.tr

SAVUNMA SANAYİSİNİN
AMİRAL GEMİSİ: ASELSAN
SEKTÖRDE ÖNCÜ BIR
ÇOK FIRMA ILE GLOBAL
DÜZEYDE ORTAK
GELIŞTIRME VE ÜRETIM
ÇALIŞMALARI SÜRDÜREN
ASELSAN, 2020 YILINDA
2,2 MILYAR DOLARA
YAKLAŞAN SAVUNMA
CIROSU ILE DÜNYANIN EN
BÜYÜK SAVUNMA SANAYI
ŞIRKETLERININ YER
ALDIĞI “DEFENSE NEWS
TOP 100” LISTESINDE
48’INCI SIRAYA
YÜKSELEREK BÜYÜK BIR
BAŞARIYA IMZA
ATMIŞTIR.
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Türkiye’nin savunma ve teknoloji alanında lider kuruluşu olan ASELSAN; Macunköy, Akyurt ve Gölbaşı olmak üzere Ankara’da üç ana yerleşkede faaliyetlerini sürdürmektedir. 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme cihaz
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan ASELSAN, günümüzde haberleşmeden, radar ve elektronik harp sistemlerine, elektro-optik sistemlerden ve sınır
güvenliği sistemlerinden insansız araçlara, silah sistemlerinden füze savunma
sistemlerine kadar uzanan geniş ürün gamı ile sürdürülebilir büyümesine devam
etmektedir.
Sektörde öncü bir çok firma ile global düzeyde ortak geliştirme ve üretim
çalışmaları sürdüren ASELSAN, 2,2 milyar Dolar’a yaklaşan savunma cirosu ile
dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı “Defense News Top
100” listesinde 48’inci sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza atmıştır.
ASELSAN, yürüttüğü teknoloji geliştirme çalışmaları sonucunda nanometre
boyutlarında detayları olan malzemelerin tasarım ve üretiminden başlayarak
her türlü kara, hava, deniz, uzay araçlarına cihaz, sistem tasarlayıp üreten, bu cihaz ve sistemleri her türlü platforma entegre edebilen bir teknoloji firması olarak
çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, yarattığı teknolojilerin savunma sanayi dışında da kullanımı için çalışan ASELSAN, ulaşım, enerji, güvenlik ve sağlık alanlarında faaliyetlerine devam etmektedir. Bu şekilde, ülkemizin teknolojide dışa
bağımlılığını savunma sanayi dışında da en aza indirmek, katma değeri yüksek
teknolojik ürünlerin ülkemizde üretilmesine sağlayarak cari açık sorunumuzun
azaltılmasında katkı sağlamayı hedeflemektedir.
ASELSAN’ın en önemli gücü sahip olduğu nitelikli insan kaynağıdır. 8 binden
fazla çalışanı bulunan şirkette çalışanların yüzde 60’ını mühendisler oluşturmaktadır. Çalışanların yüzde 30’u ise yüksek lisans veya doktora sahibidir.
Teknoloji araştırma ve geliştirme çalışmaları ASELSAN’da altı Ar-Ge Merkezinde sürdürülmektedir. Bu merkezlerde 5 bin Ar-Ge personeli görev yapmaktadır. ASELSAN, yurt içi ve yurtdışından toplam 60 üniversite ile iş birliği yapmaktadır. 2019 yılında üniversitelerle aktif olarak 132 Ar-Ge projesi yürütülmüştür.
ASELSAN, sağlık sistemlerinden askeri haberleşme çözümlerine kadar uzanan geniş ürün gamı ve küresel pazarlarda oluşturduğu değerler ile sürdürülebilir büyümesine devam etmektedir. Çözümlerimiz,
Güney Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar farklı ekonomik, askeri, coğrafi şartlara sahip ülkeler tarafından
talep edilerek aktif olarak kullanılmaktadır.
Çözüm sağladığı müttefik ülkeleri birer paydaş
olarak gören ASELSAN, uluslararası pazarda yoğun
olarak Orta Doğu, Körfez ve Asya Pasifik ülkelerine
ihracat gerçekleştirmektedir. Mevcut durumda dâhil
olduğu pazarlarda gücünü ve varlığını artırmak için
yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Afrika ve Güney
Amerika kıtalarında da iş geliştirme ve satış faaliyetlerine devam edecektir.
2020 yılı içerisinde ihracat gerçekleştirdiği ülke
sayısını 65’ten 70’e çıkarmayı hedefleyen ASELSAN,
çözümlerini hali hazırda kullanmakta olan farklı yurt
dışı müşterilerinin yerel üretim ve teknoloji transferi
taleplerini de karşılamayı amaçlamaktadır.

HAVELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Murat ŞEKER
HAVELSAN Genel Müdürü: Dr. Mehmet Akif NACAR
AR-GE Teknoloji ve Ürün Yönetimi Direktörü: Dr. Tacettin KÖPRÜLÜ
2019 yılı AR-GE’de çalışan personel sayısı: ....................................................... 1313
2019 yılı AR-GE harcama tutarı: ............................................... 458.482.340,90 TL
2020 yılı AR-GE’ye ayrılan harcama tutarı: ........................ 695.000.000,00 TL
www.havelsan.com.tr

AR-GE, KURUM KÜLTÜRÜMÜZÜN
TEMELİDİR
HAVELSAN, ileri teknolojilere ulaşmak amacı ile yüksek performanslı, kaliteli ve
güvenilir çözümler geliştirmek, teknolojik dönüşüme öncülük etmek hedefiyle
her geçen gün yeni adımlar atıyor.
AR-GE kapasitesinin artırılması için AR-GE Merkezleri ve projelerinin teşvik
ve destek süreçlerinin etkin yönetimine büyük önem verilmektedir. Teknoloji iş
birliklerinin geliştirilmesi, ekosistemin güçlendirilmesi ve HAVELSAN bünyesinde geliştirilen teknolojilerin etkin kullanımı amacıyla “Üniversite Sanayi İş Birliği” ve “Teknoloji Yönetimi” alanlarında derinleşen çalışmalar yürütülmektedir.
Ayrıca, son yıllarda tüm dünya ile birlikte HAVELSAN’da da önemi artan inovasyon faaliyetleri ve bu kapsamda başlatılan “Ürünleşme” atılımı tamamlanmıştır.
Geliştirilen ürün ve fikirlerin patentlenmesi ve korunması konularının önemi
artmış, şirket çalışanları bu konuda bilinçlendirilmiştir. 2019 yılında AR-GE Merkezlerimizde çok sayıda öz kaynaklı AR-GE projesi yürütülmüştür. 5G, Otonomi
ve Yapay Zeka Teknolojilerini geliştirmek için başlatılan AR-GE projeleri geleceğin savunma ve bilişim ekosisteminde lider olmamız açısından büyük önem arz
etmektedir. 2019 yılı içinde başlatılmasına karar verilen “Milli Kurumsal Yönetim
Sistemi”, şirketimizin bugüne kadar öz kaynak kullanarak başlattığı en büyük
ürün projesidir.
Teknoloji iş birlikleri ve transferinin teknolojik gelişim için önemli bir kaynak
olduğu değerlendirilmiş, 2019 yılı itibariyle teknoloji transfer çalışmalarına hız
kazandırılmıştır. Teknolojik iş birliklerinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının
güçlendirilmesi amacıyla Ekim 2018’de başlayan “Teknoloji Sohbetleri” bugüne
dek 6 farklı temada düzenlenmiştir.
HAVELSAN, Türkiye’de savunma sanayii alanında 2017 yılından beri bu yaklaşımı uygulayan ilk ve tek firma olma özelliğini sürdürmektedir. Açık inovasyon
yapısı ekosistemin aktif ve stratejik kullanımı yoluyla HAVELSAN’ın inovasyon
potansiyelini artırmak için şirket sınırlarının ötesine açmıştır. Yıldız Açık İnovasyon Merkezi’nin kapıları sadece HAVELSAN çalışanlarına değil; müşteriler, tedarikçiler, kullanıcılar, üniversiteler, rakipler ve tüm diğer paydaşlara açıktır. 2019
yılında ilki gerçekleştirilen HAVELSAN JET Hızlandırma Programı’nın konusu
Siber Güvenlik olmuştur. Ülkemizdeki siber güvenlik girişimci ekosistemini güçlendirmek için, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin desteği ile gerçekleştirdiğimiz programda bu alanda çalışan tüm girişimciler hedeflenmiştir. Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovalig yarışmasında 2018 yılında alınan birincilikten sonra, 2019 yılında da “Kaynaklar” kategorisinde finale
kalınmıştır.
HAVELSAN dünya çapında ürünleriyle uluslararası arenada rekabetçi olmayı milli bir görev olarak görmektedir. Bu misyonla HAVELSAN, Türkiye’nin 2023
vizyonu çerçevesindeki “Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olmak ve 500 Milyar Dolar ihracat yapmak” hedeflerine de katkıda bulunma hedefiyle İnovasyon
ve AR-GE çalışmalarının odağına ticarileşme ve uygulanabilirliği yerleştirmiştir.
Başarılı çalışmaların sonuçları AR-GE değerlerine yansımaktadır. İlk AR-GE
Merkezini açtığımız 2008 yılından bugüne dek AR-GE merkezi sayımız dörde ve
AR-GE personeli sayımız ise 1250’ye yükselmiştir. 2019 yılında AR-GE merkezlerinde yürütülen 75’e yakın proje kapsamında, yaklaşık 458 Milyon TL AR-GE
harcaması yapılmış ve HAVELSAN tarihinin en büyük AR-GE harcamasına ulaşılmıştır.

DR. MEHMET AKIF NACAR
HAVELSAN Genel Müdürü

HAVELSAN, TÜRKIYE’NIN
2023 VIZYONU
ÇERÇEVESINDEKI
“DÜNYANIN ILK 10
EKONOMISI ARASINDA
OLMAK VE 500 MILYAR
DOLAR IHRACAT
YAPMAK” HEDEFLERINE
DE KATKIDA BULUNMAK
AMACIYLA INOVASYON
VE AR-GE
ÇALIŞMALARININ
ODAĞINA TICARILEŞME
VE UYGULANABILIRLIĞI
YERLEŞTIRIYOR.
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2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
NETAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı: Aiguang PENG
Genel Müdür: C. Müjdat ALTAY
Ar-Ge Müdürü: Bülent Kemal MUTLU
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: .......................................................... 972
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ................................................... 175.251.724,03 TL
www.netas.com.tr

YENİ BİR YERLİLEŞTİRME
HİKAYESİ YAZACAĞIZ
C. MÜJDAT ALTAY
Netaş CEO

BUGÜNE KADAR
YERLILEŞTIRME
ÇALIŞMALARIMIZLA
ÜLKEMIZE SAĞLADIĞIMIZ
4 MILYAR DOLARLIK
TASARRUFU ARTIRMAYI
VE AR-GE’DE
GELIŞTIRDIĞIMIZ YERLI
TEKNOLOJILER ILE
IHRACAT
GERÇEKLEŞTIRDIĞIMIZ
ÜLKELERIN SAYISINI
ÇOĞALTMAYI
AMAÇLIYORUZ.

Türkiye’nin en köklü özel Ar-Ge’si, çoklu iş ortaklık yapısı, geniş teknoloji servis
ağı, üretim kabiliyeti ve teknoloji eğitim merkezi olmak üzere beş yetkinliği sistem entegratörü çatısı altında toplayan tek teknoloji şirketi olarak çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Bir yandan sistem entegratörü kimliğimizle Türkiye’nin ve bölgenin önde gelen şirketlerinin ve kamunun önemli dijital dönüşüm projelerini hayata geçirirken diğer yandan ana hissedarımız ZTE ile yerlileştirme ve uluslararası pazarlara yönelik sinerjimizi artırıyoruz. Söz konusu sinerji ile amacımız bugüne kadar
yerlileştirme çalışmalarımızla ülkemize sağladığımız 4 milyar dolarlık tasarrufu
artırmak, Ar-Ge’mizde geliştirdiğimiz yerli teknolojiler ile ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin sayısını çoğaltmak.
2019 yılında ZTE’nin FTTx fiber altyapı sistemleri ile başladığımız yerlileştirme çalışmalarımıza VDSL Modem, HGM (Home Gateway) ve STB (Set Top Box) ile
devam ediyoruz. Kamera ve yüz tanıma yazılımlarından, büyük veri ve analitik
platformuna, sanal veri merkezinden, bulut uygulama yönetim platformuna kadar birçok yeni nesil teknolojinin yerlileştirilmesi için de fizibilite çalışmalarımız
Ar-Ge’miz içinde sürdürüyoruz.
Uluslararası pazarlarda da ZTE ile birlikte telekom projeleri üstlenmeye başladık. KKTC, Azerbaycan ve Kazakistan’ın telekom altyapısını dijitale taşımaya
yönelik birlikte adımlar atıyoruz. Türk inşaat firmalarının yurt dışında teknolojideki iş ortağı olarak Türkmenistan ve Cezayir’de de projeler hayata geçiriyoruz.
Ar-Ge tarihinin dönüm noktası: ULAK
İletişim teknolojilerinde yerliliğin dünyada stratejik üstünlük olarak kabul
edildiği günümüzde ULAK, 1300 baz istasyonuyla, dünya devi rakiplerinin baz
istasyonlarının yanında aynı performansla tıkır tıkır çalışıyor.
Temel bant ünitesi Netaş Ar-Ge’si tarafından geliştirilen ve Türkiye’yi kendi
teknolojisiyle 4G’ye bağlanabilen ilk dört ülkeden biri haline getiren yerli baz istasyonu ULAK, bugün 71 ilimizde üç operatöre de hizmet veriyor. 1,5 milyondan
fazla insanımızın iletişimi yerli teknoloji ile sağlanıyor. ULAK’taki bilgi birikimimiz ve dünya telekom teknolojileri devi ZTE’nin de gücünü ülkemize kazandırarak yeni nesil iletişim teknolojileri üzerine çalışıyoruz.
1300 şirketin dijital dönüşümünde iş ortağıyız
Yetkin sistem entegratörü olarak Ar-Ge’mizle finans, spor, eğlence, savunma
sanayisi, ulaşım, sağlık, eğitim, kamu ve özel sektör kuruluşları gibi ekonomimiz
için stratejik olan dikeylerde dijital dönüşüm projeleri hayata geçiriyoruz. Adalet Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na, AFAD’dan TFF’ye kadar birçok kuruluşun
önemli dijital dönüşüm projelerinin merkezinde yer alıyoruz. Yaklaşık 1300 şirketin de dijital dönüşüm yolcuklarında iş ortağıyız.
Yüksek teknoloji eğitim merkezi: “n-telligent institute”
Ar-Ge’deki bilgi birikimimiz ile yeni nesil teknolojilerin gerektirdiği yetkinlikler ile mühendisler yetiştiriyor, ülkemize kazandırıyoruz. Şimdi bu yapıyı kurumsallaştırarak “n-telligent institue” markasıyla ekosistemimize açtık. “n-telligent
institue” altında yarım asırlık bilgi birikimimiz ile eğitimler vermeye başladık.
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LOGO YAZILIM
Yönetim Kurulu Başkanı: M. Tuğrul TEKBULUT
Logo Yazılım YKB Yardımcısı ve Logo Grup CEO: M. Buğra KOYUNCU
Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO: İsmail DURAN
Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................................ 832
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ................................................... 171.825.277,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .......................... 207.908.585,00 TL
www.logo.com.tr

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARININ KAYNAĞI;
AR-GE VE İNOVASYON
Sahip olduğu 36 yıllık geçmiş ile sektörde köklü bir duruşu olan Logo Yazılım’ın kurum kültürünün temelinde; müşteri odaklı Ar-Ge ve inovasyon
bulunuyor. Yaptığımız yatırımlar, Ar-Ge’ye verdiğimiz önemin bir göstergesi
niteliğinde. 2019 yılında Ar-Ge harcamalarımız toplam gelirlerimizin yüzde
27’sini oluşturdu ve 123 milyon TL’lik bir kaynak bu alandaki yatırım ve harcamalara aktarıldı.
Ar-Ge bütçemizi, verimli ve etkili şekilde olabilmesi için “Görüş Ufuğu”
olarak tanımladığımız üç ayak üzerinden yönetiyoruz. “Ufuk 1” kapsamında
içinde bulunulan yılda iyi bir performans göstermek için yapılan geliştirmeler yer alıyor. Bunlar mevcut ürünlerde müşterilerimizden, iş ortaklarımızdan ve şirket içinden gelen yönlendirmeler doğrultusunda gerekli görülen
geliştirme ve iyileştirmeleri kapsıyor. Ar-Ge bütçesi ve enerjisinin yüzde
60’ını Ufuk 1 doğrultusundaki çalışmalara aktarıyoruz.
Şirketimizin daha orta ve uzun vadeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ise Ufuk
2 ve Ufuk 3 kapsamında ele alınıyor. Ufuk 2, yeni ürünlerdeki geliştirmeleri
ve 1,5-2 yılı kapsayan sektörel ihtiyaçlara yönelik ürünleri içeriyor. Ufuk 3 ise
dijital dönüşümün odağını oluşturan bulut, büyük veri ve makine öğrenmesi alanındaki inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarından meydana geliyor. Bunlar
da sırasıyla Ar-Ge bütçemizin yaklaşık yüzde 30 ve yüzde 10’luk kısımlarını
oluşturuyor.
İnovasyon ve Ar-Ge stratejisinin hayata geçirilmesinde Logo Agile Process
Improvement System (LAPIS) önemli araçlardan biri. Yalın üretim felsefesinin bir sonucu olarak geliştirdiğimiz LAPIS (Logo Agile Process Improvement
System), sürekli kendini geliştiren, yeniliklere hızlı uyum sağlayan, dinamik
ve esnek yapısı ile takım çalışmasına ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanmayı
sağlayan çevik bir yazılım geliştirme metodolojisi.
Diğer taraftan Logo olarak bünyemizdeki kurumsal iş uygulamalarının
kişiye özel ürün ve hizmetlerle müşteri memnuniyetini artırmak üzere çevik
ve hızlı hareket edebilmesini amaçlıyoruz. Logo.us platformumuzda yer alan
Müşteri Destekli Konuşma Ajanlarımızı ve (Chatbot) model kütüphanesini
de GitHub üzerinden açık kaynak kodlu olarak bilişim dünyasının faydasına
sunuyoruz. Böylece Logo olarak, açık kod paylaşımıyla Türkiye’deki kurumsal iş süreçlerinin ortak geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Özetle; bir bilişim şirketi olarak rekabet içinde farklılaşmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi
ürün ve hizmetler sunmaya gayret ediyoruz. Bu çizgide ürün geliştirmek ve
sürdürülebilir çözümler sunmak için en önemli kaynağımızın ise Ar-Ge ve
inovasyon gücü olduğuna inanıyoruz.

İSMAIL DURAN
Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO

REKABET IÇINDE
FARKLILAŞMAK IÇIN
MÜŞTERI IHTIYAÇLARINA
YÖNELIK YENILIKÇI ÜRÜN
VE HIZMETLER SUNMAYA
GAYRET EDIYOR, BU
ÇIZGIDE ÜRÜN
GELIŞTIRMEK VE
SÜRDÜRÜLEBILIR
ÇÖZÜMLER SUNMAK IÇIN
EN ÖNEMLI
KAYNAĞIMIZIN ISE AR-GE
VE INOVASYON GÜCÜ
OLDUĞUNA INANIYORUZ.
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BSH TÜRKİYE
Yönetim Kurulu Başkanı: Rudolf KLOETSCHER
BSH Türkiye CEO’su: Gökhan SIĞIN
Ar-Ge Müdürü: Satta ANNAMALAI
www.bsh-group.com/tr

TÜKETİCİLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ İLHAMI
YENİLİKLERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ
GÖKHAN SIĞIN
BSH Türkiye CEO’su

DİJİTAL ÇAĞDA ARTIK
ÖNEMLİ OLAN
TÜKETİCİNİN KONFOR
ALANINI GENİŞLETMEK,
GÜNLÜK YAŞAM
KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
VE ZAMANDAN
TASARRUFUNU
SAĞLAMAK. BURADAN
HAREKETLE
TÜKETİCİLERİMİZE,
YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİ
İÇEREN BİR DİJİTAL
DENEYİM SUNMAK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ
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Avrupa’nın birinci, dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticisi konumunda olan
BSH’nin bu başarısının ardında, 50 yılı aşkın zamandır tüketicilere ilham veren kaliteli donanım cihazları üretmesi geliyor. BSH’de tüketiciler, bizim en önemli önceliğimiz. Hedefimiz ise dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler için evlerindeki yaşam
kalitesini artıran yenilikçi ürünler geliştirerek, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmelerimizle öncü olmaktır. Bu nedenle ürün geliştirme çalışmalarımıza kullanıcı
odaklı bir yaklaşım getirdik. Tasarımcılarımız ve mühendislerimiz tüketicilerimizin
beklenti ve istekleri doğrultusunda şekillenen, daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayan,
çevreye uyumlu yenilikler ortaya çıkartıyor. Sadece tüketicilerimizin yaşamını kolaylaştırmakla kalmıyor; çevreyi ve değerli kaynakları korumak, birbirleriyle iletişim
kurmak için bunun ötesine geçen ihtiyaçlarını da karşılamak için çalışıyoruz.
BSH, Donanım+ firmasına dönüşüyor
Dünyanın dijitalleşmenin de etkisiyle büyük bir dönüşüm içinde olduğu bugünlerde BSH Grubu da kendini dönüştürüyor. Şirketimizi sadece elektrikli ev eşyaları
tedarik eden bir şirketten, ev aletlerine ilaveten kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve
içerikler satan bir şirkete evriltmek istiyoruz. Tüm stratejimizi, bir Hardware+ (Donanım+) firması hâline gelmek üzerine kurguluyoruz. Dijital çağda artık önemli olan tüketicinin konfor alanını genişletmek, günlük yaşam kalitesini yükseltmek, zamandan
tasarrufunu sağlamak. Buradan hareketle tüketicilerimize, yenilikçi ürünleri içeren
bir dijital deneyim sunmak için çalışıyoruz. Ev eşyalarımızı internete bağlayabilmemizi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler ve Home Connect ürünlerimiz de bugünden gelişmenin zeminini hazırlıyor. Türkiye’deki ekibimiz, BSH Grubu’nun inovasyon
yaklaşımının şekillenmesinde çok önemli katkılarda bulunuyor. Grubumuzun dünyadaki 3 Ar-Ge merkezinden birine ev sahipliği yapan Tekirdağ/Çerkezköy’deki Ar-Ge
çalışmalarımız giderek artış gösteriyor, bunun sonucu olarak da BSH Grubu’nun dünya
çapındaki Ar-Ge faaliyetleri arasında gittikçe daha önemli bir yer kaplıyoruz.
BSH Türkiye olarak, ülkemizde geliştirdiğimiz patentli teknolojilere sahip inovatif
ürünleri dünya pazarlarına ihraç ediyoruz. Son 10 yılda Ar-Ge mühendisi sayısını yüzde 300 arttırarak dünya şampiyonu ürünler yaratacak Ar-Ge ve üretim çalışmalarıyla
sektörün geleceğini şekillendiriyoruz.
Çocuklarımız 21. yüzyıl becerileri kazanıyor
Teknoloji üreten bir şirket olarak, geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın
ve gençlerimizin sosyal, kültürel ve teknolojik anlamda gelişimini desteklemek de
başlıca sorumluluklarımız arasında yer alıyor. “Makers Of Tomorrow” yani “Geleceği
Kodlayanlar” projesiyle çocuklarımızın buluşlar yapabilmeleri, sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretebilmeleri amacıyla 21. yüzyılın temel becerilerini kazanmaları için
destek veriyoruz. Bu amaçla Çerkezköy Üretim Tesisleri’nde kurduğumuz BSH Makers
Lab’de (Kodlama Laboratuvarı), Aralık 2017’den bu yana, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik kodlama, elektronik, robotik, uygulama tasarımı ve geliştiricilik
alanlarında eğitimler veriliyor. Proje kapsamında Çerkezköy’de 10 ilköğretim ve ortaöğretim okuluyla yakın çalışıyoruz. Bölge okullardan gelen öğrencilerin katılımlarıyla
eğitimler, atölyeler düzenliyor; öğrencilerin yaratıcı ve üretken potansiyellerini ortaya
çıkarabilmelerine ortam ve olanak sağlıyoruz. Bu sene online olarak da vermeye başladığımız eğitimler ile Türkiye’deki tüm çocukların projeden yararlanma fırsatı yakalamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar 3 bine yakın katılımcıya eğitim
verdiğimiz projeyle her yıl bin yeni öğrenciye ulaşmayı, eğitim almış öğrencilerle de
yoğunlaştırılmış eğitimlere devam etmeyi planlıyoruz.

TEMSA
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ........................................................... 145
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: .................................................... 50.673.256,93 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................. 53.775.000,00 TL
www.temsa.com

TEMSA İLE KESİNTİSİZ YOLCULUK
Yarım asrı geçen tecrübesiyle otobüs ve midibüs üretiminde dünyanın lider
markaları arasında yer alan TEMSA, Adana merkezli bir otomotiv şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Adana’da 500 bin metrekarelik alana kurulu
fabrikasında, 1.400 çalışanıyla 4 bin adet otobüs ve midibüs, 7 bin 500 adet
hafif kamyon olmak üzere yılda tek vardiyada toplam 11 bin 500 adet araç
üreten TEMSA’nın otobüs ürün gamında; şehirlerarası grubunda yedi, midibüs grubunda beş, çok amaçlı ürün gruplarında iki ve kentiçi ürün grubunda
ise altı model olmak üzere toplam 20 modelde aracı bulunuyor.
160 çalışanı ile Ar-Ge merkezindeki çalışmalarını da hummalı bir şekilde
sürdüren firma, 1800 metrekarelik ofis, 9 bin 500 metrekarelik atölye alanıyla
Ar-Ge merkezinde hem ülke ekonomisine hem de firmalarına artı değer sağlayacak çalışmalara imza atıyor.
Türkiye’nin ilk akıllı otobüsünü üreten TEMSA, ürün geliştirmede her zaman öne çıkan marka olmayı başarırken bunu da İnovalig Yarışması’nda birincilik ödülleri alarak göstermiş durumda. Firma, yurt içi otobüs pazarında
son dört yıldır pazar liderliğine sahipken yurt içinde satılan her üç otobüsten
birinin de TEMSA markalı olduğu görülüyor.
Akıllı ve sürdürülebilir mobilite çözümleri
Tüm dünyada kesintisiz bir yolculuk için akıllı ve sürdürülebilir mobilite
çözümleri üreten insan odaklı bir teknoloji şirketi olmak vizyonu ile hareket
eden firma, bunun için yatırım önceliğini Ar-Ge faaliyetlerine ayırarak 2019
yılında yaptığı 50 milyon TL seviyesindeki Ar-Ge yatırımına ilaveten önümüzdeki yıllarda da yatırım önceliğini Ar-Ge çalışmalarına ayırmayı planlıyor.
TEMSA’yı diğer markalardan ayıran en önemli özelliği müşteri ihtiyaçlarını çok hızlı tespit ederek, kendi Ar-Ge merkezinde buna uygun çözümler
geliştirmesi. Bunun en büyük kanıtı da son üç yılda 20 ürün geliştirmesi ve
her segmente uygun ürününün bulunması.
Diğer yandan satış sonrası hizmet kalitesi TEMSA’nın üretimini gerçekleştirdiği otobüsün kalitesi kadar önemli ilkesi olmaya devam ediyor. TEMSA’nın
yurt içinde faaliyet gösteren 70, yurt dışında 56 servis noktası bu anlayış ile
kullanıcının yanında yer alıyor.

ELEKTRIKLI ARAÇ
KONUSUNDA
MÜŞTERILERINE BIRDEN
FAZLA MODEL
ALTERNATIFI SUNABILEN
DÜNYADAKI ENDER
OTOMOTIV
MARKALARINDAN BIRI
OLARAK BILINEN TEMSA,
TÜM DÜNYADA
KESINTISIZ BIR
YOLCULUK IÇIN AKILLI VE
SÜRDÜRÜLEBILIR
MOBILITE ÇÖZÜMLERI
ÜRETEN INSAN ODAKLI
BIR TEKNOLOJI ŞIRKETI
OLMAK VIZYONU ILE
HAREKET EDIYOR.

Silikon Vadisi’ne hizmet ediyor
66 ülkede 15 binden fazla aracı ile hizmet veren TEMSA’nın 19
ülkede yaygın bayi ve 56 servis noktası bulunuyor. TEMSA markalı
5 binden fazla araç yollarda koştuğu Fransa’da faaliyetlerini Temsa
France ( TFR ) şirketi ile gerçekleştirirken Fransa’nın yanısıra İsveç, Litvanya, Estonya, Portekiz, İspanya, Romanya, Bulgaristan,
Sırbistan ve Benelux ülkeleri de TEMSA’nın ihracat gerçekleştirdiği
ülkeler arasında yer alıyor. Kuzey Amerika pazarına ilk kez 2010
yılında TS35 modeli ile giren TEMSA, faaliyetlerini 2018 yılında kurulan TEMSA North America (TNA) şirketi vasıtasıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. Firmanın yakın gelecekteki en büyük önceliği,
TEMSA North America şirketiyle ABD’de varlığını güçlendirmek ve
pazar payını artırmak.
TEMSA araçları bugün ABD’de 200’den fazla operatörün filosunda ve 40’dan fazla eyalette hizmet veriyor. ABD’deki dört büyük
üreticiden biri olan TEMSA’nın 100’e yakın aracı Silikon Vadisi’ne
hizmet ediyor.
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ASTOR
Yönetim Kurulu Başkanı: Feridun GEÇGEL
Genel Müdür: Enver GEÇGEL
Ar-Ge Direktörü: Dr. Fatih IŞIK
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 77
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ..................................................... 27.996.267,35 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ........................... 30.000.000,00 TL
www.astoras.com.tr

ASTOR’DA AR-GE,
ARTIK BİR KÜLTÜR HALİNE GELDİ
ENVER GEÇGEL
Genel Müdür

İSO’NUN AÇIKLADIĞI
2019 YILI VERILERINE
GÖRE; ÜLKEMIZIN
215’INCI VE
SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK
SANAYI KURULUŞU OLAN
ASTOR, ÇALIŞMALARINA
KARARLILIK ILE DEVAM
EDEREK BIR DÜNYA
MARKASI OLMA
YOLUNDA EMIN
ADIMLARLA ILERLIYOR.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılında Ar-Ge merkezi sertifikasını alan ASTOR, o gün belirlediği “Ar-Ge Merkezli Büyüme” stratejisinin meyvelerini almaya devam ediyor. Ar-Ge merkezi çalışmaları sonucu ürün gamını sürekli geliştirerek çalışan sayısını 950’ye çıkaran firma,
ülkemiz istihdam hedeflerine doğrudan ve tedarikçileri ile dolaylı katkı
sunmaktadır. 2019 yılı sonunda da cirosunu 1 milyar 179 milyon TL olarak
açıklayan ASTOR, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı 2019 yılı verilerine
göre ülkemizin en büyük 215’inci sanayi kuruluşu olmanın yanında sektörünün lider kuruluşu olmuştur.
Ar-Ge’nin gücünü çok iyi bilen ASTOR’da Ar-Ge artık bir kültür haline
geldi. Bu bilinçle çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Bu anlamda Ar-Ge çalışmalarımızda yeni ürünlere odaklanırken, Ar-Ge merkezi
çalışmaları ile ülkemizde ilk ürünlerin geliştirilmesinin yanı sıra ihracat
odaklı ürünlerin de geliştirilmesine önem veriyoruz. Her ülkenin standartları oldukça farklı. Yalnızca transformatör konusunda değil aynı zamanda
orta gerilim anahtarlama ürünlerinde de oldukça fazla çalışma alanı var.
Son yıllarda oldukça önemli hale gelen enerji verimliliği konusunda araştırmalarımız sürekli devam ediyor. Ayrıca akıllı transformatör ve orta gerilim anahtarlama ürünleri bizim için önemli bir konu. Dijitalleşmenin artık
vazgeçilmez olduğu günümüzde bizim ürünlerimizde buna hazır olmalı.
Ar-Ge çalışmalarını gün geçtikçe geliştirerek yeni teknolojileri yakından takip etmenin önemini bilen ASTOR, bu kapsamda Ar-Ge araştırmaları için sürekli artan ciro içinde aynı oranda kaynak aktarımı yapmaya
çalışıyor. Firmamızın en büyük hedeflerinden biri; ekonomik daralmanın
etkilerini Ar-Ge ile avantaja çevirmeye çalışmak.
ASTOR, orta gerilim anahtarlama ürünleri konusunda rakiplerine göre
yeni bir oyuncu olmasına rağmen Ar-Ge çalışmaları ile kısa zamanda
önemli bir yol kat etti. İlk ürünlerini 2017 yılı ikinci yarısında sektörün hizmetine sunan firma, bugün sadece yurt içine değil yurt dışına da ürünlerini
satıyor. Ayrıca yüksek gerilim kesiciler konusunda Ar-Ge merkezinde tamamlanmış projesi ile ülkemizin ilk yerli yüksek gerilim kesici tip test sertifikası da ASTOR’a ait. Bununla birlikte ihracat için yeni Ar-Ge çalışmaları
da devam ediyor. Ayrıca, uzun vadeli Ar-Ge çalışmaları ile transformatör
ve orta gerilim anahtarlama ürünlerine özgün firmamıza ait analiz programları geliştirmeyi planlarken üniversite desteği ile bu konudaki sektörel
eksikliği gidermeyi hedefliyoruz.
Sürdürebilir Ar-Ge ile sürekli değişmelere ayak uydurmanın gerekliliğini çok iyi bilirken tüm olumsuz koşullara rağmen yatırım yapmaya devam
ediyoruz. 2020 yılında ASTOR Mekanik Fabrika yapımını tamamlayarak
hem yeni Ar-Ge konularını ortaya çıkaracak hem de yeni istihdam sağlayacağız. Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde son teknoloji ile 43 dönüm
arsa üzerine kurulacak yeni fabrikamız ile daha kaliteli, uzun ömürlü ve
rekabet edilebilir ürünler ile markamızı çok daha ileriye taşıyacağız. Hedeflerimize ulaşmada Ar-Ge faaliyetlerinin önemli katkı sağlayacağına
inancımız tam.

ORGANIK KIMYA
Yönetim Kurulu Başkanı: Aldo KASLOWSKI
Co-CEO: Simone KASLOWSKI & STEFANO KASLOWSKI
Ar-Ge Direktörü: Sibel ALTINOK
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 80
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ...................................................... 15.451.741,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ..............................20.250.847,00 TL
www.organikkimya.com

REKABETE YÖN VEREN İNOVASYON
YAKLAŞIMIMIZLA BÜYÜYORUZ
Organik Kimya ailesi olarak 1924 yılından bu yana, bilime ve insan kaynağına yatırım yaparak, boya, yapı kimyasalları, tekstil ve deri, basınca hassas
yapıştırıcılar, endüstriyel yapıştırıcılar ve yaşam kimyasalları sektörleri için
polimer emülsiyonları ve özel kimyasallar üreterek, müşterilerimize katma
değerli çözümler sunmak için çalışıyoruz. Kimya sektöründeki 90 yılı aşkın
tecrübemiz ve farklı lokasyonlardaki üretim tesislerimizle müşterilerimiz
için global bir çözüm ortağı olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Organik Kimya Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
2009 yılında tescil edildi. Bu kapsamda, kimya sektöründeki ilk “Ar-Ge
Merkezi” unvanını alan üretici olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ArGe Merkezi’mizde, yaklaşık 80 kişilik bir ekip ile 2 bin 500 metrekarelik
bir kapalı alanda tam teşekküllü analiz, sentez, uygulama ve ölçeklendirme laboratuvar ve pilot tesisleri ile Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Organik Kimya’nın yıllık cirosunun önemli bir bölümünün
Ar-Ge harcamalarına kaynak olarak ayrıldığı Ar-Ge Merkezi’miz; TÜBİTAK,
üniversiteler, çeşitli araştırma enstitüleri ve farklı sanayi kuruluşları ile gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde kimya sektöründe Ar-Ge ekosistemine
önemli katkılar sağlayan bir Ar-Ge stratejisi ile hareket etmektedir. Bu kapsamda her yıl yaklaşık 200 Ar-Ge ve yenilik projesi üzerinde çalışarak, yeni
teknoloji platformlarına da yatırım yaparak kimya sektöründe rekabete yön
verdiğimize inanıyoruz.
İnovasyon gücümüz, satınalma ve birleşmelerle sürekli değişen global
kimya endüstrisinde farklılaşmamızı ve sektörün öncülerinden birisi olmamızı sağlayan en önemli etkenlerin başında geliyor. İnovasyon, sürdürülebilir büyüme stratejimizin en temel halkasını oluşturuyor.
İnovasyonda lider olma tutkumuzla Türkiye’de sektörünün en çok patent
başvusu yapan firmalarından biri olmamızın yanı sıra geliştirdiğimiz teknolojilerin de lisanslarını pazara sunarak Türkiye’nin markalaşma sürecinde de
değer yarattığımıza inanıyoruz.
Bu kapsamda, yapı kimyasalları sektöründe kullanılan toz polimer teknolojisini 2012 yılında hayata geçirdik. Türkiye’nin ilk ve tek toz polimer üretim tesisini ülkemize kazandırdık. Bu yatırımımız sayesinde, Türkiye’nin toz
polimer ithalat ihtiyacını önemli ölçüde azaltmış olmaktan gurur duyuyoruz. Ar-Ge, üretim ve üretim teknolojileri yatırımlarımıza bir tanesini daha
ekleyerek 2012 yılında hot-melt yapıştırıcıları üretim tesisimizi açtık. Hotmelt yapıştırıcıları üretim tesisimiz 12 bin ton üretim kapasitesi ile endüstriyel yapıştırıcılar endüstrisine hizmet vermektedir.
Geçmişten bugüne dek elde ettiğimiz başarıların altında yatan temel neden, Ar-Ge ve inovasyonu şirket kültürümüzün daimi bir parçası haline getirerek Ar-Ge ve inovasyon süreçlerini sistematik bir biçimde yönetmemizdir.
Türkiye ve Avrupa’da yer alan dört modern üretim tesisimiz ve Ar-Ge ekibimizin uzmanlığı ve bilgi donanımı ile yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve
teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz.

SIBEL ALTINOK
Ar-Ge Merkezi Direktörü

İNOVASYONDA LIDER
OLMA TUTKUMUZLA
TÜRKIYE’DE
SEKTÖRÜNÜN EN ÇOK
PATENT BAŞVURUSU
YAPAN FIRMALARINDAN
BIRI OLMAMIZIN YANI
SIRA GELIŞTIRDIĞIMIZ
TEKNOLOJILERIN DE
LISANSLARINI PAZARA
SUNARAK TÜRKIYE’NIN
MARKALAŞMA
SÜRECINDE DE DEĞER
YARATTIĞIMIZA
INANIYORUZ.
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2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
DOĞTAŞ KELEBEK
Yönetim Kurulu Başkanı: Davut DOĞAN
Genel Müdür: İlhan TUNÇMAN
Ar-Ge Müdürü: İbrahim ŞAHIN (Doğtaş)
Kadir YÜKSEL (Kelebek)
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 13
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ...................................................... 4.192.446,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................... 5.908.382,00 TL
www.dogtaskelebek.com/

AR-GE YATIRIMLARIMIZ, İNOVATİF BİR
ANLAYIŞLA PLANLANIYOR
İSMAIL DOĞAN
Doğtaş Kelebek CEO

AR-GE ÇALIŞMALARINDA
SON DÖNEMDE YENI
HAMMADDE ARAYIŞI VE
ÜRETIM TEKNOLOJILERI
ÜZERINE DAHA FAZLA
EĞILDIK. MOBILYA
SEKTÖRÜNDE,
ÜRÜNLERIN TEKNOLOJIK
GELIŞMELERLE ENTEGRE
EDILMESI, ZAMANIN VE
TALEBIN ŞARTLARINA
GÖRE KONFOR VE
FONKSIYONELLIK
AÇISINDAN YENILENMESI
ÖNEMLI. BU NEDENLE
HEP BIRKAÇ ADIM DAHA
YENIYI ARAMA VE BULMA
ÇABAMIZ VAR.

66

Doğtaş Kelebek olarak; her geçen gün artan rekabette farklılaşmak ve ürünlerimizi tercih edilir kılmak için, Ar-Ge temelli stratejilerle yapılan üretim
anlayışını ön planda tutuyoruz. Bu kapsamda en çok önem verdiğimiz konulardan biri, ürün ve hizmet alanındaki Ar-Ge yatırımlarımız.
Pandemi dönemi ve sonrasını takiben, hem hizmet hem de ürün alanlarında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Geçen yıla oranla bu yılın
ilk yarısında Ar-Ge’ye yaptığımız yatırım yüzde 63 oranında arttı. Burada
bizim en çok önem verdiğimiz nokta; cirodan ayrılan pay kadar, Ar-Ge yatırımlarının inovatif bir anlayışla planlanması. Sektör dinamiklerini doğru
okuyarak, ihtiyaç alanlarının doğru belirlenmesi ve uygulanması, yatırımın
niceliği kadar önemli. Grup olarak 2019 yılında Ar-Ge bütçemiz ciromuzun
yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı sonunda bu oranın yüzde 0,8 seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz.
Ar-Ge çalışmalarında son dönemde yeni hammadde arayışı ve üretim
teknolojileri üzerine daha fazla eğildik. Mobilya sektöründe, ürünlerin teknolojik gelişmelerle entegre edilmesi, zamanın ve talebin şartlarına göre
konfor ve fonksiyonellik açısından yenilenmesi önemli. Bu nedenle hep birkaç adım daha yeniyi arama ve bulma çabamız var. Bu alandaki yatırımlarımızın en önemli çıkış noktası her daim takip ettiğimiz sektör ve müşteri
satın alma trendleri.
Mobilya sektöründe, bugün, yenilenen yaşam tarzlarına uyum sağlayan
mobilyalar üretmek önemli. Modüler kullanımlar küçülen şehir evlerinden,
daha geniş alanlara sahip şehir dışı evlere kadar her ihtiyaca cevap vermemizi kolaylaştırıyor. Doğtaş Kelebek Ar-Ge departmanının gerek makro anlamda gerek günlük rutininde sürekli yeni trend ve tüketici eğilimlerini okumak
ve proaktif çözümler üretmesi ana çalışma ekseni. Mikro ölçekte iş planları;
maliyetleri düşürme, yeni hammadde arayışı ve üretim teknolojilerini yenileme ihtiyacı alanlarında hedeflere yönelik çalışmalar yapılıyor.
Pandemi sonrasında Ar-Ge departmanının önemi ön plana çıktı. Bu çerçevede sağlık alanındaki araştırma ve yatırımlarımıza ağırlık verdik. Çok
kısa zamanda tüketiciyle buluşturacağımız anti bakteriyel kumaş kullanarak yarattığımız yeni bir koleksiyonumuz bulunuyor. Lova markamız ise
hijyenik yatak çözümleriyle müşterimizin ihtiyacı olan rahatlığı sağlıyor.
İçerisinde özel micro kapsüller ile üretilen yatak modellerimizi ise, siz uyurken bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor ve hücrelerinizi yeniliyor. Hizmetler
anlamında ise sektöre yenilikler kattığımız projelerimiz oldu. İnovatif yaklaşımlarla müşterilerimizin mobilya seçimi ve satın alma sürecini kolaylaştıran Whatsapp görüntülü hizmet hattı, 3D mimari çözüm hizmeti, Ücretsiz
Mimari Destek ve Randevulu çalışma sistemi projelerimiz müşterilerimiz
tarafından hızlıca benimsendi ve pozitif geri bildirimler aldık.

DOĞU PRES
Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa EKİNCİ
Genel Müdür: Alper UYSAL
Ar-Ge Direktörü: Cevat ÇİÇEK
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 28
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ........................................................ 1.321.323,96 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 5.500.000,00 TL
www.dogupres.com

OTOMOTİV YAKIT SİSTEMLERİNE
HASSAS PARÇALAR
Doğu Pres, 2018 yılında Ar-Ge Merkezini yapılandırmaya başlayarak tüm
Ar-Ge faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamış; 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapmış olduğu başvuru, aynı yılın Temmuz ayında onaylanmıştır.
Faaliyetine 1989 yılında Bursa’da başlayan, kurumsal gelişiminin beraberinde teknoloji ve altyapı yatırımları ile 1994 yılında otomotiv yakıt sistemlerine hassas parçalar üretmeye yönelen Doğu Pres, bugün enjektör ve
pompa alt bileşenlerini müşterilerinin hatları ile buluşturan global bir firma hüviyetine ulaşmıştır. Cirosunun yaklaşık yüzde 80’i ihracattan oluşan
Doğu Pres, ABD’den Japonya’ya toplam 18 ülkede, 35 müşteri lokasyonuna
ürün sevk etmekte; bu ürünler her yıl dünyada 18 milyon adedin üstünde
araçta kullanılmaktadır. İhracat yapılan ülkeler arasında, Avrupa pazarında
Almanya, Fransa, Romanya, Polonya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti; Asya
pazarında Hindistan, Çin, Kore ve Amerika pazarında ABD ve Brezilya ön
plana çıkmaktadır.
Doğu Pres’te Ar-Ge faaliyetleri, 2023’e daha güçlü bir konumda ilerleyebilmek için bir kaldıraç olarak görülmektedir. Bu bağlamda Doğu Pres’in
“hızlı gelişen global pazarda sürekliliği sağlayarak büyümeyi sürdürülebilir
kılma” olarak belirlediği ana hedefine ulaşmada tanımladığı stratejilerden
en önemlisi, Ar-Ge projeleriyle katma değeri yüksek ürünler ile yenilikçi ve
verimli prosesler geliştirmektir.
Toplam 26 Ar-Ge personeli ve iki de destek personelinin görev aldığı ArGe Merkezinde araştırmacı niteliğe sahip, lisansüstü dereceli personel istihdam etmenin yanı sıra farklı sonlu eleman analiz programlarının Ar-Ge
altyapısına dahil edilerek tasarım doğrulama ve proses simülasyon yetkinliğinin geliştirilmesi ve farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ile iş birliklerinin başlatılması, Ar-Ge çalışmalarına ivme kazandırmıştır. Tamamlanan
tüm Ar-Ge projelerinin çıktıları başarıyla devreye alınmak suretiyle endüstriyelleştirilebilmiş; bu kısa süre içerisinde, iki adet patente konu olabilecek
buluş ortaya çıkmış ve birinin başvurusu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bir
bildiri ve bir makale olmak üzere Ar-Ge projelerinden iki adet bilimsel yayın türetilmiştir. Bunların yanı sıra, TÜBİTAK’a başvuru yapılmak üzere iki
proje fikri ortaya çıkmış olup, başvurular için gerekli hazırlık çalışmalarına
başlanmıştır. Doğu Pres, geliştireceği ulusal ve uluslararası iş birliklerinin de
sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni projelerle nitelikli Ar-Ge
faaliyetlerini daha da ileri düzeylere taşımayı hedeflemektedir.

CEVAT ÇİÇEK
Ar-Ge Direktörü

DOĞU PRES’IN “HIZLI
GELIŞEN GLOBAL
PAZARDA SÜREKLILIĞI
SAĞLAYARAK BÜYÜMEYI
SÜRDÜRÜLEBILIR KILMA”
OLARAK BELIRLEDIĞI
ANA HEDEFINE
ULAŞMADA TANIMLADIĞI
STRATEJILERDEN EN
ÖNEMLISI, AR-GE
PROJELERIYLE KATMA
DEĞERI YÜKSEK
ÜRÜNLER ILE YENILIKÇI
VE VERIMLI PROSESLER
GELIŞTIRMEKTIR.
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Kalite ve üstün hizmet anlayışıyla, 90 yılı aşkın süredir kimya
sektöründe hizmet veren Organik Kimya; inovasyon
ve AR-GE yatırımları, Türkiye, İsviçre ve Hollanda
gibi stratejik konumlardaki üretim tesisleri, çevreye
duyarlılığı ve sosyal sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin lider
polimer üreticisi olarak büyümeye devam ediyor...

Organik Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Mimarsinan Mah. Cendere Yolu No: 146 34075
Kemerburgaz Eyüp, Istanbul, Turkey
+90 (212) 331 00 00
organik@organikkimya.com
www.organikkimya.com

Hayatın her
alanında,
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2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
SIEMENS
Yönetim Kurulu Başkanı: Hüseyin GELİS
Ar-Ge Direktörü: Erdem ALPTEKİN
Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ........................................................................... 609
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı : .................................................. 166.008.187,01 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ......................... 223.250.800,00 TL
www.siemens.com.tr

EN ÖNEMLI ITICI GÜCÜMÜZ
AR-GE EKIBIMIZ
ERDEM ALPTEKİN
Siemens Türkiye Ar-Ge Direktörü

DİJİTALİZASYON
HAYATIMIZI,
EKONOMİLERİ VE İŞ
YAPIŞ ŞEKİLLERİMİZİ
DERİNDEN VE SON
SÜRATLE ETKİLEMEYE
DEVAM EDİYOR. BU
NEDENLE SON 15 YILDIR
YAZILIMA VE
DİJİTALİZASYONA ODAKLI
ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA
ARTIYOR. BAŞARILI
ÇALIŞMALARIMIZ
SAYESİNDE SİEMENS’İN
DÜNYA GENELİNDE ÖNE
ÇIKAN 10 AR-GE
MERKEZİNDEN BİRİSİ
OLMAKTAN DA GURUR
DUYUYORUZ.

Siemens olarak, 170 yılı aşkın süredir mühendislikte mükemmellik, inovasyon, kalite ve güvenilirlik yönleriyle öne çıkan uluslararası bir teknoloji şirketiyiz. Enerji üretimi ve dağıtımına, proses ve üretim endüstrilerinde otomasyon ve dijitalizasyona, binalar ve dağıtık enerji sistemleri için de akıllı
altyapılara odaklanıyoruz. 170 yılı aşkın süredir 200 ülkede inovasyon alanında liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda en önemli itici gücümüz ArGe ekibimiz. Bu ekibin ürettiği inovatif çözümler sayesinde Siemens olarak,
elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon alanlarında öncü çalışmalara
imza atıyoruz.
Siemens Türkiye olarak 1990’lı yıllarda ilk Ar-Ge birimimizi kurduk. 20
kişiyle başlayan faaliyetlerimiz; bugün Kartal, Gebze ve Ankara lokasyonlarımızdaki yaklaşık 650 kişilik uzman bir ekiple devam ediyor. Ekibimizin yüzde 27’sini kadın mühendislerimiz oluşturuyor. 2020 yılında 35 milyon Euro
Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik. 2021 yılında da bu seviyelerde bir Ar-Ge bütçemizin olacağını öngörüyoruz.
Çalışma arkadaşlarımızla birlikte başta endüstriyel otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti (IoT) ve enerji dağıtım ekipmanlarına yönelik olmak
üzere, farklı araştırma ve geliştirme projeleri yürütüyor; Türkiye’nin teknoloji
ve inovasyon çalışmalarına katkı sunuyoruz. Dijitalizasyon hayatımızı, ekonomileri ve iş yapış şekillerimizi derinden ve son süratle etkilemeye devam
ediyor, bu nedenle son 15 yıldır yazılıma ve dijitalizasyona odaklı çalışmalarımız hızlı bir şekilde artmakta. Başarılı çalışmalarımız sayesinde Siemens’in
dünya genelinde öne çıkan 10 Ar-Ge merkezinden birisi olmaktan da gurur
duyuyoruz.
2019 yılında hayata geçirdiğimiz Dijital Deneyim ve İnovasyon Merkezi’nde Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra Siemens Türkiye müşterileri ve iş ortaklarının dijitalizasyon süreçlerini kolaylaştıracak çözüm geliştirme çalıştayları ve
eğitimler de sunuyoruz. TI (Teknoloji ve İnovasyon) birimimiz, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın dijitalizasyondan daha fazla faydalanmasını sağlayacak çözümler geliştiriyor. Bu birim Siemens’in Dijital Kurumsal Yazılım
Modülleri için teknik destek sunarken, endüstride dijital dönüşümü hızlandıracak yeni teknolojileri ve uygulama örneklerini de tanıtıyor. Aynı zamanda,
gerçek hayatta karşılaşılan karmaşık problemler için işletmeye özel pilot çözümler de tasarlıyoruz.
Siemens Türkiye olarak Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlara verdiğimiz önemin tek bir amacı var: Şirketimizin dijitalizasyon odağıyla paralel olarak, Türkiye’de dijital dönüşümü geliştirmek ve hem şirketimizin hem de ülkemizin
Ar-Ge hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak. Bu doğrultuda Ar-Ge çalışmalarımızla global olarak Siemens müşterileri tarafından kullanılacak en yenilikçi ürün ve çözümleri Türkiye’de geliştiriyoruz.
Bu çalışmalarımıza örnek olarak gösterebileceğimiz sonuçlardan biri
makine sanayi için geliştirmiş olduğumuz Manage My Machine uygulaması. Ürün yönetimi görevini de tamamen ekibimizin üstlendiği ve geliştirdiği
Manage My Machine uygulaması, Siemens’in Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT) İşletim Sistemi olan MindSphere üzerinde geliştirilen bu uygulamayla dünyada herhangi bir yerdeki makinenin gerçek zamanlı verileri, mevcut
veya geçmiş durumları görüntülenebiliyor, optimizasyonu yapılabiliyor. Siemens Türkiye’nin Ar-Ge ekibi olarak Türkiye’den tüm dünyaya katkılarımızı
daha da artırma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

94

CT_AR

yıl

CT_ARGE_ilan_197x270mm_conv.indd 1

Türkiye’de
Türkiye için

29.08.2020 16:23

2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
ABDI İBRAHIM
Yönetim Kurulu Başkanı: Nezih BARUT
CEO: Süha TAŞPOLATOĞLU
Ar-Ge Direktörü: Udaya DUDE
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ........................................................... 160
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ................................................... 64.066.102,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 97.763.854,00 TL
www.abdiibrahim.com.tr

BAŞARILARIMIZIN ARKASINDA AR-GE
ÇALIŞMALARINA VERDIĞIMIZ ÖNEM YATIYOR
SÜHA TAŞPOLATOĞLU
Abdi İbrahim CEO

BIYOTEKNOLOJIK BIR
ILAÇ ŞIRKETI OLAN OM
PHARMA ORTAKLIĞIMIZ
VESILESIYLE,
ÖNÜMÜZDEKI BIRKAÇ YIL
IÇINDE YAKLAŞIK 250
MILYON İSVIÇRE FRANGI
(YAKLAŞIK 2,1 MILYAR
TL) GIBI CIDDI BIR AR-GE
BÜTÇESINI
BIYOTEKNOLOJIK ILAÇ
GELIŞTIRMEK VE KLINIK
ÇALIŞMALAR IÇIN
HARCAYACAĞIZ. BU
ÇALIŞMALARIN
SONUÇLARININ, ILACIN
GELECEĞI OLARAK
GÖRDÜĞÜMÜZ
BIYOTEKNOLOJI
ALANINDA ÜLKEMIZIN
ATILIMINA BÜYÜK BIR
KATKIDA BULUNACAĞINI
DÜŞÜNÜYORUZ.
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Abdi İbrahim olarak, güçlü bir Ar-Ge yapılanmasının ve yüksek teknolojili yatırımların ilaç sektörü için son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz şirketimizin merkezinde yer alıyor. 108 yıllık köklü geçmişimiz ve başarılarımızın arkasında Ar-Ge çalışmalarına verdiğimiz önem yatıyor. Ülkemizin
en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri arasında yer alıyoruz.
Türkiye’nin ilk akredite ilaç Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan bir şirket olarak bu
alandaki çalışmalarımıza pandemi süreci de dahil olmak üzere ürün portföyümüzü daha zenginleştirmek adına hız kesmeden devam ediyoruz.
Ar-Ge ekibimiz, birçok farklı endikasyon ve dozaj formunda ilaç, tıbbi cihaz,
besin desteği grubunda 100’e yakın ürün üzerinde çalışıyor. Devam eden geliştirme çalışmaları sonucunda onkoloji oral ürünlerinin yanı sıra, oftalmaloji, solunum ürünleri ile de portföyümüzü daha da zenginleştireceğiz.
Bu yatırımlardan en sonuncusu, 18 Eylül 2020’de kamuoyuna duyurduğumuz, köklü bir İsviçreli ilaç şirketi olan OM Pharma’yı bir ortak girişim grubunun
parçası olarak satın almamız oldu. Biyoteknolojik bir ilaç şirketi olan OM Pharma
ortaklığımız vesilesiyle, önümüzdeki birkaç yıl içinde 250 milyon İsviçre Frank
(yaklaşık 2,1 milyar TL) gibi ciddi bir Ar-Ge bütçesini biyoteknolojik ilaç geliştirmek ve klinik çalışmalar için harcayacağız. Bu çalışmaların sonuçlarının, ilacın
geleceği olarak gördüğümüz biyoteknoloji alanında ülkemizin atılımına büyük
bir katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Bunun dışında, AbdiBio biyoteknoloji tesisimizde onkoloji alanında dünyada ilk biyobenzer olmaya aday iki adet biyobenzerin geliştirme çalışmaları halihazırda devam ediyor. Öz kaynaklarımızla
yürüttüğümüz projelerin yanı sıra devlet desteğiyle farklı üniversitelerin konsorsiyumunda yürütülen, eşdeğer ilaç ve biyoteknolojik ürün geliştirme projelerinde de aktif rol alıyoruz. Gerek biyobenzer portföyümüz gerek üniversite konsorsiyumunda planlandığımız çalışmalar düşünüldüğünde, ülkemize yüksek
katma değer sağlayacak, Türkiye’yi ithal eden değil ihraç eden ülkeler seviyesine
çıkaracak ilaçlar üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Üniversite sanayi iş birliğinin başarılı bir örneği olarak, Ege Üniversitesi ile birlikte diyabetik ayak yaralarının iyileşmesinde kullanılmak üzere geliştirdiğimiz
ilk yerli yara örtüsü ürünümüzün Türkiye dahil 40’ı aşkın ülkede patentini aldık.
Ürünü 2020 son çeyrekte Türkiye’de ve dünyada pazara sunmayı planlıyoruz. Bu
ürün, Abdi İbrahim olarak Ar-Ge’ye, sanayi-üniversite iş birliğine ne kadar önem
verdiğimizi net bir şekilde gösteren bir proje.
Ar-Ge gündemimizde molekül bulma çalışmaları da ilk sıralarda yer alıyor.
Yeni bir molekül keşfi ile bu alanda da öncü olmak istiyoruz. Bunun için yurtdışındaki üniversitelerle çalışmalar yürütüyor, start-up şirketler ile iş birlikleri
kuruyoruz. Bu doğrultuda, ABD’de Colorado ve Illinois üniversiteleri ile bağlantı
içinde olan Ocugen adlı bir start-up şirkete yatırım yaptık. Bu ürünleri Türkiye’de
üreterek tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Bu yöndeki çabalarımız sonuçlandığında,
hem sektörümüz hem de ülkemiz için büyük bir başarı olacak.
Ar-Ge alanında eğitime ve yetişmiş insan gücüne büyük önem veriyoruz. Bu
alanda da halihazırda yürüyen pek çok çalışmanın içindeyiz. TÜBİTAK-2244
programı çatısı altında devam eden dört farklı üniversite iş birliğimiz bulunuyor. Bu kapsamda doktora öğrencilerine TÜBİTAK ile birlikte burs sağlayarak,
sektörde bu programa en fazla inanan ve destek veren üniversite-sanayi iş birliği
projesine sahip firma konumundayız.

Bir asrı aşkın süredir Türk ilaç sektöründe
faaliyet gösteren Abdi İbrahim olarak,
ilaç sektörünün öncü ülkesi İsviçre’de
kurulu OM Pharma şirketini bir ortak
girişim grubu ile birlikte satın aldığımızı
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Biyoteknolojik ilaç geliştirme
alanındaki çalışmalarımıza hız
kazandıracak bu ortaklık ile
sektörümüzün biyoteknolojideki
atılımına katkı sağlayacak Ar-Ge
yatırımlarını hayata geçireceğiz.
Avrupalı bir firmayla stratejik
ortaklık kuran ilk ve tek Türk
ilaç şirketi olarak, yalnız
Abdi İbrahim için değil
ülkemiz ve sektörümüz adına
da bir hayali
gerçekleştirmenin gururuyla
var gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz!

2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
BRİSA
Yönetim Kurulu Başkanı: Cevdet ALEMDAR
Genel Müdür: Haluk KÜRKÇÜ
Teknoloji Direktörü: Serhat ÖZKAN
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 81
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ................................................... 34.343.874,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................ 42.700.000,00 TL
www.brisa.com.tr

BRİSA, TEKNOLOJİYİ
BU TOPRAKLARDA YEŞERTİYOR
SERHAT ÖZKAN
Brisa Teknoloji Direktörü

İNOVASYON,
DIJITALLEŞME VE YENI
NESIL TEKNOLOJILER
ÜZERINE KURULU BIR
EKOSISTEM INŞA EDEN
BRISA, 83 ÜLKEDE SIRA
DIŞI BAŞARILARA IMZA
ATIYOR. BU
BAŞARILARININ ARDINDA
ISE OLUŞTURDUĞU
“AKILLI KÜLTÜR” ILE
GELIŞIMI SÜREKLI KILAN
2 BIN 800’IN ÜZERINDE
ÇALIŞANININ EN YENIYI
SUNMA CESARETI VE
TUTKUSU YER ALIYOR.

Brisa, Ar-Ge’yi bütüncül bakış açısıyla ele alıyor, inovasyon, dijitalleşme ve yeni
nesil teknolojiler üzerine bir ekosistem kuruyor. Aksaray’da kurduğu sektörün ilk
akıllı lastik fabrikası, teknolojisi sürekli olarak yenilenen İzmit Fabrikası, çalışmalarına hız katan Ar-Ge Merkezi, güçlü markaları ve hizmet inovasyonlarıyla Brisa,
yıllardır Türkiye lastik sektörünün lideri ve uluslararası arenada da 83 ülkede başarılara imza atıyor. Bunların ardında oluşturduğu “Akıllı Kültür” ile gelişimi sürekli kılan 2 bin 800’in üzerinde çalışanının en yeniyi sunma cesareti ve tutkusu
yer alıyor.
Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, 1974’te Lassa markasıyla, İzmit’te kuruldu.
1988’de Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığıyla hayat bulan Brisa,
geliştirdiği ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin lider sanayi şirketlerinden biri. Lastik,
yaklaşık 80 farklı ham madde ve 20 farklı karışımdan oluşan, ileri teknolojik bir
ürün. 1985’ten beri Ar-Ge çalışmaları yürüten Brisa’nın, İzmit tesislerindeki Ar-Ge
Merkezi, 2017’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgelendirildi. Brisa, ArGe Merkeziyle yerli ürün tasarım, geliştirme ve yenilikçi üretim tekniklerinde kabiliyetlerini artırırken, yerli tedarikçi geliştirme konusunda da çalışmalar yapıyor.
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Yerli tasarım, ham madde, teknoloji
Brisa, yeni ürünlerin kısa sürede devreye alınması, yeni teknolojilerle dünya
standartlarında ürün geliştirme, yeni ham madde teknolojilerini ve kaynaklarını kısa sürede üretime kazandırma, yerli üretimi artırmaya odaklanıyor. Ar-Ge
Merkezi, uluslararası kültürü, teknik üstünlükleri ve öğrenme ortamlarıyla Türk
mühendisleri için önem taşıyor.
Brisa’nın Ar-Ge çalışmaları uluslararası rekabet gücüne önemli katkı sağlıyor.
Lassa markasıyla 83 ülkede faaliyet gösteriyor ve ihracatına her yıl hızlandırıyor.
Bu başarılı sonuçlarda Ar-Ge Merkezinin ve genç Türk mühendislerinin çalışmalarının payı büyük çünkü sınırları Ar-Ge çalışmalarıyla ve teknolojiyle aşıyor. Brisalı
mühendisler, her gün 1 yeni ürün geliştiriyor. Her yıl 30 proje hedefiyle yola çıkan
Ar-Ge Merkezinde geçen yıl 55 proje gerçekleştirildi. İzmit fabrikasında 17 milyon
dolar yatırımla hayata geçirdiği, otomotiv üreticilerine dünya standartlarında lastik geliştirmek üzere devreye alınan özel karışım teknolojisi, meyvelerini vermeye
başladı. Geçen yıl ise Avrupalı araç üreticilerine Türkiye’den lastik göndermeye
başladı.
Yolculuk deneyimi yeniden şekilleniyor
Mobilite, sürdürülebilir ulaşım sistemleri, M2M ve akıllı araç teknolojilerinin
araç güvenliği ve karbon salınımının düşürülmesine desteği, araç paylaşımı, sahip
olmak yerine kiralama gibi trendler doğrultusunda sektörümüz yeni bir çehreye
kavuşuyor. Dünya çapında lastik üreticileri bu trendlere yön verecek teknolojileri
geliştirmek ve üretmek için bir yarıştalar. Brisa da inovasyon ve girişimcilik platformlarıyla birlikte sektörü geleceğe taşıyacak yenilikçi mobilite çözümleri üzerine çalışıyor. Brisa, TÜSİAD SD2 programına, “Görüntü İşleme Teknolojisi Kullanarak Dijital Lastik Asistanı Tasarımı” adlı teknoloji çağrısıyla katıldı. TÜBİTAK’tan
destek onayı alınan ‘Karbon Nanotüp kullanılarak yenilikçi lastiklerin üretilmesi’
projesinde çalışmalar sürüyor.
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2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
SANOFI
Yönetim Kurulu Başkanı: Cem ÖZTÜRK
Lüleburgaz Fabrika Direktörü: Rüştü BAHAR
Lüleburgaz Ar-Ge Merkezi Direktörü: Mustafa ADIYAMAN
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 34
............................................................................ (Klinik Araştırmalar dahil................71)
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ..................................................... 32.814.657,23 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................ 28.507.000,00 TL
www.sanofi.com.tr

DÜNYA GENELİNDE CİROMUZUN
YÜZDE 17’SİNİ AR-GE’YE AYIRIYORUZ
CEM ÖZTÜRK
Sanofi Türkiye, İran ve Levant
Ülke Başkanı

MEVCUT ÜRÜN
PORTFÖYÜMÜZDE YER
ALAN ILAÇLARIN
COVID-19 TEDAVISINDEKI
ETKINLIĞINI
ARAŞTIRMANIN YANI
SIRA AŞI ALANINDA DA
SEKTÖRÜMÜZDE
BENZERI AZ GÖRÜLEN
IŞBIRLIKLERINE IMZA
ATTIK. ABD
BIYOMEDIKAL İLERI
ARAŞTIRMA VE
GELIŞTIRME KURUMU,
TRANSLATE BIO VE GSK
ILE ÜÇ AYRI IŞ BIRLIĞI
BAŞLATARAK, AŞI
GELIŞTIRME
ÇALIŞMALARIMIZI ÜÇ
KOLDAN YÜRÜTÜYORUZ.
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Sanofi, insanları yaşamları boyunca karşılarına çıkabilecek sağlık sorunlarında desteklemek, hayatlarına güç katmak misyonuyla çalışan bir biyoteknolojik ilaç firmasıdır. Dünya genelinde 100 ülkede, 100 binin üzerinde çalışanımız
ile bilimsel yenilikleri tedavi çözümlerine dönüştürecek çalışmalar yürütüyoruz. Hastalıkları önleyecek aşılardan, sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye
yardımcı olacak yenilikçi tedavi çözümlerine kadar geniş bir alanda faaliyet
gösteriyoruz. Sanofi Türkiye olarak, ülkemizde 65 yıldır hizmet veriyor ve
öncü bir sağlık kuruluşu olarak 1.800’ü aşkın çalışanımız, 16 ana tedavi alanındaki ürünlerimiz ve Türkiye’nin en büyük ilaç üretim tesisiyle ülkemizin
sağlıklı geleceği için çalışıyoruz.
Sağlık sektörü tüm dünyada Ar-Ge’ye en büyük yatırımların yapıldığı sektörlerden biri konumunda çünkü inovasyon sağlık sektörünün lokomotifidir,
hastalıklara çare bulmanın yolu inovasyondan, yeni ilaç keşiflerinden geçiyor. Sanofi bu alanda her zaman lider şirketlerden biri oldu. Ar-Ge alanında
yaptığımız yatırımlar kurulduğumuz günden bu yana öncelik listemizde üst
sıralarda yer alıyor ve almaya da devam edecek.
Küresel çapta kritik sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek ilaçların keşfedilmesi için çalışan Sanofi, bugün dünya genelinde cirosunun yüzde 17’sini ArGe’ye ayırıyor. Temmuz ayı itibariyle Ar-Ge ağında geliştirilen proje sayısı 83’e
ulaştı, bunlar arasında 33 yeni molekül de bulunuyor. Ayrıca 34 projemiz de
Faz 3 veya ruhsat aşamasında.
Türkiye’de de T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi
sertifikası olan ilk çok uluslu firma olan bir şirket olarak, son beş yılda gerçekleştirdiğimiz 300 milyon TL’yi aşan Ar-Ge yatırımı ile ülkemizde halk sağlığına katkıda bulunuyoruz.
Bunun yanı sıra içinden geçmekte olduğumuz pandemi süreci ile birlikte,
tüm dünyada ilaç keşfinin, inovasyonun ve katma değerli ürün üretiminin kritik öneminin altı bir kez daha kalın çizgilerle çizildi. Sanofi olarak, ilk günden
beri bu mücadelede her alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla en ön saflarda
yer aldık. Bu kapsamda ve T.C. Sağlık Bakanlığı’mızla iş birliğimiz doğrultusunda, Bakanlığımızın izinleriyle 3 milyon doz hidroksiklorokin bağışını gerçekleştirdik. Pandeminin başından itibaren, Dünya Sağlık Örgütü tarafından
üçte ikisi hayati önem taşıyan ilaçlar olarak tanımlanan ürün portföyümüzün
üretim ve dağıtımına tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hiç ara vermeden devam ettik. Bu dönemde Lüleburgaz fabrikamızda 100 milyon kutuya
yakın ilaç üretimini tamamladık. Mevcut ürün portföyümüzde yer alan ilaçların COVID-19 tedavisindeki etkinliğini araştırmanın yanı sıra aşı alanında da
sektörümüzde benzeri az görülen işbirliklerine imza attık. ABD Biyomedikal
İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA), Translate Bio ve GSK ile üç
ayrı işbirliği başlatarak, aşı geliştirme çalışmalarımızı üç koldan yürütüyoruz.
Dünya genelinde Ar-Ge yatırımlarına yılda yaklaşık 6 milyar Euro ayıran
bir şirket olarak, sağlık sektörünün geleceğinin inovasyonda olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte COVID-19 pandemisi gibi küresel çapta kritik sağlık
ihtiyaçlarına cevap verecek çözümlerin keşfi için Ar-Ge alanındaki deneyim
ve gücümüzü tüm insanlığın hizmetine sunuyoruz.

2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
BORÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı: Ali Ahmet KOCABIYIK
Genel Müdür: Abidin Kerem ÇAKIR
Ar-Ge Direktörü: Celal SEYALIOĞLU
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 51
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: .................................................... 14.162.700,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................. 21.185.000,00 TL
www.borcelik.com

TÜRKİYE İNOVASYON EKOSİSTEMİNE
KATKI SUNUYORUZ
MUSTAFA AYHAN
Borçelik CDO/CTO

ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİ
EKOSİSTEMİNİ
DESTEKLEYEREK
STARTUP’LAR İLE ORTAK
PROJELER YAPAN
BORÇELİK, 2019 YILINDA
YEDİ İNOVASYON
PROJESİ ÜZERİNDE
ÇALIŞARAK
SATIŞLARININ YÜZDE
7’SİNİ BU PROJELERDEN
GERÇEKLEŞTİRDİ.
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Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesine sahip ve en yüksek kaliteli galvanizli çelik üreticisi Borçelik, rekabet üstünlüklerini sürdürülebilir kılmak
için inovasyon, dijitalizasyon ve Ar-Ge çalışmalarına çok önem veriyor. Bu
alanda yürüttüğü istikrarlı çalışmalar neticesinde proje sayısı, ciro ve kârlılık
sonuçlarında sürdürülebilir başarılar elde etmeye devam ediyor.
Geleceğin yeni nesil ürünlerini geliştirmek ve Endüstri 4.0 dönüşümü
kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları tek çatı altında yürütmek üzere Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış Ar-Ge Merkezi’ni,
2018 yılında hayata geçirdi. İlk yıl Ar-Ge Merkezi denetimlerini başarıyla tamamladıktan sonra çalışma alanını sadece ürün ve malzeme ile sınırlı görmeyen, süreçleri, teknolojileri ve ürünleri birlikte geliştirmeye odaklanan
bir Ar-Ge çatısı kurdu. Firmamız gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile mevcut problemleri çözebilmenin yanı sıra aynı zamanda geliştirmeye çalıştığı
yetkinliklerle geleceğe hazırlanmaya odaklanıyor. Borçelik Ar-Ge Merkezi;
üniversiteler, araştırma merkezleri ve TÜBİTAK gibi bilim kuruluşlarının
yanı sıra kendi sektörlerinin önde gelen liderleri olan müşteriler ile iş birliği
gerçekleştirerek, Türkiye inovasyon ekosistemine katkı sunmayı hedefliyor.
Borçelik’in Ar-Ge çalışmaları; Malzeme Geliştirme, Teknoloji Geliştirme ve
Proses Geliştirme olmak üzere üç ana eksende ilerliyor. Borçelik genelinde
Ar-Ge projelerinde görev alan toplam 76 çalışan ile 2019 yılında 26 adet Ar-Ge
projesi yürütüldü.
Bu projelerden biri uluslararası olmak üzere toplam altı proje
TÜBİTAK-TEYDEB tarafından fonlandı. İlk faaliyet yılında Avrupa Patent
tesciline sahip ürünler geliştirerek önemli bir başarıya imza atan Borçelik
Ar-Ge Merkezi’nin, 2019 yılsonu itibarıyla 11 ulusal, üç uluslararası ve beş faydalı model başvurusu bulunuyor.
Borçelik Ar-Ge Merkezi dijitalleşme alanında büyük projeler üzerinde çalışıyor. Bunlara; Dijital İkiz, İleri Planlama, S4/HANA Geçişi, Robotik Süreç
Optimizasyonu ve Dijital Bakım projelerini örnek verebiliriz. Borçelik RTLS
denilen gerçek zamanlı konum bilgilerini toplayarak iş güvenliği risklerini
azaltmak ve operasyonel verimliliği arttırmak için, forklift rota optimizasyonu gibi kullanım senaryoları oluşturuyor. “Çalışanımı korurum” felsefesiyle
pandeminin başından itibaren bu teknolojiyi; sağlığı korumak ve önleyici bir
araç olarak kullanmak için çalışmalara başladı.
Borçelik, çalışanlarının bu yeni dünyaya, yapay zeka alanında yapılan
projelerin sonuçlarına hazırlıklı olması için Microsoft ile birlikte Yapay Zekâ
Akademisini başlattı. Sadece bilişim ya da Ar-Ge çalışanları değil, diğer çalışanların da katıldığı, veri analistlerinin, veri mühendislerinin ve veri bilimcilerinin yetiştirildiği 15 tane pilot projeyle bir çalışma başlatıldı.
Bunların ötesinde Borçelik ülkemizdeki girişimci ekosistemini destekleyerek startup’lar ile ortak projeler yapıyor ve yeni teknolojileri keşfediyor.
Borçelik 2019 yılında yedi inovasyon projesi üzerinde çalıştı ve satışlarının
yüzde 7’si bu projelerden gerçekleşti.

ÇELİĞİN
DİLİNDEN
EN İYİ BİZ
ANLARIZ!

Dünya standartlarındaki en modern
teknolojilerle ürettiğimiz soğuk
haddelenmiș ve sıcak daldırma galvanizli
yassı çelik ürünlerimiz, kalite anlayıșımız
ve fark yaratan gücümüzle çelik
dünyasının liderlerinden biri olmaya
devam ediyoruz.

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ș.

Tel: (0 224) 280 40 00

Ata Mah. 125 No’lu Sokak No: 1

Faks: (0 224) 519 01 30

16601 Gemlik - Bursa / Türkiye

www.borcelik.com

2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
TEKNOROT
Yönetim Kurulu Başkanı: Leon KALMA
Genel Müdür: Cevat ASLAN
Ar-Ge Direktörü: Murat ARSLANOĞLU
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 88
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ..................................................... 10.516.754,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................ 16.500.000,00 TL
www.teknorot.com

İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜ
ŞİRKET GENELİNE YAYIYORUZ
CEVAT ASLAN
Genel Müdür

DÜNYADA EN ÇOK
TERCIH EDILEN MARKAYI
OLUŞTURACAK EN ILERI
TEKNOLOJI VE ÜRÜNLERI
GELIŞTIRMEK VIZYONU
ILE 2011 YILINDA
KURULAN AR-GE
MERKEZIMIZ,
ÜNIVERSITE-SANAYI IŞ
BIRLIĞI, TEDARIKÇI VE
MÜŞTERILERININ DE
KATILIMI ILE TÜBİTAK
DESTEKLI ÇOK SAYIDA
AR-GE PROJESINI BAŞARI
ILE TAMAMLAMIŞTIR.
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Müşteri memnuniyetini kurulduğu günden bugüne kadar ön planda tutan ve ileri teknoloji anlayışı ile yılların deneyimini ve güvenini birleştiren
Teknorot; faaliyet gösterdiği alanda güvenilir, sağlam ve en kaliteli ürünleri
üretmektedir. Firmamız, yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmasının yanı sıra
gelirlerinin yüzde 90’dan fazlasını ihracat ile elde ederek ülke ekonomisine
de ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. Teknorot, binek ve hafif ticari araçlar
için süspansiyon ve direksiyon parçaları üretiminde yenileme pazarında Avrupa’nın en büyük üreticisi olmayı başarmıştır.
Sektördeki yolculuğuna 1992 yılında İstanbul’da küçük bir atölyede başlayan Teknorot, 2008 yılında açılan Düzce’deki tesislerine ek olarak Çin, Hindistan ve İspanya’daki tesislerinde toplamda 2.200’den fazla kişinin istihdam edildiği başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde 90’dan fazla ülkeye
ihracat yapan global bir firma haline gelmiştir.
Dünyada en çok tercih edilen markayı oluşturacak en ileri teknoloji ve
ürünleri geliştirmek vizyonu ile 2011 yılında kurulan Ar-Ge Merkezimiz,
üniversite-sanayi iş birliği, tedarikçi ve müşterilerinin de katılımı ile TÜBİTAK destekli çok sayıda Ar-Ge projesini başarı ile tamamlamıştır. Bu projelerin çıktıları ile Teknorot, hem personel yetkinliği hem de Ar-Ge kabiliyetleri
açısından uluslararası rekabette önemli bir seviyeye ulaşmıştır.
Son yıllarda ortak çalışma yapılan ulusal üniversitelere ek olarak İngiltere,
Fransa, Almanya ve Kore’den de üniversite ve araştırma kurumları ile projelere başlanmıştır. Bu kapsamda özellikle AB tarafından fonlanan H2020 ve
Eureka ağlarındaki projelere ağırlık verilmiş ve kısa sürede Teknorot koordinatörlüğünde başvurular yapılmıştır.
Aftermarket pazarında liderlikle birlikte Ar-Ge faaliyetleri sonucunda
kazanılan teknoloji ve kabiliyetler sayesinde Türkiye, Avrupa ve Uzak Doğu’daki OEM firmalarının da yoğun ilgisi ile karşılaşmıştır. Özellikle elektrikli ve otonom araç üreten bu firmalarla ortak projeler geliştirilmiş ve yeni
geliştirilen araçlara parça tedariki konusunda anlaşarak OEM pazarında da
pay sahibi olmak adına önemli adımlar atılmıştır.
İnovasyon kültürünü şirket genelinde ve şirketin paydaşları arasında yaygınlaştırmak ve kalıcı hale getirmek için inovasyon üst kurulu ve inovasyon
ekiplerini kapsayan organizasyonel değişiklikler tamamlanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmaların bir sonucu olarak, yapay zekâ, nesnelerin
interneti, derin öğrenme, makine öğrenmesi, görüntü işleme, ileri malzemeler ve üretim teknikleri gibi yenilikçi teknolojileri ürün ve süreçlerine entegre etmek amacı ile projeler ilgili üniversite ve araştırma kurumlarının da
katılımı ile yürütülmektedir. Bunlarla beraber Endüstri 4.0 ve dijitalleşme
konularında da çalışmalar başlatılmıştır.
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ZORLUTEKS
Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı: Necat ALTIN
Ar-Ge Müdürü: Murat YILDIRIM
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: .............................................................85
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ....................................................... 9.716.460,50 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................12.000.000,00 TL
www.zorlutekstil.com.tr

‘AKILLI HAYAT 2030’
VİZYONUMUZLA AR-GE’DE
YÜKSEK KATMA DEĞER YARATIYORUZ
NECAT ALTIN
Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı

ZORLUTEKS OLARAK,
TÜM FAALİYETLERİMİZİ
GRUP ŞİRKETLERİMİZ
GİBİ ZORLU HOLDİNG
“AKILLI HAYAT 2030”
VİZYONU ÇERÇEVESİNDE
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.
İNOVASYON VE
TEKNOLOJİDEN
BESLENEN, ÇEVRESEL
ETKİMİZİ AZALTAN VE
DEĞER YARATAN
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR
BÜYÜMEYİ HEDEFLEYEN
AKILLI HAYAT 2030
VİZYONUMUZ İLE TEKSTİL
SEKTÖRÜNDEKİ
STRATEJİLERİMİZİ
GELİŞTİRİYORUZ.
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Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını sürecinde Zorlu Tekstil olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. Yaşadığımız bu salgın süreci bize doğa ile
uyumlu, sadece kendimiz için değil dünya için iyi olan bir ekonomik modele
ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gösteriyor. Zorlu Tekstil olarak bunu erken
dönemde keşfederek döngüsel ekonomi tabanlı inovasyona dayalı yeni nesil
tekstillere uzun yıllardır yatırım yapıyoruz. Bu anlamda Ar-Ge çalışmalarımız
sonucu ortaya çıkan, ısıya ve neme duyarlı, hava geçirgenliği yüksek aynı zamanda antibakteriyel özellikleri bulunan iplik ve kumaşlara sahip ürünlerimizle birçok sektöre akıllı tekstil ürünleri ürettik. Türkiye genelinde pek çok sağlık
kuruluşuna yastık, yorgan, nevresim ve güneşlik kumaş ile akıllı iplik teknolojisiyle üretimine başladığımız ve bakteri ile virüslere karşı koruyucu özelliklere
sahip cerrahi maske ve koruyucu tulum bağışı yaptık.
Zorlu Grubu geleceği odağına alan ve bu anlamda dünyadaki yenilikleri takip
eden bir grup olarak ortaya koyduğu “Akıllı Hayat 2030” vizyonuyla, birçok büyük grup tekstilden çekilirken, tekstilin gelecekte de katma değer yaratacak en
kritik sektörlerden biri olacağını öngörerek bu alandaki yatırımlarını sürdürüyor.
Zorlu Tekstil olarak, 360 derecelik bir inovasyon yaklaşımıyla, “Akıllı Hayat
2030” stratejisi doğrultusunda, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı devam
ettiriyoruz. Sahip olduğumuz STeP by Oeko-tex belgesiyle de sürdürülebilir üretim yaptığımızı kanıtlıyoruz. Çünkü akıllı tekstiller, yüksek teknoloji ve döngüsel ekonomi tabanlı inovasyonla şekillenen, yüksek katma değer yaratan bir
alan. O yüzden hammaddeden proses yönetimi ve ürüne kadar, bir işletme sürecinin her aşamasında bu anlayışla hareket ediyor, iş yapış biçimimizi de buna
göre şekillendiriyoruz. Böylece bir hammadde tesislerimize girdiği andan itibaren biz bunun öncelikle sürdürülebilirlik çerçevemize uygun olmasına özen
gösteriyoruz. Sonrasında bu hammadde üzerinde nasıl bir inovasyon yaparsak
daha ilk baştan kullanıcı için değer yaratabiliriz diye düşünüyoruz. Tabii işin
ürün tarafı nihai tüketiciye ulaştığı için en dikkat çekici yanı oluyor. Burada da
sürdürülebilirliği odağımıza alarak tüketici deneyimine odaklanarak onların
istek, talep ve beklentilerinden bir iç görü oluşturuyoruz. Topladığımız bu iç görülere göre de akıllı ve sürdürülebilir ürünler üretiyoruz. Elbette bu konuda ArGe ve inovasyon en temel yapı taşlarımızı oluşturuyor. Bir Ar-Ge ve iki tasarım
merkezimizdeki, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımız her geçen gün büyüyor.
Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırım sayesinde bu yıl sürdürülebilir ve akıllı
ürün kategorilerinden gelen gelirlerimizi yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz.
Zorlu Tekstil Grubu’nun orta vadeli büyüme planlarında, ürün ve çözümlerin
yer aldığı teknik tekstil ve akıllı tekstilin ağırlığını giderek artıracağız. Kendini
temizleyen stor ve kumaş perde, serin tutan pike, antibakteriyel özellikli anti-mite nevresim, LED ışıklı perde ve içerik üreten QR (kare) kodlu nevresim gibi
birçok inovatif ürünümüze; fotovoltaik perde, güç tutuşur perde ve elektromanyetik dalgaları kalkanlama özelliğine sahip ev tekstilleri gibi yenilerini ekleyip
bu alanda büyümeye devam edeceğiz.

2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
KORTEKS
Yönetim Kurulu Başkanı: Zeki ZORLU
Ar-Ge Müdürü: Serdar Murat CAM
Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: .............................................................................. 39
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ..................................................... 8.549.944,45 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................... 12.531.914,49 TL
www.korteks.com.tr

AR-GE VE İNOVASYON İŞ MODELİNİN
AYRILMAZ BİR PARÇASI
BARIŞ MERT
Korteks Genel Müdürü

POLYESTER İPLİK
ÜRETİMİNDE AVRUPA’NIN
EN BÜYÜK VE ENTEGRE
ÜRETİCİSİ KORTEKS,
AR-GE VE İNOVASYONU
İŞ MODELİNİN AYRILMAZ
BİR PARÇASI OLARAK
GÖRÜYOR. ŞİRKET
BÜNYESİNDE AR-GE
FAALİYETLERİNİ
YÖNLENDİREN KORTEKS,
YENİ POLYESTER İPLİK
ÇEŞİTLERİ GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI İLE
ÜRÜNLERİN
ULUSLARARASI
PAZARLARDA REKABET
GÜCÜNÜN
ARTIRILMASINA DESTEK
VERİYOR.
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Avrupa’nın en büyük entegre ve inovatif polyester iplik üretim merkezi
Korteks, “Akıllı Hayat 2030” vizyonu doğrultusunda inovasyon ve teknolojiden beslenen, çevresel etkisini azaltan ve değer yaratan sürdürülebilir
bir büyüme hedefiyle tekstil sektöründeki stratejilerini geliştiriyor.
Bu stratejiyle, Ar-Ge ve inovasyonu Korteks’in iş modelinin ayrılmaz
bir parçası olarak görüyoruz. Korteks olarak, şirket bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirerek, yeni polyester iplik çeşitleri geliştirme çalışmalarımız ile ürünlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artmasına
yönelik çalışmalar yapıyoruz. İplik test ve analiz yöntemleri, polimer
malzeme teknolojileri, polyester polimer üretimi, iplik tekstürize ve büküm, renkli iplik ve masterbatch konularında deneyimli kadromuzla, ArGe faaliyetlerine büyük önem vererek, bütçemizden bu alana ayırdığımız
payı her geçen yıl daha da yükselterek Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz.
Korteks, Ar-Ge ve inovasyonu, ihracatta önemli bir rekabet aracı olarak
görüyor. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu tekstil piyasası, teknik tekstiller,
otomotiv tekstilleri ve fonksiyonel ürün pazarlarında Ar-Ge ile liderlik
elde ediyor. Global arenada birçok tekstil firmasına ‘Kaliteli, özgün, yenilikçi ve çevre dostu polyester iplik ürünleri’ sunuyoruz.
Geliştirdiğimiz iplikler; tül perde, nevresim, halı, havlu gibi ev tekstilinden, giyimlik kumaşa, tavan, koltuk ve kapı iç kaplama gibi otomotiv
ürünlerinden, tente, branda, bahçe mobilyaları, şezlong, şemsiye gibi dış
mekan uygulamalarına kadar uzanan farklı alanlarda kullanılırken ürün
ve çözüm yelpazemiz her geçen gün daha da genişliyor.
Yenilikçi ürün ve çözümleri de kapsayan tüm faaliyetlerimizi Zorlu
Holding’in sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 çerçevesinde şekillendiririyoruz. Döngüsel ekonomi tabanlı inovasyondan beslenen bir
yaklaşımla; ham maddeden yarı mamule, üretimden kalite kontrole, sevkiyattan satış sonrası teknik hizmetlere ve desteğe kadar bütün iş süreçlerini akıllandırıyoruz. Kullandığı teknoloji açısından dünyanın en önde
gelen tesislerinden bir olan Korteks’te, sahip olduğumuz bu teknolojiyi
Ar-Ge ve inovasyon ile birleştirerek müşteri deneyimine odaklı birçok
yenilikçi işe imza atıyoruz.
Ar-Ge ile yenilikçi ürünler
Son yıllarda Ar-Ge alanında yoğunlaştırdığı çalışmaları ile katma değer yaratan Korteks, ürün çeşitliliğinin farklı ve yenilikçi seçeneklerle
geliştirilmesine de önemli katkılarda bulundu. Sahip olduğu belgelerle
ekolojik üretimi de destekleyen Korteks’in ürün yelpazesinde mısır, şeker
kamışı gibi yüksek oranda nişasta içeren tarım ürünlerinden elde edilen
PLA ipliklerin yanı sıra otomotiv projeleri, DRY TOUCH®, TAÇ Flame Retardant, TAÇ Cotton-Like, TAÇ Antimicrobial, TAÇ Antistatic ve TAÇ UV
Resistant gibi markalı ürünler ile özel proseslere ihtiyaç duyan, ileri teknolojiyle üretilen teknik tekstil ürünleri de bulunuyor.
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KORKMAZ
Yönetim Kurulu Başkan V: Rahmi KORKMAZ
Genel Müdür: Kerim KORKMAZ
Ar-Ge Koordinatörü: Abdullah YAMAN
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 21
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ....................................................... 8.458.670,67 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................. 11.000.000,00 TL
www.korkmaz.com.tr

YENİLİKÇİ ÜRÜN GELİŞTİRME
FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR
ABDULLAH YAMAN
Ar-Ge Koordinatörü

“ÜRETMEK, DAHA IYIYI,
DAHA YENIYI, DAHA
GÜZELI VE INSANA EN
YAKIŞANI ÜRETMEK...”
HEDEFI ILE PIYASAYA
YÖN VEREN FIRMA
OLARAK AR-GE VE
INOVASYON
ÇALIŞMALARI SÜREKLI
DEVAM ETMEKTEDIR.
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1972 yılından bu yana; paslanmaz çelik mutfak eşyaları ve elektrikli ev
aletleri üretmekte olan KORKMAZ; geçmişten günümüze giderek büyüyen
üretim kapasitesini çağın yüksek teknolojisiyle geliştirerek, pazarda mevcut
olan konumunu daha geniş bir alana yaymayı başardı.
48 yıl içerisinde KORKMAZ bünyesinde ciddi anlamda değişim süreci
yaşandı. Bu süreçte değişmeyen tek şey; kurumsal kimliği belirleyen temel
düşünceydi, gelişerek etkinleşen, yıllar boyu KORKMAZ’la özdeşleşen bu
düşünce aslında KORKMAZ’ın misyonunu ifade etmek için yeterliydi; “Üretmek, daha iyiyi, daha yeniyi, daha güzeli ve insana en yakışanı üretmek...”
Karşı konulmaz bir hızla gelişen, küreselleşen dünya pazarında, değişen
müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmenin en etkin yolu her şeyden önce bu
ihtiyaçları tanımak ve mevcut birikimleri bu yönde kullanarak insanlar için
en iyisini yapabilmektir.
KORKMAZ’ın üretimini yaptığı tüm ürünlerde kriterlerin başında insan
sağlığı yer almaktadır. Ürünler uluslararası sağlık ve kalite normlarına uygun olarak üretilip halkımıza sunulmaktadır. Dış ticaret ilişkilerinde de ciddi adımlarla ilerleyen KORKMAZ, yaklaşık 115 ülkeye ihracat yapmaktadır.
Firma olarak “Üretmek, daha iyiyi, daha yeniyi, daha güzeli ve insana en
yakışanı üretmek...” hedefi ile piyasaya yön veren firma olarak Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sürekli devam etmektedir. İşletmemiz mutfak sektörünün her ürün yelpazesinde bulunmaktadır. Bunlar;
l Küçük Elektrikli Ev Aletleri,
l Paslanmaz Çelik Ürünler,
l Alüminyum ve Kaplamalı Ürünler,
l Porselen,
l Mutfak Aksesuarı, alanlarında hizmet vermekteyiz.
Yeni ürünler ve yeni tasarımlar Ar-Ge çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze firmamızın tasarımları, dünyaca ünlü
endüstriyel tasarım yarışmalarında; 3’ü yurt dışı olmak üzere toplam 28 tasarım ödülü almıştır.
Aynı zamanda firmamızın imalat sektörünün gelişmesine bağlı olarak
üretim hatlarımızı Endüstri 4.0’a göre uygun hale getirmek, üretim sistemleri ve makinelerin sürekli süreç iyileştirmeleri projeleri de Ar-Ge faaliyetlerimizin başında yer alır.
Tüm sektörlerde ürünler yavaş yavaş “akıllanıyor”, dijitalleşiyor, birbirleriyle konuşmaya başlıyor bu sebeple sektörün talepleri doğrultusunda yeni
ürünler ve yeni özellikler geliştiriyoruz. Mutfak sektöründe de mobil bağlantılı akıllı ev ürünleri globalde hızla büyümeye devam ettiğinden, bizlerde bu
konuda piyasanın en büyük yerli firmasının Ar-Ge’si olarak dijital ve yenilikçi ürün geliştirme faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz.
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ANGST PFISTER GELİŞMİŞ TEKNİK ÇÖZÜMLER A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı: Christof DOMEISEN
Genel Müdür : Eray ULUGÜL
Ar-Ge Müdürü: Ali Kamil SERBEST
Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: .............................................................................. 47
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ..................................................... 8.432.964,68 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 9.000.000,00 TL

TAM DONANIMLI MÜHENDİSLİK
ÇÖZÜM ORTAĞI
ERCAN DURAN
Genel Müdür Yardımcısı –
Ar-Ge Direktörü

“TAM DONANIMLI
MÜHENDISLIK ÇÖZÜM
ORTAĞI” OLARAK
HEDEFIMIZ; ANA SANAYI
PROJELERININ EN
BAŞINDAN ITIBAREN YER
ALARAK, KAUÇUK
MALZEME
GELIŞTIRILMESI,
GEOMETRIK KONSEPT
GELIŞTIRILMESI,
PROTOTIP, PROTOTIP
DOĞRULAMA VE SERI
ÜRETIM
FAALIYETLERININ
TAMAMINDAN SORUMLU
OLMAKTIR.
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Angst + Pfister Grup (AP); 1200 kişilik uzman kadrosuyla Avrupa’nın
birçok ülkesinde, Amerika ve Çin’de faaliyet gösteren uluslararası bir
kuruluştur. Ana ürün gruplarımız titreşim sönümleyiciler, sızdırmazlık
elemanları, mühendislik plastikleri, güç aktarım elemanları ve basınçlı
hortumlardır.
Angst Pfister Türkiye (APTR); kauçuk titreşim sönümleme elemanları
ve sızdırmazlık ürünleri konusunda, ana sanayiler için “Tam Donanımlı
Mühendislik Çözüm Ortağı” olma yönünde vizyonunu belirlemiş ve her
geçen gün bu hedefine ulaşma konusunda önemli adımlar atmaktadır.
Şirketimiz Türkiye’de 2009 yılında Ar-Ge çalışmalarına başlamış,
2016 yılında da T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından resmi “ArGe Merkezi” unvanını almıştır. Bugün itibariyle ürün, konsept, elastomer
malzeme ve teknoloji geliştirmek üzerine çalışan 47 kişilik Ar-Ge ekibiyle
faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Ar-Ge çalışmalarımızda yenilikçilik,
mevcut teknolojilerin yerlileştirilmesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi
üzerine odaklanmaktayız. Bu doğrultuda Ar-Ge ekibimizin gelişimi bizler için son derece önemlidir. Ekimizde dört doktora, yedi yüksek lisans
öğrencisi ve beş yüksek mühendis takım üyemiz bulunmaktadır.
Prestijli markaların projelerinde
“Co-Designer” firma olarak seçildik
“Tam Donanımlı Mühendislik Çözüm Ortağı” olarak hedefimiz; ana
sanayi projelerinin en başından itibaren yer alarak, kauçuk malzeme geliştirilmesi, geometrik konsept geliştirilmesi, prototip, prototip doğrulama
ve seri üretim faaliyetlerinin tamamından sorumlu olmaktır. Bu doğrultuda şirketimiz Porsche, Aston Martin, Bentley, Lamborghini, BMW gibi
prestijli markaların projelerinde “Co-Designer” firma olarak seçilmekle
birlikte, en son TOGG projesindeki tüm süspansiyon burçları, motor takozları ve amortisör burçlarını tasarlayıp, devreye alacaktır.
Angst Pfister Türkiye’de, üretim, mühendislik ve test alt yapısı ile ilgili
tüm yeni teknolojiler yakından takip edilmektedir. Sahip olunan laboratuvar imkanları ile titreşim sönümleme elemanlarının gerekli tüm doğrulama faaliyetleri (statik ve dinamik karakterizasyon, ömür performansı
vb.) şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
Son olarak elektrikli ve hibrit araçlarda kullanılacak titreşim sönümleyici ürünlerin yüksek frekans (max 3000 Hz) davranışlarının incelenmesi ve ölçülmesine yönelik Türkiye’de ilk olan yeni yatırımımızı 2020
yılı içerisinde Ar-Ge laboratuvarımızda devreye aldık. Elektrikli araçların
uzun menzil ve konfor beklentilerine yönelik olarak, ürünlerin hafifletilmesi, kabin içi gürültü seviyesinin iyileştirilmesi ve ömür performanslarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.
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YİĞİT AKÜ
Yönetim Kurulu Başkanı: Hamit YİĞİT
Genel Müdür: Erinç Çetin MİSER
Ar-Ge Müdürü: Volkan KARAHAN
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 58
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ...................................................... 7.988.097,90 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ...............................8.000.000,00 TL
www.yigitaku.com

GÜCÜNÜ AR-GE VE
İNOVASYONDAN ALAN MARKA
ERİNÇ ÇETİN MİSER
Yiğit Akü A.Ş. Genel Müdürü

ÜLKEMIZDE VE
DÜNYANIN BIRÇOK
ÜLKESINDE EN PRESTIJLI
OTOMOTIV FIRMALARINA
VE ENDÜSTRIYEL
PAZARLARA ENERJI
ÇÖZÜMLERI SAĞLAYAN
YIĞIT AKÜ, ILERI
TEKNOLOJI ÜRÜNLERE
AR-GE ÇALIŞMALARI
NETICESINDE
ULAŞMIŞTIR.
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Yiğit Akü hızla gelişmekte olan ülkemizin güçlü yatırımcılarından birisi
olarak, 1976 yılında Ankara’da Hamit Yiğit, Eyüp Yiğit ve Mahmut Yiğit tarafından kurulmuştur. Ankara’da 40 bin metrekarelik alana sahip üretim
üssü niteliğindeki fabrikasında, en ileri teknolojiyi hayata geçiren Yiğit
Akü, yıllık 7 milyon adet akü üretim kapasitesine sahiptir. Günümüzde
beş kıtada 100’ün üzerinde ülkeye ihracatı ile; Avrupa, Afrika, Asya, Amerika ve Orta Doğu ülkelerine, seçkin markaları ve geniş ürün yelpazesi ile
ihracat gerçekleştirmektedir. Global alanda marka değerine sahip “Yiğit
Akü, Platin, Tunç, Macpower ve Helden” markaları, yurt içinde 90 ana
bayisi, 6 bin tali bayi ile hizmet vermektedir. Ülkemizde ve dünyanın
birçok ülkesinde en prestijli otomotiv firmalarına, endüstriyel pazarlara
ve savunma sanayine enerji çözümleri sağlayan Yiğit Akü, ileri teknoloji
ürünlere Ar-Ge çalışmaları neticesinde ulaşmıştır.
Türkiye’de ilk defa elektrikli araçlar için lityum iyon bataryaların üretimine başlayan Yiğit Akü, 24 Volttan 600 Volta kadar geniş bir yelpazede
lityum batarya çözümleri sunmaktadır. Bu alandaki yatırım ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir. Her geçen gün geliştirdiği yeni ürün segmenti
ile adından söz ettiren Yiğit Akü, Türkiye’nin akü sektöründe lider akü
üreticisi olarak emin adımlarla ilerlemektedir.
Ar-Ge’yi ve inovasyonu sadece ürünlerinde değil, tüm süreç ve hizmet
alanlarında dikkate alan Yiğit Akü, son dört yıldır Türkiye’nin en fazla
akü ihracatı gerçekleştiren şirketi olma özelliğini taşımaktadır. Tüm dünya pazarlarında etkin bir marka olan Yiğit Akü’nün bu pazarlara ve müşterilere olan adaptasyonu, geçmişten gelen tecrübesi ve Ar-Ge’ye ayırdığı
kaynaklar sayesindedir.
Yiğit Akü, Türkiye’deki lider akü üreticiliğinin yanı sıra, dünya akü
sektöründe de öncü şirketlerden biri olma yolundaki hedeflerine emin
adımlarla ilerlemektedir. Bunun sonucunda da küresel arenada oldukça
başarılı çalışmalar ve Ar-Ge ve inovasyonu yüksek girişimler ile adından
söz ettirmektedir.
Yiğit Akü, sektör beklentilerinin ve stratejilerinin farkında olup, buna
paralel ürün, üretim ve satış-pazarlama alanlarında başarı grafiğini yükseltecek hamleler ile yoluna devam etmektedir. Yüzde 100 milli sermaye gücü ile ihracattaki başarılarına da önem gösteren Yiğit Akü, benzeri
olmayan ürün ve hizmetler yaratarak, Türkiye’nin cari dengesine katkı
sağlayan girişimlerini sürdürmektedir.
Hemen hemen her endüstri koluna yönelik geliştirdiği enerji çözümlerini teknolojinin gereksinimleri doğrultusunda geliştirerek, sektöre kazandırmak Yiğit Akü’nün öncelikli hedefleri arasındadır.

2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
İLERİ PENCERE – VORNE
Yönetim Kurulu Başkanı: Saime İLERI
Genel Müdür: Nagehan DEMIR
Ar-Ge Müdürü: Murat DEMIR
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 41
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ........................................................ 4.975.357,15 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 5.500.000,00 TL
www.vorne.com.tr

PENCERE VE KAPININ
DÜNYAYA AÇILAN MARKASI
NAGEHAN DEMİR
Genel Müdür

VORNE ÖZGÜN
TASARIMLARI ILE
ÜRETIMINI YAPTIĞI
PENCERE VE KAPI
SISTEMLERI ÜRÜNLERINI
ULUSAL VE
ULUSLARARASI
DÜZEYDE ALMIŞ OLDUĞU
PATENT, FAYDALI MODEL,
TASARIM TESCIL
BELGELERI ILE KORUMA
ALTINA ALIYOR.
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VORNE, pencere ve kapı sistemleri alanında yenilikçi çözümler üreterek
ulusal ve uluslararası rekabet ortamında faaliyetlerde bulunmak üzere
2002 yılında kurulmuş bir “İleri Pencere ve Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” markasıdır.
Kuruluşu itibari ile Ar-Ge, inovasyon ve ürün odaklı yaklaşımıyla kullanıcılarına güvenlik ve konforu bir arada sunmayı hedefleyen VORNE,
bugün 50 bin metrekare açık, 36 bin metrekare kapalı alana sahip İleri Pencere ve Kapı Sistemleri tesisinde üretilen dünya standartlarındaki
ürünlerini 50’ye yakın ülkeye ihracat ederek pencere ve kapı sistemleri
alanındaki yenilikçi çözümlerini uluslararası pazarda tüketicilerin hizmetine sunuyor.
Yerli ve Güçlü Ar-Ge Merkezi
VORNE için Ar-Ge merkezinin en temel hedefleri inovatif ürün sayısını artırmak, Ar-Ge yönünü geliştirerek dünyada pencere ve açılım sistemleri sektörüne yön vererek ihracatta ülkemizin ihracat hedeflerine
katkıda bulunmaktır.
AR-GE Merkezinde tasarlanan ürünlerin performans ve ömür testleri
Ar-Ge merkezi bünyesindeki prototip test laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.
VORNE özgün tasarımları ile üretimini yaptığı pencere ve kapı sistemleri ürünlerini ulusal ve uluslararası düzeyde almış olduğu patent, faydalı
model, tasarım tescil belgeleri ile koruma altına almaktadır.
Dünyada açılım sistemleri sektörünü yakından takip eden VORNE, geleceğin akıllı evleri için internet ve bulut sistem bağlantılı açılım sistemleri ürünlerinin tasarlanması ve üretilmesine yönelik projelere devam
etmektedir.
VORNE Ar-Gr ve tasarım çalışmalarına bilinçli bir plan çerçevesinde
yapmış olduğu yatırımların geri dönüşlerini olumlu şekilde almaya devam etmektedir. Ar-Ge merkezi olduğu 2017 yılından itibaren sürekli artan ihracat satış rakamlarının yanı sıra VORNE’nin başarıları aldığı ödüllerle de tescil edildi. İhracat Performans Ödülü ve her yıl layık görüldüğü
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçılar Birliği, ‘’İhracatın Yıldızları’’ gibi
ödüller, VORNE için kendine yeni hedefler belirleme yolunda itici güç olmaya devam etmektedir.
Ürettiği ürünlerin yüzde 70ini ihraç eden VORNE, yurtdışında açtığı
ofis ve depolarla üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra ihracatını da artırmayı hedeflemektedir. VORNE dünya çapında ürünleriyle uluslararası
arenada rekabetçiliğini sürdürmeyi hedeflerken; bunu ticari bir hedefin
ötesinde milli bir görev olarak görmektedir.
Uzun vadeli hedefi dünyanın her ülkesine ihracat yapmak olan
VORNE, bu hedefe ulaşmak için organizasyonel değişikliklere ve yatırımlara devam edecektir.
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2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
TOYO INK TÜRKIYE
Toyo Ink Türkiye CEO’su : Yakup BENLI
Metal Ambalaj Sistemleri Ar-Ge ve Teknik Destek Müd: Sara Bilge ÖZCAN
Ofset Mürekkepler Ar-Ge ve Teknik Destek Müdürü: Rukiye Güler KITER
Likit Mürekkepler Ar-Ge ve Teknik Destek Müdürü: Yuichi SATO
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ................................................................ 26
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ......................................................... 4.087.073,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .................................... 6.111.463,00 TL
www.toyoink.com.tr

MÜREKKEP SEKTÖRÜNE
YÖN VERİYORUZ
YAKUP BENLİ
Toyo Ink Turkiye CEO’su &
Yönetim Kurulu Üyesi

KURULDUĞU ILK
YILLARDAN ITIBAREN
AR-GE FAALIYETLERINI
SÜRDÜREN VE
TÜRKIYE’NIN ILK
MÜREKKEP AR-GE
MERKEZI OLMA
UNVANINI ELDE EDEN
TOYO INK TÜRKIYE,
ÇALIŞMALARI DEVAM
EDEN YENI TESISINDE
MEVCUT AR-GE
MERKEZININ YAKLAŞIK
DÖRT KATI
BÜYÜKLÜĞÜNDE YENI
BIR MERKEZ KURMAYI
PLANLIYOR.
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Toyo Ink Türkiye, 1896 yılında Japonya’da kurulan ve Uzak Doğu’dan
Amerika’ya 52 üretim üssü ile büyümesini sürdüren Toyo Ink Group’un,
global ağının bir parçası olarak faaliyet göstermektedir. Türkiyenin mürekkep sektörüne yön veren markalarından biri olan şirketimiz; ambalaj ve basım sektörlerinin ihtiyaçlarına en iyi çözümü sunacak ürünlerin
üretimini Manisa Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirmektedir. Veb
ofset mürekkepleri, tabaka ofset mürekkepleri, serigrafi mürekkepleri, likit mürekkepleri, metal ambalaj sistemleri kategorisinde aynı çatı altında
Ar-Ge ve üretimini yapan tek şirket konumundadır.
Üretim kapasitesinin artırılması ve daha önce sadece satışı gerçekleştirilen ithal ürünlerin ülkemizde Ar-Ge tasarımlarının yapılması ve
üretilmesi amacıyla MOSB’de 40 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 62
bin metrekarelik alanda yeni bir fabrika kurmak için projelendirme çalışmaları hızla devam etmektedir. Kurulduğu ilk yıllardan itibaren Ar-Ge
faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’nin ilk mürekkep Ar-Ge merkezi olma
unvanını elde eden Toyo Ink Türkiye, çalışmaları devam eden yeni tesisinde mevcut Ar-Ge merkezinin yaklaşık dört katı büyüklüğünde yeni bir
merkez kurmayı planlamaktadır.
Beş farklı üretim kolunda faaliyet gösteren Toyo Ink Türkiye, hizmet
verdiği tüm sektörler için ayrı Ar-Ge ekibini bünyesinde barındırmaktadır. Ar-Ge merkezinde; insan sağlığı, gıda ve çevre güvenliği mevzuatlarındaki değişiklere uyumlu yeni mürekkep serileri tasarlamaktadır.
Tüketicilerin yeni beslenme alışkanlıklarını yansıtan ambalaj çözümleri
ve iş ortaklarının ihtiyaçlarına yönelik özel ürün tasarımları gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple, Yeni Ar-Ge merkezimizin bir bölümünde baskı denemeleri gerçekleştirebileceğimiz test baskı cihazı yatırımları aynı
anda sürmektedir. Amacımız, bu cihazları Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarında kullanabilmek, hizmet kalitemizi artırmak ve iş ortaklarımıza daha iyi
çözüm sunabilmektir.
Toyo Ink Türkiye Ar-Ge merkezi, üniversite-sanayi iş birliğini destekleyerek ve sektöre inovatif ürünlerin sunulmasını ve gelişmesini sağlayacak şekilde her zaman katkı sağlamıştır. Özellikle üniversite-sanayi iş
birliğinin artırılması yönünde proje çalışmalarımız yapılandırılmaktadır.
TÜBİTAK projelerimizi geliştirmeye ve Ar-Ge merkezi olan kuruluşlar ile
ortak proje çalışmalarımız devam etmektedir.
Toyo Ink Türkiye, Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlar ile 2016 İnovaLİG yarışmasında ‘İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü Kategorisinde’
Türkiye 2’nciliğini, 2018 yılında ise, “Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma” kategorisinde Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü kazanmıştır.“For
A Vibrant World / Canlı Bir Dünya İçin” mottosunu benimseyerek yaşamın her alanında inovatif fikirler ve yeni teknolojileri ile öne çıkarmayı
hedefleyen Toyo Ink Türkiye, çalışmalarını da bu doğrultuda gerçekleştirmeye devam edecektir.

2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
KROMEL
Yönetim Kurulu Başkanı: İsmet ÇALIŞKAN
Ar-Ge Direktörü: Şahin ASLAN
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 24
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ...................................................... 3.430.933,64 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................. 4.000.000,00 TL
www.kromel.com.tr

KROMEL KURULDUĞU GÜNDEN
BU YANA YENİLİĞİN PEŞİNDE
İSMET ÇALIŞKAN
Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZVERI İLE HAZIRLAMIŞ
OLDUĞUMUZ EYLEM
PLANLARIMIZDA BÜYÜK
ÖNEM VERDIĞIMIZ AR-GE
STRATEJIMIZ
DOĞRULTUSUNDA
ÖZGÜN VE YENILIKÇI
ÜRÜNLER GELIŞTIRMEYE
ÖNCELIK VERIYORUZ.
SAHIP OLDUĞUMUZ
AR-GE MERKEZI
ALTYAPISININ
SÜRDÜREBILIR BIR
ŞEKILDE BÜYÜMESINI
SAĞLAYABILECEK
STRATEJILERIMIZ GÜNÜN
VE GELECEK
BEKLENTILERIN
KARŞILANMASINA
YÖNELIK OLACAKTIR.
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İlk kurulduğunda kendisi küçük ama hedefleri büyük olan firmamız, kendi
içinde barındırdığı Kromel, Peymak, Kromtech-TSS markalarına sahip üretim tesisleri ve Ar-Ge Merkezi ile bugün uluslararası arenadaki finansal ve
operasyonel başarılarıyla sektöründe bir dünya markası haline gelmiştir.
Kromel olarak 40 yıldır süt ve süt ürünleri sektörüne makine ve teçhizat
üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte bizler rekabet stratejilerimizi oluştururken kalite, maliyet, hız, araştırma, geliştirme, sürdürebilirlik, verim gibi
birçok unsuru göz önünde bulundurarak etkin rekabet ortamında varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz.
2019 yılının başında almış olduğumuz Ar-Ge Merkezi unvanımız ile de
teknoloji geliştirme çalışmalarımızı farklı bir boyuta taşımış olduk.
Ar-Ge ve inovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından
biri haline gelmiştir. Etkin Ar-Ge teşvikleri ile sanayisi desteklenen ülkeler
Dünya Rekabet Sıralamasında en üst seviyelerde yer almaktadır. Hedefimiz
yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının ülke ekonomimize katma değer yaratacak,
uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler olarak geri dönmesidir. Bu unvan ile bizler, kalite ve yenilik alanında tamamlanmış olduğumuz projelerimize bu yıl daha fazla anlam katmış olduk.
Özveri le hazırlamış olduğumuz eylem planlarımızda büyük önem verdiğimiz Ar-Ge stratejimiz doğrultusunda özgün ve yenilikçi ürünler geliştirmeye
öncelik veriyoruz. Sahip olduğumuz Ar-Ge Merkezi altyapısının sürdürebilir
bir şekilde büyümesini sağlayabilecek stratejilerimiz, günün ve gelecek beklentilerin karşılanmasına yönelik olacaktır.
Kurulduğu günden bugüne her zaman yeniliğin peşinde olan Kromel sahip olduğu tecrübesini önüne katarak Ar-Ge Merkezi ile uluslararası düzeyde
rekabet edebilen ve ülkesini en iyi şekilde temsil eden firma olma hedefindedir. Kromel olarak teknolojik bilgiyi üretmek, ürünlerimizde ve üretim
süreçlerimizde yenilikler yapmak, ürün kalitemizi ve standartlarımızı daha
yüksek noktalara taşımak, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerimizi düşürmek, sahip olduğumuz teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, Ar-Ge merkezi
personeli ve nitelikli işgücü istihdamını artırarak ülkemize fayda sağlamak,
katma değeri yüksek ürünler üreterek markamızı dünyanın her yerinde bilinir kılmak için çalışıyoruz.
Bizler dün de, bugün de, yarın da yeniliğin temsilcisi ve kalitenin adı olarak, sağlıklı gıda tüketimine değer katan bir firma olmaya devam edeceğiz.

2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
ULUDAĞ İÇECEK
Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet H. ERBAK
Genel Müdür: Mete ÖZ
Ar-Ge Müdürü: Tuğba ŞIMŞEK
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 25
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ...................................................... 2.650.252,49 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 5.000.000,00 TL
www.uludagicecek.com.tr

YENİLİKÇİLİĞE ADANMIŞ
BİR TARİH
TUĞBA ŞİMŞEK
Ar-Ge Müdürü

YAPTIĞI AR-GE
YATIRIMLARI ILE 2018
YILINDA TÜRKIYE’NIN EN
BÜYÜK 500 ŞIRKETI
ARASINDA IÇECEK
KATEGORISINDE AR-GE
YATIRIM BIRINCILIĞINE
SAHIP OLAN ŞIRKETIMIZ,
ÜÇ YILA YAYILAN AR-GE
ÇALIŞMALARI, 190
MILYON TL’LIK AR-GE
YATIRIMLARI ILE ASEPTIK
DOLUM VE TÜNEL
PASTÖRIZASYON
SISTEMLERINI HAYATA
GEÇIREREK TÜRKIYE’NIN
ILK VE TEK
KORUYUCUSUZ GAZLI/
GAZSIZ IÇECEK ÜRETIMI
GEÇEKLEŞTIREBILEN
FIRMASI OLDU.
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Günümüzde, şirketlerin yalnızca kârlılığı ve finansal büyümeyi baz alan
başarılar elde etmeleri yeterli gelmiyor. Aksine, yoğun rekabet ortamında
finansal başarılarının yanına inovatif ve katma değer yaratan uygulamalar
ekleyebilen, bunları yaparken de çevre ve topluma duyarlı bir bakış açısı
benimseyen şirketler öne çıkıyor. Bu yaklaşıma, rakipsiz deneyimi, kaliteli
insan kaynağı ve bilgi birikiminden aldığı gücü ekleyen, Türkiye’nin yüzde
100 yerli sermayeli, en köklü ve en büyük içecek şirketi Uludağ İçecek, 1912
yılından bu yana çevre ve toplum için değer yaratma ve Türkiye’nin sağlık
markası olma hedefiyle çalışıyor.
Yenilikçi ürün geliştirme çalışmalarını ve proseslerinin tasarımını enerji verimliliğini, doğal kaynak ve hammadde tüketiminin azaltılması temel
prensiplerine göre gerçekleştiren şirketimiz, Ar-Ge faaliyetlerinin daha sistematik ve bilimsel temellere dayanması, 2030 Küresel Kalkınma Hedefleri ile
uyumlu, sürdürülebilir bir Ar-Ge-Tasarım-İnovasyon anlayışına sahip ilerlemesi amacıyla 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Türkiye’nin ilk ve en gelişmiş Ar-Ge merkezini kurdu. Yaptığı Ar-Ge
yatırımları ile 2018 yılında Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında içecek
kategorisinde Ar-Ge yatırım birinciliğine sahip olan şirketimiz, üç yıla yayılan Ar-Ge çalışmaları, 190 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımları ile aseptik dolum
ve tünel pastörizasyon sistemlerini hayata geçirerek Türkiye’nin ilk ve tek
koruyucusuz gazlı/gazsız içecek üretimi geçekleştirebilen firması oldu. 2018
yılında gerçekleştirdiği 35 milyon dolarlık ihracat ile en fazla içecek ihracatı
yapan şirket ödülünü kazandı. 2019 yılı sonu itibariyle sektörde ülkemizde
bir ilk olarak 140 milyon litre koruyucusuz meşrubatla yurt içi pazarına dahil
olan şirket, 4 milyon litre koruyucusuz meşrubatlarının aynı yıl içerisinde
40’ı aşkın ülkeye ihracatını sağladı.
Eğitimden spora, kültür sanattan çevreye kadar pek çok alanda toplumsal
hayata artı değer yaratmak için çalışan şirket, günümüzde öne çıkan ve geleceğimizi tehdit eden çevre kirliliği odağında da adımlar atmaktadır.
BİRCAM ve ÇEVKO kurucularından olan Uludağ İçecek, ulusal çevre
mevzuatı ile ilgili çevre standartlarını temel alan sürdürülebilir bir çevre
yönetimi politikası izlemekte, ambalaj atıklarının toplanması ve döngüsel
ekonomiye kazandırılması, su ayak izinin azaltılması, doğal kaynak ve hammadde korunumu ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması için hem Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmekte hem de tedarikçileri ve diğer tüm paydaşlarıyla
el ele çalışmaktadır.
Üretim faaliyetlerine iki fabrikasında devam eden Uludağ İçecek, her yıl
tesislerini son teknolojilerle yeniliyor. Şirket bugün dokuz dolum hattında
saatte 210 bin cam şişe, 153 bin pet şişe ve 36 bin metal kutu içecek üretiyor
ve beş kıtada 35’ten fazla ülkedeki tüketici ve tedarikçilere ulaşıyor.

2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
K ARACASU TEKSTİL
Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Fethi ARİFİOĞLU
Genel Müdür: Fatih IŞIK
Ar-Ge Müdürü: Burak Orhan ARİFİOĞLU
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 35
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ..................................................... 2.260.760,90 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................... 6.782.280,00 TL
www.karacasutekstil.com.tr

TRENDLERİ BELİRLEYEN
BİR ŞİRKET OLACAĞIZ
BURAK ORHAN ARİFİOĞLU
Ar-Ge Müdürü

KARACASU TEKSTIL
OLARAK AR-GE
MERKEZIMIZIN SADECE
TRENDLERE AYAK
UYDURAN DEĞIL,
TRENDLERI BELIRLEYEN
BIR ŞIRKET OLMAMIZA
YARDIMCI OLACAĞINA
INANIYORUZ. IPLIK
ÜRETMENIN ÖTESINDE,
TEKSTIL TEKNOLOJISI
GELIŞTIREN VE IHRAÇ
EDEN BIR FIRMA OLMAYI
AMAÇLIYORUZ. BU
HEDEFIMIZ IÇIN DE
AR-GE MERKEZIMIZ
GELECEĞIMIZE DAIR EN
ÖNEMLI KAYNAĞIMIZ
OLACAKTIR.
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Karacasu Tekstil olarak 1996 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana sektörde
sürdürülebilirlik ilkesi ile yenilikçi çözümler üreten, müşterilerimizin ihtiyacına göre terzi usulü iplikler üreten bir şirket olmaya önem gösterdik. Bu
misyonumuzu geleceğin teknolojilerini yaratma gayesi ile birleştirip, 2018
yılında Ar-Ge Merkezi lisansını almaya hak kazandık.
Köklü bir Ar-Ge kültürü bulunan şirketimiz için Ar-Ge merkezinin açılışı
önemli bir dönüm noktası oldu. Kuruluşundan bu yana merkezimizin dokuz
yurt içi, üç de yurt dışı olmak üzere toplam 12 patent başvurusu kabul oldu.
Bunun yanında dört projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer
bulundu. Projelerimiz kısaca teknik tekstil, üretimde proses geliştirmeleri,
sürdürülebilirlik ve makine üretimi başlıkları altında toplanabilir.
Tekstil sektörü dünyada karbon ayak izi en yüksek olan sektörlerden birisi. Bu yüzden Karacasu Tekstil olarak üzerimize düşeni yapmak için ArGe merkezimizde var gücümüzle çalışıyoruz. Geliştirmiş olduğumuz makinelerde iplik boyama sürecindeki su tüketimi ve çevreye verilen atığı ciddi
oranda düşürmeyi başardık. Kendi pilot üretimimizi tamamladıktan sonra
sektörün hizmetine sunmayı ve Ar-Ge merkezi bünyesinden bir makine çıkarmış şirket olmayı planlıyoruz.
Elyaflar üzerinde yaptığımız çalışmalarımızda da sürdürülebilirlik üzerine odaklanıyoruz. Eastman firmasının geliştirmiş olduğu Naia™ elyafının
dünya üzerindeki altı partnerinden birisi ve Türkiye’deki tek partneri seçilmiş olmayı önemsiyoruz. Asetat bazlı ve “sustainable” klasmanında olan bu
elyaf ile yaptığımız çalışmalarda dünyadaki diğer partnerlere kıyasla en iyi
performansı biz sergiledik.
Kenevir elyafı doğada bulunan en çevre dostu elyaflardan bir tanesi. Yetişirken minimal miktarda su tüketimi bulunan bu elyaf üzerine 2018 yılından bu yana ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda herhangi
bir kimyasal işlem uygulamadan antibakteriyel iplikler üretmeyi başardık.
COVID-19 salgını sırasında bu ipliklerden üretmiş olduğumuz maskeler ciddi
beğeni topladı. İlerleyen dönemlerde, 2018 yılında melek yatırımcısı olduğumuz Bebiller Medikal firmamızla ortaklaşa medikal tekstil alanında yapmayı planladığımız çalışmalar için sağlam bir temel oluşturduk.

2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
AKYÜREK MAKINE
Yönetim Kurulu Başkanı: Ahmet AKYÜREK
Genel Müdür: Ali AKYÜREK
Ar-Ge Merkezi Direktörü: Cüneyt AKDENIZ
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 32
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ...................................................... 10.980.223,11 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................ 12.300.000,00 TL
www.akyurekltd.com

BAŞARIMIZ, YENİLİKÇİLİK VE
ÖZGÜNLÜĞÜMÜZDEN GELİYOR
ALI AKYÜREK
Genel Müdür

AKYÜREK AR-GE
MERKEZI, 2017 YILINDA
KURULMASINA RAĞMEN
IKI SENE IÇERISINDE,
UZMAN SAYISINI YÜZDE
40, AR-GE MERKEZI
FAALIYET ALANINI YÜZDE
250, AR-GE
HARCAMALARININ
TOPLAM SATIŞ IÇINDEKI
PAYINI DA YÜZDE 450
ARTIRMIŞTIR.
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1973 yılında kurulan Akyürek Makine, tohum işleme ve iyileştirme makinelerini özgün tasarım ve teknolojileri ile üreterek 2003 yılında kendi sektöründe A-Z ye üretim ve montaj yapabilen firma haline gelmiştir. 2010 yılına
gelindiğinde ise Türkiye’deki pazar payını yüzde 90’a çıkarmış, dünyada da
kendi sektörünün aranan markası haline gelmiştir.
Akyürek’in bu başarısı yenilikçilik, öncülük, özgünlük genlerinden gelmektedir. Akyürek bu genlerin sürdürebilir olması ve kalıcı şekilde iş yapış
kültürü haline gelmesi amacı ile Ar-Ge merkezi kurmaya karar vermiş, 2017
yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Ar-Ge Merkezi
olmuştur. Akyürek Ar-Ge Merkezi tarım makineleri sektöründeki kurulan
ilk merkezdir. 2017 yılında kurulmasına rağmen iki sene içerisinde, uzman
sayısını yüzde 40, Ar-Ge merkezi faaliyet alanını yüzde 250, Ar-Ge harcamalarının toplam satış içindeki payını da yüzde 450 artırmıştır.
Yüzde yüz yerli üretim yapan Akyürek; araştırma geliştirme, ürün geliştirme, proje geliştirme, ulusal ve uluslararası iş birlikleri neticesinde ortaya
çıkan ürün ve teknolojileri fikri sınai mülkiyet haklarına verdiği önemle koruma altına almaktadır. Akyürek’in, Türk Patent ve Marka Kurumu 2019 yılı
Hazerfen Projesi Faydalı Model Birinciliği, yine Türk Patent ve Marka Kurumu 2019 yılı Hazerfen Projesi Endüstriyel Tasarım Birinciliği Ödülleri vardır.
Ar-Ge merkezimizde toplam 32 personel görev almaktadır. Merkez direktörlüğü, Mekanik tasarım, Elektrik/Elektronik tasarım bölümleri ile birlikte,
uygulama ve test bölümleri bulunmaktadır. Akyürek’in eğitim ve gelişime
verdiği önemle sürekli gelişim anlayışı benimsenerek şirket kültürü haline
gelmiştir. Firma, en büyük yatırımını personellerinin hem kişisel hem de
teknik konularda gelişimlerine yapmaktadır. Merkezde çalışan 32 uzmanın
altısı yüksek lisansa başlamış iki de mezun olmuştur. Doktora programına
bir kişi devam etmekte, yüksek lisansı tamamlayacak olan personellerinden
ikisi de doktora programlarına başlayacaktır.
Akyürek Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına, 2018 yılında İspanya’da kurduğu ve uzman kişilerden oluşan tasarım merkezi ile devam etmiştir. Akyürek
İspanya tasarım merkezinde yürütülen Tütün ve Tütün Mamulleri Makineleri projesi sonucunda 2019 yılında üretime başlanmıştır. Akyürek Tütün ve
Tütün Mamulleri Makineleri sektöründe dünyadaki 3. üretici olarak bu gururu ülkemize yaşatmıştır.
Akyürek Türkiye’de sahip olduğu yüzde 90 pazar payı ile lider konumunda, dünyada da tohum işleme ve iyileştirme denilince akla gelen sayılı
markalardan biri konumundadır. Akyürek sürekli yenilenen kurallara çevik
reaksiyon göstermekte, çoğu zamanda kendi sektöründe kuralları koyan olmaktadır. Akyürek’in öncelikli kurumsal hedefi Akyürek markasını, yerli ve
milli üretim anlayışı ile özgünlük ve yenilikçi ürün ve teknolojilerini kaliteyle özdeşleştirmektir. 2019 yılının sonlarında başlayan pandemi süreci ile
odağını daha fazla gıda güvenliği ve hasat sonrası gıda verimliliği konularına
çevirmiştir.

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ
Yönetim Kurulu Başkanı: M. Kaya TURHAN
CEO: Muzaffer BAL
Genel Müdür: Nihal ARSLAN
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 27
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ........................................................ 9.417.654,35 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................ 12.000.000,00 TL
www.aliraif.com.tr

YAŞAMA DEĞER KATMAYA
DEVAM EDECEĞİZ
Genç Cumhuriyetin ilk yıllarında temelleri atılan ve 1928’de 157 şirketten
biri olarak kurulan Ali Raif ve Şeriki, köklü geçmişi ile 1963 yılında Muzaffer
Turhan önderliğinde ilaç sektörüne adım atmış ve Ali Raif İlaç Sanayi olarak
yüzde yüz yerli sermayesi ile Türkiye ilaç endüstrisinin önde gelen firmalarından biri olmuştur. Türk ilaç sektörüne yeni ürünler kazandırarak en hızlı
büyüyen ve pazar payını artıran lider firmalardan biri olmayı hedefleyen Ali
Raif İlaç Sanayi, eşdeğer ürünleri ile uluslararası pazarda başarılı bir kuruluş
olma yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir.
1990 yılında ilk eşdeğer ürün ruhsatı ile ilaç araştırma ve geliştirme faaliyetlerine başlamış, 1999 yılında açılan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
modern üretim tesisleri ile üretim kapasitesini artırmış, 2004 yılında kurularak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürüten Ar-Ge departmanımız,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile 12 Ocak 2017 tarihinde Ar-Ge Merkezi
olmaya hak kazanarak aldığı sertifikasyon ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini tescillemiştir.
İnsana saygı, güvenilirlik, başarı odaklılık, çağdaşlık ve yenilikçilik değerleri ile çevreye duyarlı, kaliteli hizmet ve ürünler sunarak yaşama değer
katmayı hedefleyen Ali Raif İlaç Sanayi, bilimselliğe, bilgiye ve teknolojik gelişimine verdiği önemi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de yansıtmıştır.
650’den fazla çalışanı olan Ali Raif İlaç Sanayi, Ar-Ge merkezi olmadan önce
2 milyon TL olan Ar-Ge harcamalarını dört katına çıkarak 8 milyon TL’yi
aşkın bir hacme ulaşmıştır. 10 araştırmacı ile başladığı Ar-Ge araştırmacı sayısını, 27 kişilik bir ekibe yükselterek Ar-Ge merkezi faaliyetlerine hız vermiştir. Sektör ortalamasının üstünde olan personel kıdemi ile firmasına ve
etik değerlerine bağlı araştırmacıları ile Ar-Ge faaliyetlerini tüm gücü ile sürdürmektedir. Araştırmacı ekibin bilimsel açıdan gelişimini sürekli kılmak
amacı ile doktora ve yüksek lisans eğitimleri teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Ar-Ge Merkezi olduktan sonra aldığı 65 adet ürün ruhsatı ile
ilaca ulaşımı kolaylaştırmış ve Türkiye ilaç pazarında yerli sermaye payının
artmasına katkı sağlamıştır.
Akademik olarak güçlenen ekibimiz, geleceği inşa edecek projelerimiz,
yatırımlarımız ve Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi için üstlendiğimiz sorumluluğumuz ile “yaşama değer katmaya” devam edeceğiz.

SERDAR ÜNLÜ
Ar-Ge Direktörü

İNSANA SAYGI,
GÜVENILIRLIK, BAŞARI
ODAKLILIK, ÇAĞDAŞLIK
VE YENILIKÇILIK
DEĞERLERI ILE ÇEVREYE
DUYARLI, KALITELI
HIZMET VE ÜRÜNLER
SUNARAK YAŞAMA
DEĞER KATMAYI
HEDEFLEYEN ALI RAIF
İLAÇ SANAYI,
BILIMSELLIĞE, BILGIYE
VE TEKNOLOJIK
GELIŞIME VERDIĞI
ÖNEMI, ARAŞTIRMA VE
GELIŞTIRME
FAALIYETLERINE DE
YANSITMIŞTIR.
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2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
ARVEN İLAÇ
Yönetim Kurulu Başkanı: Zafer TOKSÖZ
Ar-Ge Müdürü: Emine YILMAZ
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 30
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ........................................................ 5.559.576,47 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 6.000.000,00 TL
www.arvenilac.com.tr

ARVEN İLAÇ’TA
TOPLUM SAĞLIĞI ÖN PLANDA
EMİNE YILMAZ
Ar-Ge Müdürü

AR-GE MERKEZIMIZDE
INHALASYON VE
BIYOTEKNOLOJIK ILAÇ
ÜRÜNLERINE ÖZGÜ
FORMÜLASYON VE
ANALITIK GELIŞTIRME
ÇALIŞMALARI
YAPILIRKEN FIRMAMIZ
ÜRÜN GELIŞTIRME ALT
YAPISI VE ÜRETIM
KAPASITESI ILE TOPLUM
SAĞLIĞINA HIZMET
ETMEK IÇIN ÖNCÜ
ÇALIŞMALARINI
SÜRDÜRMEKTEDIR.
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Bilgiye ve yerli istihdama her zaman yatırım yapan Toksöz Grup; 2007 yılından itibaren farklı bilim dallarını bir araya getirerek lisans, yüksek lisans ve
doktoralı personellerden oluşan biyoteknoloji ve inhalasyon Ar-Ge ekiplerini
kurmaya başlamıştır. Kurulan bu ekipler, biyoteknoloji alanında hücreden
başlayarak bitmiş ürüne kadar gerekli tüm proses ve analitik metotları geliştirerek ilk yerli biyobenzeri, inhalasyon alanında ise kuru toz formülasyonu
ve medikal cihazı geliştirerek ilk yerli inhale kuru toz ilacını üretmeyi başarmıştır. Yüksek teknoloji ürünlerine yönelik yeni yatırımların olumlu ara
çıktıları, Arven İlaç’ın 2013 yılında kurulması ile sonuçlanmıştır.
Arven, temel olarak biyoteknoloji ve solunum alanlarına odaklanmıştır.
Bu kapsamda Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan üretim tesisimiz, Ağustos 2017’de TİTCK’ dan GMP belgesi almıştır. Ekim 2017’ de ise
Selimpaşa’da bulunan Ar-Ge laboratuvarları, 5746 sayılı kanun kapsamında
Ar-Ge Merkezi belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan almaya hak kazanmıştır. Özetle, temelleri Sanovel İlaç bünyesinde başlayan yüksek teknolojik ürünlere yönelik yatırımlar, yeni bir ilaç şirketinin kurulup, kendine
ait Ar-Ge merkezine ve üretim tesislerine sahip olması ile ürün geliştirme,
üretim ve pazarlama-satış aktiviteleriyle devam etmektedir.
Ar-Ge merkezimizde inhalasyon ve biyoteknolojik ilaç ürünlerine özgü
formülasyon ve analitik geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
İnhalasyon projelerinde blister tipi kuru toz inhaler ve farklı tip inhalasyon ürün geliştirme çalışmaları, biyoteknoloji projelerinde ise protein ve
monoklonal antikor geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Formülasyon
ve analitik çalışmalarımız, uluslararası regülasyonlar ve kılavuzlar doğrultusunda deneyimli bir Ar-Ge ekibi tarafından yürütülmektedir. Elde edilen
çıktılar patent ve bilimsel yayın şeklinde yayınlanmaktadır. Biyoteknolojik
proses geliştirme çalışmalarında Rekombinant teknoloji ile üretilmiş hücreler kullanılarak; hücreden başlayarak bitmiş ürüne kadar tüm proses ve
proteine özgü yöntem geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.
Arven geliştirme çalışmaları sırasında optimum verimi elde etmek için
deneysel tasarım yöntemleri (DoE) kullanılarak optimizasyon çalışmaları yapılmakta ve bunun sonucunda yüksek kalitede ekonomik ve verimsel
açıdan en uygun üretim yöntemi seçilmektedir.
Arven İlaç, inhalasyon ve biyobenzer ürün geliştirme alt yapısı ve üretim
kapasitesi ile toplum sağlığına hizmet etmek için öncü çalışmalarını sürdürmektedir.

AYDIN ENDÜSTRİ
Yönetim Kurulu Başkanı: Ömer Faruk AYDIN
Genel Müdür: Ali Rıza AYDIN
Ar-Ge Müdürü: Murat ZENGIN
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 22
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ........................................................ 1.991.570,63 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 3.000.000,00 TL
www.aydinendustri.com

ULUSAL VE ULUSLARASI
YENİLİKÇİ AR-GE PROJELERİ
Kusursuz bir devinimden doğan üretim hayattır, yaşamın her anına dokunur. Aydın Endüstri kısa zamanda elde ettiği global vizyonu hızla değişen
teknolojik dünyanın gelişmelerini ve yeniliklerini yakından takip ederek
yenilikçi projelerini hayata geçirmeye başlamıştır. Dijital dünya ile entegre
inovatif ve uluslararası kalite standartlarına uygun üretim anlayışı sayesinde
Aydın Endüstri olarak Ar-Ge projeleriyle rakiplerimizden ayrılıyoruz. Global
çapta değer yaratmanın yanı sıra sektörel kalkınmayı da misyonumuzun
güçlü bir parçası olarak kabul ediyoruz. Müşterilerine ve çalışanlarına duyduğu saygı çerçevesinde, sürdürülebilir çevreci politikalar ve geri dönüşüm
uygulamalarını benimsiyoruz.
Aydın Endüstri olarak yüzde 100 yerli ve milli sermayeyle hayatın her
alanının içerisindeyiz. Otomobilde, giydiğimiz ayakkabıda, uyurken, otururken, temizlik yaparken, makinelerin içerisinde, kullandığımız eşyalarda,
aldığımız eşyaların ambalajında, eğlenirken, spor yaparken veya hastanede
gibi. hayatın her alanında varız. Bulunduğu sektörlerde kısa zaman içerisinde, ürünlerimizdeki yeniliklerle yur tiçi ve yurt dışında tercih edilen aranılan bir firma olmanın gururunu yaşıyoruz.
Aydın Endüstri kurulduğu günden beri yapmış olduğu patentli projeler
sayesinde 2018 yılında Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanmıştır. Ar-Ge’ye verilen değer ve tamamen öz kaynaklarımızdan yaptığımız yatırımlarla büyümeye, gelişmeye ve milli ekonomiye katkı sağlayarak ülkemizin dış ticaret
dengesine pozitif yönde etki etmeye devam etmekteyiz. Aldığı patent ve tasarım tescilleriyle bunu belgeleyen Ar-Ge merkezimizle yeni hedeflere koşmaktayız. Firmamızda ulusal ve uluslararası firmalar ile iş birliğine giderek
yeni ürün ve proses geliştirme, kalite ve verimlilik arayışı, yeni hammadde
kompozisyonları geliştirme gibi çalışmaları Ar-Ge birimi ile sürdürmekteyiz. Tedarik edilen hammadde, üretilen ürün ve üretim süreçleri dahil tüm
kapsamlı testleri Aydın Endüstri Ar-Ge merkezi bünyesinde son teknolojik
cihazlar ve ekipmanlar kullanarak uluslararası standartlara uygunluk ilkesi
çerçevesinde üretim yapıyoruz.
Birbirinden önemli alanlarda faaliyet gösteren; savunma sanayi, uçak
endüstrisi, otomotiv, sağlık, hijyen ve mobilya gibi sektörlere katma değeri
yüksek ürünler geliştirerek ve araştırarak katkı sağlamayı kendisine misyon
edinmiştir. Aydın Endüstri tüm Ar-Ge projelerini yaşama değer katan, ulusal
stratejik ürünlerin üretilmesi ve hayata geçirmesi olarak görev edinmiştir.

MURAT ZENGİN
Üretim Genel Müdür Yardımcısı

AR-GE’YE VERILEN
DEĞER VE TAMAMEN ÖZ
KAYNAKLARIMIZDAN
YAPTIĞIMIZ
YATIRIMLARLA
BÜYÜMEYE, GELIŞMEYE
VE MILLI EKONOMIYE
KATKI SAĞLAYARAK
ÜLKEMIZIN DIŞ TICARET
DENGESINE POZITIF
YÖNDE ETKI ETMEYE
DEVAM ETMEKTEYIZ.
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2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
COŞKUNÖZ
Yönetim Kurulu Başkanı: Oya Coşkunöz AKTAŞ
Coşkunöz Holding CEO: A. Erdem ACAY
Ar-Ge Direktörü: Volkan AKINCI
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 84
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: .................................................... 20.782.541,43 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ........................... 20.000.000,00 TL
www.coskunozholding.com.tr

AR-GE’YE YILLIK
4 MİLYON EURO AYIRIYORUZ
A. ERDEM ACAY
Coşkunöz Holding CEO

ÇALIŞMALARIMIZI,
ÜLKENIN DIŞ TICARET
AÇIĞININ
DÜŞÜRÜLMESINDE EN
FAZLA IHTIYAÇ DUYDUĞU
YÜKSEK KATMA DEĞERLI
TEKNOLOJILERIN
GELIŞTIRILMESI ÜZERINE
KURGULADIK. AR-GE
MERKEZIMIZDEKI
TOPLAM 65
ARAŞTIRMACI VE
TEKNISYENIMIZ DE BU
AMAÇLA ÇALIŞMALAR
YAPARAK PROJELER
ÜRETIYOR.
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Kurucumuz Kemal Coşkunöz’ün temellerini attığı Ar-Ge ve inovasyonu,
holding stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Coşkunöz Ar-Ge
Merkezi ile otomotiv, savunma, havacılık, enerji ve çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerimiz için çalışmalar sürdürüyoruz. Buna
ek olarak, bilişim sektöründe faaliyet gösteren teknoloji şirketimiz CITS
(Cloud Information Technology Services), sektöründe Bursa’nın ilk ArGe merkezi olma özelliğine sahip. Tüm bu Ar-Ge çalışmaları ile birlikte
Türkiye ekonomisine ve sanayisine katkı sağlamak üzere, holding olarak
toplamda Ar-Ge’ye yılda 4 milyon Euro ayırıyoruz.
2006 yılında bir birim altında topladığımız, Uludağ Üniversitesi Teknokent bünyesinde başlayan çalışmalarımıza, 2010 yılından bu yana
Bursa’da bulunan Ar-Ge Merkezimiz üzerinden devam ediyoruz. Rusya
ve Romanya’da yer alan şirketlerimiz de dahil tüm şirketlerimizin Ar-Ge
faaliyetlerini buradan yürütüyoruz.
Çalışmalarımızı, ülkenin dış ticaret açığının düşürülmesinde en fazla
ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli teknolojilerin geliştirilmesi üzerine kurguladık. Ar-Ge Merkezimizdeki toplam 65 araştırmacı ve teknisyenimiz de bu amaçla çalışmalar yaparak projeler üretiyor. Coşkunöz Ar-Ge
Merkezi, TPE başvuru sıralamasında kendi sektöründe ilk sırada, Türkiye
çapında ilk 30 firma arasında yer alıyor. Dördü uluslararası olmak üzere
18 patentimiz ve süreci devam eden 46 patent başvurumuz bulunuyor.
Öte yandan TÜBİTAK ve Horizon 2020 / EUREKA gibi AB destekli projelerde proje ortağı / koordinatör olarak görev almaya devam ediyoruz.
Ar-Ge merkezi olarak, kara ve hava araçları için kritik teknolojilerden
olan eklemeli imalat uygulamaları üzerine çalışıyoruz. Yine otomotivde
yüksek mukavemetli saclar ve yeni nesil alternatif malzemelerin kullanımına odaklanıyoruz. Yerli otomobil projesinde de tasarım dahil yer
almak üzere çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yeni üretim yöntemleri ve bu
yöntemlere uygun ürünler geliştirip, bu ürün ve teknolojilerimizin farklı
sektörlerde katma değer yaratması için çalışıyoruz.
Bir diğer Ar-Ge Merkezimiz konumundaki, CITS (Cloud Information
Technology Services) şirketimizle akıllı üretim sistemleri, veri analitiği
ve makine öğrenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Coşkunöz Kalıp Makina olarak, CITS ortaklığında hayata geçen
“Ramakkala Bildirim Sistemi Yazılım Projesi” ile iş sağlığı ve güvenliği
için proje yürüttük. Projemiz, MESS İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yarışması’nda Altın Eldiven ve MESS Eğitim Vakfı’ndan “Eğitim ve Danışmanlık
Hizmeti” ödülü aldı.
Ayrıca 2019’da T.C. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından geleceğe
dönük yeni teknoloji alanlarında projeler başlatma hedefi ile gerçekleşen
“Ar-Ge Paneli” kapsamında, ‘Hançer’ projesi için sözleşme imzaladık. ‘Sıcak Şekillendirme ile Multifazlı Çelik Geliştirme – Hançer’ projesi ile kara
savunma sistemlerine destek sağlayacak tasarımlarımızı SSB için geliştiriyoruz.

ÇİMSA
Yönetim Kurulu Başkanı: Dr. Tamer SAKA
Ar-Ge Müdürü: Berrak AVCIOĞLU
Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ................................................................................36
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı:........................................................ 5.770.905,37 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................10.000.000,00 TL
www.cimsa.com.tr

ÇİMSA’NIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Sabancı Holding iştiraki Çimsa olarak, 48 yıldır çimento ve yapı malzemeleri sektörünün global bir oyuncusu şeklinde faaliyetlerimizi sürdürürken dijital
dönüşüm çalışmaları ile sektörel verimliliğin artmasını sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerle Türkiye sanayisinde yenilikçiliğe ve standartların gelişmesine önemli katkıda bulunuyoruz. Sürdürülebilir başarı elde etme yolunda en
belirgin faktörün inovasyona yatırım yapmak olduğunu biliyor ve bu alandaki
yetkinliğimizi tüm iş süreçlerine dâhil ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz çimento
ve yapı malzemeleri sektöründe pazarın beklenti ve taleplerini öngörerek inovatif çalışmalar yürütürken; uluslararası alanda sektörü ilgilendiren her türlü
gelişmeyi de yakından takip ediyoruz.
Türkiye’nin bir numaralı çimento ihracatçısı Çimsa olarak bugün, küresel ve
ulusal alanda edindiğimiz bilgi birikimimizden, uzun yıllara dayanan deneyimimizden ve sektörü yönlendiren Ar-Ge çalışmalarımızla paydaşlarımız için
güvenilir bir iş ortağı olmayı sürdürüyoruz. Şirketimizin yenilikçi yaklaşımıyla
sektöründe fark yaratan dijitalleşme projelerine de imza atıyoruz.
Türkiye Çimento Sektörünün İlk Ar-Ge Merkezi: FORMÜLHANE
Çimsa’nın, kuruluşu 2001 yılına dayanan Ar-Ge Merkezi “Formülhane”, çimento kullanıcılarının ihtiyaçları için global bir çözüm merkezi olarak faaliyetlerine Mersin Fabrikası içerisinde devam etmektedir. Formülhane, 2017 yılının
Mart ayında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenerek,
Türkiye çimento sektöründe bakanlık onaylı ilk Ar-Ge Merkezi unvanını almıştır. Formülhane’de yürütülen kapsamlı çalışmalarımızla özel ürünler alanında küresel ve yerel piyasalardaki iş ortaklarımıza inovatif, rekabetçi ve çevreci reçeteler sunuyoruz. Merkezimiz aynı zamanda AB tarafından desteklenen
H2020 kapsamında devam eden projelerle farklı konsorsiyumlarda yer alarak,
küresel bir Ar-Ge oyuncusu olarak da dikkat çekmektedir.
Türkiye’nin ilk beyaz çimento üreticisi olmamızın
yanı sıra, Formülhane’de geliştirdiğimiz DURO, Çimsa Aluminates ve Çimsa Süper Beyaz ailesi gibi özel
ürünlerimizle, portföyümüzü genişletiyor ve sektöre
yenilikçi yaklaşımlar sunmaya devam ediyoruz. Merkezimizde, katma değeri yüksek, son kullanıcıda fark
yaratan yeni ürün geliştirme programları, satış destek
hizmetleri ve laboratuvar desteği de veriyoruz. Endüstri 4.0 yolunda dijitalleşme projelerimiz Ar-Ge ve inovasyon kapsamında yer alırken bu alanda uluslararası
ortaklarla proje çalışmaları da yürütüyoruz. İnovasyonu, rekabet üstünlüğü sağlamak açısından stratejik bir
araç olarak benimseyen şirketimiz, geliştirdiği ürün
ve hizmetlerle yaşam kalitesinin ve çevrenin iyileştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Çimento
sektörünün çevresel etkilerini ve karbon ayak izini en
az seviyeye indirgemek için de üniversite - sanayi iş
birlikleri çerçevesinde yeni projeler hayata geçiriyoruz.

ÇIMSA AR-GE MERKEZI
FORMÜLHANE’DE
YÜRÜTÜLEN KAPSAMLI
ÇALIŞMALARLA ÖZEL
ÜRÜNLER ALANINDA
KÜRESEL VE YEREL
PIYASALARDAKI IŞ
ORTAKLARINA INOVATIF,
REKABETÇI VE ÇEVRECI
REÇETELER SUNUYOR.
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DÖKSAN
Yönetim Kurulu Başkanı: Gürkan GENÇLER
Ar-Ge Direktörü: Ayşe ERKAN
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ........................................................... 25
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ..................................................... 1.500.000,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 2.000.000,00 TL
www.doksanisilislem.com

ÖNCÜ KURULUŞLARIN
ONAYLI TEDARİKÇİSİYİZ
AYŞE ERKAN
Ar-Ge Direktörü

AR-GE MERKEZI
BELGELENDIRMESI
FIRMAMIZ IÇIN SADECE
BIR UNVAN DEĞIL, AYNI
ZAMANDA VIZYONUNU
BELIRLEYEN, SEKTÖREL
ANLAMDA ILKLERIN
FIRMASI OLMA YOLUNDA
ATILMIŞ BIR ADIMDIR.
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Zamanının sayılı döküm firmalarından biri olarak Yılmaz GENÇLER
tarafından kurulan Döksan Isıl İşlem A.Ş.’nin kökleri 1960’lı yıllara dayanmaktadır. 30 yıldır ısıl işlem sektöründe var olan firmamız Gürkan
GENÇLER’in öncülüğünde 2013 yılında önemli bir atılım içine girerek çok
kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdiği kapasite artışı ve ısıl işlem çeşitliliği ile ülkenin en kapsamlı ısıl işlem firması haline gelmiştir. Döksan Isıl
İşlem, 2017 yılında sektörünün ilk ve tek Ar-Ge merkezi unvanını almıştır. Ar-Ge merkezi belgelendirmesi firmamız için sadece bir unvan değil,
aynı zamanda vizyonunu belirleyen, sektörel anlamda ilklerin firması
olma yolunda atılmış bir adımdır.
Özellikle metalurji ve makine sektörüne hizmet veren firmamız yeni
teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kendini geliştirerek savunma, otomotiv, medikal, tekstil, uzay-havacılık ve enerji başta olmak
üzere birçok sektörün üretim proseslerinde kullanılan metal parçalarının
ısıl işlem uygulamalarına çözüm ortağı olmuş ve olmaya devam etmektedir.
Döksan Isıl İşlem’in tercih sebebi olmasının nedeni; ısıl işlem alanında
Türkiye’nin Ar-Ge merkezi unvanına sahip ilk ve tek firması olmasının
yanında, AS9100 D Savunma ve Havacılık belgesi ile Aselsan, Roketsan,
FNSS, Türk Traktör Fabrikaları, Hidromek gibi alanında öncü kuruluşların onaylı tedarikçisi olması ve geniş mühendis kadrosuna, ısıl işlem isterlerini değerlendiren etkin labarotuvar ve ekipman ağı ile bünyesinde tüm
ısıl işlem çeşitlerini yapabilmesidir.
Üretim ve yönetim sistemimiz; yasal gereklilikler ve müşteri beklentileri çerçevesinde, daima verimliliğin artırılmasını hedefleyerek gelişmiş
risk yönetimiyle daha kararlı ve izlenebilir ürünler sağlamayı gerektirmektedir. Bu doğrultuda üst düzey kalite anlayışıyla güvenli ve güvenilir ürünler sağlayarak ısıl işlem sektöründe öncü firmalardan biri olarak
hizmet veriyoruz. Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda
enerji kavramının günümüzde ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.
Enerji Yönetim Sistemi’nin ilerleyişini sağlamak adına ISO 50001 Enerji
Yönetim Sistemi Belgesine sahip olan firmamız; belgelendirmenin getirdiği bilinç ile ürün kalitesini düşürmeden çevre standartlarını koruyarak,
proses operasyonlarını enerjiyi daha verimli kullanarak yapabilmeyi ve
enerji verimliliğinin operasyonel faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesini hedeflemektedir.

HAYAT KİMYA
İcra Kurulu Başkanı: M. Avni KIĞILI
Ar-Ge’den Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fikret KOÇ
Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................................. 101
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ...................................................... 23.261.985,13TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................ 30.000.000,00TL
www.hayat.com.tr

TÜRKİYE’DE GELİŞTİRDİĞİMİZ YENİLİĞİ,
6 AYDA DÜNYAYA TAŞIYORUZ
Hayat Kimya olarak Ar-Ge’de başarıyı, laboratuvar çalışmalarıyla değil,
hayata geçirebildiğimiz yeniliklerle ölçeriz. Bu anlayışla, hijyen, ev bakım,
temizlik kağıdı kategorilerinde Molfix, Molped, Bingo, Papia, Familia gibi
markalarımızı küreselleştiriyoruz. İleri teknoloji ekipmanlar ve 100’den fazla nitelikli araştırmacımızla, Ar-Ge merkezimizde araştırma ve yeni ürün
geliştirmenin yanı sıra alternatif hammadde, ambalaj ve süreç geliştirme
çalışmaları da yürütüyoruz. Üretim yöntemlerimizi, formülasyonlarımızı ve
ürünlerimizin ayrıştırıcı özelliklerini korumaya yönelik, dünyada 68 ülkede
tescilli yedi patentimiz ve 50’nin üzerinde patent başvurumuz bulunuyor.
Bu da, Türkiye merkezli globalleşen bir şirket olarak bizim için büyük bir
gururdur.
Yenilikçiliğimizi cerrahi maske kategorisine de taşıdık
Yüzde 99’a kadar bakteri filtrasyonu sağlayan Evony maskemizde, bebek
bezinde cildi tahriş etmeyen kumaş teknolojisinden ilham aldık ve kulakları
acıtmayan elastik bantları geliştirdik.
Yüzde 0 konsepti ile her kategorimizde sinerji yakaladık ve 6 ayda
10’larca ülkeye taşıdık
Dünya trendlerini yakından takip ediyor ve ürünlerimizde uygulamaya alıyoruz. Geliştirdiğimiz yenilikleri farklı kategorilere taşıyarak önemli
bir sinerji oluşturuyoruz. Doğayla ve ciltle dost ürün geliştirirken Molped’le
başlattığımız boya, paraben, klor ve naylon içermeyen yüzde 0 konseptini,
Molfix’e parfümsüz, klorsuz, parabensiz, nonilfenol içermeyen bebek beziyle taşıdık. Temizlik kağıtlarında ise klor, boya, parfüm ve optik beyazlatıcı
içermeyen Papia’da uyguladık. Türkiye’de geliştirdiğimiz yenilikleri, çevik
organizasyonumuz ve hızlı operasyonlarımızla altı ay gibi kısa bir sürede,
Afrika’da ve Asya’da 10’larca ülkeye taşıdık.

FİKRET KOÇ
Hayat Kimya Ar-Ge’den Sorumlu
Başkan Yardımcısı

İLERI TEKNOLOJI
EKIPMANLAR VE
100’DEN FAZLA NITELIKLI
ARAŞTIRMACIMIZLA,
AR-GE MERKEZIMIZDE
ARAŞTIRMA VE YENI
ÜRÜN GELIŞTIRMENIN
YANI SIRA ALTERNATIF
HAMMADDE, AMBALAJ
VE SÜREÇ GELIŞTIRME
ÇALIŞMALARI DA
YÜRÜTÜYORUZ.

Sanayi ve akademi iş birliği Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacak
Ulusal ve uluslararası birçok üniversite ve enstitü ile iş birliği yapıyoruz.
2244 Sanayi Doktora Programı ile Sabancı, İTÜ, Yıldız Teknik, İstanbul, Kocaeli ve Gebze Teknik üniversitelerinden 18 doktora öğrencisiyle çalışıyoruz.
Hayat Ar-Ge Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren bu öğrencileri, tezlerini tamamladıklarında araştırmacı olarak istihdam etmeyi planlıyoruz.
İnoSuit Programı ile yaklaşık yüzde 30 kapasite artışı sağladık
İnoSuit programı ile globalleşen markalarımız için 10 yıllık teknoloji haritası çıkardık ve uyguladığımız verimlilik projeleriyle yaklaşık yüzde 30
kapasite artışı sağladık. 354 yeni fikrin yüzde 20’sini ürün ve süreç inovasyonuna dönüştürdük. Dünyada herkesin kaliteli ve yenilikçi ürüne erişim
hakkı olduğuna inanarak katma değerli ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.
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HEMA ENDÜSTRİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı: İbrahim HATTAT
Genel Müdür: Osman Tunç DOĞAN
Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Genel Müdür Yard.: Erdal DENİZ
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: .......................................................... 68
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ..................................................... 22.177.678,46 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................ 24.395.446,00 TL
www.hemaendustri.com.tr

HEMA ENDÜSTRİ
GELECEK İÇİN HAZIRLANIYOR
ERDAL DENİZ
Hema Endüstri Ar-Ge ve Teknoloji
Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı

ŞİRKETİMİZ 52. KURULUŞ
YILDÖNÜMÜ OLAN 2023
YILINDA; OTOMOTİV,
SAVUNMA SANAYİİ VE
HAVACILIK
SEKTÖRLERİNDE,
İNOVATİF ÇÖZÜMLERLE,
DÜNYANIN EN İYİ
TEKNOLOJİK SİSTEM
ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ
OLMAK VİZYONUYLA
ÇALIŞMALARINA DEVAM
ETMEKTEDİR.

134

Hema Endüstri, 1973 yılından bu yana Çerkezköy’de 2 bin kişinin üzerinde çalışanı ile otomotiv, tarım makineleri, iş makineleri ve endüstriyel hidrolik sektörlerinin global komponent ihtiyacını karşılarken, alanında dünyada sayılı firmalar ile rekabet etmektedir.
Şirketimiz sürekli yeni teknolojiye yatırım yaparak üretim kalitesini ve verimliliğini artırırken aynı zamanda kaliteye ve müşteri memnuniyetine verdiği
önemle hizmet verdiği sektörlerde önemli bir OEM tedarikçisi haline gelmiştir.
Firmamızın ana ürün grupları arasında; transmisyon, transaxle, ön ve arka
aks, motor blokları, krank milleri, balanser, ayna mahruti dişlileri, motor zaman
dişlileri, karter, hidrolik valfler, hidrolik kaldırıcılar, hidrolik pompalar (dişli,
paletli, pistonlu), binek araç fren sistemleri, ticari ve binek araç direksiyon sistemleri yer almaktadır.
T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış Türkiye’de ilk kurulan Ar-Ge merkezlerinden olan firmamızın Ar-Ge merkezinde her biri farklı
uzmanlık konularında çalışan toplam 68 personel istihdam edilmektedir. 2009
yılından beri Ar-Ge merkezimizde otomotiv, tarım makineleri, savunma sanayi,
iş makineleri sektörlerine yönelik projeler geliştirilmekte, bu kapsamda TUBİTAK ve üniversiteler ile 1501, 1511 ve SANTEZ projeleri başarılı şekilde tamamlanmış, bir kısmı ise halen yürütülmektedir.
Şirketimiz; 52. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında, otomotiv, savunma sanayii ve havacılık sektörlerinde, inovatif çözümlerle, dünyanın en iyi teknolojik
sistem üreticilerinden biri olmak vizyonuyla çalışmalarına devam etmektedir.
Bu kapsamda firmamız, dijitalleşme çağına girdiğimiz bu dönemde dünyadaki
trende paralel olarak tasarımını ve üretimini yaptığı ürünleri yeni çağa entegre
edecek etkileşimler için de hızla çalışmalarını sürdürmektedir.
Dünyanın en iyi teknolojik sistem üreticilerinden biri olma vizyonumuz
doğrultusunda “her üründen bir kablo çıkacak” sloganımızı tüm çalışanlarımıza hedef edinecek şekilde bir yapılanma içerisindeyiz. Bu doğrultuda elektro
hidrolik direksiyon, elektrikli pompa, traktörler için otomatik dümenleme sistemi, elektrikli Rcb gibi çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bununla beraber
yapılan çalışmaların sonucunda tamamlanmış ve seri üretime geçmiş selonoidli kontrol valfleri, elektrohidrolik kaldırıcı ve sensörlü direksiyon sistemi gibi
ürünlerimiz de bulunmaktadır.
Sonuç olarak; ülkemizin de 2023 yılı ihracat hedeflerine paralel olarak kendi
ürettiğimiz ürün gruplarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu sağlamak büyük önem arz ediyor. Firmamız da bu
kapsamda söz konusu ürün gruplarını hedefleyerek ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak ve bu alanda döviz girdisi sağlayarak ihracata katkı sağlamayı
hedeflemektedir.

HİDROMEK
Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa BOZKURT
Genel Müdür: Ahmet BOZKURT
Ar-Ge ve Teknik Destek Yöneticisi: Aykut DILDEN
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ........................................................... 168
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ..................................................... 41.745.590,89 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................. 68.953.773,00 TL
www.hidromek.com.tr

HİDROMEK YENİLİKÇİ ÜRÜNLER
GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR
Bu yıl kuruluşunun 42’nci yıl dönümü olan HİDROMEK, dördü Ankara’da, biri
İzmir’de, biri de Tayland’da olmak üzere altı üretim tesisinde kazıcı yükleyici,
hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici, motor greyder ve toprak silindiri üretimi
yapmaktadır. Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesinde 1.400 dönümü aşkın sanayi parseli üzerinde inşaatı devam eden HİDROMEK Üretim Üssü’nde, ilk olarak faaliyete geçen komponent fabrikasında ise şanzıman, aks,
hidrolik redüktör ve hidrolik silindir gibi ana komponentlerin üretimini büyük
ölçüde kendi bünyesinde yapmaktadır. HİDROMEK, müşterilerinin ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılama hedefi ile yeni ürün geliştirme konusundaki çalışmalarını ise aralıksız sürdürmektedir.
2014 yılında, Türkiye’nin 157’nci, iş ve inşaat makineleri sektörünün ilk teknoloji ve Ar-Ge Merkezini kuran HİDROMEK, Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek
ve ürün gamını zenginleştirmek için 2018 yılında 2’nci Ar-Ge merkezini faaliyete geçirmiştir. Teknoloji ve Ar-Ge merkezleri bünyesinde TÜBİTAK destekli
projeler ve üniversite- sanayi iş birliği çerçevesinde yaptığı çalışmalar ile katma
değeri yüksek elektrik ve elektronik kontrollü makine tasarım ve geliştirme
faaliyetlerini yürütmektedir.
Ar-Ge merkezinin kuruluşundan bugüne alanında uzman personel sayısında yüzde 50’ye yakın oranda artış sağlayan firmamız, dinamik mühendis kadrosu ile tamamen kendine özgün mühendislik ve tasarım faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sayede hem ülke istihdamına katkı sağlarken hem de yüzde 100
yerli sermaye ile iş ve inşaat makineleri sektörüne yeni ve teknolojik ürünler
katmaktadır.
HİDROMEK, Ar-Ge ve tasarım çalışmalarında uzun yıllar bilinçli bir plan
çerçevesinde yapmış olduğu yatırımların geri dönüşlerini olumlu bir şekilde
almaya devam etmektedir. Uluslararası düzeyde prestije sahip German Design
Award, If Design Award, Reddot Design Award ve Automotive Brand Contest
ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 adet tasarım ödülünün sahibidir.
Ar-Ge, tasarım çalışmaları ve yaptığı yatırımlar ile her geçen gün daha fazla
yerlileştirme sağlayan HİDROMEK, Türkiye sanayisine, istihdamına ve ihracatına artı değer yaratmaya devam etmektedir. Bu anlamda HİDROMEK, dünyada üretilen ilk lastik tekerlekli yüzde yüz elektrikli ekskavatörünü geliştirme
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kurulduğu günden beri iş odağını değiştirmeden iş makinesi üreten HİDROMEK, akıllı ve çevreye saygılı makineler geliştirmeyi önemsemektedir. Yaşanan çevre problemleri ve kaynakların hızla tükenmesi gibi sorunların çözümüne katkı sağlamak için daha akıllı, enerjisini verimli kullanan makineler
üretmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda HICON adında bir alt marka oluşturmuş ve HICON ile elektrikli iş makinesi pazarına adım atan ilk üreticilerden
biri olmuştur.
Bu marka altında ilk olarak geliştirdiği yüzde 100 elektrikli HICON 7 W; akıllı, ekonomik ve çevre dostu oluşuyla ön plana çıkıyor. Sıfır emisyonlu olması ve
kompakt boyutları ile şehrin birçok noktasında kolaylıkla kullanılabilecek olan
HICON 7W’da bulunan, “Güvenli Çevre Sistemi” sayesinde ise güvenli sürüş
için sahip olduğu arka ekranı vasıtasıyla bilgi aktarabilecek.

AYKUT DİLDEN
Ar-Ge ve Teknik Destek Yöneticisi

2014 YILINDA,
TÜRKIYE’NIN 157’NCI, IŞ
VE INŞAAT MAKINELERI
SEKTÖRÜNÜN ILK
TEKNOLOJI VE AR-GE
MERKEZINI KURAN
HİDROMEK, AR-GE
FAALIYETLERINI
GELIŞTIRMEK VE ÜRÜN
GAMINI
ZENGINLEŞTIRMEK IÇIN
2018 YILINDA 2’NCI
AR-GE MERKEZINI
FAALIYETE GEÇIRDI.
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2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Tümay ÖZER
Genel Müdür: Burhan ÖZGÜR
Ar-Ge Merkezi Müdürü: Alper AKÇA
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ..............................................................22
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ...................................................... 5.093.542,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ................................. 5.179.650,00 TL
www.isbirelektrik.com.tr

YAŞAMLA KESİNTİSİZ
İŞBİRLİĞİ
ALPER AKÇA
Ar-Ge Merkezi Müdürü

İŞBİR ELEKTRIK, TÜRK
SILAHLI KUVVETLERI’NDE
YOĞUN KULLANIM ALANI
BULUNAN, SAVAŞTA VE
BARIŞTA, HER ORTAMDA
KARA, HAVA VE DENIZ
PLATFORMLARINA
ENERJI SAĞLAYAN
SISTEMLERI ÜRETEN BIR
FIRMADIR.

Yurt dışında çalışan işçilerin ortaklığı ile 1977 yılında Balıkesir’de kurulan ve adını İşçi Birliği’nden esinlenerek alan İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş.
bugün İŞBİR markası ile üretimine devam etmektedir. Türkiye’nin ilk jeneratör ve alternatör fabrikası olan İŞBİR, Türkiye’de jeneratör üretiminde bir okul ve ekol olmuştur. Yerlilik oranı en yüksek jeneratörü üreten
İŞBİR, 27’si mühendis olmak üzere, toplamda 145 kişi ile ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 yönetim sistemi anlayışıyla üretim gerçekleştirmektedir. İŞBİR Elektrik, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı’nın (TSKGV) bağlı bir ortaklığıdır ve 554 hissedarı bulunmaktadır.
Bugün itibariyle sermayesinin yüzde 99,92’si TSKGV’na aittir. Ana faaliyet alanı; alternatör, jeneratör, konvertör, elektrojen grupları (senkron,
asenkron) ve elektrik panolarının tasarım, geliştirme, üretim, test, sertifikasyon ve kalifikasyonunun yapılarak lojistik desteğinin sağlanmasıdır.
İŞBİR; yenilikçi, katma değeri yüksek ve çevreye duyarlı ürünler ile
ülke ekonomisine katkı sağlayarak; ülkemizde ve küresel pazarda güven
duyulan bir marka olarak büyümeyi sürdürme vizyonuna sahiptir. Ayrıca
firmamız jeneratör ve alternatöre ihtiyacı olanların beklentilerine; yerli
ve milli katkı payı yüksek, kaliteli, güvenilir, yenilikçi, çevre dostu ürünler üretmeye ve hizmet sunmaya devam ederek, müşteri memnuniyeti
odaklı hizmet anlayışını sürdürmek ve ülkemizin jeneratör ve alternatör
konusunda yurt dışına bağımlılığını azaltmak azim ve kararlılığındadır.
Ar-Ge Merkezi, ticarileşen ürünler geliştiriyor
9 Mayıs 2017’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın istediği kriterler
sağlanarak kurulan Ar-Ge Merkezi, her geçen yıl artan miktarda müşteri
beklentilerine cevap veren ve ticarileşme boyutu olan projeler üretmiştir.
Örneğin 2017 yılında 38 bin lira olan proje ticarileşme getirisi, 2018 ve 2019
yıllarında 22 milyon liralık hacme ulaşmıştır.
İŞBİR, firma olarak sahip olduğu imkan, kabiliyet ve yetenekleri yeterli
görmemiş, 2019 yılı içerisinde Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni
bir fabrika yatırımı başlatmıştır. Ar-Ge Merkezi; firmanın yerli ve milli alternatör üreticisi ve tedarikçisi olma misyonunun da etkisiyle ve otomasyona dayalı ilk seri üretim alternatör üreticisi olma hedefinden hareketle,
bir yandan sektöre ve müşteri beklentilerine yönelik proje üretirken, bir
yandan da, otomasyona uygun olması amacıyla ürün gamındaki tüm alternatör yapılarını yeniden tasarlamış ve geliştirmiştir.
Ar-Ge Merkezi kurulduğundan bu yana geçen kısa sürede, rüzgar türbini alternatörü, yüksek güçte alternatörler, yüksek hızda, daha hafif ve
kompakt boyutlarda turbo alternatörler, hibrit jeneratörler ve sessiz alternatör ailesinin geliştirilmesi gibi çok önemli projeleri gerçekleştirmiş ve
gerçekleştirmeye devam etmektedir.
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K ALE KİMYA
Yönetim Kurulu Başkanı: Birgen KALEAĞASI
Ar-Ge Müdürü: Yıldız Uygun CEBECI
Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................................... 32
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ........................................................ 3.274.832,32TL
www.kalekimya.com

TÜM SÜREÇLERDE SÜREKLİ
İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME
Kale Kimya A.Ş. ile temeli atılan şirketler grubumuz kimya alanında faaliyet
göstermektedir. Geliştirdiği, ürettiği ve sattığı kimyasal hammadde ve nihai
ürünlerle kozmetik, deterjan, tekstil, yapıştırıcı, metal ve havuz sektörlerine
hitap etmektedir. Kuruluşundan itibaren Türk Henkel’in Marmara Bölgesi
ana bayisi olarak faaliyet gösteren Kale Kimya, kimyasal ürün paletini genişletmeyi hedefleyerek 1985 yılında Tekpar A.Ş. ile birleşmiştir. 1997 yılında ise
Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesi ve sektördeki yeni oluşumlar nedeniyle faaliyet gösterdikleri sektörlerde dünya çapındaki lider firmaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olmuştur.
2002 yılında ise firmamıza ve müşterilerimize ithalat ve ihracatta kolaylık
sağlamak için İstanbul Trakya Serbest Bölgesinde TeqChem Kollektif Şirketi
faaliyete geçirilmiştir. 2007 yılında 12 bin metrekare olan Şekerpınar merkez yerleşkemize ekibimizin bir kısmını taşıyarak, Ar-Ge faaliyetlerimizi ve
depolama işlemlerimizi burada devam ettirmeye başladık. 2015 yılında Düzce Sanayi Bölgesinde fabrikamız faaliyete geçirirken böylece kendi ürünlerimizi geliştirdikten sonra üretimini de yapmaya başlamış olduk. Firmamız
ilk yıllarında sadece satış odaklı Ar-Ge faaliyetleri yaparken şuan ki Ar-Ge
merkezimizle sahip olduğumuz yetkinliğimiz ile ülkemizde olmayan kimyasalların/hammaddelerin formülasyonunu geliştirip, üreterek ülkemizin ithal
ürünlere olan bağımlılığını azaltıyoruz. Kale Kimya, kurulduğu günden bu
yana çevresel performansını sürekli iyileştirmek için kaynak tüketimlerini
ve çevresel çıktılarını izlerken çalışanların farkındalığını artırarak tüm paydaşları ile işbirliği yapmaktadır. Bu anlamda firmamız üretim tesisi için ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi için çalışmalara başlamıştır.
Ar-Ge ekosistemi
Ülkemizdeki cari açığın en büyük nedeni kimya sektörüdür. Ülkemiz
kimyasal hammadde konusunda yüzde 81 oranında yurt dışına bağımlıdır.
Problemin bilincinde olarak;
• Kimyasal ham maddelerin yüzde 100 yerli kaynaklarla üretilmesini ve
bu anlamda ülkemizin yurt dışı bağımlılığından kurtulmasına katkıda bulunmak
• Ürettiğimiz ham maddelerin kullanım alanlarını geliştirmek amacı ile
müşterilerimizle ortak Ar-Ge faaliyetleri düzenleyerek ürünlerin kullanılacak kozmetik ve deterjan ürün gruplarını geliştirmek ve bu sayede müşterilerimizi de büyütmek
• Kozmetik ve deterjan sektöründeki küçük firmaların Ar-Ge yatırımlarını
desteklemek için onlarla ortak veya onlar adına Ar-Ge faaliyetleri yürütmek
• Yenilikçi yöntem ve ürünler geliştirerek, fikri hakları şirket bünyesine
kazandırmak
• Yayın, makale ve bildiri sunarak firmamızın ve ülkemizin know-how’ını
geliştirmek
• Lisansüstü derecelere sahip personellerin istihdamını sağlayarak ve
mevcut personellerimizin kendini geliştirmesine katkıda bulunarak, Ar-Ge
merkezimizin yetkinliğini artırmak Ar-Ge ekosistemimizin önemli ayaklarını oluşturuyor.

YILDIZ UYGUN CEBECİ
Kale Kimya Ar-Ge Müdürü

KALE KIMYA,
KURULDUĞU GÜNDEN BU
YANA ÇEVRESEL
PERFORMANSINI
SÜREKLI IYILEŞTIRMEK
IÇIN KAYNAK
TÜKETIMLERINI VE
ÇEVRESEL ÇIKTILARINI
IZLERKEN ÇALIŞANLARIN
FARKINDALIĞINI
ARTIRARAK TÜM
PAYDAŞLARI ILE
IŞBIRLIĞI YAPMAKTADIR.
BU ANLAMDA FIRMAMIZ
ÜRETIM TESISI IÇIN ISO
14001 ÇEVRE YÖNETIM
SISTEMI BELGESI IÇIN
ÇALIŞMALARA
BAŞLAMIŞTIR.
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2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
K ALEKIM A.Ş.
Genel Müdür / CEO: Timur KARAOĞLU
Ar-Ge Müdürü: Ece Ünlü PINAR
Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................................... 25
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ....................................................... 5.353.912,82 TL
2020 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ...................................................... 7.070.992,04 TL
www.kalekim.com

DNA’MIZDA
LİDERLİK VAR
TİMUR KARAOĞLU
Genel Müdür / CEO

ÜRETTIĞIMIZ
ÜRÜNLERDEN,
SUNDUĞUMUZ
HIZMETLERE TÜM
SÜREÇLERIMIZDE
INOVASYONUN ÖNEMINE
INANIYORUZ. BUNUN IÇIN
DE ÖZELLIKLE AR-GE
FAALIYETLERINE BÜYÜK
ÖNEM VERIYOR VE
INOVASYONU EN ÖNEMLI
ŞIRKET STRATEJISI
OLARAK GÖRÜYORUZ.
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Kale Grubu Şirketleri’nin Kurucusu Dr. İbrahim Bodur tarafından 1973 yılında kurulan Kalekim A.Ş., kurulduğu günden bu yana yapı kimyasalları
sektörüne öncülük ediyor. İnşaat sektöründe kullanılan seramik yapıştırıcısından derz dolguya, ısı ve su yalıtımı ürünlerinden dekoratif sıva ve boyaya,
endüstriyel zemin ürünlerinden her türlü harç ve katkı malzemelerine kadar
çok geniş yelpazede üretim yapıyoruz. Bugün üretim teknolojisine ve Ar-Ge
faaliyetlerine yaptığımız önemli yatırımlarla küresel standartlarda ürünler
üretebiliyoruz. Ürettiğimiz yüksek kalitedeki bu ürünlerle bir yandan yapı
kimyasalları sektörüne liderlik ederken, diğer yandan da ürünlerimizi, globalde 80 ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz.
Ürettiğimiz ürünlerden, sunduğumuz hizmetlere tüm süreçlerimizde
inovasyonun önemine inanıyoruz. Bunun için de özellikle Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veriyor ve inovasyonu en önemli şirket stratejisi olarak
görüyoruz. Bu anlamda kuruluşu çok uzun yıllar öncesine dayanan ve her
geçen gün güçlenen ve büyüyen bir Ar-Ge bölümümüz var. Donanımlı ve deneyimli personelimiz ve ileri teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımızda
yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Üniversiteler ile iş birlikleri ve devlet destekli
yenilikçi projeler yürütüyoruz. Uygulamalı araştırma ekibimizin desteğiyle,
ortaya koyduğumuz bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası birçok platforma katılımcı olarak davet edilip, çalışmalarımızı sunmanın, Ar-Ge gücümüzle dünya çapında tanınmanın gurunu yaşıyoruz.
Ar-Ge gücümüzün bir izdüşümü olan, patenti tamamen Kalekim’e ait ve
sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan KALEKİM ID teknolojisiyle dünyanın
her yerinde bulunan hammaddelerle aynı kalitede üretim yapabiliyoruz.
Ürünleri, üretildiği coğrafyadan bağımsız olarak, farklı iklim koşullarını simüle eden sıcaklık ve nem ayarlı özel kabinlerde test ediyoruz. Uygulama
ve performans testleri başarıyla sonuçlandırılan ürünleri tüketicilerimizle
buluşturuyoruz.
‘Başka bir dünya yok, dünyayı kurtarabilmek için yapılacaklar çok’ prensibinden hareketle, doğal kaynakların kullanımında oldukça duyarlıyız.
Bunun için de atıklarımızı ayırıp tekrar doğaya kazandırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çoklu tesis yapılanması ile yakın bölgeden hammadde
tedariği, çimento-dolgu optimizasyon projeleri ve ürünlerde dolgu atıklarının değerlendirilerek kullanılması ile sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz.
Yasal mevzuatlara uyum çerçevesinde; çevre, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği
ile müşteri memnuniyeti konularında büyük bir sorumlulukla hareket ediyoruz.
Kalekim olarak, geleceğin teknolojide, teknolojinin de Ar-Ge’de olduğuna
inanıyoruz.

KÜTAHYA PORSELEN
Yönetim Kurulu Başkanı: Sema Güral SÜRMELI
Genel Müdür Yard: Celal Kaya KINALI, Müzeyyen ŞIRIN
Gültekin SAĞLAM
Ar-Ge Müdürü: Dr. Hanife KADIOĞLU
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 30
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ........................................................ 4.437.178,58 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı:............................... 4.500.000,00 TL
www.kutahyaporselen.com.tr

TÜRKİYE’DE İLK YERLİ BONE
KOLEKSİYONUNU ÜRETTİK
1970 yılında kurulan şirketimiz, 1980’li yıllardan bu yana Ar-Ge çalışmalarına çok önem veriyor ve her türlü kaynağı sağlayan yönetim anlayışı ile sektöründe öne çıkıyor.
Kütahya Porselen Ar-Ge merkezi olarak, pazar payımızı artırmak ve yeni
pazarlar oluşturmak adına sektörde farklılık yaratacak yeni nesil ürünler geliştiriyoruz. Müşteri memnuniyetini artırmak adına mevcut ürünlerimizin
fiziksel ve mekaniksel özelliklerini daima daha üst düzeye taşıyoruz. Sektörde fark yaratan pek çok ürünümüz var ancak en önemli ve özel ürünümüz
direkt aleve dayanıklı porselen tencere Porflame. Porselen ürünler sağlık ve
hijyenik özelliği ile öne çıkıyor. Ancak porselen ürünleri direkt alev üstüne
koyarak yemek pişiremiyorsunuz. Porflame ile direkt alevin üzerinde yemek pişirilebiliyor. Günümüzde sağlık ve sağlıklı beslenmenin önemi her
geçen gün artıyor, sevdiklerinin sağlığına önem verenler için porselen tencere gerçek bir inovasyon örneği.
Dijital baskı teknolojilerinin gelişmesiyle pişmiş beyaz ürün üzerine sır
üstü desenin dijital olarak uygulanması için çalışmalar yaptık. Mevcut teknoloji sır altı uygulamasına yönelikti ve böylece daha canlı renklerle, dekal
uygulamasına gerek kalmadan, sadece hayal gücüyle sınırlı yepyeni tasarımların porselen yüzeylerine uygulanabilmesine olanak sağladık. Horeca
müşterilerimize bulaşık makinesine dayanıklı altın yaldızlı ürün fırsatını
sunduk. Geliştirdiğimiz ‘‘new bone’’ ürünlerin üretime alınmasını sağladık
ve Türkiye’de ilk yerli bone koleksiyonunu ürettik.
Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için alternatif kaynak araştırmalarının önemini biliyoruz ve buna yönelik çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Çevreye duyarlı bir firma olarak atıkların değerlendirilmesine yönelik
çalışmalar da proje konularımız arasında.
Yepyeni projeler ve inovatif ürünler geliştirmek için çalışanlarımızın yetkinliklerini artırıyoruz. Bu amaçla lisansüstü eğitime teşvik ediyoruz. Düzenlenen bilimsel faaliyetlere hem izleyici olarak katılıyor hem de bu platformlarda yaptığımız çalışmalarımızı sunuyoruz.
Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi adına, öğretim görevlilerinin
sektöre yönelik çalışmalarında ihtiyaç duydukları malzeme, test vb. kaynakları sağlıyor ve ortak çalışmalar yapıyoruz. Üniversitelerin düzenlediği
‘‘Sanayide Öğrenci Yetiştirme’’ programlarına destek olmak için öğrenci kabulü yapıyor ve onların sanayiye yönelik bilgi ve tecrübelerinin artmasını
sağlıyoruz.

DR. HANİFE KADIOĞLU
Ar-Ge Müdürü

ÜRETIMDE
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI
SAĞLAMAK IÇIN
ALTERNATIF KAYNAK
ARAŞTIRMALARININ
ÖNEMINI BILIYORUZ VE
BUNA YÖNELIK
ÇALIŞMALARIMIZ
SÜREKLI DEVAM EDIYOR.
ÇEVREYE DUYARLI BIR
FIRMA OLARAK
ATIKLARIN
DEĞERLENDIRILMESINE
YÖNELIK
ÇALIŞMALAR DA PROJE
KONULARIMIZ
ARASINDA.
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SAMSUN YURT SAVUNMA
Yönetim Kurulu Başkanı: Hayrullah Zafer ARAL
Genel Müdür: Cahit Utku ARAL
Teknik Müdür: Selçuk TEMELLI
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 23
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: : .................................................... 2.940.519,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ........................... 15.000.000,00 TL
www.canikarms.com

YENİLİĞE VE İNSANA
DEĞER VEREN BİR ANLAYIŞ
SELÇUK TEMELLİ
Teknik Müdür

TEKNOLOJIYI TAKIP
EDEN, GELIŞIME AÇIK,
SÜRDÜRÜLEBILIR IŞ
BIRLIKLERI
OLUŞTURARAK YENILIĞE
VE INSANA DEĞER VEREN
BIR ANLAYIŞ, ŞIRKET
KÜLTÜRÜMÜZÜN
TEMELINI
OLUŞTURMAKTADIR.
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Samsun Yurt Savunma (SYS) CANİK markalı silah ile global savunma sanayinin en bilinen Türk savunma sanayi şirketidir. Samsun Yurt Savunma, global vizyonu doğrultusunda hızlı değişen dünyanın gelişmelerini
yakından takip ederek yeni nesil ürün, hizmet ve süreçleri hayata geçirmektedir. Teknolojiyi takip eden, gelişime açık, sürdürülebilir iş birlikleri
oluşturarak yeniliğe ve insana değer veren bir anlayış, şirket kültürümüzün temelini oluşturmaktadır.
Bir firmanın Ar-Ge kapasitesi o firmanın ürün çeşitliliği ve üretim
kapasitesini temel belirleyicisidir. Bugün ürünlerimizi dünyanın 62 ülkesinde kullanıcılara sunarak global pazarlarda başarılara imza atıyoruz.
SYS Ar-Ge Merkezi’nde, dayanıklı kullanıcı dostu teknolojiler geliştirerek
maliyet etkin sürdürülebilir sistemler üretiyoruz. Dijitalleşme vizyonu
doğrultusunda araştırmacılarımıza analitik ve dijital yetkinlikler kazandırıyoruz. Samsun Yurt Savunma Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdiğimiz
teknolojileri korumak için patent çalışmalarında da yoğun çaba sarf ediyoruz.
Tüm bu gelişmeler ışığında 245 dönüm arazi üzerine yapmayı hedeflediğimiz yeni tesis ve Ar-Ge merkezi yatırımımız için tüm çalışmalar ve
başvurularımız tamamlanmıştır. SYS ve dünyaca ünlü markası CANİK
ateşli silahları Türkiye’de savunma sanayinde özel şirketler arasında cirosuna oranla Ar-Ge yatırımı en büyük olan şirkettir.
SYS ve bünyesindeki Nuri Killigil Ar-Ge Merkezi’nde yaratıcı ortak
çalışma ortamı, tasarım odaklı düşünme tekniği ve ileri dijital prototip
altyapısı ile fikirden ürüne geçiş sürecini hızlandırıyor. Şirket içi araştırmacılara ve şirket dışı tekno-girişimcilere hayallerindeki fikri gerçeğe
dönüştürebilmek için gerekli altyapı ve uzmanlık desteği sağlıyor. SYS
Ar-Ge çalışmalarını dünya geneline yayma çabamız devam ederken farklı konularda uzmanlıklarımızı geliştirmeye de özen gösteriyoruz Bu kapsamda sektörümüzdeki farklı markalarla marka ortaklığının yanı sıra
Ar-Ge ortaklığı yapıyoruz. Bu sayede dünyanın her yerinden kullanıcıların ihtiyaçlarına çözümler üretecek bir yaratıcı düşünce yapısına ulaşmayı hedefliyoruz. Yine sahadan alınan deneyimlerin Ar-Ge süreçlerimize
hızlı bir şekilde entegre olabilmesi için Ar-Ge çalışanlarımızın sahada görev yapan operatörler ile temasta olmasını sağlıyoruz.
SYS Ar-Ge olarak; dünyanın farklı bölgelerindeki kullanıcıların görev
ihtiyaçlarına daha akıllı ve daha kolay kullanım sunan ürünlerimizi pazarla ilk buluşturan firma olma yolunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

SAPRO TEMIZLIK ÜRÜNLERI
Yönetim Kurulu: Ceyhun ZİNCİRKIRAN, Mehmet GÜNDOĞDU
Genel Müdür Yardımcısı: Murat GÖNÜL
Ar-Ge Direktörü: Ü. Belgin SİLE
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 26
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ....................................................... 2.977.301,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 3.000.000,00 TL
www.sapro.com.tr

6 KITAYA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
İHRACATLA ALANINDA LİDER
Ceyhun Zincirkıran ve Mehmet Gündoğdu tarafından 1997 yılında kurulan
Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. entegre bir tesiste faaliyet göstermektedir. Avrupa Komisyonu talimatları doğrultusunda hijyenik üretim için tasarlanmış olan tesis, “akıllı bina” teknolojisi ile donatılmıştır.
Kurulduğu günden bu yana tüm dünyaya private label üretim yapan Sapro,
2017 yılı itibarıyla nonwoven’ı da kendi tesislerinde üretmeye başlayarak, hammaddesini bünyesinde üreten Avrupa’daki tek firma olmuştur.
Kağıdını, kolisini, kapak ve teşhirlerini üretebilme rahatlığını yakalayarak
müşteri ihtiyaçlarına son derece esnek cevap verebilme yetisine sahip olan
Sapro’nun grup şirketleri içerisinde, koli ve ambalaj üretimini Tetra A.Ş., plastik
üretimini Multipak A.Ş. ve nonwoven üretimini Lotus Teknik A.Ş. yapmaktadır.
Sapro, üretimini en son teknoloji konvert – paketleme makineleri ile otomasyonlu toplama bölümüyle, GMP kurallarına uygun olarak yapmaktadır.
Sapro’da kişisel bakım, ev temizliği, araç bakım, hasta bakım, evcil hayvan bakım, endüstriyel kullanım gibi alanlar için ıslak mendil üretilmekte ve üretimin
yüzde 75’i, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere altı kıtaya ihraç edilmektedir. Islak
mendil ihracatında açık ara birinci sırada olan ve 1000’den fazla markaya üretim
yapan Sapro’nun üretim tesisleri; havlu, household, cep mendili, tekli mendil ve
kutu dolum gruplarından oluşmaktadır. Üretimini titizlikle ve uluslararası standartlarda gerçekleştiren Sapro’nun tüm reçetelerinin arkasında stratejik öneme
sahip olan Ar-Ge departmanı ve çalışmaları bulunmaktadır.
Altı kıtaya gerçekleştirdiği ihracatla, ıslak mendil ihracatında birinci sırada
bulunan Sapro, 2018 yılı gelirleri ile İSO 500 – Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almaktadır. Sapro, Türkiye’nin en büyük 276’ncı ihracatçısı
konumunda olup, 2019 yılında ıslak temizleme mendilleri ihracatı kategorisinde
1’inci sırada yer almaktadır. Kozmetik ürünleri ihracatında Türkiye’nin 1 numaralı yerli şirketi olan Sapro, 2020 yılı sonunda Türkiye ihracat listesinde ilk 200
şirket arasında yer almayı hedefliyor. Öte yandan, sektöründe Avrupa’nın en
büyük şirketlerinen olan Sapro, Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan 250
firmasından biridir.
“Parlak fikirlere sahip olabilirsiniz, ancak bunları satamazsanız fikirleriniz
sizi hiçbir yere götürmez” demiş Lee lacocca. Kurumsal vizyonunda Lee lacocca’nın sözlerini merkeze alan, müşteri odaklı yaklaşımı, tecrübeli ve güçlü Ar-Ge
yapısı ile çalışmalarını sürdüren Sapro, müşterilerini, pazar ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği kaliteli, yenilikçi ve etkili çözümlerle buluşturmaktadır.
Ar-Ge yaklaşımında, uluslararası veya ulusal standartlarla izlenebilirliği olan
çalışmaları dikkate alırken, regülasyonlarla uyum çerçevesinde gerçekleştirdiği
araştırma, test ve deney faaliyetleriyle çalışmalarına devam etmektedir. Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerine bağlı kalarak müşterilere ait bilgilerin
ve tescilli hakların korunmasına ayrı bir özen gösteren marka, gizlilik konusundaki sorumlu yaklaşımı, sürekli gelişimi, yenilikçi ve trendleri takip eden yapısıyla değer katmaya odaklanan bir çalışma şeklini prensip edinmiştir.
Dünya genelinde farklı çözüm ortaklarıyla iş birliklerini geliştirmeye devam
eden Sapro, standart ürünlerin yanı sıra değişen dünyaya yönelik, çevre ve çevre
dostu ürünler için geliştirdiği özel çalışmalarıyla global pazarlardaki büyümesini
sürdürmektedir.

MURAT GÖNÜL
Genel Müdür Yardımcısı

FIRMAMIZ AR-GE
YAKLAŞIMINDA,
ULUSLARARASI VEYA
ULUSAL
STANDARTLARLA
IZLENEBILIRLIĞI OLAN
ÇALIŞMALARI DIKKATE
ALIRKEN,
REGÜLASYONLARLA
UYUM ÇERÇEVESINDE
GERÇEKLEŞTIRDIĞI
ARAŞTIRMA, TEST VE
DENEY FAALIYETLERIYLE
ÇALIŞMALARINA DEVAM
ETMEKTEDIR.
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STM
Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. İsmail DEMIR
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: .......................................................... 346
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: .................................................... 63.338.836,35 TL
www.stm.com.tr

ÖZGÜN PROJELERIMIZLE
SAVUNMA SANAYININ
KRITIK IHTIYAÇLARINI KARŞILIYORUZ
ÖZGÜR GÜLERYÜZ
STM Genel Müdürü

KENDIMIZI HER ŞEYDEN
ÖNCE BIR MÜHENDISLIK
VE TEKNOLOJI FIRMASI
OLARAK TANIMLIYORUZ
VE AR-GE’YI KURUM
KÜLTÜRÜMÜZÜN BIR
PARÇASI HALINE
GETIRMIŞ DURUMDAYIZ.
BU KÜLTÜR VE
INOVASYON
YAKLAŞIMIMIZ
SAYESINDE YENILIKÇI
PEK ÇOK ÇÖZÜM VE
PROJELERE IMZA
ATIYORUZ.
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Yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağında, STM olarak odağımıza teknolojiyi
alıyor ve hem ülkemize hem de dost ve müttefik ülkelere, kendi kaynağımız ve nitelikli insan gücümüzle askeri deniz platformlarından, otonom sistemlere, komuta kontrol sistemleri ve siber güvenlikten uydu ve
radar teknolojilerine pek çok alanda milli teknolojiler ve yerli çözümler
geliştiriyoruz. Bu rolümüzle savunma sanayinde başlatılan Milli Teknoloji
Hamlesine kritik katkılar sağlıyor, yenilikçi araştırma ve çalışmalarımızla yeni nesil teknolojilere imza atıyoruz. 2018 yılından bu yana, dünyanın
en büyük savunma sanayi şirketlerinin sıralandığı “Defence News Top
100 listesinde yer alarak ülkemizi bu alanda temsil ediyor, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde mühendislik,
teknoloji ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyoruz. Milli kaynaklarla geliştirip ürettiğimiz çözümlerimizi, savunma sanayinin yanı sıra kritik sivil
sektör ihtiyaçları doğrultusunda da değerlendiriyor, ihtiyaca yönelik çeşitlendirerek kamu ve özel sektörden birçok kuruluşa bu kabiliyetlerimizi
genişletmeyi planlıyoruz. Tüm bunları da araştırmaya verdiğimiz önem
sayesinde gerçek kılabiliyor; teknolojide tüm dünyada kıyasıya bir yarışın
sürdüğü şu süreçte, AR-GE’yi ülkemizin yarınının inşasına katkımızı sürekli artırmak adına olmazsa olmazımız olarak görüyoruz.
Kendimizi her şeyden önce bir mühendislik ve teknoloji firması olarak
tanımlıyoruz ve AR-GE’yi kurum kültürümüzün bir parçası haline getirmiş durumdayız. Bu kültür ve inovasyon yaklaşımımız sayesinde yenilikçi pek çok çözüm ve projelere imza atıyoruz. Toplam çalışan sayımızın
yüzde 75’inin mühendis olduğu şirketimizde 2019 yılında AR-GE’ye ciromuzdan ayrılan pay yüzde 5’i aşıyor. Bilgi çağında teknoloji yaratan ve
kimi yüksek teknolojili çözümlerde yüzde 100 yerlilik oranını yakalamış
bir şirket olarak, bünyemizde bulunan AR-GE merkezinde, 350’ye yakın
AR-GE personelimizle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız sonucunda,
bugüne dek 45 markamızı tescil ettirmiş durumdayız.
Şirketimiz AR-GE faaliyetlerini Ankara’daki merkez binasında yürüttüğü gibi teknoloji ekosisteminin en önemli bileşenlerinden teknoparklar
bünyesinde de sürdürüyor. Bu kapsamda sadece Teknopark İstanbul’da
deniz projelerimize yönelik AR-GE çalışmalarımız 200’ü aşkın çalışanımızla devam ederken hem endüstrinin de üretim gücünü arkasına alan
OSTİM Teknopark’ta da özellikle otonom drone sistemlerimize yönelik
AR-GE çalışmalarımız devam ediyor.
Yüksek teknolojiye sahip, bilgi yoğun, küresel ölçekte rekabet edebilen, yenilikçi ürün ve hizmet çözümleri üretecek şekilde çalışmalarımızı
gelecekte de sürdürecek, yarının teknolojilerini geliştirebilmek odağıyla
iş birliklerimizi artırmaya ve sektörümüzde etkin bir ekosistem oluşturulabilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz.

TEKFEN TARIM
Yönetim Kurulu Başkanı: Hakan Sadık GÖRAL
Genel Müdür: Emrah İNCE
Ar-Ge Yöneticisi: Dr. Taner BOZKURT
Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................................... 25
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ....................................................... 5.235.516,22 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ............................. 13.300.000,00 TL
www.tekfentarim.com/

AR-GE PROJELERİNDE
YERLİ VE MİLLİ HAMLELER
Sağlam temelleri ve köklü geçmişinden gelen deneyimiyle geleceğe yatırım
yapan Tekfen Holding; yarım asrı aşan mirası, insana saygılı ve çevreye duyarlı ilkeleriyle ülkemizin büyük bir değeri haline gelmiştir. Tarımsal üretim
ile bayrağı devralan Tekfen Tarım, Tekfen’in vizyon sahibi yatırımlarını, sahip olduğu uzmanlığıyla kısa sürede ilerilere taşıyarak sektörünün öncüsü
haline gelmiştir.
Tekfen Tarım, bu ülkenin topraklarına olan inancıyla dünya sahnesinde
Türk bayrağını gururla dalgalandırmakta ve yüksek teknolojili Ar-Ge çalışmaları ile daima sektöre akılcı çözümler sunarak liderlik etmektedir.
Türkiye’nin ilk ve sayılı teknolojik tarım merkezlerinden biri olan Tekfen
Tarım Adana-Agripark tesislerinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarını daha ilerilere taşımak amacı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Ar-Ge Merkezi olmak
için başvuru yapmıştır. Başvuru olumlu olarak neticelenmiş ve 22 Kasım
2018 tarihi itibarı ile Tekfen Tarım Adana-Agripark tesisleri Ar-Ge Merkezi
Belgesi almaya hak kazanmıştır. Bugün itibariyle Ar-Ge Merkezi bünyesinde üç doktora mezunu, iki doktora öğrencisi, beş yüksek lisans mezunu, iki
yüksek lisans öğrencisi ve 15 lisans mezunu olmak üzere toplam 27 Ar-Ge
personeli görev yapmaktadır.
Ar-Ge çalışmalarına oldukça önem veren Tekfen Tarım’ın, Ar-Ge Merkezinde yürütülen çalışmalara ayırdığı pay cironun yüzde 8,5’ i oranında gerçekleşmiştir. Toplam 10 özkaynaklı proje, dört ulusal destekli proje ve bir tane
de uluslararası proje olmak üzere toplam 15 proje yürütülmektedir. Özkaynaklı, Ulusal ve Uluslararası destekli projeler dahil 20’den fazla Ar-Ge projesi
planlanmaktadır. Ulusal destekli projeler arasında TÜBİTAK 2244-Sanayi
Doktora Programı kapsamında Çukurova Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile iş birliği ile
başlatılmıştır. Daha fazla araştırıcının istihdam edilmesine katkı sağlamak
ve firma ihtiyacı doğrultusunda kritik öneme sahip konularda tez çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir.
Stratejik öneme sahip şeker pancarı, arpa, buğday, susam, patates, muz
gibi daha birçok bitki türü üzerinde yoğunlaşan Ar-Ge projeleri sonunda yerli
ve milli yeni çeşitler tarıma kazandırılmaktadır. Ek olarak ortaya çıkan veriler akademik makale olarak yayınlanarak bilime katkı sağlamaktadır. Kurum içi Ar-Ge teşvik sistemi sayesinde personellerin lisansüstü eğitimlerine
de devam etmeleri desteklenmektedir.
Tarım sektörüne öncülük eden ve edecek olan Ar-Ge çalışmalarıyla daima ileriyi hedefleyen kurum, 2020 yılı için 13 milyon TL’nin üzerinde yatırımı yürütülecek çalışmalara ayırmış ve cirodaki Ar-Ge payını gün geçtikçe
artırmayı hedeflemektedir.

EMRAH İNCE
Genel Müdür

TEKFEN TARIM,
STRATEJIK ÖNEME SAHIP
ŞEKER PANCARI, ARPA,
BUĞDAY, SUSAM,
PATATES, MUZ GIBI DAHA
BIRÇOK BITKI TÜRÜ
ÜZERINDE YOĞUNLAŞAN
AR-GE PROJELERI
SONUNDA YERLI VE MILLI
YENI ÇEŞITLERI TARIM
SEKTÖRÜNE
KAZANDIRIYOR.
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TELPA TEKNOLOJI HIZMETLERI A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı: Sebahattin YAMAN
Genel Müdür: Muzaffer GÖLCÜ
Ar-Ge Müdürü: Ramiz Erdem AYKAÇ
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 57
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ...................................................... 6.855.962,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ...............................4.000.000,00 TL
www.generalmobile.com

GÜÇLÜ AR-GE EKİPLERİ, ÜLKELERİN
YARINLARINI GARANTİ ALTINA ALIR
SEBAHATTIN YAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

ARTAN AR-GE
YATIRIMLARI VE
PERSONEL ISTIHDAMI ILE
ÜLKEMIZDE YÜKSEK
TEKNOLOJI ÜRÜN
GELIŞTIRMEK IÇIN
GEREKLI OLAN BILGI
BIRIKIMINI HER GEÇEN
GÜN DAHA DA
ARTIRACAĞIZ.

Telpa Teknoloji Hizmetleri A.Ş. olarak Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon markası olan General Mobile için Ar-Ge faaliyetlerini yürütmekte, marka
yatırımından inovasyona, Ar-Ge’den ürün geliştirmeye kadar operasyonlarımızı Türkiye’de gerçekleştirmekteyiz.
Ar-Ge çalışmalarının yaratacağı katma değer Türkiye’nin gelişiminde
önemli bir rol oynayacaktır. Biz de yerli teknoloji geliştiren bir marka ve üretici olarak bu vizyona katkı sunmaya odaklanıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımıza
2018 yılında yaklaşık 55 milyon TL yatırım yaptık. 2020-2021 yıllarında da
Ar-Ge çalışmalarımıza odaklanmaya devam edeceğiz.
Türkiye’nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu,
öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunu
gerçekleştirebilmek için inovasyon ve Ar-Ge’nin önemi elbette çok büyük.
2016 yılında Türkiye’de faaliyete geçirdiğimiz Ar-Ge merkezimiz büyümeye
devam ediyor. Ülkemize yaratacağı katma değer ile birlikte Türk mühendisliğinin gelişmesinin de bu noktada çok önemli olduğunu düşünüyor ve Türk
mühendislere yatırım yapıyoruz.
Hedef; yıllık ortalama 4.1 milyon adet üretim kapasitesi
Telpa Teknoloji Hizmetleri A.Ş. olarak Türkiye’deki Ar-Ge Merkezimizde
General Mobile markalı yeni ürünler geliştiriyoruz ve Türkiye’deki fabrikamızda üretimini gerçekleştirdiğimiz bu ürünleri 33 ülkeye ihraç ediyoruz.
Şu an yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan fabrikamız için aldığımız
ek yatırım kararıyla 2021 yılından itibaren yıllık ortalama 4.1 milyon adet
üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz.
Artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz. Hedefimiz, ihracatımızı 45
ülkeye çıkararak, geliştirdiğimiz ürünleri global pazarda milyonlarca tüketiciye ulaştırmak. Sürdürülebilir başarı stratejimiz doğrultusunda, yeni pazarların yanı sıra bulunduğumuz ülkelerde daha geniş kitlelere ulaşma ve
büyüme stratejimizi de sürdüreceğiz.
Firmamızda Ar-Ge kültürü olarak benimsediğimiz ilkelerimiz;
l Ulusal katma değeri yüksek Ar-Ge projeleri üretmek
l Geliştirilen projelerimizi küresel pazara sunmak
l Nitelikli insan kaynağını artırmak ve korumak
l Projelerimizde geliştirdiğimiz yazılımları güncel teknolojilerle destekleyerek uluslararası sistemlerle uyumlu hale getirmek
l Etkin BT süreçleri ile dinamik, yenilikçi ve sürekli gelişen altyapılar
kurmak
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TOROS TARIM
Yönetim Kurulu Başkanı: Hakan GÖRAL
Genel Müdürü: Mehmet SADIKOĞLU
Ar-Ge Müdürü: Didem TÜMÜK
Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: .............................................................................. 28
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ...................................................... 6.543.720,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 17.100.824,00 TL
www.toros.com.tr

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİTKİ BESLEME
ÜRÜNLERİ GELİŞTİRİYORUZ
Esas olarak bitki besin maddesi (gübre) üretimi alanında faaliyetini sürdüren
Toros Tarım, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 listesinde 52’inci sırada yer almaktadır. Toros Tarım ve bağlı
iştirakleri, faaliyetlerini kimyevi ve organik-organomineral gübre üretimi ve
pazarlaması, limancılık hizmetleri ve serbest bölge-akaryakıt istasyonları işletmeciliği olmak üzere üç başlıkta sürdürmektedir.
Tarımın gelişmesini çok yönlü bir süreç olarak gören ve kurulduğu günden
bu yana bu süreçte etkin rol almayı ve öncü olmayı şirket politikası olarak benimseyen Toros Tarım, 2017 yılında Türkiye’de bitki besini alanına yönelik ilk
Ar-Ge merkezini Mersin Üretim Tesisi bünyesinde hayata geçirmiştir. Toros Tarım, sürdürülebilir tarımın en önemli unsurlarından olan gübre üretimi alanında
ürün portföyünü yeni ürünlerle desteklemeyi ve Türk tarımını teknolojik yeniliklerle tanıştırmayı ana sorumlulukları arasında görmektedir. Güçlü bir Ar-Ge
yapılanmasının ve yüksek teknolojili yatırımların gübre sektörü için öneminin
farkında olan Toros Tarım, buna yönelik alt yapı çalışmalarına hız kesmeden
devam etmektedir. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan sektörün ilk Ar-Ge Merkezi’nde, Toros Tarım’ın mevcut ürün portföyünün
farklı özelliklere sahip ve çiftçinin verimliliğine katkı sağlayacak yeni ürünler
geliştirilmenin yanı sıra üretim süreçlerinin geliştirilmesi, optimizasyon, üretimde enerji tasarrufu ve çevresel etkilerin azaltılması gibi konularda da projeler
yürütülmekte, ayrıca üniversitelerle çeşitli iş birlikleri gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışmalara hizmet edecek Ar-Ge sera yatırımı 2020’nin ilk çeyreğinde
tamamlanmış, devreye alınmıştır. Mevcut faaliyet alanlarının yanı sıra inorganik/katı organik/organomineral gübrelere ek olarak sıvı organik/organomineral
gübreler, mikrobiyal gübreler tarafında da öncül çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2023 hedeflerine paralel olarak nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik, üniversiteler ile iş birliklerini içeren
TÜBİTAK 2244 projeleri ve ulusal çalışmaların yanı sıra uluslararası ölçekte iş
birliklerine de değer vererek ortak proje çalışmaları Ar-Ge merkezimiz tarafından yürütülmektedir.

NERMİN AKA
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Genel Müdür Yardımcısı

2017 AĞUSTOS AYINDA
FAALIYETE GEÇEN AR-GE
MERKEZIMIZDE KIMYA,
ZIRAAT, BIYOTEKNOLOJI,
FIZIK, MOLEKÜLER
BIYOLOJI VE GENETIK
GIBI BIRÇOK FARKLI
DISIPLINLERDEN
ARAŞTIRMACILAR ILE
ULUSAL VE
ULUSLARARASI IŞ
BIRLIĞINE DAYANAN
PROJELER
YÜRÜTMEKTEYIZ.

145

2019 AR-GE 250 / AR-GE YILDIZLARI
TYH ULUSLARARASI TEKSTİL PAZARLAMA A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO: Selçuk Mehmet KAYA
Ar-Ge Müdürü: Tüzin Akçınar GÜNSARI (İstanbul)
Zeynep Tecellioğlu SAN (İzmir)
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 87
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ...................................................... 6.342.358,26 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .................................. 7.293.711,99 TL
www.tyh.com.tr

“YÜZÜ GELECEĞE DÖNÜK HER
FİRMANIN ROTASINDA AR-GE OLMALI”
SELÇUK MEHMET KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

FIRMAMIZ, SÜREKLI VE
HIZLA DEĞIŞEN
DINAMIKLERE YOĞUN
REKABET ORTAMINDA
UYUM SAĞLAYABILMEK
IÇIN AR-GE
MERKEZLERIMIZDE
YÜRÜTÜLEN PROJELERIN
ÇIKTILARI ILE
BESLENIYOR. AYNI
ZAMANDA AR-GE
MERKEZLERIMIZE FIKIR
VE VERI SAĞLAYAN BIR
DÖNGÜ OLUŞTURARAK
SÜREKLI GELIŞIMI
TETIKLIYOR.
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2000 yılında İzmir’de kurulan firmamız, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 12 tesiste 4 bin 500 üzerinde çalışanıyla dünya markaları için hazır giyim
konfeksiyon üretimi yaparak, müşteri memnuniyeti odağında sürdürülebilir
kaliteyi hedeflemektedir. Firmamız Ar-Ge çalışmalarına verdiği önem ile yeni
yaklaşımlar ve yeni iş modelleri geliştirerek, hizmet kalitesini artırmaktadır.
İnsan faktörünün önde geldiği hazır giyim konfeksiyon sektörü aynı zamanda
yeniliklere ve Ar-Ge çalışmalarına oldukça açıktır. Firmamız sürekli ve hızla
değişen dinamiklere yoğun rekabet ortamında uyum sağlayabilmek için ArGe merkezlerimizde yürütülen projelerin çıktıları ile beslenmektedir.
2016 yılında İstanbul’da ve 2017 yılında İzmir’de kurulan iki Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz projelerimizde çok disiplinli yaklaşımla, hazır giyim
konfeksiyon üretiminin birçok alanında çalışmalar yapıyoruz. Müşteri talep
ve beklentilerindeki hızlı değişimlere ayak uydurmak hatta değişimleri başlatmak amacıyla veri dünyası ve dijital araçları kullandığımız projelerimiz ile
fark yaratmaya çalışıyoruz. Büyük veriyi anlamak ve buradan yola çıkarak
anlık veri takibi, veri tahminleme ve simülasyon gibi bilgi üzerinde yoğunlaşan projelerimizin yanında, 3B modelleme ve VR gibi teknoloji kullanımına
yoğunlaşan Endüstri 4.0 projelerimiz de bulunuyor.
Firmamız gibi Ar-Ge Merkezlerimizde de tüm faaliyetlerimiz için müşteri
ve tedarikçilerimiz ile birlikte çevresel etkiler üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Çevresel etki analizi, içerisinde su ve karbon ayak izinin de bulunduğu
yaşam döngüsü analizi çalışmaları yürütüyoruz. Projelerimizde, konfeksiyon
üretiminde çevreye olan en yüksek etkinin tüketilen enerji noktasında oluştuğu tespit edilmiştir. Bu sonuçtan yola çıkarak, şirketimiz üretim tesislerinde
yenilenebilir enerji kullanımına geçmeye karar vermiş ve ilk yatırımını Akhisar fabrikamızda güneş enerjisi sistemi ile gerçekleştirmiştir. Bunun yanında
hazır giyim ürünlerinde kullanılan hammaddeler üzerindeki kimyasal işlemlerin ve su tüketiminin azaltılması, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı
ve üretimde oluşan atıkların değerlendirilmesi üzerine yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor.
Firmamızın önemli konularından biri olan üretimde verimlilik ve tedarik
zinciri yönetimi, Ar-Ge merkezlerimiz olarak da üzerinde çalıştığımız konulardır. Bu kapsamda üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik mühendislik
çalışmaları, makine-cihaz geliştirme ve kalite standartlarının geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda farklı lif ve materyal karışımları ile hammadde geliştirme çalışmalarını içeren projelerimiz ile yenilikçi ve
sürdürülebilir ürün çeşitliliğimizi zenginleştiriyoruz.
Ar-Ge merkezlerimizde personelimizin yetkinliklerinin geliştirilmesine
yönelik eğitim programları, fikir toplama ve paylaşımı toplantıları ile proje
yönetim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitelerimizin farklı bölümlerinden akademisyenlerimiz ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz projelerimiz,
bütünleşik olarak sektörün gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
2019 yılında Ar-Ge 250 listesinde yer almanın da verdiği motivasyonla her
geçen yıl çalışmalarımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.

ALP MÜHENDISLIK
Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Emre ÖZMÜŞ
Ar-Ge Müdürü: Sezer ŞENER
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 49
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ..................................................... 1.800.000,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 3.000.000,00 TL
www.alp-muhendislik.com.tr

YENİLİKÇİ VE İNOVATİF BAKIŞ AÇISI
Alp Mühendislik, sürekli değişen dünyada, gelişmeleri ve yeni teknolojik
yaklaşımları yakından takip eden, sürdürülebilir, yenilikçi ve inovatif bakış
açısını benimsemiş bir Ar-Ge merkezidir. Yeni gelişmeler ışığında hem kendi
bünyesinde yaptığı Ar-Ge çalışmaları hem de firmalar için oluşturduğu anahtar teslim projeler sayesinde otomasyon, entegre hat kurulumları, özel makine imalatı, otonom mobil robotlar (AGV – AMR), izlenebilirlik çözümleri ve
robotik istasyonları gibi geniş çalışma alanlarına sahip olmuştur.
Manisa’da kurulan, 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge
merkezi belgesini alan firmamız, kurulduğu 2012 yılından bu yana bünyesinde farklı disiplinlerin bir araya gelmesi ile oluşan bir ekip oluşturmuştur. Ekibimizde yer alan tasarım mühendisleri, otomasyon mühendisleri ve montaj
ekipleri sürekli yeni teknolojileri araştırarak, ülkemizin stratejik olarak büyümesi ve gelişmesi amacıyla belirlemiş olduğu sektörlerde Ar-Ge çalışmaları
yürütmektedir. Bu anlamda yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen
yerli ve milli ürünlerimizin global pazarda ticarileştirilmesi sonucu teknolojik olarak ülkemizi ileri bir seviyeye taşımak en önemli hedeflerimiz arasında
olmuştur.

MEHMET EMRE ÖZMÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

FNSS SAVUNMA
Yönetim Kurulu Başkanı: Yavuz CANEVI
Ar-Ge Müdürü: Can Adil ÖZELÇI
Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ........................................................................... 326
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ................................................... 282.710.518,49 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ......................... 208.800.000,00 TL
www.fnss.com.tr

ASKERİ STANDARTLARDA
ÜSTÜN YETENEK
FNSS’in yıllık Ar-Ge harcamaları, cirosunun yüzde 12-13’üne denk gelmektedir. Kendi öz kaynakları ile yaptığı yıllık Ar-Ge harcamaları ise cirosunun
yüzde 2 ila yüzde 4’ü arasında değişmektedir. Öz kaynakları ile yürüttüğü
projeler ürün ailesini genişletmek ve ürün grubunda yer alan araçların gelişimi için ihtiyaç duyulan sistem, alt sistem, malzeme ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerdir. FNSS Ar-Ge Merkezi bünyesinde ürün portföyünün
genişletilmesi ve yeni araç prototiplerinin geliştirilmesine yönelik olarak her
sene öz kaynaklardan ayrılan bütçe ile 30’u aşkın iç Ar-Ge projesi, kamu desteklerinden yararlanılarak da çok sayıda TÜBİTAK ve SAYP projeleri yürütülmektedir. Firmamız, 2016 yılında Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları
Birliği (SSI) tarafından Başarılı İhracatçılar Ödülü’nü ve 2017 yılında Ankara
Sanayi Odası tarafından İhracat Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. FNSS ArGe Merkezi, sahip olduğu uluslararası ve askeri standartlardaki yeteneklerin
yanı sıra, ileri teknolojileri kullanma ve sistem entegrasyonu sağlama alanlarında da ileri seviyede gelişmiş bir organizasyona sahiptir.

K. NAİL KURT
FNSS Savunma Sistemleri
Genel Müdür ve CEO
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TIMEX
Yönetim Kurulu Başkanı: Osman SANDIKÇIOĞLU
Ar-Ge Müdürü: Burak GÜNGÖR
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 28
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ....................................................... 2.534.634,11 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ...............................6.500.000,00 TL
www.timex.com.tr

FİLTRASYON VE ARITIMDA
ALTERNATİF ÇÖZÜMLER
OSMAN SANDIKÇIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

TIMEX Filtrasyon ve Su Sistemleri, Osman Sandıkçıoğlu önderliğinde, filtrasyon ve arıtım sektöründe dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olmayı
başarmış ve profesyonel hizmet anlayışı ile 1988 yılından beri hizmet vermektedir. Birbirinden farklı özelliklere sahip suların filtrasyonu ve arıtımı
için çok çeşitli çözümlere sahip olan TIMEX, Ar-Ge altyapısı sayesinde karşılaşılabilecek değişik uygulamalarda da alternatif çözümler sunabilecek
kapasitededir.
TIMEX Ar-Ge Merkezi, konusunda uzman 28 personeli ile tam zamanlı
olarak Ar-Ge faaliyetlerini yürütmekte, üniversite iş birlikleri ve TÜBİTAK
destekli projeleri ile her geçen gün yeni buluşlara imza atmaktadır..
10 bin metrekarelik üretim tesisinde son teknolojiye sahip makinelerle
üretim yapan TIMEX, alanında uzman, eğitimli çalışanları ile tüm prosesleri şirket bünyesinde gerçekleştirmektedir. Ayrıca 15 senedir ASME U Stamp
Sertifikasına sahip firmamız özel mühendislik çözümleri sunmaktadır.

HAKSAN
Yönetim Kurulu Başkanı: İbrahim GÜLMEZ
Genel Müdür: Tevfik EZİK
Ar-Ge Müdürü: Ünal ÇEVİK
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 20
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ........................................................ 2.970.141,32 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 3.500.000,00 TL
www.haksanotomotiv.com

YENİLİKÇİ KAUÇUK REÇETELERİ GELİŞTİRME
VE TEKNOLOJİK PROSES UYGULAMALARI
ÜNAL ÇEVİK
Ar-Ge Müdürü
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Sektörümüzdeki ve dünyadaki son teknolojik gelişmelerin çıktısı olarak
Haksan’ın mevcut pazarda müşterilerine verdiği hizmetleri koruması ve
artırması, yeni pazarlardaki potansiyel fırsatları yakalayabilmesi hedefine
ulaşılması yolunda Ar-Ge faaliyetlerinin benimsenmesi, Haksan üst yönetiminin stratejik bir kararıdır. Bu bağlamda Ar-Ge merkezi bünyesinde; yeni
teknolojik gereksinimlere uygun kauçuk reçete geliştirmeleri, geliştirilen reçeteleri son teknoloji proses kabiliyetleri ile prototip/seri ürüne döndürülebilme adımlarında yenilikçi proses ve kalıp/makine faaliyetleri araştırmalarının
ve imalatının yapılması, tüm bu faaliyetlerden de kendi teknoloji, patent veya
faydalı model gibi Sınai ve Fikri mülkiyetlerin yönetimlerinin sağlanması, gerektiğinde üniversiteler, akademisyenler ve öğrenciler ile birlikte yürütülen
çalışmalar ve diğer Ar-Ge merkezleri ile ortak projeler gerçekleştirerek tam
geliştirme döngüsüne odaklanılması şirketimizin Ar-Ge faaliyetlerine bakış
açısını tanımlamaktadır.

HARPUT TEKSTİL
Yönetim Kurulu Başkanı: Muhammed ETKESER
Yönetim Kurulu Üyesi: Sadi ETKESER
Ar-Ge Müdürü: Hale GÜRLER
Ar-Ge de çalışan personel sayısı: ............................................................................... 33
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ......................................................... 2.910.121,73 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 3.250.000,00 TL
www.harputtekstil.com.tr

FONKSİYONELLİĞİ ARTIRAN
ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ
Şirketimizde 1999 yılında Ar-Ge bölümü kurulmuş olup, 2016 Temmuz
ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Ar-Ge Merkezimiz faaliyete
başlamıştır. Ev tekstili sektöründe yüksek rekabet ortamında çok düşük
kâr marjlarıyla devam eden üretimlerin devamlılığının sağlanabilmesi için
inovatif ürünlerin tasarlanması ve üretim şartlarına uygun hale getirilmesi
gerekmektedir. Ürünün fonksiyonelliğini artıran çalışmalar; Ar-Ge stratejilerimiz içinde önemli yere sahiptir. Üretim tesislerimizin Endüstri 4.0 ve
dijitalleşmeye geçiş aşamasındaki ihtiyaçlarına cevap vermek için özel çalışmalar yürütmekteyiz. Mevcut projeler ile kapasite artışı sağlayacak yatırımlara temel oluşturmayı hedefliyoruz. Hedeflediğimiz bir diğer konu ise
yüksek ithalat yapılan tekstil ürünlerinin önüne geçmek için yerli teknik
tekstil üretimi gerçekleştirmektir. Proje temalı yapılan çalışmalarla ikame
ürünün üretilerek iç piyasa ve ihracata hazır hale getirmek için çalışıyoruz.

SADİ ETKESER
Yönetim Kurulu Üyesi

OPSAN
Yönetim Kurulu Başkanı: Kaya ERSU
Genel Müdür: K. Muzaffer SOYKAL
Ar-Ge Müdürü: Alpöge ÇAMLIBEL
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 30
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ....................................................... 4.607.188,69 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: .............................. 6.500.000,00 TL
www.opsan.com.tr

YARIM ASIRLIK DENEYİMİMİZİ, YENİLİKÇİ
EKİBİMİZLE BİLGİYE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ
‘Araç gövdelerinin, ana ve yan sanayii iş birliği ile geliştirildiği bir sektörde, anahtar teslimi projeler sunmak’ olan vizyonumuz doğrultusunda ArGe Merkezimizin kurulmasını 2017 stratejik planımızda tanımlamıştık. Bu
çerçevede 25.12.2018 tarihinde merkezimiz onaylandı. Ar-Ge Merkezimiz,
firmamızın sektördeki 50 yılı aşkın deneyimini, yenilikçi ekibiyle bilgiye
dönüştürerek sektöre değer katmayı hedeflemektedir. Faaliyet alanlarımız;
ürün geliştirme, ürünlerimizin endüstriyelleştirme sürecinin yönetimi, prototip hazırlama, verimlilik artırmaya yönelik çalışmalardır. Projelerimiz ile
sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği de şekillendirmeye katkıda bulunmak ve değer yaratmak istiyoruz. Kaynakların etkin kullanıldığı projelerin sonuçlarının da daha yenilikçi olduğuna inanıyoruz. Ar-Ge Merkezi olarak global boyutta otomotiv sektörüne ve Türkiye markasına değer katmak
temel ilkemiz olacaktır.

K.MUZAFFER SOYKAL
Genel Müdür
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POLYTEKS
Yönetim Kurulu Başkanı: Pınar Taşdelen ENGIN
Genel Müdür: Ersan ÖZSOY
Ar-Ge Müdürü: Seda ÜNAL
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................. 23
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ........................................................ 2.285.913,70 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ...............................3.500.000,00 TL
www.tasdelengroup.com

TEKNOLOJİYE YAPILAN AKILLI YATIRIMLAR
PINAR TAŞDELEN ENGİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Polyteks A.Ş, 34 yıldır sentetik iplik sektöründe pazara yön veren Türkiye’nin
önemli polyester iplik üreticilerinden biridir. Ar-Ge Merkezi’nin T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmasıyla yakalanan sinerji, kurum
kültürü olan yenilikçi ürün çalışmalarımıza önemli oranda ivme sağlamıştır.
Sektör taleplerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden farklı disiplinlerde araştırmacılardan oluşan ekibimiz birçok yurt içi ve yurt dışı projeyi
tamamlayarak sektöre katma değeri yüksek ürün kazandırmıştır.
Sektörün ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Ar-Ge Merkezi’nin temelinde
inovasyon yatmaktadır. Temiz üretim anlayışı çerçevesinde geri dönüştürülmüş hammadde ile multifonksiyonel özellikleri bünyesinde barındıran
projeler üretmek önceliklerimiz arasındadır. Lisansüstü eğitimlerine devam
eden araştırmacılarımızla akademi-sanayi iş birliği kapsamında üniversiteler ile yeni projelerin koordinasyonu sağlanırken, geliştirilen ürünlerin pilot
çalışmalarının müşteri deneyimlemeleri diğer Ar-Ge merkezleri ile yapılan
ortak çalışmalarla yürütülmektedir. Ar-Ge ekibinin rehberliğinde teknolojiye
yapılan akıllı yatırımlar ve yıllar içinde biriken bilgi birikimi ile firmamız yenilikçi ruhunu ortaya koymaya devam etmektedir.

SOFTTECH
Yönetim Kurulu Başkanı: Hakan ARAN
Genel Müdür: M. Murat ERTEM
Ar-Ge Direktörü: Yekbun Yavuz SOYASLAN
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ........................................................... 391
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ................................................ 243.402.663,00 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ...........................304.253.329,00 TL
www.softtech.com.tr

İNSAN VE ÇÖZÜM ODAKLI TEKNOLOJİLER

M. MURAT ERTEM
Genel Müdür
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Deneyimli ve yetenekli insan kaynağını, bankacılık ve finans sektöründeki
tecrübesiyle buluşturan Softtech, farklı sektörlerdeki iş ortaklarının dijitalleşme yolculuğunda insan ve çözüm odaklı teknolojiler geliştiriyor.
Softtech İstanbul’daki iki Ar-Ge Merkezinde; Ankara, İstanbul ve Kıbrıs’ta
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan ofisleri ile AR-GE çalışmalarını sürdürüyor. San Francisco’da (Maxitech), Şanghay’da (Softtech China) ve Almanya’da
(Maxi Digital) yer alan iştirakleri ile toplam 1400 çalışanıyla dünyadaki teknoloji trendlerini anlık olarak yerinde takip ediyor. Softtech’in ve Ar-Ge stratejisinin temelini de oluşturan “öncü teknolojiler üreten, insan odaklı bir dünya
markası olmak” vizyonuyla Ar-Ge yatırımı yapılacak alan ve geliştirilecek teknoloji yine insana fayda temeliyle belirleniyor. Merkezde insanın konumlandırıldığı Ar-Ge stratejisinde çevre, yenilik, çözüm ve değer odaklılık yine bir
bütün olarak ele alınıyor.
Şirketin odağına inovasyonu ve ürünleşmeyi yerleştirerek, yeni teknolojiler
geliştirmek konusundaki yenilikçi çalışmalarını sürdüren Softtech, inovasyon
ve katma değer yatırımlarının ülke ekonomisine ve geleceğe yapılmış bir yatırım olduğunu düşünerek Ar-Ge faaliyetlerini gün geçtikçe artırmakta ve Ar-Ge
yapılanmasını güçlendirmektedir.

SUN CHEMICAL
Genel Müdür: Arınç AKTAN
Ar-Ge Müdürü: Hülya DENKTAŞ
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 28
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ....................................................... 3.192.253,65 TL
2020 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı: ...............................5.500.000,00 TL
www.sunchemical.com

ÜNİVERSİTELER İLE ORTAK PROJELER
YÜRÜTÜYORUZ
DIC grubuna bağlı olan Sun Chemical, 11 binden fazla çalışanı ve 4 milyar doları aşan yıllık cirosu ile küresel ölçekte dünyanın en büyük matbaa mürekkebi
ve pigment üreticisidir. Ambalaj, yayıncılık, plastik ve kozmetik gibi endüstriyel
alanlarda da önemli küresel malzeme tedarikçilerindendir.İzmir ve Gebze olmak
üzere Türkiye’de üç ayrı tesiste üretim yapmaktadır. Sıvı mürekkepler, tabaka offset, dergi, mecmua ve gazete mürekkepleri ile dispersiyon lakların üretimlerinin
tamamını Türkiye’de gerçekleştirmektedir.
Merkezin Sun Chemical Türkiye’yi üretim üssü konumuna getirmesiyle birlikte etkinlikleri artarak, Ocak 2019’da Ar-Ge merkezi belgesini aldı. Ar-Ge ve
bünyesindeki Global Renk laboratuvarlarıyla sanayi ve üniversite iş birlikleri
ile ortak projeler yürütüyor. Bu kapsamda, Türkiye’de tasarlayıp diğer grup firmalarına transfer ettikleri pek çok ürün bulunmaktadır. Bünyesindeki güçlü ve
yetkin Ar-Ge, satınalma, teknik servis ve üretim operasyonları ile birlikte, hem
yerli, hem de çok uluslu firma kimliğine sahiptir. ‘Sizin için çalışıyoruz’ sloganıyla, müşterilerinin taleplerini en hızlı, en verimli, en yüksek kalitede, en düşük
maliyetle karşılamak için çalışıyor.

HÜLYA DENKTAŞ
Ar-Ge Müdürü

YCP BILGI TEKNOLOJILERI
Genel Müdür: Yüce PIŞKINSÜT
Ar-Ge Müdürü: Özgür ŞAHIN
2019 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı: ............................................................ 54      
2019 yılı Ar-Ge harcama tutarı: ........................................................ 1.557.186,30 TL                                       
www.ycp.com.tr

AR-GE’DE HEDEF, YARATILAN
KATMA DEĞERİ DÜNYAYA YAYMAK
2014 yılında farklı uzmanlık alanlarında iş yapan birden fazla şirketin birleşmesi ile kurulan şirketimiz, yazılım konusunda hizmet verdiği sigorta ve bankacılık teknolojilerinde elde ettiği deneyim ile bünyesinde bulunan yazılımcılarla, tüm yazılım dili ve yapay zeka konusundaki çalışmaları sonrasında
Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanmıştır. YCP Bilgi Teknolojileri, uluslararası
alandaki yazılım dili gelişmelerini Ar-Ge olarak yakinen takip etmekte ve
bünyesinde bu konuda çalışmalar başlatmaktadır. Bu da firmamıza adaptasyon kolaylığı ve müşterilerimize ise son teknoloji ile hizmet almalarını sağlamakta. Firma olarak Ar-Ge misyonumuz, sadece Ar-Ge hizmetleri geliştirmek
değil, sektöre son teknolojiye hakim yazılım mühendisi de yetiştirmektir.
Sadece bu sebeple her sene üniversitelerden yeni mezun mühendisleri bünyemize katarak yetişmelerini sağlamaktayız. Projelerimizde bakanlığımızın
teşvik ve desteklerini takip ediyor, buna paralel olarak işbirliği içerisinde olduğumuz üniversitelerin akademisyenleri ile de ortak projeler üretiyoruz.
YCP olarak hedefimiz, yurtdışında bulunan ofislerimiz ile Türkiye’de yaratmış olduğumuz katma değeri dünya geneline yaymaktır.

YÜCE PİŞKİNSÜT
Genel Müdür
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Ekonomi ve İş Dünyası
Portalı Turkishtime, bu yıl
yedincisini gerçekleştirdiği
“Türkiye Ar-Ge Araştırması” ile bir
kez daha Türkiye’nin katma değer
yolculuğunda nereye vardığını gözler önüne serdi.
Araştırmada, Ar-Ge ve yenilikçiliğin her geçen gün
daha da derinleştiği Türkiye’de firmaların bu alana
yaptığı yatırımların katlanarak arttığı gözlemlenirken
araştırmaya konu olan 500 firmanın 2019 yılında Ar-Ge’ye
15 milyar 552 milyon TL’lik bir yatırım yaptığı görüldü.

AR-GE KÜLTÜRÜ DERİNLEŞME
EĞİLİMİNDE
AR-GE çalışmalarına dair Türkiye’de son yıllarda
ciddi adımlar atılırken Ekonomi ve İş Dünyası Portalı
Turkishtime’ın 2013 yılında temellerini attığı “Türkiye
Ar-Ge 250 Araştırması” da bu amaca hizmet eden
en önemli hamlelerden biri olarak yorumlanıyor.
Türkiye’de Ar-Ge hafızasını yaratmak vizyonu ile yola
çıkan, bugüne kadar binlerce firmanın dahil olduğu
araştırma, yedinci yılında da Türk iş dünyasının Ar-Ge
harcamalarının nabzını tuttu.
Bu yıl T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan
onaylı Ar-Ge merkezine sahip firmaların Ar-Ge
250 araştırması kapsamında yaptıkları bildirimler
ile Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma
tarafından verilen bilgiler ve Borsa İstanbul
şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)
yaptıkları açıklamalardan yola çıkılarak hazırlanan
araştırmada, savunma sanayinin ağırlığı bir kez daha
hissedildi. İlk 50 firmanın yaptığı Ar-Ge yatırım
toplamının 2018’de 56,2’sini oluşturan savunma
sanayinin payı 2019’da yüzde 62,8’e yükseldi.

AR-GE’NİN ZİRVEDEKİ İSMİ TUSAŞ
Firmaların 2019 verilerinden hareketle, Ar-Ge’ye
yapılan yatırımın önemine dikkat çeken araştırmada
bu yıl liderlik koltuğuna savunma sanayinin mihenk
taşlarından biri olan TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay
Sanayi A.Ş. (TAİ) geçti. 2018 yılında Ar-Ge’ye 1 milyar
576 milyon TL harcayan TUSAŞ, 2019 yılında bu rakamı
3 milyar 14 milyon TL’ye çıkararak Ar-Ge alanındaki
harcamalarını yüzde 91,2 artırmış oldu.
2018 yılının lider ismi Aselsan 2019 yılında listenin
ikinci sırasına yerleşirken firmanın söz konusu dönemde
Ar-Ge’ye 2 milyar 975 milyon TL ayırdığı görüldü. Firma,
her ne kadar listede ikinciliğe gerilese de yaptığı Ar-Ge
yatırımlarını 2018 yılına nazaran yüzde 37,6 oranında
artırmayı başardı.
Bir önceki araştırmanın dördüncü sırasında yer alan
Roketsan, bu yıl listede üçüncülüğe yükselen isim oldu.
2018 yılında 512 milyon 109 bin TL olan Ar-Ge harcama
tutarını 2019 yılında 525 milyon 252 bin TL’ye çıkaran
firma, böylece yüzde 2,6’lık bir artışla listede üçüncülük
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koltuğuna yerleşti. Listenin dördüncü sırasına yerleşen
Turkcell, 397 milyon 237 bin TL olan Ar-Ge rakamını
2019 yılında yüzde 16,4’lık büyüme ile 462 milyon 477
bin TL’ye taşıdı.
Listedeki sıralamada bu yıl sıçrama yaşayan
firmalardan biri Havelsan oldu. 2018 yılında
gerçekleştirdiği 302 milyon 391 bin TL’lik Ar-Ge
harcaması ile listenin dokuzuncu sırasında yer alan
Havelsan, bu yıl yüzde 51,6’lık artışla söz konusu rakamı
458 milyon 482 bin TL’ye çıkarırken listede de dört
basamak yukarı çıkarak, beşinciliğe yükseldi. Listenin
ilk 10’unda Havelsan’ı sırasıyla; Ford (6.), Vestel (7.), Tofaş
(8.), TEI TUSAŞ (9.) ve Mercedes Benz (10.) takip etti.
AR-GE’DE SAVUNMANIN AĞIRLIĞI
DEVAM EDİYOR
Ar-Ge ilk 50’deki firmaların sektör bazında toplam
Ar-Ge yatırımlarının ilk 50 firma toplamına oranlarına
bakıldığında; 2018 yılında yüzde 56,2’lik paya sahip olan
savunma sanayinin yüzde 62,8’lik paya, otomotivin
yüzde 10,4’e, otomotiv yan sanayinin 2,9’a, beyaz eşya
ve tüketim elektroniği firmalarının ise yüzde 6.3’e sahip
olduğu görülüyor.
Ar-Ge’de savunma sanayinin ağırlığı her geçen
yıl artarken ilk 50 firmanın yaptığı Ar-Ge yatırım
toplamının 2018’de yüzde 56,2’sini oluşturan savunma
sanayinin payının 2019’da yüzde 62,8’e kadar çıktığı
görülüyor. Türkiye’deki Ar-Ge büyümesini uzun yıllardır
savunma sanayi ile birlikte gerçekleştiren ilk 50’deki
otomotiv ve beyaz eşya firmalarının toplamları nominal
olarak 2019 yılında sırasıyla yüzde 2,0 ve 2,1 oranlarında
küçüldüğü gözlemleniyor. Uzmanlar bunda Ford
Otosan, Arçelik ve Vestel Beyaz Eşya gibi o sektörlerin
lokomotiflerinin yatırımlarının limitli kalmasının etkili
olduğunu belirtiyor.
Savunma sanayinin aksine yurt içi ve dışı piyasa
daralmalarından direkt etkilenen ve kâr marjları giderek
azalan özel sektör firmalarının bu olumsuz durumda
Ar-Ge yatırımlarını mecburen azaltabildiklerini ifade
eden uzmanlar, bunun ülkemizin teknolojik gelişimi için
olumsuz bir durum olduğuna dikkat çekiyor.

ARAŞTIRMANIN TEMELİ
Türkiye Ar-Ge 250 araştırması; Türkiye ihracat
sıralamasındaki ilk 500 firmaya, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’na kayıtlı Ar-Ge merkezi olan firmalara ve
Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’yla Ar-Ge datası
paylaşan firmalara gönderilen anketlere verilen yanıtlar/
datalar ile hazırlandı. Anket formunun online ortamda
doldurulduğu araştırmada, bu yolla cevap alınamayan
firmalar araştırma konusunda deneyimli çağrı merkezi
tarafından aranarak, anketlerin doldurulması sağlandı.
Araştırmanın temel datalarını; firmaların 2019
yılında Ar-Ge harcamaları, 2020 yılı için planlanan
Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2019
yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan; patent sayısı,
faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı, marka sayısı
ve 2019 yılı Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranı
oluşturdu.
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YAZILIMDA AR-GE YATIRIMLARI ARTIŞTA
Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracatında kaldıraç
görevi üstlenen tekstil sektörü konu Ar-Ge çalışmalarına
geldiğinde zincirin zayıf halkası olarak duruyor. Bu yıl
47’nci sıradan listeye giren Mavi ve zaman zaman listede
kendine yer bulan Koton dışında ilk 50 firma arasına
tekstil firmalarının giremediği görülüyor. Bu noktada
uzmanlar Türkiye’nin tekstil alanında ihracatı düşük kâr
marjlı ürünlere bağımlı kaldığını, dolayısıyla uluslararası
pazarda kayıplar yaşadığının altını çiziyor.
Dünya trendlerine uygun olarak Türkiye’deki
yazılım sektörlerde Ar-Ge yatırımlarının arttığına
dair sinyallerin görüldüğü Ar-Ge 250 Araştırması,
Logo, Softtech gibi yazılım firmalarının ve Turkcell
Teknoloji’nin Ar-Ge yatırımlarının arttığı gözlemleniyor.
Bu noktada uzmanlar dünyada Ar-Ge’si en hızlı gelişen
sektörlerin yazılım, ERP ve yapay zeka sektörleri
olduğunu düşündüğümüzde ülkemizin de bu sektörlerde
gelişme kaydetmesini sevindirici bir gelişme olarak
yorumluyor.
COVID-19’A KARŞI AR-GE ÇALIŞMALARI
Dünyada en yüksek Ar-Ge yatırımlarının ciroya
oranı en yüksek sektörün başında ilaç sektörü gelirken
Türkiye’de ise bu alanda Ar-Ge yatırımları diğer
sektörlerin çok gerisinden geliyor. COVID-19 ile birlikte
önemi anlaşılan ilaç sektöründeki Ar-Ge yatırımları,
2019 rakamlarına yansımasa da 2020 yılındaki artan
çalışmalar bu alandaki rakamların çok daha yukarılara
çıkacağının sinyallerini veriyor. Uzmanlar, COVID-19’a
karşı aşı ve tedavi Ar-Ge çalışmalarının sektörün 2020
yatırımlarında ciddi farklı yönelmelere neden olduğunu
belirtirken birçok ülkenin artık DNA/RNA sentezi,
genetik, hücre ve doku mühendisliği gibi geleceğin
teknolojilerini de içeren biyoteknoloji alanına özellikle
odaklandığı ifade ediliyor. Uzmanlar Türkiye’nin MR,
tomografi gibi yüksek teknolojili cihazlar için geç kalmış
olsa da, dışa bağımlılığı da azaltmak ve insan sağlığını
koruyabilmek için, önemi pandemide fark edilen tıbbi
cihaz sektörünün de potansiyeli yüksek bir Ar-Ge alanı
olduğunun altını çiziyor.
KALKINMANIN ANAHTARI; YENİLİK
Küresel ölçekte değişen güç dengeleri ve finansal
hareketlenmeler sonucunda sanayi coğrafyasında yeni
konumlanmalar ve rekabet araçları ortaya çıkıyor. Bu
süreçte teknolojik gelişmeyi sağlayan bilgi ve yenilik,
rekabet edebilirliğin ve dolayısıyla da kalkınmanın
anahtarı haline geliyor. Küresel ekonomideki payını ve
rekabet gücünü artırabilmek amacıyla, birçok ülkede
teknolojik gelişme ve yeniliği teşvik eden politikalar
ulusal politikaların önemli bir parçası haline gelirken
ülkelerin ve bölgelerin rekabet avantajı elde etmesi,
kalkınma sürecinde fark yaratması ve rekabet avantajını
sürdürülebilir kılması küresel ekonomide bireylerin,
işletmelerin, kurum ve kuruluşların bu değişimi
yönetebilmesi ile mümkün hale geliyor.
Global çerçevede ekonomik büyüme ve kalkınma
performansını etkileyen faktörler arasında en önemli

2019 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 10 şehir
listenin başına yerleşti. Şehrin
parametrelerden biri haline
İlk 500 Toplam
2019 Yılı Toplam
Türkiye Yüzdesi
Sıralama
İller
Firma Sayısı
Ar-Ge Harcaması (TL)
(%)
bu başarıyı yakalamasında
gelen Ar-Ge ve yeniliğin, küresel
1
Ankara
53
8.166.811.179,00
52.5
hiç kuşkusuz savunma
rekabette ülkelerin konumunu
2
İstanbul
170
3.922.778.150,00
25,2
sanayinin göstermiş olduğu
farklılaştırıcı etkisi söz konusu.
3
Kocaeli
50
855.127.342,00
5,5
performans etkili oldu. Ar-Ge
Uzun vadeli ekonomik büyümenin
250 Araştırması’ndaki ilk 500
sağlanmasında fiziki sermaye
4
Bursa
57
523.962.181,00
3,4
arasına 53 firmayı yerleştirmeyi
azalan getiriye sahipken,
5
Manisa
11
417.174.763,00
2,7
başaran şehir, 2019 yılında 8
günümüzde yenilik, bölgeler ve
6
Eskişehir
8
393.735.321,00
2,5
milyar 166 milyon 811 bin TL’lik
şehirler arasındaki kalkınmaya
7
İzmir
44
345.724.032,00
2,2
bir Ar-Ge harcamasına imza
dair makası azaltmada da etkin
8
Sakarya
13
218.022.074,00
1,4
attı. Ankara’yı yüzde 25,2’lik
bir araç haline geldi. Bu anlamda
9
Tekirdağ
14
77.798.821,00
0,5
oranla takip eden İstanbul, 2019
bölgelerarası rekabet yarışında
10
Balıkesir
5
66.665.650,00
0,4
yılında 3 milyar 922 milyon
maliyete dayalı rekabet yerini
778 bin TL’lik Ar-Ge harcaması ile listede ikinci oldu.
bilgiye yani araştırmaya dayalı rekabete bıraktı. Bu
Mega kent, ilk 500’de 170 firma ile yer alarak listedeki
bağlamda, çok aktörlü ve disiplinler arası bir yapıya
en fazla firma sayısına ulaştı. Türkiye’nin üretim ve
sahip olmanın yanı sıra süreklilik gerektiren bir süreç
ihracatına ciddi anlamda katkı sağlayarak ekonomik
olan yeniliğin şehir ve bölge bazında geliştirilmesi için
kalkınmada öncü rol üstlenen kentlerden biri olan
atılması gereken birtakım temel adımlar bulunuyor.
Kocaeli, üretim ve ihracattaki başarı grafiğinin Ar-Ge
Bunların başında; toplumda yaratıcılığı artıracak eğitim
çalışmalarına da sirayet ettiği görülüyor. Gerçekleştirdiği
politikalarının uygulanması, girişimciliğin teşvik
Ar-Ge çalışmaları ile 2019 yılında ilk 500 listesine 50
edilmesi, paydaşlar arasında etkin işleyen yapıların
firmasının girmesini sağlayan kent, 855 milyon 127 bin
kurulması yoluyla bilgi paylaşımının artırılması, yeniliğe
TL’lik harcama ile 2019 yılındaki Ar-Ge harcamalarının
bağlı katma değer artışını ortaya koyan çalışmaların
yüzde 5,5’ini gerçekleştirmiş oldu.
yapılması suretiyle işletmelerde yenilik odaklı
yatırımların teşvik edilmesi geliyor.
YENİLİKÇİLİĞİN KENTİ; ESKİŞEHİR
Bölgesel kalkınmayı hızlandırmada, toplumsal refahı
Sanayi kentlerinden biri olan Bursa ise 2019 yılında
artırmada ve yaşam kalitesini geliştirmede önemli bir
yapmış olduğu Ar-Ge çalışmaları ile pastadan yüzde 3,4
araç olan yenilik karmaşık bir süreç olduğundan, kamu
oranında pay alarak iller sıralamasında dördüncülüğe
kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının etkin
yerleşti. İlk 250’ye 27, ikinci 250’ye ise 30 firma
iletişimi ve stratejik iş birliğinin şehirleri ileri taşımak
yerleştiren kent, 523 milyon 962 bin TL’lik Ar-Ge
için bir gereklilik olduğu belirtiliyor. Tam da bu noktada
harcaması ile listeye adını yazdırdı.
büyük bir titizlikle hazırlanan “Ar-Ge 250 Araştırması”
Ege Bölgesi’nin sanayi kenti olarak bilinen Manisa’nın
illere dair Ar-Ge rakamlarını ortaya koyarak, bölgelerin
sınırları içinde bulunan firmaların Ar-Ge ve yeniliğe
kalkınmışlık düzeyine de ayna tutuyor. Araştırmada
vermiş olduğu önem, 2019 yılında da rakamlara yansıdı.
iller bazında ortaya çıkan rakamlar, Ar-Ge çalışmalarına
Gerçekleştirmiş olduğu Ar-Ge çalışmaları ile Türkiye’de
en fazla eğilen ilk 10 kentin sırasıyla; Ankara, İstanbul,
Ar-Ge harcamalarının yüzde 2,7’sini gerçekleştiren
Kocaeli, Bursa, Manisa, Eskişehir, İzmir, Sakarya,
şehir, böylece listenin beşinci sırasına yerleşerek Ar-Ge
Tekirdağ ve Balıkesir olduğunu gösteriyor.
ve yenilikteki rüştünü bir kez daha ispatladı. Kent, söz
konusu dönemde Ar-Ge’ye 417 milyon 175 bin TL’lik
AR-GE HARCAMALARININ
harcama yaptı.
YÜZDE 52,5’İ ANKARA’DAN
Ülkemizin en yenilikçi şehirlerinden birisi olan
Geçmiş dönemlerde olduğu gibi 2019 yılında da Ar-Ge
Eskişehir, sınai mülkiyet hakları ve bilimsel yayın
ve yenilik çalışmalarının ciddi bir bölümünü (yüzde
verileri ülke ortalamasının üzerinde bir kent olarak
52,5) sırtlayan Ankara, bu oranla iller sıralamasında
kendini gösteriyor. Kentin Ar-Ge’ye verdiği önem, 2019
verilerine de yansıyor. Bu anlamda 2019 yılında ArGe’ye 393 milyon 735 bin TL’lik bütçe ayıran kentin, bu
TÜRKİYE’NİN AR-GE
rakamla söz konusu dönemde Ar-Ge pastasından yüzde
KÜLTÜRÜ MOTİVE EDİLİYOR
2.5 pay aldığı görülüyor.
Listeye 2,2’lik bir oranla giren Anadolu’nun çağdaş
Geleceği tasarlamak, yenilikçilik bilincinin
yüzü ve batıya açılan kapısı olarak anılan İzmir ise 345
yaygınlaşmasına ön ayak olmak, rekabetçilik avantajı
sağlamak, küresel alanda söz sahibi olmak, nitelikli
milyon 724 bin TL’lik Ar-Ge harcaması ile listenin ilk
bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağını beslemek,
sıralarında kendine yer buldu.
sürdürülebilir ekonomiye ulaşmak vizyonu ile yola
Gelinen noktada rakamlar gösteriyor ki; başta
çıkılan araştırmada her şeyden öte Türkiye’nin Ar-Ge
Ankara ve İstanbul olmak üzere Kocaeli, Bursa, Manisa,
kültürünün motive edilmesi amaçlanıyor. Araştırma ile
Eskişehir ve İzmir’in de aralarında bulunduğu şehirler
Ar-Ge kültürünün hızla gelişerek tabana yayılacağına
Türkiye çapında gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarında
duyulan inançla birlikte bu anlayışın, büyüme ve ihracat
yaptıkları hamlelerle katma değerli üretime öncülük
gücüne de ivme kazandırması bekleniyor.
ediyor.
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AR-GE YATIRIM TRENDLERİ
VE ANALİZİ
Ülkemizin son yıllardaki Ar-Ge yapılanması ve mühendislik gelişimi giderek daha
fazla savunma sanayine doğru kaymaktadır. Ancak, üç yıl öncesinin Ar-Ge
yatırımlarının diğer güçlü sektörleri olan otomotiv, beyaz eşya ve özellikle de yazılım
gibi önemli sektörlerin Ar-Ge yatırımlarını büyütmekte zorlandığı, aldıkları payın
küçüldüğü görülmektedir. Bunda ülkemizin hassas geopolitik durumu ve artan
savunma sanayi harcamalarının yanı sıra iç ve dış piyasalardaki kötüleşme ve
sonucundaki ticari kâr erozyonu yaşayan sivil sektörlerin Ar-Ge yatırımlarını
azaltması da etkili olmuştur.
EKONOMIDEKI olumsuz baskıların artması
ile 2021’de Ar-Ge’deki toplam büyüme ivmesini
kaybedebilir ve tek dayanak olarak savunma sanayine
bağımlı kalabilir ki bunun da finansmanın uzun yıllar
sürdürülebilmesi zor olacaktır. Ayrıca, yine önceki
yıllarda olduğu gibi temel Ar-Ge yatırımlarında ve
uzun vadeli, stratejik yaklaşımlarımızda ve eğitimde
büyük eksiklikler olduğu yani Ar-Ge’ye de kısa vadeli
baktığımız görülmektedir.
‘2019 Ar-Ge yatırımlarında gördüğümüz başlıca
unsurları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
a) Devlet teşvikleri ile ciddi desteklenen Ar-Ge

Yekta Özcan Özözer
İnovasyon Danışmanı, Eğitimcisi, Yazar
yekta.ozozer@surekligelisim.com.tr
158

yatırımları ülkemizde artmaktadır. Sıralamadaki
firma değişiklikleri dikkate alınarak, en fazla Ar-Ge
yatırımı yapmış ilk 50 firmanın Ar-Ge yatırımları
toplamı 2016’da 5.571 milyon TL’den yüzde 16,0 artışla
2017’de 6.460 milyon TL’ye (not: 2018’de ilk 50’de olan
firmaların kendi 2017 toplamları ise 6.382 milyon
TL’dir ve 2018’e artışı yüzde 49’dur), yüzde 47,2 artışla
2018’de toplam 9.507 milyon TL’ye, yüzde 31,7 artışla
2019’da 12.521 milyon TL’ye yükselmiştir.
b) Ar-Ge yatırımlarında artışın 2019’daki lokomotifi
olan TAI/TUSAŞ’ın bu Ar-Ge büyümesinde ve 1. sıraya
yükselmesinde Atak, Gökbey, T70 ve diğer Genel
Maksat Helikopterleri, Türksat-6A ve Small-Geo Uydu
Geliştirme ve en önemlisi de Hürkuş, Anka, Aksungur
ve MMU (Milli Muharip Uçak) yatırımlarındaki
büyümenin etkisi vardır.
c) Ar-Ge’de savunma sanayinin ağırlığı her geçen
yıl artmaktadır. İlk 50 firmanın yaptığı Ar-Ge
yatırım toplamının 2017’de 50,7’sini, 2018’de 56,2’sini
oluşturan savunma sanayinin payı 2019’da yüzde
62,8’e yükseldi. Benzeri bir şekilde 2017 rakamları için
iki yıl önce yaptığım analizde ilk 50 firma arasında
sadece dört savunma sanayi firması varken bu sayı
2019’da 11’e yükseldi.
d) Savunma Sanayi Ar-Ge’sinde 2019’daki 2.512
milyon TL’lik büyüme rakamının tamamını ilk
beş sırada bulunan TAI/TUSAŞ, Aselsan, Roketsan,
Havelsan ve (%53,8 hissesi yerli) TEI, yani TSK
Güçlendirme Vakfı Savunma şirketleri sağlamıştır.
Savunma sanayi Ar-Ge yatırımlarının dolaylı
yollardan teknolojik kalkınmamıza ve inovasyon
kültürünün gelişmesine yararı vardır. Ancak,
toplumun refahına yansıma oranı sivil sektörlere
göre daha düşüktür. Ayrıca, aşağıda Ar-Ge ve ÜrGe farkında değineceğimiz üzere ülkemizdeki
Ar-Ge yatırımlarının çoğu aslında Ürün Geliştirme

katkıları oluyor.
f) Daha da acısı ülkemizdeki yetişmiş çok
iyi Ar-Ge mühendislerimizin ciddi bir bölümü
kaybetmemizdir. Göçmen politikalarını değiştirerek
gelecek yıllarda yazılım, elektronik, yapay zekâ
ve teknoloji yatırımları için gerekli nitelikli
işgücü açığını özellikle Hindistan ve Türkiye’den
sağlama stratejine geçen Hollanda (başta ASML ve
TE firmalarına) ve Almanya özellikle en nitelikli
mühendislerimizi almaktadır. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın ve TÜBİTAK’ın Tersine Beyin Göçü
Projesi ile yurt dışında Türkiye’ye geri getirmeye
çalıştığı mühendis ve akademisyenlerden çok daha
fazlası ülkemizi terk etmektedir, ama bu daha büyük
kayba odaklanılmamaktadır. Ar-Ge’nin gelişmesinin
en önemli temel taşı olan nitelikli mühendis ve
akademisyen kaybımıza karşı bu konuda somut bir
adım atan kamu-özel kurum göremedim.
Burada ilginç olan durum, ilk 50 firma arasındaki
yatırımlar dikkate alındığında Otomotiv + Beyaz Eşya
+ Telekomünikasyon firmalarının 2019 yatırımlarının
(Tofaş, Mercedes ve Turkcell Teknoloji’deki ataklara
rağmen) sektör nominal TL (ve özellikle döviz)
toplamlarında bile küçülmesidir. 2019’da ekonominin
yaşadığı zorluklarla bu sektörlerin kâr marjları
iyice daralınca Ar-Ge yatırımları da reel olarak
küçülmüşlerdir. Bunun dışı nedenlerle de durumu
zorlaşan Türk Telekom’un Ar-Ge yatırımları da
durmuş gözükmektedir. Bu durum, ihracatımızın ve
teknolojik gelişmemizin lokomotifi durumundaki
bu sektörlerin önümüzdeki yıllarda uluslararası
rekabette zorlanmasına neden olabilir.
g) Ar-Ge yatırımlarında iki büyük sektör olan,
6. Ford Otosan, 8. Tofaş, 10. Mercedes-Benz, 32. Türk
Traktör, Ankara yatırımlarını 2018-2019’da iyice
büyüten 22. MAN, 31. Anadolu Isuzu gibi firmaların
yer aldığı otomotiv sektörüdür. Otomotiv sektörü her
zaman kendi yan sanayisiyle birlikte geliştiğinden
(Bosch, Kordsa, Brisa, CMS Jant, Jantsan ve TOGG’un
da tedarikçisi olan Farplas gibi firmaların da
AR-GE İLK 50’DEKİ FİRMALARIN SEKTÖR BAZINDA
içinde yer aldığı) otomotiv yan sanayini otomotiv
TOPLAM AR-GE YATIRIMLARININ İLK 50 FİRMA TOPLAMINA ORANI
sanayindeki gelişmelerin bir parçası olarak düşünmek
2017
2018
2019
gerekir.
2019’da en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerimiz
Savunma Sanayi firmaları
% 50,7 % 56,2 % 62,8
analiz
edildiğinde aşağıdaki unsurlar öne
Otomotiv firmaları
% 16,9 % 14,5 % 10,8
çıkmaktadır:
Otomotiv Yan Sanayi firmaları
% 3,7
% 2,8
% 2,4
I. Aşağıdaki bazı projeler Ar-Ge derinliği göreceli
Beyaz Eşya ve Tüket. Elektroniği firmaları
% 13,4
% 8,4
% 6,3
daha iyi olan proje örnekleridir. Ancak bunlar
Not: Dikkatli okurlarımıza tablo toplamlarında ilk 50’deki firmaların yıllar içinde değişebildiğini ve doğru
ülkemizde sınırlı sayıdadırlar ve Ar-Ge’ye dayalı
rakamı size sunabilmek için bu rakamların o yılın ilk 50’sinin rakamları olduğunu belirtmek isteriz.
büyüme için sayılarının binleri bulması
şarttır.
AR-GE İLK 50’DEKİ FİRMALARIN YILLIK TOPLAM BÜYÜMESİ VE SAVUNMA SANAYİ FİRMALARI TOPLAMININ KATKISI
l Listeye 2018’de 5. sıradan giren ve 2019’da
2017
2018
2019
4. sıraya yükselen Turkcell Teknolojinin 5G ve
şebeke çalışmaları, İş Zekası, Yapay Zeka, Veri
İlk 50 firma Ar-Ge Yat. toplamı (mio TL)
6.460,6
9.507,0 12.520,7
Ambarı ve Büyük Veri Analizi, Çözümleri ve
Bir önceki yıla göre büyüme oranı
% 16,0
% 47,2
% 31,7
Platformları.
Bir önceki yıla göre nominal büyüme (mio TL)
869,9
3.046,3
3.013,7
l Ford Otosan’ın Yerli Şanzıman projesi,
İlk 50’deki Savunma San. firma topl. büyümesi (mio TL)
759,2
1.856,5
2.511,5
CAVE Sanal Gerçeklik Laboratuvarları, F-MAX
İlk 50’deki Sav. San. firmaların büyümedeki payı
% 85,3
% 60,9
% 83,3
Otonom Kamyon ve bunun için otonom araç

yatırımlarıdır. Savunma sanayinde mühimmata
yapılan yatırım ise mühimmatın (örneğin roketin)
kullanılması ile tüketilebilmektedir, sadece sistemsel
yatırımlar elde kalmaktadır.
e) Türkiye’deki Ar-Ge büyümesini uzun yıllardır
savunma sanayi ile birlikte gerçekleştiren ilk 50’deki
otomotiv ve beyaz eşya firmalarının toplamları
nominal olarak bile (2019’da sırasıyla -%2,0 ve -2,1)
küçülmüştür. Bunda Ar-Ge sıralamasında uzun yıllar
3. sırada yer almış Ford Otosan ve 6.-8. sıralarda yer
almış Arçelik ve 24.-28. Vestel Beyaz Eşya gibi o
sektörlerin lokomotiflerinin yatırımlarının limitli
kalması etkili olmuştur. Tofaş, Mercedes-Benz (MBT),
MAN ve BSH firmalarının Ar-Ge yatırımları ise 2018
ve 2019’da artmıştır. Birçok savunma sanayi, otomotiv
ve beyaz eşya firmasının Ar-Ge projelerinde, özellikle
de ilk 12 sıradaki firmanın 10’unun Ar-Ge projelerinde
yer aldığım için bu durumun iki temel dinamikten
etkilendiğini bizzat gözlemledim:
I. Savunma sanayinin aksine yurt içi ve dışı
piyasa daralmalarından direkt etkilenen ve kâr
marjları giderek azalan özel sektör firmaları bu
olumsuz durumda Ar-Ge yatırımlarını mecburen
azaltabiliyorlar ki, bu ülkemizin teknolojik gelişimi
için olumsuz bir durum.
II. Diğer yandan özellikle Mercedes-Benz (MBT),
MAN ve BSH gibi yabancı ve Tofaş gibi yarı-yabancı
firmalar geçtiğimiz yıllarda bizzat projelerinin içinde
yer alarak gözlemlediğim başarılı çalışmalarının
ve ülkemiz Ar-Ge teşviklerinin katkısı ile artık
Avrupa’daki (özellikle Almanya’daki buna dirençli)
genel merkezlerini Ar-Ge ve Ür-Ge projelerini
Türkiye’ye kaydırma konusunda artık daha
etkililer. Bu ise ülkemiz teknolojisi için hem Türk
mühendislerimizi hem de bu firmalardaki yerliyabancı üst yöneticileri takdir ve teşekkür etmemiz
gereken çok olumlu bir gelişmedir. Bu ekiplerin ve
yöneticilerin ülkemize Ar-Ge yatırımları çekme ve
inovasyon iklimimizin geliştirilmesine çok ciddi
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takip sensörlü sistemleri ve Platooning teknolojisi,
yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde yüzde 20’ye
varan düşüş sağlayan “Optitruck” projesi, arzı kısıtlı
olan platin grubu metallerin geri dönüşümünü
sağlayan “Platirus” projesi, E6 normlarına uygun Yeni
Nesil Ecotorq ve After Treatment’da iyileştirmeler
Ar-Ge projeleri gibi baz dizel motor ve motor
sistemlerinde yeni nesil teknoloji geliştirmesi ve
bunlar için Motor Test Merkezi, Easy Route akıllı
trafik navigasyon programı, Gömülü Sistemler ve
Yazılım Geliştirme Laboratuvarı (HIL) Tasarım
Stüdyosu gibi Ar-Ge’yi destekleyici altyapıları.
l Tofaş’ın Ar-Ge Merkezi Test Ekipman
yatırımı, Egea’yı yenileme çalışmaları, Geleceğin
Montaj Fabrikalarında Akıllı, Esnek ve Güvenli
Operasyonlar İçin İnsan-Robot İş Birliği Teknolojileri
(“Robopartner”) projesi, Fiat Yol Arkadaşım
Connect”projesi.
l Kordsa’nın tünel ve zemin güçlendirme kompozit
ürün çalışmaları, dolaylı yoldan katkı sağladığım
iplik/dokuma IP ve gerilim projeleri, inşaat ve lastik
sektöründeki kimya, reçine ve malzeme bilimi
çalışmaları, yeni nesil karbon fiber ve hibrit bez
dokuma ürünleri.
l Temel ve Uygulamalı Araştırma’da ülkemizde
her zaman lider olan ve hizmet vermekten her
zaman gurur duyduğum Arçelik’in Merkez Ar-Ge
Bölümü’ndeki Akışkanlar Dinamiği ve IonGuard
teknolojisi gibi Malzeme Bilimi çalışmaları, Google
ile Android TV projesi, KUAR iş birliği ile Sanal
Kullanıcı Deneyimi, Ev İçi Mekânsal Sanal Gerçeklik
(SAR), Türkçe anlayan Akıllı Ev Asistanı projeleri,
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yüz tanıyan akıllı video, akıllı bulaşık makineleri
HomeWhiz®, Gourmet Chef fırın, CornerWash™
bulaşık makinesi, Airtouch kurutucu gibi yenilikçi
ürünleri, yeni nesil ödeme sistemleri ve tıp alanında
giyilebilir teknolojiler ve medikal sistemler, araç/yüz
tanıyabilen akıllı video sistemleri.
l Roketsan’ın İHA, Mini Akıllı Mühimmat, HİSAR
ve yazılım projeleri.
II) Diğer yandan, temel ve uygulamalı araştırma
seviyelerinde teknoloji geliştirmek dünyanın her
ülkesinde zor, masraflı ve başarısızlık riskleri içeren
süreçlerdir. Ar-Ge çalışmalarının birçok başka
gelişmekte olan ülkedede başlangıçta daha üst
(uygulama) seviyelerinden başlaması doğaldır ve
çoğu durumda kısa dönemde kâr getirmeyebilir. Bu
bağlamda, THS 6-9 arasındaki çalışmalar gelişmekte
olan birçok ülke tarafından da tercih edilmektedir.
Ayrıca, özellikle yeni ekonomide bazı durumlarda
Ar-Ge temelli büyümek yerine iş modeli inovasyonu
ile başarılı sonuçlar elde eden Starbucks, DHL, Zara,
M&S, eBay, ülkemizde de Yemeksepeti, Sahibinden.
com, n11, GittiGidiyor gibi yerel veya küresel birçok
başarılı yenilikçi firma örneği de vardır.
III) Ancak, ülkemizin gelişebilmesi, ‘10 bin Dolar
Tuzağı’ndan yukarılara doğru çıkabilmesi için gerçek
Ar-Ge, yani THS 2-5 seviyelerine getirmemiz. Bunun
için ise:
l Ülkemizin geleceği olan hangi sektörlerde
uzmanlaşacağının yol planını yapılması (30 yılı
aşkındır iş dünyasındayım, önümüzdeki 10 yılda
hangi sektörlerden çekileceğiz stratejisini hala
göremedim, halbuki Almanya bunu rekabetin

güçleştiği TV’de, tüketici elektroniğinde, Japonya
tekstilin belli alanlarında bu çekilmeyi 1980’lerde
yaptı).
l Bir türlü hala istenilen seviyelere gelemeyen
üniversitelerin-sanayi iş birliklerinin gelişmesi
(yani üniversite hocalarımızın teorik söylemleri
bırakıp endüstri içine girmesi, kısa vadeli düşünen
iş adamlarımızın Ar-Ge ve üniversite iş birliklerine
yakınlaşması)
l Bu bağlamda, Ar-Ge ve bilim ile sanayi arasında
olması gereken California Institute of Technology,
Argonne Nat. Laboratory (ABD), Korea Institute of
Science & Technology (Kore), Fraunhofer Society
(Almanya) Chinese Academy of Sciences (Çin),
National Center for Scientific Research (Fransa)
gibi sanayi için çalışan enstitülerin oluşturulması ve
(örneğin TÜBİTAK MAM gibi az sayıdaki mevcutların
da) daha işlevselleştirilmesi
l Yine üniversiteler ve MYO’ları ile ilgili olarak,
ileride iş olanağı sağlamayacak birçok eğitim alanına
odaklanılması yerine artık Java Script, Phyton ve
C++’ı ve diğer yapay zeka dillerini bilebilen ve/veya
mühendisliği veya teknikerliği özümsemiş, meslek
olarak gören, araştırmacı mezunların yetiştirilmesi ve
elde tutulması!
l Tüm bunlar için de ülkemizdeki birçok kurumun
günlük ve sürekli strateji değiştirerek değil, en az 3-5
yılı planlayan, stratejik düşünme anlayışına geçmesi
gerekmektedir.
Ülkemizin küresel rekabette bırakın öne
geçebilmesi, mevcut kişi başı gelir seviyesini
koruyabilmesi için bile mutlaka yüksek katma değerli
inovasyonlar ve temel Ar-Ge projeleri üretmesi
gerekiyor.
Savunma Sanayii ve Ar-Ge
2018 yılında da Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan
(sürekli çalıştığım) ilk beş firma arasındaki dört
firma savunma sanayindeki vakıf şirketleridir.
Ayrıca savunma sanayi satışlarının çok önemli bir
bölümü teknik terim ile ETO (Engineer-to-Order)
diye ifade edilen ‘özgün’ üretimler ve projelerdir. Bu
sektörde örneğin aynı birliğe verilen aynı sınıftaki
üründe (sektördeki teknik ifadesi ile ‘mühimmat’)
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bile kullanım bölge ve amacına göre ayrı bir
özgünleştirme, dolayısı ile Ür-Ge (ama bizde ArGe sınıfında) vardır. Bu durum, cirosu çok yüksek
olan otomotiv ve beyaz eşya firmalarına göre bile
Ar-Ge yatırımlarının yüksek olmasını, hatta ArGe yatırımlarının sıralamasında son yıllarda hep
yukarıda olan TAI/TUSAŞ, Aselsan, Roketsan ve
Havelsan’da cirolarının yüzde 22-30 bandı gibi çok
yüksek bir orana ulaşmasına neden olmaktadır.
Dışarıdan bir uzmanın bilmediği bir teknik
ayrıntıyı da TAI/TUSAŞ, Aselsan, Roketsan,
Havelsan ve TEI gibi TSKG vakıf şirketlerinin Ar-Ge
yatırımlarını değerlendirirken dikkate almak gerekir.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı büyük savunma sanayi
projelerini firmalar yönlendirirken genellikle bu vakıf
şirketlerinden birisini lider yüklenici, diğerlerini
ve vakıf şirketi olmayanları alt yüklenici olarak
atar. Bu nedenle de bu vakıf şirketlerinin yaptığı
Ar-Ge yatırımlarını birlikte değerlendirmek ve
sıralamalarını çok da önemsememek gerekir. Çünkü
Türkiye savunma sanayindeki önemli projelerin
neredeyse tamamı birden fazla firmanın ortak
Ar-Ge yatırımı ve projesidir ve genelde dört alana
odaklanmaktadır:
Algılayıcılar (özellikle kızılötesi/görünür dalga
boyu algılama, akustik algılama), Tahrip ve
KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer)
Teknolojileri, İleri Malzeme ve Enerji Teknolojileri ve
Bilgi Teknolojileri.
SSM’nin 2019’da aşağıdaki projeleri özellikle hız
kazanmış ve bu sektördeki gelişmeyi sağlamıştır.
l TAI/TUSAŞ’ın Atak, Gökbey, T70 ve diğer Genel
Maksat Helikopterleri, Hürkuş, Anka, Aksungur ve
MMU (Milli Muharip Uçak) projeleri
l Uçtan uca güvenilir, programlanabilir ağ
altyapısı için ÇINAR projesi kapsamında 5G’ye geçiş
çalışmaları
l Hava araçları için gaz türbin motoru sıcak bölge
parçalarında ve elektrik enerji santrali türbinlerinde
kullanılmak üzere DİNÇ projesi kapsamında süper
alaşım geliştirme çalışmaları
l İPEK projesi kapsamında yapısal karbon elyaf
takviyeli termoset reçineli ve yapısal olmayan cam
elyaf takviyeli termoset reçineli prepreg malzeme

TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş

2018 Ar-Ge
Yatırımları (bin TL)
1,575,962

2019 Ar-Ge
Yatırımları (bin TL)
3,013,816

2018/2017
Ar-Ge’de Büyüme
% 46.6

2019/2018
Ar-Ge’de Büyüme
% 91.2

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2,162,839

2,975,377

% 29.2

% 37.6

512,109

525,252

% 30.8

% 2.6

HAVELSAN - HAVA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.

302,391

458,482

% 500.4

% 51.6

9

TEI TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.

167,999

313,618

% 83.5

% 86.7

13

11

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.

156,997

282,711

% 13.9

% 80.1

7

20

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş

328,546

135,961

% 652.8

% -58.6
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STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİC. A.Ş.

85,522

63,339

% 100.0

% -25.9
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VESTEL SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

-

33,131

-

% 100.0

Sav.San. + Havacılık
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48

ALP HAVACILIK SAN VE TİC. A.Ş.

24,022

32,338

% 251.0

% 34.6

Sav.San. + Elektronik
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49

KAREL ELEKTRONİK SAN.VE TİCARET A.Ş.

37,332

31,212

% 44.5

% -16.4
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geliştirme çalışmaları
l Hava-hava, hava-yer sistemleri arası ihtiyaç
duyulan veriyi aktarabilecek KEMENT projesi
kapsamın veri bağı geliştirme çalışmaları
l Geniş bant haberleşme altyapılarında (= yerli
baz istasyonu olan) ULAK projesi kapsamında yerli
ve milli 4. Nesil (4G/LTE) makrocell baz istasyonu ile
haberleşme teknolojisini geliştirme çalışmaları
Otomotiv, otomotiv yan sanayi ve beyaz eşya
Mercedes-Benz Türk (otobüs+kamyon üretimi),
MAN (otobüs), BSH (beyaz eşya), Bosch (enjektör,
fren fabrikaları, ayrıca otomasyon ve enerji
çözümleri), Siemens (enerji, otomasyon) gibi
Alman firmalarının Ar-Ge projelerinde 2017-2019
döneminde ciddi bir şekilde Türkiye’ye yönelmeye
başlaması sevindiricidir. Bu firmaların yöneticilerinin
Almanya merkezlerinde (ülkemize karşı Avrupa’daki
olumsuz bakış açıları ve Ar-Ge’yi kontrolünde tutma
isteğinde olanlar ile de mücadele ederek) ülkemizi
iyi yönde tanıtmak ve benim de yakından yer
aldığımdan, Ar-Ge veya Ür-Ge projelerini ülkemize
çekmek için ne kadar çaba sarf ettiklerini yakından
biliyorum. Elbette bu kararlarda firmaların kendi
Ar-Ge merkezlerinin maliyetlerini azaltma isteği
de var. Ama yine de bu tür çabaların ülkemizin ve
sanayimizin kalkınmasına ve ülkemizde Ar-Ge’nin ve
Ür-Ge’nin gelişmesine çok ciddi katkıları oluyor.
İlaç sektörü
Dünyada en yüksek Ar-Ge yatırımlarının ciroya
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oranı en yüksek sektörün başında ilaç sektörü
(yüzde 15’den fazla) gelir. Hatta bu oran biyoteknoloji
ve biyofarmada yüzde 30’ların üzerindedir. Hatta
raporumuzun geçmiş yıllarında global Ar-Ge 1000
(firması) analizimizde belirttiğimiz üzere ABD,
İrlanda (!), Danimarka ve İsviçre ülke stratejisi olarak
bu sektöre özellikle odaklanmaktadır. Ülkemizde ise
ilaç sektörü Ar-Ge yatırımları diğer sektörlerin çok
gerisinden gelmektedir. Ancak, ilaç sektöründe Deva,
Abdi İbrahim, (Zentiva’yı satın alan) Sanofi ve Nobel
Ar-Ge yatırımlarına 2019’da da devam etmişlerdir.
2020’de gerçekleşmekte olan ve detaylarını şu
dönemde mecburen gizli tuttuğumuz COVID-19’a
karşı aşı ve tedavi Ar-Ge çalışmaları sektörün 2020
yatırımlarında ciddi farklı yönelmelere neden
olmaktadır.
Bir çok ülke artık DNA/RNA sentezi, genetik, hücre
ve doku mühendisliği gibi geleceğin teknolojilerini
de içeren biyoteknoloji alanına özellikle
odaklanmaktadır.
Sadece ABD, toplam Ar-Ge harcamalarının
sırasıyla yüzde 27’sinden ve yüzde 22’sinden
fazlasını biyoteknoloji Ar-Ge’sine yönlendiren
İsviçre ve Danimarka değil, İrlanda (Allergan, Shire
Pharmaceuticals) ve Çekya da biyoteknolojiyi
özellikle önemsemektedirler.
MR, tomografi gibi yüksek teknolojili cihazlarda
için geç kalmış olsak da, dışa bağımlılığı da azaltmak
ve insanımızın sağlığını koruyabilmek için, önemi
pandemide fark edilen tıbbi cihaz sektörü de
potansiyeli yüksek bir Ar-Ge alanıdır.
2018 Ar-Ge
Yatırımları (bin TL)
666,587

2019 Ar-Ge
Yatırımları (bin TL)
419,583

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

268,872

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.
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MAN TÜRKİYE A.Ş.
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2018/2017
Ar-Ge’de Büyüme
% 12.1

2019/2018
Ar-Ge’de Büyüme
% -37.1

355,167

% 9.4

% 32.1

291,149

% 60.6

% 26.9

46,278

84,148

% 75.3
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ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A:Ş.

39,534

54,347

% 77.0

% 37.5
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TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

56,717

54,033

% 279.1

% -4.7
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TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

40,654

50,673

% 42.0

% 24.6
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HİDROMEK HİDROLİK (Kepçe) VE MEKANİK MAKİNE İMALAT
SAN. VE TİC. A.Ş.
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2019 Ar-Ge
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Ar-Ge’de Büyüme
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2019/2018
Ar-Ge’de Büyüme
% 0.0
% 31.7
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AR-GE GEREKLİ
AMA YETERLİ Mİ?
Gerek şirketlerimizin gerekse makro ekonomik boyutta ülkenin büyümesi için
radikal inovasyonlara ihtiyacımız var kuşkusuz. Özellikle teknoloji temelli
inovasyonlar en acil gündemimiz olmalı. Gerek mikro ölçekte yani işletme bazında
sıçramalar yapılması gerekse makroekonomik boyutta ülkenin topyekûn kalkınması
için politika yapıcılarının ve özel sektör liderlerinin Ar-Ge kadar inovasyon
çalışmalarına da odaklanmaları gerekiyor. İnovasyonun tetikleyicisi olan fikirlerin
özgürce üretilmesi için hem şirket ölçeğinde hem yurt satında sınırsız bir inovasyon
kültürü inşa etmemiz şart.
“EKONOMIK BÜYÜME” ve kalkınma ekonomisi
gerek akademide gerek kamu kurumlarında son
derece ilgi çeken bir konu. Hatta Economist gibi
popüler dergiler dahi konuyu birçok kez sayfalarına
taşıdı. Bugüne kadar çok sayıda ekonomist
kalkınmanın arkasındaki dinamikleri araştırarak
çeşitli teoriler geliştirdi. Zaman içerisinde ülkelerin
ekonomik gelişiminin nedenlerini açıklayan iki ekol
öne çıktı. Nobel ödüllü ekonomist Paul Romer’in
başını çektiği okula göre ekonomik büyümenin
arkasındaki temel itici güç fikirlerdir. Özgür bir
şekilde ne kadar fikir üretilir ve ücretsiz dolaşıma

D. FERHAT DEMİR
Stratejik İnovasyon Danışmanı | Yazar | Öğretim Görevlisi |
Konuşmacı

sokulursa o kadar fazla ekonomik aktivite oluşur.
Diğer ekol ise kurumları öne çıkartır. Fikir yetmez
fikirlerin yeşermesini ve büyümesini sağlayacak
finansal, politik, hukuki hatta sosyal sistemlere ve alt
yapılara ihtiyaç vardır.
Harvard Ünivestiesi Profesörü Clayton Christensen
bu tartışmalara üçüncü bir seçenekle yanıt verdi.
Christensen ve arkadaşlarına göre ekonomik büyüme
ancak pazar yaratan inovasyonlarla (market-creating
innovation) mümkündür. Ekonomik büyüme ve
inovasyon arasındaki ilişkiye dair literatürde pek çok
çalışma mevcut. Dünyanın birçok ülkesinde yapılan
araştırmalar bazen ters yönde hareket etseler dahi
uzun vadede inovasyonların ekonomik büyümeyi
pozitif etkilediğini ispatladı. Kalkınmanın sihirli
formülü kuşkusuz inovasyon. Doğan Acemoğlu da
aynı görüşte. Çok ses getiren kitabında sürdürülebilir
ekonomik büyüme için inovasyonların zaruri
olduğunu söylüyor.
“Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz” ilkesinden
hareketle analiz için öncelikle mevcut durumu
rakamlara dökebilmeliyiz ki üzerinde nesnel olarak
konuşabilelim, benzerleri ile kıyaslamalar yapıp
geleceğe dair iyileştirme önerileri sunabilelim. Peki
inovasyonu nasıl ölçümleyebiliriz? Bu inovasyonun
nosyonu gereği cevabı oldukça zor bir soru. Fakat
en pratik ve en sık kullanılan iki gösterge patent
sayısı ve Ar-Ge harcamaları (inovasyonu ölçmek için
bu iki göstergenin önemli ama yeterli olmadığına
yazının ilerleyen bölümlerinde değineceğim). Bu
bağlamda Turkishtime her yıl düzenli bir şekilde
gerçekleştirdiği Ar-Ge 250 Araştırması ile bu verileri
kamuoyuna sunduğu için son derece kıymetli bir işe
imza atıyor.
Araştırma sonuçlarına baktığımızda firmalarımızın
patent sayıları artıyor. Aynı şekilde Ar-Ge harcamaları
163

2019 AR-GE 250 / ANALİZ
da yükseliş trendinde. Sadece en büyük 250 Ar-Ge
firması bazında değil ülke genelinde patent, marka
ve tasarım başvuru sayıları her yıl büyüyor. Dünya
Fikri Mülkiyetler Organizasyonun (WIPO) 2019
raporuna göre Türkiye patent başvuru sayısında
dünya genelinde 23., marka başvurusunda 10. ve
tasarım sayısında 7. sırada. Sadece ülke içinde yapılan
başvurular baz alınırsa sıralamada ülkemizin listede
yeri daha da yukarılara çıkıyor. Özellikle marka
ve tasarım sayılarında bir patlama yaşandığını
görüyoruz. Bununla birlikte her geçen gün sayılar
artmasına rağmen listenin başındaki ülkelerle
aramızda korkunç bir uçurum var. Öndekilere
göre belki daha hızlı koşuyoruz ama yarışa geç
başladığımız için farkı kapatmamız biraz zaman
alacağa benziyor. Aynı rapora göre 1.542.002 adet
patent başvuru sayısı ile Çin listede birinci, 597.141
adetle ABD ikinci ve 313. 567 adetle Japonya üçüncü
sırada yer alıyor. 2018 yılında dünya genelinde
3.326.300 patent başvurusunun yaklaşık yarısı (yüzde
46.4) Çin firmaları tarafından gerçekleştirilmiş
durumda. Güney Kore, Rusya ve Almanya ilk 10’da
yer alıyor. Brezilya, Meksika, Tayland hatta İran bizim
önümüzde yer alarak listenin ilk 20’sine girmeyi
başarmış durumda. Türkiye’de patent başvuru sayısı
7 bin 466 olarak gerçekleşmiş. Listenin başındaki
ülkelerle kıyasladığınızda oldukça düşük bir rakam.
Aynı yıl Güney Kore yaklaşık 120 bin başvuruya sahip.
Kıta olarak Asya açık ara önde. Sonra Kuzey Amerika
ve Avrupa geliyor. Diğer bir sevindirici makro gösterge
Türkiye’de Ar-Ge harcamaları artıyor. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun “2018 Yılı Araştırma Geliştirme
Faaliyetleri” raporuna göre Ar-Ge harcamaları bir
önceki yıla göre yüzde 29.1 artarak 38 milyar 534
milyon lira oldu. Söz konusu araştırmanın sonuçlarına
göre Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla
içindeki payı yüzde 1.03’e yükseldi. Kuşkusuz
yükseliş ivmesi güzel ama gelişmiş ülkelere kıyasla
hala yeteri düzeyde değil.
Türkiye Ar-Ge 500 verileri ve dünya örnekleri
Büyük resmi bu şekilde özetledikten
Turkishtime’ın bu önemli araştırmasına dönecek
olursak ülke adına olumlu bir o kadar da dikkat
çekici sonuçlar içerdiğini belirtmek gerekiyor.
Firmalarımızın gerek Ar-Ge harcamaları gerekse
patent, marka ve tasarım gibi diğer entelektüel
varlıkları artıyor. İlk 500 firmamızın Ar-Ge harcaması
yaklaşık olarak 15,5 milyar TL. Bugünkü kur
üzerinden yaklaşık 2 milyar dolar. İlk 500 firmamızın
Ar-Ge harcaması 2019 rakamlarına göre yaklaşık 180
milyar dolar olan ihracatımızın yüzde 1.1’ine tekabül
ediyor. Gayri safi milli hasılamızın ise yaklaşık yüzde
0.3’üne denk geliyor.
Rakamlara derinlemesine baktığımızda
sıralamanın üstündeki firmalarımızla altlardaki
firmalarımız arasında büyük bir fark olduğunu
görüyoruz. Birinci firmamız yaklaşık 3 milyar TL
harcama yaparken 250. sırada yer alan firmamızın
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Ar-Ge harcaması 5 milyon TL düzeyinde. İlk 50
sonrasındaki firmalarımızın harcamaları 30 milyon
TL altında. Bu da bize Türkiye özel sektör Ar-Ge
çalışmalarına listenin en büyük 50 firmasının liderlik
ettiğini gösteriyor.
Ar-Ge faaliyetlerine ilginin ve harcamaların
artması sevindirici olmakla birlikte dünya
örneklerine kıyasla henüz yolun başında olduğumuzu
not düşmek lazım. Recode firması tarafından 2018
yılında yapılan bir araştırmaya göre en büyük beş
teknoloji firmasının Ar-Ge harcaması 76 milyar dolar.
RIFT Research and Development Ltd. tarafından
yapılan 2019 yılı verilerini içeren araştırmaya göre
Amazon 22.62 milyar dolar Ar-Ge harcaması ile
listenin başında yer alıyor. Google 16.23 milyar dolar
ile ikinci, Volkswagen 15.77 dolar ile üçüncü sırada yer
alıyor. 13 milyar dolar ile Huawei ve Intel rakamları
birbirilerine çok yakın. İlaç firmaları Roche ve Merck
& Co. 10 milyar dolar üzerinde Ar-Ge çalışmalarına
harcamış. Otomobil firmalarından Toyota 10.2, Ford 8,
BMW 7.3 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapmış.
Patent sayılarına baktığımızda ilk 500 firmamızın
2019 yılında 827 adet patenti tescillenmiş. Firma
ortalaması 1.6 patent. İlk 500 firmamızın Ar-Ge
merkezlerini kurulduktan sonra aldıkları patent
sayısı 2.753. İlk 500 firmamızın elinde tuttukları
toplam patent sayısı 3.947. Bu da ortalama 7.8 patente
denk geliyor. Ar-Ge harcamaları ile patent sayıları
arasında zayıf bir korelasyon gözüküyor. İlk 250
firmamızın 153 tanesinin 2019 yılında herhangi
bir patenti tescillenmemiş. 104 tanesinin ise Ar-Ge
merkezi kurduktan sonra tescillenmiş bir patenti yok.
14 firmamız bu soruya yanıt vermemiş. En büyük
250 Ar-Ge firmamızın 78’i kuruluşundan bu yana
herhangi bir patent sahibi değil. Yine ilk 250’de yer

alan 14 firmanın patent verilerine sahip değiliz. Bazı
firmalarımızın yüksek Ar-Ge bütçeleri olmasına
rağmen kısıtlı sayıda patente sahip olduğunu
görüyoruz. Bu sonucu sadece 2019 verilerine bakarak
patent çalışmalarının ve Ar-Ge projelerinin uzun
süreçlere sahip olduğu ve zaman aldığı şeklinde
yorumlayabiliriz. Fakat Ar-Ge merkezi kurduktan
sonra dahi zayıf patent trendi devam eden önemli
sayıda firmamız var.
Firma ve patent bazında dünyadaki örneklere
bakacak olursak 2019 yılında ABD’de toplam 333 bin
530 patentin onaylandığını görüyoruz. Techcrunch’da
yer alan IFI Claims verilerine göre IBM 9 bin 262
patentle birinci sırada yer alıyor. Onu 6 bin 469 patent
ile Samsung ve 3 bin 548 patent ile Canon takip
ediyor. Apple 2 bin 490 patent ile yedinci, Amazon
2 bin 427 patent ile dokuzuncu, 2 bin 102 patent ile
Google 15. olarak sıralanıyor. Fuji ve LG 791 patent ile
50. olarak listelenmiş durumda. Ar-Ge 250 firmamızın
2019 yılında tescillenen toplam patent sayısı 775. Aynı
yıl içinde LG firmasının sadece ABD ofisi 791 patente
imza atmış durumda. Resme bu taraftan bakarsak
işin çok daha başında olduğumuzu söyleyebiliriz.
Maalesef 250 hatta ilk 500 Ar-Ge firmamızın gerek
patent sayılarının gerek Ar-Ge bütçelerinin gelişmiş
ülkelerdeki rakiplerinden oldukça düşük olduğunu
görüyoruz.
İnovasyon Ar-Ge değildir
Patent sayıları üzerinden inovasyon çalışmalarına
dair genel bir fikir sahibi olmak mümkün ama
inovasyonu sadece patent ve Ar-Ge harcamaları
üzerinden okumak son derece yanıltıcı olur. Patent;
icat ve Ar-Ge faaliyetlerini ölçmek için isabetli
bir göstergedir fakat inovasyon hem icattan hem

de Ar-Ge’den çok fazlası. Çünkü inovasyon yeni
fikirleri, ürünleri, hizmetleri, iş modellerini, süreçleri,
pazarları ve pazarlama faaliyetlerini kapsar. Bunların
hepsini patentlemek her zaman mümkün değil.
İnovasyonu kısaca yeni icat ya da fikirlerin ürün
ya da hizmetlere dönüşmesi olarak tanımlayabiliriz.
İnovasyon müşteriye katma değer üretecek tüm iş
girdileri ve çıktıları ile ilgilenir. Bazen iş süreçlerini
değiştirerek, bazen yeni iş modelleri ya da pazarlama
aktiviteleri geliştirerek inovasyon yapabiliriz. Amaç
değer yaratmak, buradan hareketle gelir üretmek ve
yeni bir büyüme dalgası yakalamaktır.
İnovasyon Ar-Ge çalışmalarını kapsar fakat Ar-Ge
tek başına inovasyonu garanti etmez. Ar-Ge yeni iş
modelleri, pazarlama platformları ya da yeni yönetim
şekilleri ile ilgilenmez. Kamu araştırmaları ya da
üniversitelerin Ar-Ge çalışmaları çoğu kez ticari bir
ürün elde etmek değil sosyal fayda üretmek amacı
ile yapılır. Bu çalışmalar uzun vadede inovasyonlara
dönüşebilir ama bunun bir garantisi yoktur. İnovasyon
süreçleri Ar-Ge çalışmalarının öncesi ve sonrasını
kapsar. Tek başına çok değerli olan icatlar ya da Ar-Ge
faaliyetleri her durumda ekonomik aktivite üretmez.
İnsanlık tarihinde binlerce icat hiç hayatımıza
dokunmadan kaybolup gitmiştir. Aynı şekilde eğer ArGe çalışmaları yeni ürün ve hizmetlere dönüşmüyorsa
ekonomiye direkt katkısından söz edemeyiz. İcat
edilen cihazlar ve metotlar, geliştirilen süreçler ve
teknolojiler ürünleşemiyorsa istihdam, ortalama
ücret, kişi başı gelir, GSMH gibi parametreler üzerinde
etki üretmez. Dolayısı ile icatlar ve Ar-Ge faaliyetleri
ekonomik büyümek için tek başına yeterli değildir.
Ekonomik kalkınmanın motoru inovasyondur.
Gerek şirketlerimizin gerekse makro ekonomik
boyutta ülkenin büyümesi için radikal inovasyonlara
ihtiyacımız var kuşkusuz. Özellikle teknoloji temelli
inovasyonlar en acil gündemimiz olmalı. Gerek mikro
ölçekte yani işletme bazında sıçramalar yapılması
gerekse makroekonomik boyutta ülkenin topyekûn
kalkınması için politika yapıcılarının ve özel sektör
liderlerinin Ar-Ge kadar inovasyon çalışmalarına da
odaklanmaları gerekiyor. İnovasyonun tetikleyicisi
olan fikirlerin özgürce üretilmesi için hem şirket
ölçeğinde hem yurt satında sınırsız bir inovasyon
kültürü inşa etmemiz şart. Fikirlerin hayata geçmesi
için risk almayı teşvik edecek güçlü hukuki, finansal,
teknolojik ve sosyal alt yapılara ve kurumlara
ihtiyacımız var. Çok değerli olan bu araştırmanın
etkisinin artırarak devam etmesini temenni
ediyorum. Firmalarımızın Ar-Ge aktivitelerini takip
edebilmek son derece önemli. Bununla birlikte
umarım yeni ürünleri, süreçleri ve yeni iş modellerini
içeren hatta yeni ürünlerden elde edilen gelirleri
ve yeni pazar sayılarını yansıtan daha kapsamlı
İnovasyon 250 gibi araştırmalar da devamında gelir.
Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan firmalarımızı
ekosistemin tüm oyuncuları olarak mutlaka
ödüllendirmemiz ve onurlandırmamız gerekiyor. Her
biri üstün hizmet madalyasını hak ediyor.
165

2019 AR-GE 250 / ANALİZ

AR-GE: TEŞHİS VE TEDAVİ
Dr. Bader Arslan

Uzun vadede rekabet gücü kazanmak, aynı malı daha ucuza
üreterek değil, bu mala yeni ve taklit edilmesi güç nitelikler
kazandırarak sağlanabilir. Bu da bizi iki çözüme götürüyor:
Ar-Ge ve inovasyon. Son 30 yılda gerek akademik gerek popüler
çalışmalarda en çok vurgu yapılan terimlerin başında bu ikisi
geliyor. Ama maalesef uygulamada ve sonuçlarda aynı
performansı göremiyoruz.

İNSANLARIN en büyük endişelerinden biri
muhtemelen kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığıdır.
Haksız da sayılmazlar. Soğuk algınlığından milyonda
bir görülen nadir rahatsızlıklara kadar bilinen on bin
civarında hastalık var. Ben sayının bu kadar yüksek
olduğunu öğrenince şaşırdım doğrusu. Ama daha
şaşırtıcı olanı, hastalık sayısı yüksek olsa da, bu
hastalıkların tedavi yöntemlerinin sayısının 500’e yakın
olduğunu öğrenmemdi. Daha da ilginç olan şu ki; bu
hastalıkların sebeplerine döndüğümüzde sayı 50’nin
altına iniyor. Yani çok az sayıda sebep, 10 bin farklı
sonuca zemin hazırlıyor.
Pek çok hastalığın temelinde yatan ortak sorunlardan
biri bağışıklık sisteminin zayıflaması. İnsan bedeni
için yaptığımız bu basit tespit, ekonomi için de geçerli.
Ekonomideki bozulmalar kendini pek çok farklı alanda
gösterebilir. Yüksek enflasyon, yüksek bütçe açığı,
yüksek işsizlik, deflasyon, yüksek cari açık, yüksek
borçluluk, borç geri çevirme kapasitesinde gerileme
gibi sıralanabilecek uzun bir liste hazırlayabiliriz. Tıpkı
hastalıklarda olduğu gibi, ekonomik göstergelerdeki
bozulmaların nedenleri arasında genellikle birkaç faktör
öne çıkıyor. Ekonomilerin yenilik yaratma kapasiteleri
de bu faktörlerden biri.
Sürekli ve şiddeti artan bir rekabet ortamında uzun
dönemde aynı malları aynı yöntemlerle üretip satmaya
devam eden bir şirket, büyümeyi bir kenara bırakalım
yerinde bile sayamaz. Bazı işletmeler aynı malı daha
ucuza mal etmek için yeni yöntemler geliştirmeye
çalışırlar. Bu çabaları onlara kısa vadede belirli bir
avantaj sağlayabilir. Ancak uzun vadede rekabet gücü
kazanmak, aynı malı daha ucuza üreterek değil, bu
mala yeni ve taklit edilmesi güç nitelikler kazandırarak
sağlanabilir. Bu da bizi iki çözüme götürüyor: Ar-Ge ve
inovasyon.
Son 30 yılda gerek akademik gerek popüler
çalışmalarda en çok vurgu yapılan terimlerin başında bu
ikisi geliyor. Ama maalesef uygulamada ve sonuçlarda
aynı performansı göremiyoruz.
2003 yılında Türkiye’de Ar-Ge’nin GSYİH’deki
payı yüzde 0.47 idi. 2018 sonunda oran yüzde 1’e,
bunun parasal karşılığı 8.2 milyar dolara ulaştı.
15 yıllık dönemde en hızlı iyileşme özel sektörün
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Ar-Ge harcamalarında yaşandı. Özel sektör Ar-Ge
harcamalarının 2003’te yüzde 0.11 olan GSYİH’deki
payı, 2018’de yüzde 0,6’ya yükseldi. 2003’te toplam
Ar-Ge harcamalarının yüzde 23’ü özel sektör tarafında
yapılırken, bu oran 2018’de yüzde 59’a ulaştı. Bu güzel
gelişmeler, bizi birkaç adım öne çıkarmış olsa da ülke
olarak hala hedeften oldukça uzağız.
1990’lı yıllarda en fazla Ar-Ge harcaması yapan
ülkelerin bu harcamalarının ekonomilerindeki
payı yüzde 3 civarındaydı ve küresel anlamda ticari
güç sahibi olabilmek için yüzde 3’lük Ar-Ge payı
yeterli kabul edilirdi. Şimdi gelişmiş ülkelerin Ar-Ge
harcamalarının yüzde 4’e yakın olduğunu, sınıf atlamak
isteyen ve rekabet iştahı açık olanları ise bu oranı yüzde
5’e taşıdığını görüyoruz. Bu nedenle 2018’de ulaşılan
yüzde 1’lik düzey bizim için sadece bir eşik olarak
görülmeli. Devlet, bir taraftan kendi araçları ile Ar-Ge
çalışmalarını desteklerken, bir taraftan da ekosistemin
kendi finansallarını yaratması için gereken ortamı
hazırlamalı.
Tekstil, sanayi devriminin şahlandırdığı ilk
sektörlerden
Şu grafik pek çok söze bedel olabilir. Biz Ar-Ge
harcamalarımızı GSYH’ye oran bazında iki katına
çıkardık. İyi de yaptık. Ama son yıllara kadar kendimize
hedef olarak belirlediğimiz yüzde 3 oranın hala oldukça
gerisindeyiz. Üstelik biz yüzde 3’ü hedeflerken Güney
Kore yüzde 5’e doğru gidiyor.

Tekstil, sanayi devriminin şahlandırdığı ilk
sektörlerden biriydi. Önce Batı Avrupa’da ardından
Kuzey Amerika’da 10 binlerce üretici, ülkelerine yeni
gelen bu teknolojiyle büyük katma değer sağladı. Sektör
zamanla üretim maliyetlerinin daha ucuz olduğu
ülkelere kaydı. Bu devinim hala devam ediyor. Şu anda
sektörün en fazla yoğunlaştığı ülkeler Güney Asya ve
Doğu Asya’da bulunuyor. Bundan 50 yıl önce halkının
üçte ikisi kıtlık yaşayan Bangladeş, bugün dünyanın
ikinci hazır giyim ihracatçısı konumuna yükseldi.
Geleneksel sektörlerde üretimi gelişmekte olan ülkelere
devreden gelişmiş ekonomiler, sürekli ve artan bir hızda
yenilik yaratma yarışı içindeler.
Ülkeler ekonomilerinin performansını genellikle
büyüme oranları ile ölçer. Ancak büyüme ne zaman
kalkınmaya dönüşürse, asıl başarı o zaman yakalanmış
demektir. Kalkınmaya dönüşmeyen büyüme kalıcı
ve istikrarlı olamaz. İşte bu dönüşümü sağlayan
faktörlerden biri, o ekonomide yapılan araştırma
geliştirme harcamalarının düzeyi, sektörel ve mikro
düzeyde tabana yayılmasıdır. Bir ülke ne kadar fazla ArGe harcaması yaparsa, bu harcamalar sektörlere yaygın
olarak yapılırsa ve ne kadar çok kişi/kurum tarafından
yapılırsa o ülkenin ekonomisinin o kadar daha kalıcı
büyüyeceğini ve büyümenin kalkınmaya dönüşeceğini
görürüz.
Aşağıda OECD tarafından açıklanan son veriler
ile hazırlanmış bir grafik göreceksiniz. Bu grafik,
ülkelerin GSYİH’leri içinde Ar-Ge harcamalarının payını
gösteriyor.
İlk üç sırada İsrail, Güney Kore ve Tayvan var. Üçü
de dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında değil. Ama bu
ivme devam ederse yakında öyle olacaklarını göreceğiz.
Üçünün hemen ardından Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri
ile ABD ve Japonya geliyor. Bu ülkeler uzun zamandır
yüksek Ar-Ge harcaması yapan ülkeler. Sıralamanın
sonunda Doğu Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri var.
Türkiye son yıllarda sıralamada öne çıkmaya başladı.
Ar-Ge konusundaki eksik ve yanlış algı
İş dünyamızda sayıları giderek artan, Ar-Ge
konusunda bilinçli ve istekli bir iş insanı topluluğu var.
Uzun süredir, farklı platformlarda dillendirilen Ar-Ge
ihtiyacı mayası tutmaya başladı. Bir de elimizde son
10 yılda atağa kalkan savunma sektörü gibi güzel ve

gurur verici bir örneğe sahibiz. Savunma sanayinde son
dönemde artan başarı örnekleri gökten zembille inen
projelerin sonuçları değil. Hepsi 100 milyonlarca liralık
Ar-Ge çalışmalarının birer meyvesi.
Peki, savunma sanayindeki bu dönüşüm diğer
sektörlerde neden aynı ivme ile gerçekleşmiyor? Bence
bu soruya verilecek üç temel cevap Türkiye’nin yeni yol
haritasını da belirleyebilir.
O üç cevaptan birinin ölçek büyüklüğü olduğunu
söyleyebilirim. Küçüklük konusunda birbiri ile yarışan
işletmelerimizi bir araya getirip, bazı maliyetlerin
ortadan kalmasını başarabilir ve bu tasarrufu Ar-Ge’ye
yönlendirebilirsek mükemmel sonuçlar alabiliriz.
İkincisi rekabet anlayışımız. “Rekabet” pek çok firma
ve girişimci için fiyatla ilişkilendirilen bir kavramdan
öteye geçemiyor. Rekabeti fiyat indirme yarışı olarak
görmeye devam ettiği sürece özel sektörümüzün
Ar-Ge yapma isteği ve buna fon ayırma ihtimalinin
hızlanmasını beklemek zorlaşıyor. Öyleyse yapmamız
gereken ikinci şey özel sektöre rekabetin fiyat yarışı
olmadığını, katma değer yarışı olduğunu göstermek,
anlatmak ve öğretmek.
Üçüncüsü ise Ar-Ge konusundaki eksik ve yanlış
algı. Ar-Ge’nin bir yatırım değil, harcama olarak
görülmesi. Savunma, bilgisayar ve elektronik gibi belli
birkaç sektörle sınırlı olan bir faaliyet olarak görülmesi.
Oysa madencilikten, tekstile, turizmden mobilyaya
kadar her alana hitap eden ve her sektörde rekabet
avantajı sağlayacak bir kavramdan bahsediyoruz.
Zihinlerdeki bu yanlış algının bozulması için bir devrim
gerekiyor. İSO-500 listesine giren Türkiye’nin en büyük
şirketlerinin bile yarıya yakını hiç Ar-Ge yatırımı
yapmıyor.
Konu sektörlere gelmişken, yeniden dünyaya
dönelim…
Dünya genelinde Ar-Ge yatırımlarının en fazla
yoğunlaştığı sektörlerin başında savunma, ilaç, tıp
teknolojisi ve elektronik geliyor. Bunlarla birlikte,
otomotiv, makine, kimya, endüstriyel metaller, mobilya,
tekstil, gıda ve kağıt sektörleri de Ar-Ge yoğunluğunun
yüksek olduğu diğer sektörler. Tarım, taşımacılık ve
turizm sektörler de son yıllarda Ar-Ge yatırımlarının
artmaya başladığı alanlar arasında yer alıyor. İsrail,
ABD ve Almanya gibi ülkelerde tarım alanında yapılan
Ar-Ge faaliyetlerinin pek çok ülkenin
toplam Ar-Ge yatırımından daha
yüksek olduğunu görüyoruz. Nereye
gitmek istediğimize karar vermek için
önce nerede olduğumuzu bilmemiz
gerekiyor. Bu yayın bize bunu sağlıyor.
Turkishtime’ın 2013’ten beri
Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımını
yapan 250 firmayı, yapılan harcama,
alınan patent, yapılan tasarım, istihdam
edilen personel gibi farklı açılardan
analiz ettiği çalışmanın son sayısı bize
bu dönüşüm için ilham verecek, ışık
tutacak nitelikte.
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ONBİRİNCİ KALKINMA
PLANI’NIN ANAHTARI:

YÜKSEK

TEKNOLOJİ
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Türkiye’yi 2023’e taşıyacak 11. Kalkınma
Planı’nda Ar-Ge ve dolayısıyla ortaya
çıkacak yüksek teknoloji en önemli
başlıklar olarak ele alınıyor. Geçmişte
hazırlanan kalkınma planlarında ithal
ikame ile gelişme ön plana çıkarken, 11.
Kalkınma Planı ile Türkiye’nin, yüksek
teknolojili üretim ve Ar-Ge yatırımları
ile büyümesi planlanıyor.
TÜRKIYE’NIN gelecekte Ar-Ge odaklı büyümeyi
önüne koyduğunun en önemli göstergelerinden biri
2019 ile 2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı
oldu. İlgi ile karşılanan 11. Kalkınma Planı’nda
da gelişmiş milli ekonomi hedefi için yüksek
teknolojili üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin artırılacağı
vurgulanıyor. 11’inci Kalkınma Planı’nda yer alan
pek çok destekle KOBİ’lerin Ar-Ge alanındaki
yatırımlarının artırılması hedefleniyor. Özellikle
kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, otomotiv, makine ve
elektrikli teçhizat, elektronik ve raylı sistem araçları,
savunma sanayi, turizm ve siber güvenlik alanları
desteklenecek alanlar.
Buna göre 2023’te Ar-Ge harcamalarının milli
gelire oranı yüzde 0.96’dan yüzde 1.8’e çıkarılacak. Bu
harcamalar içinde özel sektör payı da yüzde 56.9’dan
yüzde 67’ye yükseltilecek.
SANAYİLEŞME HIZLANACAK
Planda, yerli üretimin artırılması ve
sanayileşmenin hızlandırılması öngörülüyor. Bunun
için kamuda ve özel sektörde Ar-Ge ve yeniliği esas
alan bir yapının oluşturulması temel amaç olacak.
Bu amaç için şöyle hareket edilecek:
• İmalat sanayisinin katma değerli üretim
kapasitesi artırılacak

11 KALKINMA PLANI’NDAKI ÖNCELIKLI SEKTÖRLER

Otomotiv
Kimya

Elektronik
İlaç-tıbbi cihaz

Raylı sistem araçları
Makine-elektrikli teçhizat
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DIJITAL DÖNÜŞÜM HEDEFLERI
2018

2023

Öncelikli Sektörlerde Endüstriyel Bulut
Platformu Üzerinden Hizmet Alan KOBİ Sayısı
(Kümülatif)

-

10.000

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Sayısı
(Kümülatif)

1

14

Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren
KOBİ’lerin Yerli Ürün ve Hizmet Sağlayıcılarla
İşbirliği İçerisinde Geliştirdikleri Dijitalleşme
Proje Sayısı (Kümülatif)

-

20.000

Kaynak: 2023 yılı verileri On Birinci Kalkınma Planı tahminleridir.

• Öncelikli sektör ve kritik teknoloji alanlarının
kesiştiği ürünlere yoğunlaşılacak
• İç talebi karşılamakta yeterli olmayan ürünlerin
üretimi artırılacak.
• Üniversite-sanayi iş birliğine ağırlık verilecek
• Sanayide öncelikli sektörlerin ihtiyacına yönelik
lisansüstü programlar oluşturulacak
• Öncelikli sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik
bileşenlerin kamu kurumlarının eş finansmanıyla
geliştirilmesi sağlanacak.
AR-GE’YE 300 BİN NEFER KAZANDIRILACAK
Kalkınma Planı’nda verilen bilgiye göre ihracatın
yüzde 56.2’sini ve Ar-Ge harcamalarının yüzde
19.6’sını KOBİ’ler gerçekleştiriyor.
Plana göre, öncelikli sektörlerde start-up, yenilikçi
KOBİ ve büyük firmaların iş birliği kapasitesini
geliştirmeye yönelik platformlar kurulacak. Ayrıca
eşleştirme ve ortak proje geliştirme desteği verilecek.
Plan dahilinde tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının
153 binden 300 bine yükseltilmesi hedefleniyor.
DEVLET ÜRETİM İÇİN HIZLI KARAR ALACAK
Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin
geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere
Cumhurbaşkanı başkanlığında ‘Sanayileşme İcra
Kurulu’ kurulacak. Bu kurul, öncelikli sektörlere
ilişkin hedeflere ulaşmak için şu alanlarda yetkili
olacak:
• Sanayileşme politikalarına ilişkin ortak
stratejilerin geliştirilmesi
• Sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaların
izlenmesi
• Kamu alımlarına ilişkin özel modeller geliştirmek
dâhil yerli üretimin artırılması amacıyla esas ve
usullerin belirlenmesi
• Kamu idarelerinin belirlenen modellere uygun
olarak ortak alım yapmak dâhil farklı yöntemleri
uygulamalarının sağlanması
İMALAT SANAYİ DEĞİŞİME AYAK UYDURACAK
Orta-yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayi
ihracatındaki payı 36.4’ten 44.2’ye, yüksek teknolojili
sanayilerin imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde
3.2’den yüzde 5.8’e çıkarılarak, kaynakların verimli

AR-GE VE YENILIK ALANINDAKI HEDEFLER
2018

2023

Ar-Ge Harcamalarında Özel Sektörün Payı (%)

56,9 1

67

Ar-Ge Personeli İçinde Özel Sektörde
İstihdam Edilenlerin Payı (%)

57,3 1

67

Kaynak: 2023 yılı verileri On Birinci Kalkınma Planı tahminleridir.
(1) 2017 yılı verisidir.

kullanımı ve ihracat gelirleri artırılacak.
Kalkınma Planı’na göre yenilikçi girişimcilik
desteklenecek ve büyük işletmeler ile girişimciler
arasındaki Ar-Ge işbirlikleri geliştirilecek. Bu
çerçevede, büyük firmaların, sektörlerindeki yeni
girişimlerin kurulma ve büyüme
aşamalarına destek olması
sağlanacak.
MAKRO EKONOMİDE
2023 HEDEFLERİ
Milli gelir geçen yıl
784 milyar dolar oldu. 11.
Kalkınma Planı’na göre 2023
yılında GSYH’nın 1.080 milyar
dolara, kişi başına gelirin 12
bin 484 dolara yükseltilmesi
hedefleniyor. Buna bağlı
olarak, işsizlik oranının
yüzde 9.9’a düşürülmesi,
enflasyonun da kalıcı
biçimde tek haneli rakamlara
indirilmesi hedefleniyor.
Plana göre 2023 yılında ihracat
226.6 milyar dolar, ithalat 293.5
milyar dolara olacak. Turizmde
hedeflenen gelir artışıyla cari
işlemler açığının milli gelire oranının
dönem sonunda yüzde 0.9 olması öngörülüyor.
2018’de yüzde 75.3 olan ihracatın ithalatı
karşılama oranı da 2023’te yüzde 77.2 olacak.

GIRIŞIMCILIK VE KOBİ HEDEFLERI
2018

2023

KOBİ’lerin İhracat İçeresindeki Payı (%)

56,2 1

60,0

KOBİ’lerin Ar-Ge Harcamalarındaki Payı (%)

19,6 1

25

Kaynak: 2023 yılı verileri On Birinci Kalkınma Planı tahminleridir.
(1) 2017 yılı verisidir.

BILIM, TEKNOLOJI VE YENILIK HEDEFLERI
2018

Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ya Oranı (%)
Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Cinsinden
Ar-Ge Personeli Sayısı

2023

0,96 1

1,8

153.552 1

300.000

352 1

863

Milyon Kişi Başına Doktora ve Üstü TZE
Ar-Ge Personeli Sayısı
Kaynak: 2023 yılı verileri On Birinci Kalkınma Planı tahminleridir.
(1) 2017 yılı verisidir.

DESTEKLENECEK ÖZEL ALANLAR
Öncelikli sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik
bileşenlerin, cihazların ve malzemelerin ihtiyaç
makamı kamu kurumlarının eş finansmanıyla
geliştirilmesi sağlanacak. Bu hedef doğrultusunda şu
adımlar da gerçekleştirilecek:
• Havacılık, savunma ve otomotiv sanayii gibi
sektörler için gerekli olan yüksek alaşımlı, katma
değeri yüksek alüminyum ürünlerin üretilebilmesine
yönelik Ar-Ge ve yatırım faaliyetleri özendirilecek.
• Döküm, fırın ve reaktörler için kullanılan ithal
‘refrakter malzeme’ ve ileri seramik ürünlerine
yönelik Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırımlar desteklenecek.
• Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesi
kurulacak. Sektördeki firmalarda Ar-Ge ve
yüksek katma değerli üretim desteklenecek.
• Yakın mesafe yolcu ve araç
taşımacılığında kullanılan gemilerin tam
elektrikliye dönüştürülmesine yönelik
program başlatılacak.
• Temiz kömür teknolojilerine ilişkin ArGe projeleri desteklenecek.
• Linyit, jeotermal ve kaya gazı gibi yerli
kaynaklara yönelik arama, üretim ve Ar-Ge
faaliyetleri artırılacak.
• Elektronik yayınlar da dâhil
olmak üzere yayıncılık faaliyetlerinin
geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları
desteklenecek.
• Kimya sektörünün Ar-Ge ve
sürdürülebilirlik kabiliyetini artıracak
uygulamalar hayata geçirilecek.
• Yazılım alanındaki devlet teşvikleri
Ar-Ge, Ür-Ge ve pazarlama süreçlerini
bütüncül olarak kapsayacak şekilde
yapılandırılacak.
• Biyoteknolojik ilaçlar gibi yüksek
teknoloji gerektiren alanlar başta olmak üzere
Ar-Ge, üretim, nitelikli insan kaynağı ve mevzuat
konularında gerekli ekosistem oluşturulacak.
• Elektronik sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi
üretim ve ihracatın artırılması temel amacıyla
çalışılacak.
• 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere
yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı
bileşenlerinin Ar-Ge ve üretim faaliyetleri teşvik
edilecek.
• Akümülatör ve pil üretimine yönelik imkanlar
geliştirilecek. Bu teknolojilere ait alt bileşenlerin
(yazılım, donanım, hammadde) çalışmaları
desteklenecek.
• Yerli marka otomobil projesine yönelik teşvik
mekanizması geliştirilerek proje tamamlanacak.
• Otomotiv meslek ve teknik liselerinde sektörün,
karar alma organlarında yer alması sağlanacak.
• Elektrikli otomotiv üretimine yönelik batarya
yatırımı yapılacak.
• Ar-Ge ve ticarileştirme desteklerinin fikri
mülkiyet sistemiyle bağlantısı artırılacak.
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KOSGEB’DEN FİKRİ TEKNOLOJİYE
DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN KOBİ’LERE TAM DESTEK
Ekonominin belkemiği olan KOBİ’lere sunduğu desteklerle uzun yıllardan bu yana
çalışmalarını sürdüren KOSGEB, değişen yeni dünya düzeni ile birlikte KOBİ’lerde
Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması için de sahip olduğu tüm argümanları harekete
geçiriyor. Ülke ekonomisine fayda sağlayan fikirleri teknolojiye dönüştürmek adına
KOBİ’lere özel destek paketleri hazırlayan KOSGEB, bu sayede Ar-Ge ve inovasyon
proje sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına olan
ihtiyacın karşılanmasını amaçlıyor.
BIRÇOK KOBİ’NIN belki de bihaber olduğu söz
konusu Ar-Ge destekleri nelerdir?, Bu desteklerden
nasıl faydalanılır?, Desteklerden faydalanmak için
firmaların sahip olunması gereken kriterler nelerdir?
Başvuru süreci nasıl işler? gibi soruların yanıtlarını
bulabileceğiniz KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek
Programı Rehberi’ni sizler için derledik.
KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK
PROGRAMI REHBERI
Hangi tür projelere destek sağlanır?
KOSGEB, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir
ve buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin yeni
ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini
sağlamak üzere araştırma-geliştirme ve inovasyon
projelerinin geliştirilmesi amacıyla “Ar-Ge ve
İnovasyon Destek Programı”nı uyguluyor. Ar-Ge
ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/
girişimcilerin yararlanabildiği programda başvuru
sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretmesi,
mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirmesi,
iyileştirmesi, ürün kalitesi veya standardının

yükseltilmesi bekleniyor. Diğer yandan KOBİ’lerin
maliyet düşürücü nitelikte yeni teknikleri, yeni
üretim teknolojilerini geliştirmesi gibi konulardaki
Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek
sağlanıyor.
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Kapsamında Ne Tür Destekler Verilir?

• Girişimci olarak başvuru yapan yararlanıcılar
için işletme kuruluş giderleri ile ofis donanım
giderleri için bir defaya mahsus olmak üzere
Başlangıç Sermayesi Desteği sağlanıyor. Bu destekten,
üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir
yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,
yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans,
yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini
başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar ve
öğretim elemanları faydalanabiliyor. Geri ödemesiz
olan desteğin üst limiti ise 20 bin TL.
• Girişimci olarak proje başvurusu yapan
işletmeye veya işletmesini başvuru tarihi itibariyle
son 1 yıl içerisinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan
Ar-Ge desteklerinden yararlanarak kurmuş olan
girişimcilere geri ödemesiz Kira Desteği veriliyor.

Kira Desteğinin üst limiti, kiralanan yerin Teknopark
sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami
1.250 TL olmak üzere toplam 30 bin TL, Teknopark
sınırları dışında yer alması durumunda ise aylık
azami 1.000 TL olmak üzere toplam 24 bin TL olarak
belirlenmiş durumda.
• Deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik;
hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım,
yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/
işçilik giderleri için destek sağlanır. Bu desteğin üst
limiti; geri ödemesiz 150 bin TL, geri ödemeli 300 bin
TL olmak üzere toplam 450 bin TL.
• Personel Gideri Desteği, projede tam zamanlı
olarak çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam
edilecek personel için üst limiti 150 bin TL olmak
üzere destek sağlanıyor.
• Yararlanıcıya projesi kapsamında; proje
danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları
başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı
kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği
ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri
için toplam üst limiti 100 bin TL olmak üzere geri
ödemesiz destek sağlanıyor.

Destekler, KDV hariç tutar üzerinden Kurul Kararı
da göz önünde bulundurularak ve destek oranı
uygulanarak hesaplanırken bu oranlar Başlangıç
Sermayesi Desteği ve Personel Gideri Desteği için
yüzde 100, diğer desteklerde ise yüzde 75 olarak
belirlenmiş durumda.
Destek Programına Başvuru Süreci Nasıldır?
• İşletme/Girişimci, www.kosgeb.gov.tr internet
adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.
• Projesi kabul edilen girişimcinin işletmesini
kurmasını müteakip KOSGEB Veri Tabanına kayıt
olması gerekir.
• İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı
gerçek veya tüzel kişi statüsünde, KBS’de (KOBİ
Bilgi Sistemi, KOBİ’lerin www.kosgeb.gov.tr internet
adresinden ulaşabileceği KOSGEB ile ilgili işlerini
yönettiği internet adresidir) kayıtlı ve aktif durumda
olması ve KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması
gerekir.
• Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programından
yararlanmak isteyen başvuru sahibi, Ar-Ge ve
İnovasyon Destek Programı Proje Başvuru Formunu

KBS üzerinden doldurarak başvurusunu onaylar.
• Başvuru sahibi tarafından projenin KBS
üzerinden ilk onaylandığı tarih proje başvuru
tarihidir.
Kontrol sonucunda uygun bulunan proje, Kurul’a
sunulur. Kurul, Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu ile;
a) Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak
personelinin yeterliliği,
b) Projenin Ar-Ge veya inovasyon yönü
c) Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği,
d) Projenin sağlayacağı katma değer,
e) Proje bütçesi ve faaliyet-zaman planı,
f) OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)
tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları
çerçevesinde projeyi değerlendirir.
Destek başvuru onaylanan yararlanıcıya Programın
başlangıç tarihi KBS üzerinden bildirilir. Bu tarihten
itibaren işletme projesini yürütmeye başlar. Proje
başvurusu reddedilen işletmeninitiraz hakkı söz
konusuyken, proje başvurusu reddedilen işletme/
girişimci, aynı proje için KOSGEB birimlerine tekrar
başvuru yapamıyor.
Destekleme kararı alınan her bir proje program
süresince izlenir. İzleyici projeyi program başlangıç
tarihinden itibaren 4’er aylık dönemler halinde
izler. Proje sonrasında da izleme yapılmaktadır. Bu
kapsamda yararlanıcı, program bitiş tarihinden 1 yıl
sonra uygulama birimi tarafından izlenir.
Ödeme talep etmek isteyen işletme kurul
kararında uygun bulunan giderlere ilişkin mal/hizmet
alımını gerçekleştirir ve Dönemsel İzleme Formu’nun
izleyici tarafından teslimini takiben Ödeme Talep
Formu’nu KBS üzerinden doldurur ve eki ödeme
belgeleri yükleyerek ödeme talep eder.
Proje kapsamındaki faaliyetler, faaliyet-zaman
planı, süre ve gider kalemleri değişikliği için en fazla
4 kez revizyon talep edilebilir. Projesinde bahsi geçen
konularda değişikliğe gitmek isteyen işletmenin talebi
Kurul’da değerlendirilir.
Proje süresi sonunda Kurul tarafından yapılan
değerlendirmede projenin başarıyla tamamlanıp
tamamlanmadığına karar verilir. Projenin
tamamlanma tarihinden itibaren 1 yıl sonra ise
başvuru sahibi işletme yerinde ziyaret edilerek,
projenin izlemesi gerçekleştirilir.
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TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE
TÜRKİYE’DEN 10 AR-GE PROJESİ

Türkiye’de teknoloji üreten ve ürettiği teknolojiyi katma değere dönüştüren
firmaların sayısı her geçen gün artarken söz konusu firmaların ülke ekonomisi
için de azımsanmayacak bir görevi yerine getirdiği görülüyor. Bu topraklarda
teknoloji ekosisteminin oluşmasında önemli rol oynayan bu oyunculardan
10’unu dikkat çeken projeleriyle sunuyoruz.
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konusu ise, bez üzerinde pembe bir renk meydana
geliyor. Bebek bezinde oluşan pembe renk,
bebeğin sağlık durumu hakkında ebeveynleri
uyararak, tehlike olduğuna dikkat çekiyor. Pine
Smart akıllı bebek bezi, normal bebek bezleri gibi
bağlanabildiğinden, tüm bebeklerin kullanımına
uygun tasarımıyla da ebeveynlere büyük kolaylık
sağlıyor.

1- Türk firması Almediko’ya
dünyadan inovasyon ödülü
İş dünyasının Nobel’i olarak tanımlanan ve
en prestijli iş ödülleri olarak bilinen “World
Quality Commitment” ödülünü inovasyon ve
mükemmelliyetçilik dalında ilk kez bir Türk firma
olan Almediko aldı. 1999 yılında ilaç sektöründe
üretim ve dış ticaret şirketi olarak kurulan Almediko
Health Care, hemoroid ve anal fissür hastalarının
şikayetlerini azaltmak ve ortadan kaldırmak üzere
tasarlanmış ürünler ile böbrek yetmezliği, tırnak
batması, dishidrotik egzama ve gastrointestinal
bozukluklar için tamamen kendi geliştirdiği dünyada
muadili olmayan ürünler geliştiriyor ve üretiyor.
Sürdürülebilir büyüme konularında uzman
uluslararası kuruluş Business Initiative Directions
(BID) tarafından sektöründe lider kurumlara verilen
ödül, “İnnovasyon Avcıları” tarafından gösterilen
adaylar arasından seçiliyor. Adaylardan habersizce
yapılan seçimler ve gizli incelemeler sonucunda
birinci belirleniyor. Dünyanın en önemli kalite
ödüllerinden biri olarak bilinen “World Quality
Commitment” yer aldığı sektöründe kalite ve
inovasyonu temel prensip edinen lider kuruluşları
teşvik etmek amacıyla her yıl Paris’te düzenleniyor.
Ödül, sektörlerinde sürdürülebilir ve yenilikçi
çalışmalar yapan kurumlara veriliyor.
2- Enfeksiyonu tespit eden bebek bezi
Çocuklarda böbrek rahatsızlıklarını ve idrar
yolu enfeksiyonlarını tespit edecek akıllı bebek
bezi Pine Smart tanıtıldı. Pine Smart Akıllı Bebek
bezi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve
Arkan Grup iş birliği ile üretildi. Dünyada ilk ve tek
olma özelliği taşıyan akıllı bebek bezi bakteriyel
kaynaklı idrar yolu enfeksiyonlarının tayininde ön
tarama testi olarak kullanılabilecek. Erken tanı ile
tedaviye hızlı geçişin amaçlandığı ürün sayesinde,
gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi
ve ileri dönem komplikasyonlarının engellenmesi
amaçlanıyor. Pine Smart’ta bulunan solüsyonlar
sayesinde bebeklerin idrarında enfeksiyon olup
olmadığı kolayca anlaşılabiliyor. Eğer bebeğin
idrarında bakteriyel kaynaklı bir enfeksiyon söz

3- Türk firmasından
Alman Ordusunu giydiren buluş
İltema tarafından geliştirilen, düşük voltaj ile uzun
süre ısı verebilen kumaş, Alman şirketi tarafından
test edildi ve başarılı bulundu. Kumaş, Alman
Ordusu’ndaki dalgıçlar tarafından uzun süre su
altında kalabilmek amacıyla kullanılıyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme
Bölgesi’nde (DEPARK) iki Türk girişimci tarafından
kurulan ve ısı yayımı alanına odaklanan İltema,
yeni nesil yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi
çalışmalarına devam ediyor.
2016 yılında TÜBİTAK desteği ile hayata geçen
şirket, ısıtma teknolojilerinde ciddi başarılar elde etti.
İltema ürünleri Dünya Melek Yatırımcılar Forumu’nda
tanıtıldı. Firma, özel geliştirilmiş ve kaplanmış
iplikler kullanılan kumaşlar üretiyor. Yüzde 100 yerli
üretim olan bu kumaşlar voltaj değişimi ile ısınıyor.
Oldukça düşük voltaj ile ısıtılabilen bu kumaşlar insan
sağlığı için bir risk oluşturmuyor. Ürünler 48 volttan
düşük enerji ile ısıtılabiliyor.

4- “Start-Up Days” Birleşmiş Milletler raporunda
‘İyi Uygulama’ seçildi
Yıldız Holding’in açık inovasyonun gücünden
yararlanmak, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha
yakından tanımak amacıyla başlattığı Start-up Days,
Birleşmiş Milletler Global Compact’in İş Dünyası ve
İnsan Hakları Raporu’nda inovasyon alanında “iyi
uygulama” olarak yer aldı. Yıldız Holding Start-up
Days programına ilişkin ayrıntıları aktaran Yıldız
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, holding
bünyesindeki grup şirketleriyle girişimcileri bir araya
getirmeyi amaçladıklarını anlattı.
Yahya Ülker, “Start-up Days programı şirketimize,
inovatif bir yol ve bakış açısını kazandırmanın
yanı sıra teknoloji odaklı, maliyet avantajlı inovatif
çözümler gibi sürdürülebilir rekabetçi avantajlar
da sağlıyor. Start-up’lar da programımız sayesinde
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ürün ve hizmetlerinin satış şansını yakalıyor
ve Yıldız Holding referansıyla müşteri güvenini
sağlamlaştırıyor.
5- Hektaş’a Tarımsal Bilişim Ödülü
Hektaş, yapay zekâ destekli Akıllı Asistan mobil
uygulamasını Growtech Eurasia 2019 Fuarı’nda tanıttı.
Fuar kapsamında gerçekleştirilen ATSO Growtech
Tarım İnovasyon Ödülleri kapsamında HEKTAŞ
Akıllı Asistan, “Tarımsal Bilişim” ödülünün de sahibi
oldu. Akıllı Asistan mobil uygulaması ile sadece
fotoğraf çekilerek üründeki hastalıklar kolayca tespit
edilebiliyor, zirai ilaç uygulamasına yönelik güncel
ve doğru bilgiler üreticilerle paylaşılıyor. Bölgesel
hava durumlarıyla ilgili geçmiş veriler paylaşılıp
geleceğe yönelik tahminler de sunuluyor. Üreticilere
büyük avantaj sağlayan mobil uygulama Hektaş Akıllı
Asistan, Google Play Store’dan ve iOS App Store’dan
ücretsiz olarak indirilebiliyor.

6- Isıl pillerde Ar-Ge yerli üretime öncü oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
özellikle füzelerde ana güç kaynağı, havacılık
sanayisinde de acil durum yedek güç kaynağı olarak
kullanılan ısıl pillerin milli imkanlarla üretilmesi
sayesinde 91 milyon doların Türkiye’de kaldığını
bildirdi.Türkiye’nin tek ısıl pil geliştirici ve üreticisi

olan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve
Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bu kritik ürünlerin ArGe’sinden tasarımına, her türlü testinden üretimine
kadar tüm süreçleri bir bütün olarak üstleniyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen
Bakan Varank, TÜBİTAK SAGE’nin 2002’de ısıl pil
teknolojisini geliştirme çalışmalarına başladığını
belirterek, “Şu ana kadar farklı teknik özelliklere
sahip yaklaşık 250 ısıl pil tasarımı yapıldı. Bunların
38’i üretilerek uluslararası askeri standartlara uygun
olarak kalifiye edildi” ifadelerini kullandı.

7- Türk bilim insanları fiber kas projesiyle
Sience dergisine kapak oldu
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT)
geliştirdikleri fiber kas projesiyle Science dergisine
kapak olan Dr. Mehmet Kanık, ekibiyle birlikte
omurilik hastalıklarının tedavisine odaklanarak,
geliştirdiği yapay kaslar ile omuriliğin esnekliğine
uygun ve aktif olarak vücut ısısından aldığı enerji ile
omuriliği destekleyecek kadar çok kuvvet üretecek
bir implant tasarladı. Söz konusu yöntem, hastaların
tekrar tekrar ameliyat olmalarını engelleyerek hayat
kalitelerini maksimum hale getirip, eski yaşantılarına
kavuşmalarını amaçlıyor.
Kanık, MIT’de sürdürdüğü ve Science dergisine
kapak olan fiber kas teknolojisi projesine ilişkin
AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasların insan
vücudunda en önemli yapılardan biri ve inanılmaz
bir nimet olduğunu, kol ve bacak kaslarının
insana karmaşık, hassas ve güç gerektiren işleri
gerçekleştirme olanağı verdiğini söyledi.
Dr. Mehmet Kanık, ekip olarak zamanında
Türkiye’de geliştirdikleri ve termal fiber çekme
yöntemi ile ürettikleri fiberleri çok kısa bir süre
içerisinde metrelerce uzunlukta ve çok düşük
maliyetlerle üretebildiklerini anlattı.
8- Turkcell’den dijital ambulans
Turkcell, Ericsson ve Medical Park Hastaneleri
ile 5G pilot şebekesi üzerinden 5G teknolojisiyle
donatılan bir ambulansa bağlanıp uzaktan ultrason
taraması yaparak Türkiye’de bir ilke daha imza attı.
Turkcell’in Maltepe’deki 5G pilot şebekesi üzerinde
ambulansta uzaktan ultrason taraması uygulaması
gerçekleştirilerek 5G’nin sağlık sektörüne getireceği
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yenilikler sergilendi. Medical Park Hastaneleri
iş birliği ile yapılan gösterimde 5G pilot şebekesi
üzerinden etkileşimli aramanın sağlık sektörü için
gerçek hayatta nasıl kullanılabileceği bu inovasyon
konsepti ile gözler önüne serildi. Ambulanstaki
uzmana rehberlik eden geri bildirim özelliğine
sahip bir eldivenin kullanıldığı uygulamada, 5G
pilot şebekesinden iletilen çağrı üzerinden ultrason
tarama işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem sırasında, IMS
teknolojisi üzerinden doktor ile ambulans arasında
HD ses ve yüksek kalitede görüntülü görüşme de
sağlandı ve hastanın durumu hakkında daha detaylı
bilgi alınabildi.
9- İnsansız hava araçlarına yeni soluk: Alesta
Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı
(İHA) çözümlerine dikine iniş kalkışlı ve dönebilen
kanatlı Alesta eklendi.
Güvenlik güçlerinin son dönemde etkin şekilde
kullandığı İHA’lara ilişkin çalışmalar hız kesmeden
sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanlığı (SSB) koordinasyonundaki çalışmalarla
güvenlik güçlerinin kullanımına farklı konseptlerde
yeni araçlar sunulması hedefleniyor. Bir süredir
farklı bir İHA konsepti üzerinde çalışmalarını
sürdüren Nurol BAE Systems Hava Sistemleri A.Ş.

(BNA), yakın zamanda gerçekleştirilecek ilk uçuşa
hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan BNA
Genel Müdürü Eray Gökalp, dört yıllık geçmişe sahip
şirket bünyesinde, Türkiye ve dünyada havacılık
sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini
söyledi. İleride kullanımı faydalı olacak, farklılık
yaratacağı düşünülen yeni teknolojilere yatırım
yaptıklarını belirten Gökalp, bunları Türkiye’nin
kabiliyetleri arasında almak istediklerini bildirdi.
Gökalp, şöyle konuştu: “Sistem seviyesinde ‘uçuş
emniyet kritik’ diye tarif edilen ve herhangi bir
arıza ya da kaybında ölümcül kazalara sebep olacak
sistemleri özgün olarak geliştirmeyi amaçlıyoruz.
Bunlar arasında uçuş ve motor kontrol sistemlerini,
yakıt sistemlerini sayabiliriz. Bu kapsamda
Milli Muharip Uçak, Hürjet, Özgün Helikopter
programlarımız hedef alanımızda yer alıyor. Yenilikçi
teknolojiler konularında da Ar-Ge faaliyetleri
yürütüyoruz. Bir mühendislik yol haritası hazırladık.
Geçen yıl sanal kokpit konusunda yaptığımız ArGe çalışması İngiltere’de BAE Systems Teknoloji
Yarışması’nda inovasyon ödülüne değer bulundu.”

10- Meslek lisesi öğretmenlerinden
temassız el dezenfektan cihazı
Bursa’da Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinden bir grup öğretmenin yerli malzemelerle
geliştirdiği, dezenfektan miktarı ile kullanıcı sayısı
programlanabilen cihazın seri üretimine geçildi.
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğretmenleri, yerli imkanlar ve düşük maliyetle
tasarlanan dezenfektan cihazının taşınabilir modelini
de geliştirerek seri üretime başladı. Okul Müdürü
Oktay Güllü, yaptığı açıklamada, cihazı ilk aşamada
LGS’ye girecek öğrencilerin kullanımı için okullara
göndermeye başladıklarını ifade ederek, talebin
yoğun olduğunu söyledi.
Güllü, cihazların 300 okula yerleştirilmeye
başlandığını dile getirerek, “Komşu illerimizden,
farklı illerden bu konuda talepler de var. Bu talepleri
de zaman içerisinde karşılamaya çalışacağız.
Cihazımız yapılacak ilk sınavlarda büyük kalabalıklar
tarafından kullanılacak. Orada yine geliştirmeye,
iyileştirmeye açık alanlarımızı tespit edip, bunu
daha geliştirip ateş ölçer, maske verir şeklinde
sağlık standına çevirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini
kullandı.
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DÜNYANIN EKONOMİK YÖRÜNGESİ
AR-GE İLE YENİDEN BELİRLENİYOR
Ar-Ge tüm dünyada ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü olarak kabul
görürken yapılan araştırmalar da Ar-Ge’ye yatırılan her bir doların karşılığında
yaklaşık iki dolar kazandırdığını gösteriyor. Bu anlamda kalkınmanın tüm
aşamalarında ülkeler için Ar-Ge’ye yapılan yatırımın önemi bir kez daha önem
kazanıyor.
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AR-GE FAALIYETLERINE yapılan her harcamanın
ve sarf edilen her emeğin ülkeler için gelişmiş
ekonomi ve refah düzeyi olarak geri döneceği su
götürmez bir gerçek olarak karşımızda duruyor.İşte
bu bilinçten hareketle, ekonomik büyümelerinin
ağırlıklı bir kısmını Ar-Ge üzerine kuran ülkeler, ArGe’ye ayırdığı bütçeyi biraz daha artırıyor. UNESCO
İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma
Ar-Ge çalışmalarına en çok bütçe ayıran 10 ülkenin
sırasıyla; ABD, Çin, Japonya, Almanya, Güney Kore,
Fransa, Hindistan, Birleşik Krallık, Brezilya ve Rusya
olduğunu gösteriyor. ABD ve Çin’de Ar-Ge ayrılan
bütçenin toplamı (847,1 milyar dolar) bütün dünya
üzerindeki Ar-Ge çalışma bütçesinin yüzde 47’sine
denk geliyor.
Her ne kadar dünya genelinde geç kalınmış bir

adım olarak yorumlansa da Ar-Ge’ye yatırım yapan
firmalar, hepsi birbirinden faydalı olan çalışmaları
ortaya koyuyor. Dünyada yapılan örnek Ar-Ge
çalışmaları ülkelerin kendi ekonomilerine sağladığı
faydanın yanı sıra kullanım alanına göre diğer
ülkelerin de hizmetine sunularak küresel bir faydayı
da beraberinde getiriyor.
İşte 2019 yılında dünyanın farklı noktalarında
yapılan ve elde ettikleri başarı ile “Ar-Ge 100 Ödülleri”
listesine yerleşen 10 örnek proje…
1- MC-15 Taşınabilir Nötron Çokluğu Dedektörü
Acil durum müdahale ekiplerinin nükleer temelli
tehditleri hızlıca tanımlamasına ve değerlendirmesine
yardımcı olur
Geliştiriciler: Los AlamosNational Laboratory
Eş Geliştiriciler: Lawrence Livermore National
Laboratory Sandia National Laboratories - ABD
MC-15 nötronları 100 nanosaniye çözünürlüğünde
tespit eder, böylece acil durum müdahale ekiplerinin
nükleer temelli tehditleri hızlıca tanımlamasına
ve değerlendirmesine yardımcı olur. MC-15 verileri
gerçek zamanda işler, çalıştırmak için çok az eğitim
gerekir ve taşınabilir haliyle piyasadaki diğer tüm
nötron çokluğu dedektörlerinden daha hafif ve
hızlıdır.
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4- Biyonik Akıllı AGV Filo Sistemi
Geliştiriciler: Metal Industrial Research &
Development Centre - Tayvan
Sistem karıncaların obje taşırken gösterdiği
çevikliği ve hareket kabiliyetini taklit ediyor yani
bütün bataryalı araç modelleri birbirinden bağımsız
olarak hareket edebiliyor. Ayrıca Akıllı AGV Filo
Sistemi, objenin şekline ve ağırlığına bağlı olarak
bir objeyi işbirliğiyle taşımak için optimal düzene
girebiliyor.

2- ALFa LDS: Bağımsız, Düşük Maliyetli,
Hızlı Kaçak Tespit Sistemi
Geliştiriciler: Los AlamosNational Laboratory
Eş Geliştiriciler: Aeris Technologies Rice University
- ABD
ALFa LDS uygun fiyatlı, sağlam, bağımsız bir
doğal gaz kaçak tespit sistemidir. Bir uçangöze monte
edilebilecek kadar kompakt ve hafif olan iki cihazdan
veri toplar. Bu veriler de gaz kaçaklarını yüksek
doğruluk payıyla belirleyen ve ölçen yapay bir sinir
ağına verilir.
3- Ultra Hızlı Elektron Mikrospoise için
Ekonomik Lazersiz Donanımı İyileştirilebilen
Stroboskopik Çözüm
Geliştiriciler: EuclidTechLabs, LLC
Eş Geliştiriciler: JEOL USA Inc. Brookhaven
National Laboratory NIST - ABD
Mevcut ticari TEM’leri ultra hızlı elektron
mikroskopuna iyileştiren ve yükseltebilen, ekonomik
bir çözüm. 10 GHz’a (Gigahertz) kadar tekrarlama
frekansıyla elektron demetini pikosaniye elektron
titreşimlerine modüle etmek ve bölmek için gelişmiş
RF teknolojilerinin kullanıldığı bir sistem. Çözümle,
doluluk boşluk oranı ve tekrarlama frekansları sürekli
olarak ayarlanabiliyor.
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5- Lazer Oluşturmalı Analiz Spektroskopisi (LIBS)
Yeraltı Gözetim Aracı
Geliştiriciler: A.B.D Enerji Bakanlığı Ulusal Enerji
Teknolojisi Laboratuvarı - ABD
Bu teknoloji suyun öğesel kompozisyonuna
dair detaylı bilgi sağlayan, lazer oluşturmalı analiz
spektroskopisine (LIBS) dayanan, tamamen optik
bir sensör özelliği taşıyor. Kuyulardan numune
çıkarmada kullanılabilecek Yeraltı Gözetim Aracı,
hem zaman hem de ekonomik anlamda tasarruf
sağlıyor.

6- Yüksek Isılı İrradyasyon Dirençli Termokupl
(HTIR-TC)
Geliştiriciler: Idaho National Laboratory - ABD
Modern mucizeleri güvenle çalıştırabilmek için
mühendisler materyallerin sert koşullarda nasıl
davrandığına dair kesin bilgiye ihtiyaç duyar. Aşırı
sıcaklık ve özellikle de radyasyon nedeniyle uzun
süreli nükleer yakıt sıcaklıkları doğrudan sensör
okumalarını imkansız hale getiriyor. Idaho National
Laboratory tarafından geliştirilen HTIR-TC, en sert
koşullarda aylarca, hatta yıllarca güvenilir şekilde
çalışarak mühendislere de materyal üzerinde güvenli
bir ortam sunuyor.
7- iKNOBEADS-Dünyanın İlk Ayarlanabilir Boyut
ve Şekilli Manyetik Mikro Parçacıkları
Geliştiriciler: Industrial Technology Research
Institute (ITRI)
Eş Geliştiriciler: National Taiwan University
Hospital (NTUH) - Tayvan
Dünyanın ilk ayarlanabilir boyut ve şekilli
manyetik mikro parçacıkları olma özelliğini
taşıyan iKNOBEADS, biyo-ilhamlı tomurcukları
ve sert yüzeyli benzersiz morfolojileri sayesinde
biyokimyasal uygulama potansiyeline sahiptir.

8- Süveter
Üretiminde
Devrim Niteliğinde
Esneme Süreci
Geliştiriciler:
The Hong Kong
Research Institute
of Textiles and
Apparel
Eş Geliştiriciler:
The Hong Kong
Polytechnic
University - ABD
Düşük basınçlı
esneme (LPR)
süreci geliştiren
ve geleneksel
yöntemi yıkama ve
tamburlu kurutma (WTD) ile değiştiren Hong Kong
Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Enstitüsü, yeni bir
LPR haznesi tasarladı. İçine aldığı suyu boşatmayarak
hapseden hazne, daha az enerji harcarken zamandan
da tasarruf sağlıyor..
9- SolarEdge: 6
Kata Kadar Daha
Hızlı Şarj Sağlayan
Güneş Enerjisi
Destek Moduyla,
Dünyanın
İlk Elektrikli
Araç (EV) Şarj
Güneş Enerjisi
Dönüştürücüsü
Geliştiriciler:
SolarEdge
Technologies Ltd.
- ABD
Dünyanın ilk
EV şarj güneş
enerjisi dönüştürücüsü, EV’lerin güneş enerjisiyle
şarj edilmesini sağlayarak benimseme ve sahiplik
maliyetlerini ve de fosil yakıta bağımlılığı azaltır,
böylece karbon ayak izini küçültür. Şarj limitlerini
zorlayan SolarEdge, bir güneş enerjisi destek modu
geliştirdi, bu da altı kat daha hızlı şarj edecek şekilde
şebeke ve PV enerjisini birleştiriyor.
10- DeltaMax™ Peformans Düzenleyici,
Polipropilen için Plastik Hammadde boyası
Geliştiriciler: Milliken&Company - ABD
DeltaMax™ Performans Düzenleyiciler son
ürünün darbe performansını ve sertliğini korur veya
iyileştirirken, üretimde polipropilenin akıcılığını
geliştiren, hepsi bir arada bir plastik hammadde
boyası solüsyonudur. Sonuç olarak enjeksiyon
kalıplama üretiminde kayda değer enerji tasarrufu
sağlar ve geri dönüştürülmüş içerik kullanımının
artmasını sağlar.
181

2019 AR-GE 250 / YERLİ OTOMOBİL

“DEVRİM” İLE BAŞLAYAN HAYAL,
“TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ” İLE
GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR
2019 yılının Aralık ayında tanıtılan, hem tasarımı hem de teknolojisiyle tüm
Türkiye’nin beğenisini toplayan “Türkiye’nin Otomobili”, sadece elektrikli, bağlantılı
ve akıllı olmasıyla değil, yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile de kullanıcılarının
otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri
olarak değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili’nin, hedeflenen teknolojik dönüşümün
öncülerinden biri olması bekleniyor.
DÜNYAYLA rekabet edecek, fikri mülkiyet haklarına
sahip bir otomotiv markası yaratma hedefi ile
güçlerini birleştiren Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu,
Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Zorlu
Grubu ortaklığında 2018 yılında kurulan Türkiye’nin
Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye’nin yerli ve
milli otomobil üretme hayalini gerçeğe dönüştürüyor.
Türkiye’nin “Devrim” ile başlayan yerli otomobil üretme
serüvenini 2019 yılında ön tanıtımı yapılan “Türkiye’nin
Otomobili” ile gerçeğe dönüştüren TOGG, özgün, güçlü,
özgüvenli, dönüşen, dönüştüren, samimi ve yenilikçi bir
marka olma yolunda ilerleme mesajı veriyor.
2022’nin son çeyreğinde banttan inmesi planlanan
yerli otomobil, ilk etapta SUV ve sedan olarak karşımıza
çıkacak. İlerleyen süreçte yeni modellere sahip olacak
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yerli otomobili, yollarda hatchback, B-SUV ve MPV
olarak da göreceğiz. Son üç model için ön görülen
tarih, 2030 yılı sonrası.
Japonya, Rusya, Azerbaycan, Çin, Güney
Kore, ABD, Kanada ve Avrupa Birliği’nde tescil edilen
Türkiye’nin Otomobili herhangi bir değişiklik olmazsa,
“TOGG” ismiyle yoluna devam edecek.
GÜNCELLEMELERİ 4G/5G
BAĞLANTISIYLA ALABİLECEK
Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip olan
Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj
ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli
modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil
opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze

sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G
bağlantısıyla alabilecek. Gelişmiş batarya yönetim
ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun
ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200
beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye
altında 0-100 km/s hızlanabilecek.
Otomobil; Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu,
platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma
dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine
sahip olacak. Araç menziline yüzde 20’ye kadar katkı
sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli
özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.
ÜÇÜNCÜ BİR YAŞAM ALANI
Yüzde 100 elektrikli bir otomobil olarak tasarlanan
Türkiye’nin Otomobili, bir otomobilden daha fazlasını
sunan akıllı teknolojiler ile otomobil ev ve iş yerlerinden
sonra üçüncü bir yaşam alanı olarak lanse ediliyor.
Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli
internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek
için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil,
tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar,
evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın
birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen
bir asistana dönüşecek. İlerleyen yıllarda, özellikle
5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı
otomobil akıllı yaşamın merkezine yerleşecek ve
mobilite ekosistemi içinde doğacak yeni hizmetler
kullanıcıların hayatını kolaylaştıran farklı bir mobilite
deneyimi yaşatacak.
DÜNYADA BİR İLK; HOLOGRAFİK ASİSTAN
Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve
akıllı olmasıyla değil, sahip olacağı yenilikçi ve yıkıcı
teknolojiler ile de kullanıcılarının otomobil deneyimini
farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor. Bu anlamda,
2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin
otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik
Asistan” teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu
yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin
çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı
ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu
görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak.
“Holografik Asistan” teknolojisi günümüzde otomobil
içerisinde kullanılan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin
yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış
gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan
şekillendirecek. Bu teknoloji sayesinde sürücü
gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında
verilen bilgileri görmenin yanı sıra, aynı zamanda
yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm
bilgilere ulaşabilecek. Artırılmış gerçeklik ve 3 boyut
ile zenginleştirilmiş görüntü sayesinde navigasyon
ve diğer sürücü destek sistemlerini daha kolay bir
şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve interaktif bir
sürüş imkanı bulacak. TOGG söz konusu teknolojinin
otomotiv sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak
kullanıcılarına bu benzersiz sürüş deneyimini sunan ilk
mobilite şirketi olmayı hedefliyor.

OTOMOBİL GAMININ TÜM
MODELLERİNE ALTYAPI OLUŞTURACAK
TOGG otomobil gamının tüm modellerine altyapı
oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç
platformunu özgün, modüler ve üstün olmak üzere üç
ana başlık ile tanımlıyor. TOGG bu başlıkların içeriğini;
“Otomotiv sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış
hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla TOGG
mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai
mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, yüksek
teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı
platform... Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve
güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı
genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimari...
Sınıfının en uzun aks mesafesini sunarak otomobil
içindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık ve konforunu
en üst düzeye taşıyan altyapı...” şeklinde sıralıyor.
SINIRSIZ ŞARJ NOKTASI
Türkiye’nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına
kadar TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak
geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde
ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek.
Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı
teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin
şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.

TOGG İSMİYLE YOLA DEVAM
EDİLECEK
Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG)
CEO’su Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamada marka
beğeni endeksi çalışmaları kapsamında yerli otomobilin
marka isminin TOGG olacağını söyledi. Geçtiğimiz
dönemlerde yerli otomobilin gelişim takvimiyle
ilgili yapılan açıklamalarda, marka için kamuoyu
araştırması yapılacağı belirtilmişti. Konuyla ilgili
açıklamalarda bulunan TOGG CEO’su, marka
beğeni endeksi çalışmasının tamamlandığını ifade
ederek, TOGG isminin beğenilme oranının yüzde
73 seviyelerinde olduğunu söyledi. Karakaş’a göre eğer
herhangi bir değişiklik olmazsa, TOGG ismiyle yola
devam edilecek.
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GELECEĞE YÖN
VERECEK BULUŞLAR
Bilgi üretim sahaları olan üniversiteler için üretilen bilgiyi raflardan indirme
zamanının geldiği son yıllarda, bilgiyi kullanılabilir hale getirerek toplumun
kullanımına sunmak, yeni nesil üniversitelerin temel görevleri arasına giriyor.
Türkiye’deki Ar-Ge çalışmalarının hatırı sayılır bir bölümünü gerçekleştiren, yaratıcı
çaba ve bilgi birikimine geliştirdikleri projelerle hayat veren üniversiteler, böylece
geleceğe yön verecek buluşlara da imza atıyor.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ, DÜNYANIN SAYILI ARAŞTIRMA
ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ OLMA YOLUNDA
SABANCI ÜNIVERSITESI’NIN bugün geldiği
noktada, yenilikçi ve disiplinler ötesi araştırmalarda,
bilimsel başarılarda ve geleceğe yön veren pek çok
çalışmada imzası bulunuyor. Gelecek dönemler için
gerçek anlamda bir dünya üniversitesine dönüşmeyi,
tüm dünyada tanınan ve takdir edilen bir araştırma
üniversitesi olmayı hedefleyen Sabancı Üniversitesi,
bu amaca yönelik olarak sürekli geleceğe hazırlanıyor
ve araştırma altyapısını daha da zenginleştirecek
adımlar atıyor.
Sabancı Üniversitesi’nde araştırma faaliyetleri,
fakülteler, merkezler ve forumlarda bilim, teknoloji
ve sanat alanlarında, disiplinler arası bir yaklaşımla
yürütülüyor. Sabancı Üniversitesi’nde toplam üç
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fakülte, sekiz farklı araştırma merkezi ve iki forum
bulunuyor.
Şu anda Sabancı Üniversitesi’nde 264 milyon
TL hacimli 227 dış kaynaklı aktif araştırma projesi
(Haziran 2020 itibariyle) öğretim üyelerinin,
araştırmacıların ve öğrencilerin yoğun katkıları ile
yürütülüyor. Bunlar; TÜBİTAK’tan alınan veya Avrupa
Birliği (AB) fonları gibi yurt dışındaki kaynaklardan
alınan projeler de olabiliyor. AB kaynaklı projelerde 8.
Çerçeve Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi,
başarılı bulunan 30 projesi ile 6,66 milyon Euro’luk
destek almaya hak kazanmıştır. Kuruluşundan
bugüne 241 tescilli patenti olan Üniversitenin ayrıca
6206 yayını bulunuyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE AR-GE HIZ KESMİYOR
ilk ve tek biyoteknoloji buluşu olan mikrokürecik
teknolojisi üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.
Bu teknoloji aynı zamanda protein yapılarının
özelliğinden dolayı bozulmayan aşı teknolojisi olarak
biliniyor.

AKILLI STETOSKOP
Boğaziçili bilim insanları 30 yıllık araştırmalar
sonucunda yapay zeka teknolojisi kullanarak ses
analizi yapan “Akıllı Stetoskop” geliştirdi. Boğaziçi
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Yasemin Palandüz Kahya ve ekibinin
üzerinde çalıştığı ABD ve 24 Avrupa ülkesinde
patentlenen cihaz sayesinde solunum sesleri anında
analiz edilerek, veriler mobil uygulamada kullanıcıyla
paylaşılırken sonuçları doktora da iletebiliyor. Zatürre,
astım gibi hastalıkların yanı sıra COVID-19 tanısı için
de yeterli ses verisi elde etmek için internet sitesi de
(https://covid19oksuruktesti.org) kuran ekip, burada
elde edilen öksürük sesi verilerini de uygulamaya
dahil ettikten sonra, COVID-19 tanısı yapmayı da
mümkün kılacak bir çalışmaya imza atmış olacak.

COVID-19 AŞI ÇALIŞMALARI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK
koordinasyonunda oluşturulan yeni tip koronavirüs
aşı çalışma grupları arasında yer alan Prof. Dr. Nesrin
Özören ve ekibi, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarı’nda
yürütülen aşı çalışmalarında hayvan deneyi
aşamasına geçti. Nisan ayından bu yana aşı
çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin
Özören’in koordinasyonunda sürdüren; Dr. Öğretim
Üyesi Tolga Sütlü’nün ve İTÜ Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gizem
Dinler Doğanay’ın takımlarından oluşan 15 kişilik
ekip, dünyanın dört bölgesinde patentli, Türkiye’nin

FOTO-AKUSTIK MIKROSKOP
Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamen yerli
teknolojiyle geliştirilen, ışıkla sesin birleştiği “FotoAkustik Mikroskop” sayesinde kanserli dokuların
teşhisi kolaylaştı. Cihazı geliştiren Fizik Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr.
Burçin Ünlü, ayrıca
radyoterapi esnasında
X ışınları yerine sağlıklı
hücrelerin daha az
zarar görmesi için
protonları kullanan
yeni bir kanser
tedavi yönteminin
etkinliğinin artırılması üzerine de çalışıyor. Prof.
Dr. Ünlü ve ekibi Türkiye’de ilk defa Boğaziçi
Üniversitesi’nde geliştirilen teknolojiyle kanserin
erken teşhisi alanında önemli çalışmalara imza atıyor.
BIYOUYUMLU NÖROPTOTEZ ÇALIŞMASI
Nörobilimin önemli uygulama alanlarından biri
de hareket ve duyu işlevini kaybetmiş kişiler için
tasarlanan nöroprotezler. Nöroprotez teknolojisinin
her geçen gün hızla geliştiği günümüzde Boğaziçi
Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı da bu alanda
yeni teknolojiler üzerine araştırmalar yapıyor.
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nde öğretim
üyesi olan Prof. Dr. Burak Güçlü’nün kurucusu
olduğu Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
Dokunma Duyusu Araştırma Laboratuvarı’nda
yürütülen projede nöroprotez alanında en yeni
teknolojilerden biri olan “Grafen Teknolojisi”
kullanılıyor. İsveç, İspanya, Fransa ve Türkiye’de
Boğaziçi Üniversitesi’nden ortakların yer aldığı
ERA-NET kapsamındaki konsorsiyum bünyesinde
yürütülmekte olan bu proje sayesinde yakın bir
gelecekte yeni nesil biyo-uyumlu protezlerin
hayatımıza girmesi bekleniyor.
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ODTÜ’NÜN AR-GE ÇALIŞMALARINDA
TOPLUMSAL FAYDA ÖN PLANDA
ZAMANSAL OTOMAT TASARIMI (AUTOTADES)
Avrupa Birliği Marie Skłodowska Curie Destekleri
programı ile desteklenen projede, bir dizi tanım ve
isterden, bir Siber Fiziksel Sistem’in (SFS), doğruluk
ve optimizasyon garantileri ile otomatik olarak
üretilmesini sağlayacak yeni teori ve akademik
uygulamalar üretilmesi hedeflenmiştir. Projede
SFS’lerin tasarım süreçlerinin otomatikleştirilmesi
farklı açılardan ele alınmıştır. Öncelikle doğal dilde
verilen sistem tanım ve isterlerinden, matematiksel
bir modeli otomatik olarak üreten metotlar
geliştirilmiştir. Bu sayede, doğrulama yapmak için
gerekli olması ve direk yazılıma dönüştürülebilmesi
açısından kalp pilinden demir yolu sinyalizasyon
sistemlerine kadar bir çok kritik ve gerçek zamanlı
sistemin geliştirilmesinde kullanılan matematiksel
bir model çıkarma adımı otomatikleştirilmiştir.
TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİNİN
KULLANIMINDAKİ ÖNEMLİ ATILIMLAR VE ODTÜ
GÜNAM’IN ROLÜ: MİLGES VE TFTP
Yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları içinde
önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin ülkemiz
coğrafyasındaki potansiyelinden daha verimli şekilde
yararlanabilme kapsamında başlatılan MİLGES
projesi, milli imkanlar ve yerli teknoloji kullanılarak
Şanlıurfa Ceylanpınar bölgesinde 6 MW kapasiteye
sahip Türkiye’nin ilk Milli Güneş Enerjisi Santrali’nin
geliştirilmesi amacını üstlenmiştir. Proje kapsamında,
TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı tarafından
desteklenerek ODTÜ Ankara Yerleşkesi’nde kurulan
GÜNAM Fotovoltaik Hattı (GPVL), 600 metrekare
kapalı üretim alanı ve 100 dilim/saat işleme kapasitesi
ile endüstriyel boyutta yeni nesil PERC/ PERT/PERL
tipi güneş hücresi (pili) teknolojilerinin üretilip
geliştirilebilmesi ve bu teknolojilerle ilgili ar-ge
danışmanlık hizmetinin yapılabilmesi imkanlarını
sağlamaktadır. MİLGES projesindeki rolü ve GPVL
tesisi ile ODTÜ GÜNAM, güneş enerjisinden elektrik
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üretim (fotovoltaik) teknolojileri alanlarında
Türkiye’nin donanımlı bir ar-ge üssüne dönüşebilmek
yolunda önemli bir adım atmıştır.
GÜNAM’ın bir başka önemli faaliyeti olan ve
TÜBİTAK ARDEB 1004 programı kapsamında
desteklenen Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri
Platformu (TFTP) ise, Türkiye’de yüksek fotovoltaik
enerji teknolojileri ve ürünleri geliştirerek
ülkemizin kalkınmasında büyük etki yaratabilecek
bir platform oluşturmayı hedeflemiştir. TFTP
girişiminin arkasındaki iki önemli motivasyon, iklim
değişikliğine neden olan fosil yakıtların kullanımının
ve Türkiye’nin cari açığının en önemli nedeni olan
enerji ithalatının azaltılmasını sağlamaktır.
AVRUPA KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK
VE NÜKLEER EĞİTİM MERKEZLERİ AĞI (eNOTICE)
Avrupa Birliği Ufuk2020 programı tarafından 20172022 yılları arasında desteklenmeye hak kazanan
Avrupa Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer

(KBRN) Eğitim Merkezleri Ağı (eNOTICE) projesi,
Avrupa ve çevresindeki KBRN odaklı kurumları
biraraya getirme, ortak tatbikatlar düzenleme ve eğitim
ile planlama gibi konularda iş birliği oluşturmayı
amaçlıyor. ODTÜ ekibinin projedeki görevi, eğitim
amaçlı kısa video oyunları geliştirmek ve bu video
oyunlarını sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik
alanlarına uyarlayarak eğitimin etkinliğini ölçmek
şeklinde ilerliyor. Bu amaçla, Ocak 2018’de Fransa’da
gerçekleştirilmiş olan hastane tatbikatının senaryosu
ve Haziran 2018’de Belçika’da gerçekleştirilmiş olan
kimya laboratuvarı senaryosu oyun haline getirilmiştir.
Şubat 2020’de Eskişehir’de, ciddi oyunlar, sanal
gerçeklik ve karma gerçeklik kullanılarak gerçekleşen
maden senaryosu da, ODTÜ Enformatik Enstitüsü,
ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü ve ABD Colorado
Maden Okul işbirliğinde maden ortamında geçen bir
video oyununa dönüştürülmüştür.
Avrupa ülkelerinden 12 kurum proje konsorsiyumu
içerisinde yer alırken ODTÜ projede ortak olarak
bulunuyor.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ, AR-GE LİTERATÜRÜNE KATKI SAĞLIYOR
YENI GÖRÜNTÜLEME VE İZLEME
TEKNOLOJILERI
Prof. Dr. Hakan Ürey’in geliştirdiği “Artırılmış
Gerçeklik ve 3 Boyutlu Uygulamalar İçin Yeni
Görüntüleme ve İzleme Teknolojileri Projesi” 2013’te,

2,5 milyon avro ile Türkiye’den ERC tarafından
desteklenen ilk mühendislik çalışması oldu. Proje
kapsamında daha sonra iki kez de 150’şer bin avroluk
“Proof Of Concept” desteğine layık görülen Prof. Dr.
Ürey, bu desteği üçüncü kez almaya hak kazandı.
Üçüncü kez PoC desteği alan etapta, giyilebilir
holografik teknolojilerin medikal uygulaması üzerine
araştırmalar sürdürülecek. Geliştirilen holografik
ekran teknolojisi sayesinde hastanın ameliyat
sonrasında nasıl göreceğini gösteren bir simülatör
yapılıyor.
OPTOELEKTRONIK BIYO-ARAYÜZLER PROJESI
Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü
öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu ve ekibi,
Avrupa Araştırma Konseyi
tarafından 1,5 milyon
avroluk bütçe ile beş yıl
boyunca desteklenecek
“Yeni Nano-Mühendislik
Ürünü Optoelektronik BiyoArayüzler” adlı araştırma
projesine başladı. Ekip bu
araştırma projesi kapsamında
çeşitli körlük hastalıklarına
çözüm olabilecek
nanoteknoloji ürünü aygıtlar
üretecek. Proje kapsamında
nanomalzeme tabanlı özgün biyolojik arayüzler
sayesinde görme kabiliyetinin tekrar kazandırılması
amaçlanıyor.
METAL ORGANIK KAFESLI YAPILAR
Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
Bölümü’nden Prof. Dr. Seda Kesin küresel ısınmayla
mücadelede önemli bir araç olarak geliştirilen
MOF (Metal Organik Kafesli Yapılar) konusundaki
araştırmaları kapsamında Avrupa Araştırma
Konseyi’nden destek almaya hak kazandı. 1 gramında
8-9 bin metrekare yüzey alanına sahip olan
MOF’lardaki zorluk, karbondioksiti en iyi yakalayan

yapıyı belirleyebilme
noktasında yaşanıyor. Seda
Keskin ve ekibi bunun için
hesaplamalı tarama adı verilen
yöntemle MOF’ları bilgisayar
ortamında inceleyerek en
yüksek potansiyele sahip 10
kadar malzemeyi laboratuvara
taşıyacak ve bilgisayar
ortamında elde ettikleri
sonuçları fiziksel ortamda da
test edecekler. Amaçları en iyi
teknolojiyi bu 90 bin malzeme içinden seçebilmek.
TÜRKIYE’NIN İLK YAPAY KALP POMPASI
Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma
Merkezi Direktörü Prof. Dr. İsmail Lazoğlu ve ekibi
ilk “Minyatür Yapay Kalp Pompası Sistemi”nin
(İstanbul Heart- iHeart) Acıbadem Üniversitesi CASE

laboratuvarında 90 kilogramlık domuz üzerindeki
ilk canlı testini başarıyla gerçekleştirdi. Ülkemizde
kalp yetmezliği sorunu yaşayan ve donör kalp
bulamayan binlerce hasta için alternatif bir çözüm
olarak düşünülen yaklaşık 5 cm çapındaki minyatür
kalp pompası sisteminin tüm mühendislik tasarımı,
analizleri ve üretimi Koç Üniversitesi Üretim ve
Otomasyon Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi.
KALP DAMAR DOLAŞIM SISTEMLERI
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nden Prof. Dr. Kerem Pekkan ile yüksek
lisans öğrencisi Berk Yiğit, doğada bilinen tüm kalp
damar dolaşım sistemlerini aynı ölçeğe getirerek,
analiz etmeyi sağlayan yöntem geliştirdi. Bu yöntem,
kalp-damar hastalarının
tedavisinde kullanılan
cihazları hastaların kan
dolaşım hızı, vücut yapısı
ve kalp ritmi farklılıklarına
göre hastaya özel bir şekilde
ayarlamayı sağlayacak.
Bu buluş, özellikle çok
karışık olan çocuk kalp
hastalıklarının fizyolojisinin
anlaşılmasında önemli bir
adım.
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BİLİMSEL BAŞARI, HACETTEPE’NİN DOĞASINDA VAR
KURULDUĞU GÜNDEN bu yana bilimsel
araştırma, eğitim-öğretim ve topluma hizmet
faaliyetleri ile öne çıkan Hacettepe Üniversitesi,
Türkiye’deki en başarılı araştırma üniversitelerinden
biri olarak çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Hacettepeli araştırmacılar ulusal ve uluslararası
kuruluşlardan alanlarında uzman bilim insanları ile
iş birliği içinde çok sayıda araştırma projesini hayata
geçirmiştir.
Bilimsel araştırmanın en önemli çıktısı olan
araştırma makalesi sayısı açısından Hacettepe
Üniversitesi ülkemizdeki tüm devlet ve vakıf
üniversiteleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

Araştırmalar sağlık bilimlerinde pediatri, onkoloji,
cerrahi, nöroloji, farmakoloji, hematoloji ve
radyoloji üzerine, fen bilimlerde moleküler biyoloji,
mikrobiyoloji, fizik, polimer bilimi, analitik kimya
üzerine, mühendislik bilimlerinde ise kimya
mühendisliği, jeoloji mühendisliği, gıda mühendisliği
ve biyomühendislik üzerine yoğunlaşıyor.
Bilimsel başarıyla TÜBİTAK ve TÜBA gibi kurumlar
tarafından ödüllendirilmiş çok sayıda akademisyen
Hacettepe Üniversitesi’nde görev yaparken 2018 yılı
bilimsel verilerin esas alınarak hazırlanan dünyanın
en etkili bilim insanları listesinde de 10 Hacettepeli
yer alıyor.

BUTEKOM, FİRMALARI GELECEĞE HAZIRLIYOR
FIRMALARIN yenilikçi yaklaşımlarla geleceğe hazırlanmaları ve
katma değeri yüksek ürünlere yönelmeleri amacıyla hayata geçirilen
Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), tekstil,
hazır giyim ve konfeksiyon firmalarına 2008 yılından bu yana Ar-Ge
ve inovasyon çalışmalarının yanı sıra moda ve markaya yönelik katma
değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi konusunda da rehberlik ediyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde, Uludağ Tekstil İhracatçıları
Birliği ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin iş
birliğinde hizmetlerine son yıllarda yeni bir boyut kazandıran BUTEKOM, Türkiye’de ilk olma niteliği taşıyan “Tekstil ve Teknik Tekstil Mü188

kemmeliyet Merkezi” ve “İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi” ile Bursa’nın ve bulunduğu bölgenin hedeflerine
katkılarını artırarak sürdürüyor. BUTEKOM çatısı altında kurulacak olan
nano teknoloji alanındaki mükemmeliyet merkezinin de bölgenin üretim potansiyelini çok daha özel bir konuma taşıması bekleniyor.
BUTEKOM, Ticaret Bakanlığı’nın UR-GE desteği kapsamında;
tekstil, giysilik kumaş, bebe ve çocuk konfeksiyonu, ev tekstili, kimya,
kompozit, uzay, havacılık, savunma, otomotiv, raylı sistemler, makine
üretim, enerji ve gıda sektörleri için ihtiyaç analizi raporu hazırlama konularında da ciddi bir deneyime sahip.
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