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Aşıların etkisiyle Covid-19 pandemisinin 2021 yılı dünya 
ekonomisi üzerindeki etkisi nispi olarak azalmış olsa da dünya 
ve Türkiye ekonomisi için zor bir yılı arkamızda bıraktık. Bu 
yıl da oldukça titiz bir şekilde hazırladığımız “Türkiye AR-GE 
250 Araştırması” firmalarımızın dünyada yaşanan ekonomik 
çalkantılara rağmen AR-GE çalışmaları konusunda soluklanmadan 
çaba gösterdiklerinin önemli bir işareti oldu. Türkiye AR-GE 250 
Araştırması raporuna göre savunma sanayimizin gözbebeği olan 
ASELSAN en çok AR-GE harcaması yapan firma olarak listenin en 
tepesine oturmuş durumda. 

 Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz “Türkiye AR-GE 250 
Araştırması” ile Türkiye’nin AR-GE yolculuğunda nereye vardığını 
gururla gözler önüne sermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dokuz yıl 
içerisinde binlerce firmanın dahil olduğu araştırmanın, Türkiye’nin 
katma değerli üretim çabalarına yapılan bir katkı olduğu bilinci 
ile hareket ediyoruz. Araştırma, bu yıl itibarıyla firmalarımızın 
performansını dünyaya da anlatacak etkin bir referans kaynağı olmak 
amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak, firmalarımızın 
başarılarını tüm dünyaya duyuruyor. 

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 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 hareket ederek oluşturduk. Araştırmanın 
datalarını oluşturan parametreler ise; firmaların 2021 yılına dair 
AR-GE harcaması, 2022 yılı için planlanan AR-GE harcaması, AR-GE 
personel sayısı, 2021 yılında AR-GE merkezinde alınan; patent sayısı, 
faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı ve marka sayısı oldu.

Even though the impact of the Covid-19 pandemic on the global 
economy has decreased relatively thanks to the vaccines in 2021, we 
have left behind a rough year for the global and Turkish economy. The 
“Turkey R&D 250 Research” that we prepared meticulously again this 
year has shown that our companies are ‘all work and no play’ when it 
comes to R&D studies despite the global economic turmoil. ASELSAN, 
the apple of the eye of our defense industry, is at the top of the list of 
highest R&D expenditure according to the Turkey R&D 250 Research 
report. 

We are proud to present our ninth annual “Turkey R&D 250 
Research” this year, and glad to reveal where Turkey has reached 
in its R&D journey. We are aware that our research, which involved 
thousands of companies throughout nine years, is contributing to 
Turkey’s efforts towards value-added production. The research will 
be prepared in both Turkish and English to be an effective source of 
reference that will show the world the performance of our companies 
as of this year, and to announce the success of our companies to the 
whole world.

This year, just like the previous year, we prepared our report 
with statements from companies with R&D centers approved by the 
Turkish Ministry of Industry and Technology, within the scope of 
the R&D 250 research and the information provided by the top 500 
companies in Turkey’s export rankings and statements by Borsa 
Istanbul companies to the Public Disclosure Platform (KAP). The 
parameters that make up the data for the research are; the R&D 
expenditure of the companies for 2021, the R&D expenditure planned 
for 2022, the number of R&D employees, the number of patents 
received in the R&D center in 2021, the number of utility models, the 
number of design registrations and the number of brands.
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Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Ar-Ge ve yeniliğe yapı-
lan yatırım ve odaklanma, ülkemizin uluslararası sıralamalarda-
ki performansına yansımıştır. Türkiye, Küresel Yenilik Endeksi 
2021 yılı genel sıralamasında 2020’ye göre 10 basamak ilerleye-
rek 41. sıraya yükseldi. Özel sektör bu ivmelenmede önemli bir 
kaldıraç rolü üstlenmiştir. TÜBİTAK olarak biz de özel sektörün 
ihtiyaçlarını merkeze alacak şekilde bu sürecin temel dayanağı 
olan Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizi güçlendirmek için çalışı-
yoruz. 2002-Nisan 2022’de TÜBİTAK destek ve burs program-
larında toplam 48 bin 969 proje ve 189 bin 745 kişiye 2022 sabit 
fiyatlarıyla 54,76 milyar TL destek verdik. Bunun yüzde 42’sini 
özel sektörün Ar-Ge ve yenilik projelerine ak-
tardık.

Son dönemde özellikle dijital ve yeşil dönü-
şümün eş zamanlı olarak tüm sistemleri etki-
lediği ve “İkili Dönüşüm” diye adlandırılan bir 
dönemin içine girdik. Bu dönemin çok disiplin-
li ve çok paydaşlı çözüm gerektiren zorluklar 
içermesi sebebiyle, TÜBİTAK olarak, “birlikte iş 
yapma” ve “birlikte başarma” yaklaşımını esas 
alan, sonuç odaklı çözüm bulma süreçlerinin 
teşvik edilmesine odaklanmaya devam ediyo-
ruz.

Dijital teknolojiler Ar-Ge ve yenilik destekle-
rimizde önemli bir yere sahip. Hem akademik 
hem de sanayi odaklı araştırma projelerinde 
öncelik verdiğimiz 154 konunun yüzde 42’si 
bilgi ve iletişim teknolojilerine yöneliktir. Dijitalleşme odağın-
daki desteğimizin yüzde 56’sını özel sektör almıştır. 2021 yılın-
da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde T.C. Cum-
hurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 
bünyesinde, “Yapay Zeka”, “Büyük Veri ve Bulut Bilişim” ve 
“Siber Güvenlik” konularında teknoloji yol haritaları hazırlandı. 
TÜBİTAK olarak biz de bu çalışmalara teknik destek sağlayan 
kurum olduk. Çıktıları, desteklerimizdeki odaklandığımız ko-
nulara entegre ediyoruz.

Günümüzde ülkelerin ekonomik kalkınma planlarının temel 
unsuru olan diğer bir konu ise yeşil dönüşümdür. Ülkemiz 2053 
Net Sıfır Emisyon hedefini 27 Eylül 2021’de açıklamıştır. TÜBİ-
TAK olarak da TBMM’de onaylanan Paris İklim Anlaşması’ndan 
doğan yükümlülüklerimiz doğrultusunda “2053 yılı için sıfır 
emisyon” hedefimize yönelik çalışmalara odaklandık. Bu kap-
samda 2021 yılının henüz başında “Avrupa Yeşil Mutabakatına 
Uyum Kapsamında Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları Rehber 
Dokümanı”nı hazırladık. İlgili konulardaki projeleri öncelikli 
olarak destekliyor, birlikte iş yapma ve birlikte başarma model-
lerini etkinleştiriyoruz. Yüksek Teknoloji Platformlarına ve Sa-
nayi Yenilik Ağlarına (SAYEM) yönelik yeni TÜBİTAK çağrıların-

The determined investment on R&D and innovation wit-
hin the scope of the National Technology Move is reflected in 
our country’s performance in international rankings. Turkey 
ranked 41st in the Global Innovation Index 2021, advancing 10 
steps compared to 2020. The private sector played a significant 
leverage role in this acceleration. TÜBİTAK works to strengthen 
our R&D and innovation ecosystem, which is the main driving 
force for this enhancement, by putting the needs of the private 
sector at the center. We provided 54.76 Billion TL support with 
2022 constant prices to 48,969 projects and 189,745 people wit-
hin the scope of TÜBİTAK’s support and scholarship programs 

during 2002-April 2022. 42% of this support 
was transferred to private sector.

Recently, we have entered a period called 
“Twin Transition”, in which digital and green 
transformation affects all systems simultane-
ously. As this period includes challenges that 
require multi-disciplinary and multi-stakehol-
der solutions, TÜBİTAK continues to focus on 
encouraging result-oriented solution-finding 
processes based on the approach of “co-creati-
on” and “succeeding together”.

Digital technologies already have an impor-
tant place in TÜBİTAK’s R&D and innovation 
supports. A significant rate of the prioritized te-
chnologies of TÜBİTAK for 2020-2021 in both 
academic research and industry-oriented sup-

ports is dedicated to the ICT field, which is 42%. The private 
sector in Turkey received 56% of this support. Furthermore, te-
chnology roadmaps were prepared on “Artificial Intelligence”, 
“Big Data-Cloud Computing” and “Cyber   Security” in 2021 un-
der the auspices of Science, Technology and Innovation Policies 
Council with the assistance of TÜBİTAK in collaboration with 
Ministry of Industry and Technology. We integrate the outputs 
into our prioritized areas in TÜBİTAK’s RDI supports.

Green transformation constitutes as the main element of 
the economic development plans of countries today. Turkey 
announced its 2053 Net Zero Emission Target on September 
27, 2021. In line with obligations arising from the Paris Climate 
Agreement, TÜBİTAK focused its activities towards zero emis-
sions goal for the year 2053. 

“Prioritized R&D and Innovation Topics within the Sco-
pe of Compliance to the Green Deal Agreement” is published 
at the beginning of the year 2021.  Projects focusing on these 
topics are prioritized and co-creation models are mobilized. 
In the new call for proposals of the “High Technology Platfor-
ms Support” and “Industry Innovation Networks Mechanism  
(SAYEM)”, areas focusing on sustainable solutions to mitigate 

YEŞİL VE DİJİTAL İKİLİ DÖNÜŞÜMÜ 
ODAĞINDA “BİRLİKTE BAŞARMA” İLE  
AR-GE VE YENİLİK TABANLI DEĞER ÜRETİMİ

R&D BASED VALUE CO-CREATION FOR 
LEVERAGING THE POTENTIAL OF GREEN 

AND DIGITAL TWIN TRANSITION
Ülkemizin, küresel ölçekte yaşanan değişimler kaynaklı 
risklere hazırlıklı olabilmesine ve bu ortamları fırsata 
dönüştürebilmesine yönelik ihtiyaç duyduğu teknolojilerin 
geliştirilmesine özel önem veriyoruz.

TÜBİTAK attaches special importance to development of 
technologies that is needed to be prepared for risks of 

transformations experienced on globally and to turn global 
challenges into innovation-led opportunities. 

TÜBİTAK Başkanı 
President of TÜBİTAK

PROF. DR. HASAN MANDAL
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daki desteklerimizi de 2053 sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum alanlarına yönlendirdik.

“İklim Şurası 2022” kapsamında Başkanlığını yaptığım Bilim 
ve Teknoloji Komisyonunda, TÜBİTAK olarak aktif rol aldık. Ül-
kemizin 2053 net sıfır emisyonu hedefi ve yeşil kalkınma politi-
kası doğrultusunda, çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler 
üretmek için çalışmalar yürüttük. Çok disiplinli bütüncül bir 
yaklaşımla, üniversite, özel sektör, STK ve kamudan 97 uzman 
katıldı. Belirlenen teknolojik hedefler, gerek akademi gerekse 
sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik desteklerinde önceliklendi-
rilmektedir.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda olan “Avrupa Yeşil Mu-
tabakatı Eylem Planı” kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’yla yürüttüğümüz sanayiye yönelik “Yeşil Büyüme Teknoloji 
Yol Haritası” çalışması da bizim için ayrı bir önem taşıyor. Karbon 
emisyonu açısından ön plana çıkan Demir-Çelik, Alüminyum, 
Çimento, Kimyasallar, Plastik ve Gübre sektörlerine odaklanı-
yoruz. Hedeflenecek teknolojik çözümlerin 
desteklerimiz aracılığıyla hayata geçirilmesini 
sağlayacağız.

Yeşil ve dijital dönüşüm odağı başta olmak 
üzere “Birlikte iş yapma” ve “Birlikte başarma” 
yaklaşımını esas alarak, araştırma sonuçları-
nın ticarileştirilmesi ve girişimcilik süreçleri-
ne de özel önem veriyoruz. TÜBİTAK Sipariş 
Ar-Ge Destek Programımızla teknolojiye ih-
tiyaç duyan firmalar ile teknolojiyi geliştiren 
KOBİ’leri buluşturuyoruz; 170 projede 273 fark-
lı firma iş birliği yapıyor. TÜBİTAK Girişimci-
lik Destek Programı (BiGG) ile bugüne kadar 
1902 girişimciye 476 milyon TL hibe verdik. 
Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Desteğimiz 
ile toplam değeri 38 milyon TL olan 50 ulusal 
ve 26 uluslararası patentle korunan 50 tek-
nolojinin sanayiye aktarılmasını destekledik. 
Bunun yanı sıra, TÜBİTAK Araştırma Merkez 
ve Enstitülerimiz elde ettiği know-how ve 
teknolojileri özel sektöre aktararak sanayiye 
destek olmaya devam etmektedir.

Sanayi Doktora Programı ile sanayinin ih-
tiyaçları doğrultusunda 49 üniversite ve 210 
sanayi kuruluşunun iş birliğinde 1162 doktora 
öğrencisi yetiştirilmesini sağlıyoruz. Uluslara-
rası Lider ve Genç Araştırmacılar programla-
rımız ile 190 üst düzey araştırmacı özel sek-
tör Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknopark 
şirketleri dahil ekosistemimize entegre oldu. Ayrıca, ülkemizde 
öncül araştırmalara imza atan 82 araştırmacımızı Ulusal Lider 
ve Genç Araştırmacılar programlarımız ile destekliyoruz.

Ülkemizin Ufuk 2020 Çerçeve Programı altında sergilediği 
güçlü performans ile ekosistemimiz 955 projede başarı göster-
miş olup, toplam 297,6 milyon Avro aldı. Ufuk Avrupa Progra-
mı’nda ise Türk araştırmacılar 91 proje içinde yer alarak 48,2 
milyon Avro almaya hak kazandı.

TÜBİTAK olarak yukarıda bahsi geçen tüm bu girişimler ile 
nihai amacımız dünya çapında Ar-Ge tabanlı teknoloji üreten 
firmalarımızın sayısını ve görünürlüğünü daha da artırarak 
uluslararası rekabette ön plana çıkmaktır. Bu bilinçle Ar-Ge’ye 
yapılan yatırımın önemine dikkat çeken bu çalışmada emeği 
geçen herkese ve bu motivasyona sahip olarak sıralamada yer 
bulan tüm işletmelere şükranlarımı sunuyorum.

and adapt to climate change attracted significant attention. 
Furthermore, TÜBİTAK leaded the Science and Technology 

Commission which was established in the first Climate Council 
of Turkey to foresee the technologies of the future that cont-
ributes to Turkey’s green development policy. 97 experts from 
public and private sector and NGOs contributed with a multi-
disciplinary holistic approach. The determined technological 
targets are prioritized in R&D and innovation supports for both 
academia and industry. 

Besides, the Green Deal Action Plan of Türkiye was released 
by the Ministry of Trade. Within the scope of the Action Plan, 
“Green Growth Technology Roadmap” study is being carried 
out by the Ministry of Industry and Technology and TUBITAK. 
The Technology Roadmap focuses on achieving green transiti-
on in Iron-Steel, Aluminum, Cement, Chemicals, Plastics and 
Fertilizer sectors. We will ensure that the targeted technologi-
cal solutions are developed through our supports.

TÜBİTAK continuously elaborates and 
improves its supports that enhances com-
mercialization of research and entrepreneur-
ship based on the approach of co-creation. 
These include TÜBİTAK’s Order Based R&D 
Program, through which technology develo-
per SMEs transform their solutions into out-
puts with commercial value by collaborating 
with the customer firms. 170 projects have 
been co-funded with customer firms through 
which 273 different companies cooperated. 
Via TÜBİTAK’s Entrepreneurship Support 
Program (BIGG), we have provided a total of 
476 million TL grant support to 1902 entrep-
reneurs. With our Patent-Based Technology 
Transfer Support, 50 technologies are trans-
fered to the industry, which are protected by 
50 national and 26 international patents with 
a total value of 38 million TL.  Furthermore, 
TÜBİTAK Research Centers and Institutes 
continue to reduce foreign dependency by 
transferring the know-how and technologies 
it has acquired to the private sector.

TÜBİTAK provided support to univer-
sity-industry consortiums composed of 49 
universities and 210 firms for training of 1162 
PhD candidates by Industrial Doctorate Fel-
lowship Programme.  With the Internatio-
nal Fellowship for Outstanding Researchers 

Programme, 190 top researchers have been integrated into our 
ecosystem, including R&D/design centers of the private sector 
and technopark firms. We also continue to support 82 resear-
chers, carrying out pioneering research in our country, with  
TÜBİTAK’s National Outstanding Researchers program.

With our country’s strong performance under the Horizon 
2020 Framework Program, researchers from Turkey took part 
in 955 projects and received a total of 297.6 million Euros. In the 
Horizon Europe, STI actors of Turkey took part in 91 projects 
and were awarded 48.2 million Euros.

With all these mentioned, TÜBİTAK’s ultimate goal is to 
bring our country to the fore in international competition by 
domestically producing R&D based solutions and technologies. 
I would like to express my gratitude for this special study, and 
to all innovative enterprises taking part in this prestigious list.

“Birlikte iş yapma” ve 
“Birlikte başarma” 

yaklaşımını esas alarak; 
araştırma sonuçlarının 

ticarileştirilmesi ve 
girişimcilik süreçlerine 

özel önem veriyor, Ar-Ge 
ekosisteminin farklı 
ihtiyaçlarına yönelik 

çeşitlendirilmiş destekler 
sağlıyoruz.  

We continuously improve 
our supports that 

enhances 
commercialization of 

research and 
entrepreneurship and 

provide diversified 
support for different 

needs of the R&D 
ecosystem based on the 
approach of co-creation.
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KOSGEB olarak 1990’lı yılların başından itibaren çeşitli me-
kanizmalar aracılığıyla araştırma-geliştirme ve inovasyon kül-
türünün işletmelerde benimsenmesi için çaba sarf etmekteyiz. 
Bu kapsamda özel sektör kuruluşların yıllara sarih olarak Ar-
Ge harcamalarının arttığını görmek bizim için gurur verici. Bu 
yolda yeni adımlar atarak ve ülkemizin stratejik öneme sahip 
teknolojilerde söz sahibi ülke konumunda olması amacıyla des-
tek programlarımızda çeşitli değişikliklere gittik. Bu çerçevede 
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında kritik 
teknolojilerdeki projeleri desteklemek amacıyla çağrı esaslı ola-
rak 6 milyon TL üst limitli destek vermekteyiz. 

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi 
ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel ka-
pasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale 
getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin 
artırılması amacıyla orta yüksek ve yüksek 
teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmele-
rin öncelikli sektörlerde, güçlü bir Ar-Ge ve ye-
nilik yaklaşımı uygulamaya konularak daha ni-
telikli bir şekilde desteklenmesini amaçlıyoruz. 

2021 Mart ayında otomotiv sanayiinde; 
elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu 
kara araçları ile pil (batarya) teknolojileri, yakıt 
hücresi konularında ve elektronik sektöründe 
5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli 
elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bile-
şenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleş-
me teknolojilerini konularında 41 adet başvuru 
aldık ve projeleri değerlendirerek destek süreçlerini başlattık. 
İkinci çağrı kapsamında ise savunma sanayimizin ihtiyaçlarını, 
ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücü-
müzü artırmayı ve raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin 
yerli imkânlarla üretilmesine yönelik projelerin desteklenmesi 
amacıyla 115 adet proje başvurusu aldık. 2021 yılında toplamda 
ise girişimci ve işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon projeleri ile Ür-
Ge projeleri kapsamında 1.328 işletme desteklenmiş olup yakla-
şık 120 milyon TL finansman sağlandı. 

Teknoloji girişimciliği için yeni bir arayüz
1990’lı yıllardan beri uyguladığımız TEKMER modelini 2019 

yılında revize ettik. Eskiden KOSGEB’in yürütücüsü olduğu 
TEKMER’ler kapsamında yeni modelde; girişimcilik ekosis-
teminde yer almak isteyen tüm paydaşlar, teknoloji kuluçka 
merkezi kurmak ve işletmek amacıyla başvuruda bulunabili-
yorlar. TEKMER Programı ile kabul edilen başvurular, girişimci 
ve işletmelerin yer aldığı TEKMER’leri kurmak ve faaliyetlerini 
yerine getirmek için 3 milyon 800 bin TL destek alabiliyorlar. 
Üstelik TEKMER içerisindeki işletmeler, 5746 sayılı Kanun kap-
samındaki muafiyet ve istisnalardan da yararlanabilmektedir-
ler. Bugüne kadar yeni modelde 14 adet TEKMER kurulmuş 

As KOSGEB, we have been making efforts to adopt R&D and 
innovation culture in enterprises through various mechanisms 
since the beginning of the 1990s. In this context, we are proud 
to see that the R&D expenditures of private sector organizations 
have increased over the years. We have made various changes 
in our support programs by taking new steps on this path and 
in order for our country to have a say in technologies of strategic 
importance. In this context, within the scope of R&D, P&D and 
Innovation Support Program, we provide 6 Million TL of upper 
limit support on a call basis in order to support projects in critical 
technologies.

In order to increase technology, innovation, product quality 
and productivity in the manufacturing industry 
sectors, to transform industrial capacity and 
make it more competitive, and to increase high 
value-added production, we aim to support en-
terprises operating at medium-high and high te-
chnology level in a more qualified way in priority 
sectors.

In the automotive industry in March 2021; 
we made our first call for new generation mobile 
communication technologies within the scope 
of domestic electronic communication network 
and infrastructure components, including ele-
ctric and/or hydrogen powered motor land ve-
hicles, battery technologies, fuel cell issues, and 
5G and beyond technologies in the electronics 
sector. Within the scope of this call, we received 

41 applications and started the support processes by evaluating 
the projects. Within the scope of the second call, we received 115 
project applications in order to support the needs of our defen-
se industry, to increase our competitiveness in the global market 
in the pharmaceutical and medical device sector, and to support 
projects for the production of rail system vehicles and critical 
components with domestic means. In 2021, 1.328 enterprises 
were supported within the scope of R&D and Innovation projects 
of entrepreneurs and enterprises and P&D projects, and approxi-
mately 120 Million TL of financing was provided.

A new interface for tech entrepreneurship
We revised the TEKMER model in 2019, which we have been 

using since the 1990s. In the new model, within the scope of TEK-
MERs, which was formerly carried out by KOSGEB; all stakehol-
ders who want to take part in the entrepreneurship ecosystem 
can apply to establish and operate a technology incubation center. 
Applications accepted through the TEKMER Program can receive 
3,800,000 TL of support to establish TEKMERs that include ent-
repreneurs and businesses and to carry out their activities. Mo-
reover, entrepreneurs in the TEKMER can also benefit from the 
exemptions and exceptions within the scope of Law No. 5746. To 

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON 
KAVRAMINI BENİMSİYORUZ 

WE ADOPT THE CONCEPT OF 
SUSTAINABLE INNOVATION

Bütün Ar-Ge projelerinin ticarileştirilmesini ve  
ekonomiye kazandırılmasını amaçlayarak bu konuda 
çözüm üreten bir kuruluş olma hedefi ile çalışmalar 
yürütmekteyiz.

We are working towards the target of being an 
organization that aims to commercialize all R&D projects 

and bring them into the economy and producing 
solutions in this regard.

KOSGEB Başkanı 
KOSGEB President

HASAN BASRI KURT
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olup, teknoloji girişimciliğin kalbinin attığı şehir merkezindeki 
bu yapılar ile teknoloji girişimciliğinin; üniversiteler, yatırım 
ekosistemi ve sanayi ile bir araya geldiği yeni nesil bir arayüz 
oluşturulmuştur.  

Salgından etkilenen yenilikçi işletmelere hızlı çözüm
Pandemi sürecinde KOSGEB olarak KOBİ’lerimizi hiç yalnız 

bırakmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın tanıtımını gerçek-
leştirdiği 5 milyar TL bütçeli Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı 
Destek Programı aracılığıyla, COVID-19 salgınından etkilenen 
imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 yılı ve 
sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilim-
sel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere işletme ser-
mayesi desteği sağladık. Üç dönem olarak uyguladığımız destek 
programında yaklaşık 1.500 yenilikçi genç işletmeye hızlı bir 
şekilde yaklaşık 72 milyon TL finansmana erişim sağlayarak 
Ar-Ge ve inovasyon projeleri kesintiye uğramadan devamlılığı-
nı sağlamalarını temin ettik. 

Ticarileşme olmazsa olmaz 
Ar-Ge projelerinin ticarileştirilmesini temel 

konularımızdan biri haline getirerek yalnız-
ca KOSGEB olarak sağlamış olduğumuz Ar-Ge 
desteklerinin ticarileştirilmesini değil de bü-
tün Ar-Ge projelerinin ticarileştirilmesini ve 
ekonomiye kazandırılmasını amaçlayarak bu 
konuda çözüm üreten bir kuruluş olma hedefi 
ile çalışmalar yürütmekteyiz. Ar-Ge faaliyetle-
rinin ticarileşmesi noktasındaki yürüttüğümüz 
desteklerin başında gelen KOBİ TEKNOYATI-
RIM Destek Programı kapsamında 2021 yılında 
106 işletmeye yaklaşık 100 milyon TL destek 
sağlamış durumdayız. Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı bileşenlerinden biri haline 
gelen Stratejik Ürün Destek Programı uhdesin-
de 2021 yılında açılan dört çağrı kapsamında 
başvurular alınmıştır. Çağrı takvimine uygun 
olarak alınan program başvurularının uygun-
luk değerlendirme süreçleri devam etmekte 
olup, 2021 yılı içerisinde 46 işletme desteklenmiştir. 

Yeşil kapsamda büyüme 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın KOBİ’ler düzeyinde getireceği 

düzenlemeler ve doğuracağı fırsatların değerlendirilebilmesi, 
ayrıca en önemli ihraç pazarımız olan Avrupa Birliği piyasasın-
da rekabetçiliğimizi yakından etkileyecek bu önemli konuda 
gerekli dönüşüm için KOBİ’lerin bilgilendirilmesi, geliştirilmesi 
ve desteklenmesi maksadıyla Başkanlığımızca çeşitli çalışma-
lar yürütülmektedir. Bu kapsamda; KOSGEB, KOBİ’lerin yeşil 
dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek so-
run ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,  bu konuda gerekli strateji-
lerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin 
geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
Yeşil Dönüşüm Destek Programını tasarlamıştır. Yakın tarihte 
ilgili destek programı programının detayları kamuoyu ile pay-
laşılacaktır. 

Turkishtime dergisinin dokuz yıldır gerçekleştirdiği bu çalış-
mada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Bu çalışma 
içerisinde sıralamaya giren işletmeleri gönülden tebrik eder bir 
sonraki yıl yeni işletmelere örnek olarak çalışacaklarına güve-
nimin tam olduğunu belirtmek isterim. 

date, 14 TEKMERs have been established in the new model and 
with these structures in the city center where the heart of techno-
logy entrepreneurship beats; a new generation interface has been 
created where universities, investment ecosystem and industry 
come together.

Rapid solution to innovative businesses affected by 
the epidemic
As KOSGEB, we have never left our SMEs alone during the 

pandemic process. Through the Rapid Support Program for mic-
ro and small enterprises with a budget of 5 billion TL, promoted 
by our President of the Republic, we provided working capital 
support to micro and small businesses in the manufacturing se-
ctor affected by the COVID-19 Pandemic, and innovative young 
businesses in the manufacturing, computer programming and 
scientific R&D sectors established in 2017 and later. In the support 
program, which we implemented in 3 terms, we quickly provi-

ded approximately 72 Million TL financing to ap-
proximately 1.500 innovative young enterprises, 
ensuring their continuity without interruption of 
R&D and innovation projects.

Commercialization is essential
By making the commercialization of R&D 

projects one of our main issues, we are working 
with the aim of becoming an organization that 
produces solutions in this regard, aiming not 
only to commercialize the R&D supports we 
have provided as KOSGEB, but also to commer-
cialize all R&D projects and bring them into the 
economy. Within the scope of the SME Techno-
logical Product Investment Support Program, 
which is one of the leading supports we carry out 
at the point of commercialization of R&D activi-
ties, we have provided approximately 100 Milli-
on TL support to 106 enterprises in 2021. 

Applications were received within the scope 
of 4 calls opened in 2021 under the responsibility 
of the Strategic Product Support Program, which 

has become one of the components of the Technology-Oriented 
Industry Action Programme. The assessment processes of the 
program applications received in accordance with the call calen-
dar continue, and 46 enterprises were supported in 2021.

Growth in green scope
Our organization carries out various studies in order to inform, 

develop and support SMEs for the necessary transformation in 
this important issue that will affect our competitiveness in the 
European Union market, which is our most important export 
market. In this context; KOSGEB has designed the Green Trans-
formation Support Program in order to determine the current 
situation of SMEs in green transformation, to identify their prob-
lems and needs, to create the necessary strategies in this regard, to 
develop their capacities in line with these strategies and to meet 
their priority needs. Details of the relevant support program will 
be shared with the public in the near future. enterprises

I would like to thank everyone who contributed to this study 
that Turkishtime Magazine has carried out for 9 years. I would 
like to congratulate the enterprises that are listed in this study 
and express that I have full confidence that they will work as an 
example for new enterprises next year.

Ar-Ge ve inovasyon 
projeleri ile Ür-Ge 

projeleri kapsamında 
1.328 işletme 

desteklenmiş olup 
yaklaşık 120 milyon TL 
finansman sağlandı.

Within the scope of 
R&D and innovation 
and P&D projects, 

1.328 enterprises have 
been supported and a 
finance of around 120 
million TL has been 

provided. 
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2021 AR-GE 250 / R&D 250  
SUNUŞLAR    PRESENTATIONS

1975 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına çözümler üretmek 
için kurulan ASELSAN, bugün dünyada en büyük 50 savunma sana-
yi firması arasında yer almaktadır. ASELSAN, Teknoloji Yol Haritası 
ve Yatırım Planında 2021 yılı için Ar-Ge projelerine 420 milyon dolar 
ve teknolojik yatırımlarına da 33 milyon dolar bütçe tahsis ederek 
“Türkiye’nin En fazla Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketi” unvanına sa-
hip olmuştur.

Stratejik hedefleri gerçekleştirmek ve savunma alanında milli-
leştirme çalışmalarını planlamak için Teknoloji Yol Haritası hazır-
lamaktayız. ASELSAN, Teknoloji Yol Haritası ve Yatırım Planında 
her yıl Ar-Ge ve Teknolojik Yatırımlara toplam cironun yaklaşık 
yüzde 9’unu ayırmaktadır. ASELSAN’da Ar-Ge’ye yapılan tahsilatın 
dünyada alanında lider olan şirketlerle karşılaştırı-
labilecek seviyede olduğu görülmektedir. Örneğin, 
ASELSAN, 2021-2025 yılları arasını kapsayan beş 
yıllık dönemde Teknoloji Yol Haritası ve Yatırım 
Planında toplamda 1 milyar dolarlık kaynağı Ar-
Ge ve teknolojik yatırımlar için ayırmıştır. Ayrıca, 
ASELSAN  2021 yılı içinde gerçekleştirdiği 1094 
Ar-Ge projesiyle de ülkemizde lider konumdadır. 
Ar-Ge faaliyetleri ile elde edilen teknolojik yetkin-
liklerin kullanıldığı ürünleri global iş modelleri ile 
destekleyerek dış pazar payımızı da yükseltmeyi 
hedeflemekteyiz.

ASELSAN’ın Teknoloji ve Yenilikçilik Stratejisi 
kapsamında “Teknoloji Yol Haritası ve Yatırım Pla-
nı” adı altında her yıl güncellenmek suretiyle beş 
yıllık olarak tüm Ar-Ge ve inovasyon projeleri, tek-
nolojik yatırımları, Ar-Ge iş birlikleri ve bunlara ayrılan kaynakları 
planlanmaktadır. ASELSAN`ın geleceğini hazırlayan, uzun soluklu 
sürdürülebilirliğini sağlama potansiyeli bulunan, sonuçları hayata 
geçirildiğinde radikal katma değer yaratan teknoloji ve yenilikçi-
lik çalışmalarını, diğer çalışmalardan ayrı ve öncelikli olarak ele 
almaktayız. Bu değerlendirmeler doğrultusunda ASELSAN olarak 
önümüzdeki dönemde öne çıkacak teknolojiler olarak bilgi iletişim 
ve sensör teknolojileri, gelişmiş üretim, robotik ve otonom sistemler, 
mikro-elektronik sistem teknolojileri, enerji üretim ve depolanması, 
siber güvenlik teknolojileri, uydu-uzay teknolojileri, hava hakimiye-
ti ve savunma teknolojileri, sağlık teknolojileri ve gelişmiş malzeme 
teknolojileri olmak üzere dokuz teknoloji alanını öngörmekteyiz.

ASELSAN olarak, inovasyonun çeşitlilikten ve takım çalışmasın-
dan doğduğuna inanmaktayız. Bu yüzden, Ar-Ge çalışmalarımızda, 
tüm paydaşlarımızla iş birliği ve karşılıklı fayda prensibi esasında 
çalışarak, içinde bulunduğumuz eko-sistemden karşılıklı olarak ya-
rarlanmaktayız. Bu eko-sistemde, yenilikçi fikir ve projelerde yakın 
iş birlikleri içerisinde çalıştığımız üniversiteler, araştırma merkez-
leri, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri ve alt yükleniciler ile 
bu teknolojilerin ve ürünlerin kullanıcıları, başta Savunma Sanayii 
Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere projelerde destek 

ASELSAN, which was established in 1975 to produce solutions for 
the needs of the Turkish Armed Forces, is among the 50 largest defen-
se industry companies in the world today. ASELSAN has been awar-
ded the title of “Turkey’s Top R&D Spending Company” by allocating 
a budget of 420 Million USD to R&D projects and 33 Million USD to 
technological investments for 2021 in the Technology Roadmap and 
Investment Plan. 

We are preparing a Technology roadmap in order to realize stra-
tegic goals and to plan nationalization studies in the field of defense. 
ASELSAN allocates approximately 9% of its total turnover to R&D and 
Technological Investments every year in its Technology Roadmap and 
Investment Plan. It is seen that ASELSAN’s allocation to R&D is at a le-

vel comparable to the companies that are leaders in 
their fields in the world. For example, ASELSAN has 
allocated a total of USD 1 billion for R&D and tech-
nological investments in the Technology Roadmap 
and Investment Plan in the 5-year period covering 
the years 2021-2025. In addition, ASELSAN is also 
the leader in our country with 1094 R&D projects 
carried out in 2021. We aim to increase our foreign 
market share by supporting the products that use 
the technological competencies obtained through 
R&D activities with global business models.

Within the scope of ASELSAN’s Technology and 
Innovation Strategy, under the name of “Technology 
Roadmap and Investment Plan”, all R&D and inno-
vation projects, technological investments, R&D 
collaborations and the resources allocated for them 

are planned for 5 years and being updated every year. We prioritize 
technology and innovation studies that prepare ASELSAN’s future, 
have the potential to ensure its long-term sustainability, and create ra-
dical added value when implemented, separately from other studies. 
In line with these evaluations, ASELSAN foresees 9 technology areas, 
namely, information communication and sensor technologies, advan-
ced production, robotic and autonomous systems, micro-electronic 
system technologies, energy production and storage, cyber security 
technologies, satellite-space technologies, air dominance and defense 
technologies, health technologies and advanced material technologies 
as the technologies that will stand out in the upcoming period. 

At ASELSAN, we believe that innovation arises from diversity and 
teamwork. That’s why, in our R&D studies, we work with all our sta-
keholders on the basis of cooperation and mutual benefit, and we mu-
tually benefit from the eco-system we are operating. In this eco-sys-
tem, there are universities, research centers, techno parks, technology 
transfer offices, and sub-contractors with whom we work in close 
cooperation on innovative ideas and projects, as well as the users of 
these technologies and products, that are public institutions and or-
ganizations, especially the Presidency of Defense Industries and the 
Turkish Armed Forces, that continue their support in projects. If we 

AR-GE’YE AYIRDIĞIMIZ KAYNAKLARLA 
GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ

WE ARE SHAPING OUR FUTURE WITH THE 
RESOURCES ALLOCATED FOR R&D

Kalifiye insan kaynağı, fikri sınai hakları ve bilgi 
birikimiyle derin teknolojiler alanında uzmanlaşmış olan 
ASELSAN, geleceğin teknolojilerini geliştirmek için 
ülkemizde Ar-Ge’ye en fazla kaynak ayıran kuruluş 
olmuştur. 

ASELSAN, which specializes in deep technologies with 
its qualified human resources, intellectual property rights 
and knowledge, has become the institution that allocates 

the most resources to R&D in our country in order to 
develop the technologies of the future.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Chairman of The Board of Directors, 

President & CEO

PROF. DR. HALUK GÖRGÜN
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sağlayan kamu kurum ve kuruluşları yer almaktadır. En önemli 
paydaşlarımızdan olan üniversitelerden bahsedecek olursak, bugü-
ne kadar 64 üniversite ile iş birliği yapmış ve üniversitelerle yürü-
tülen araştırma ve geliştirme projelerine 165 milyon dolar kaynak 
aktarmış durumdayız. Ayrıca, ASELSAN’ın Millileştirme Programı 
kapsamında, 2021 yılı sonu itibariyle 503 çeşit yurt dışından ithal 
edilen ürün millileştirilerek Türkiye’deki KOBİ’ler tarafından üretil-
mesi sağlanmış ve KOBİ’lere bu ürünler için 64 milyon dolar sipariş 
verilmiştir. Bu sayede, 176 milyon dolarlık kaynağın ülkemizde kal-
ması sağlanmıştır.

Teknolojinin en ileri noktalara taşınmasında Ar-Ge’ye ayrılan 
maddi kaynağın yanı sıra insan kaynağı da çok önemli bir paramet-
re olarak karşımıza çıkmaktadır. 2021 yılında ASELSAN, Ar-Ge per-
sonel sayısıyla, en çok Ar-Ge çalışanı istihdam eden şirket olmuştur. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı sekiz Ar-Ge Merkezimiz ve 5 
bin 810 Ar-Ge personelimiz ile Türkiye’de önemli bir konumda oldu-
ğumuzu değerlendiriyoruz. Oran olarak baktığımızda toplam 9 bin 
218 olan personel sayımızın, yüzde 60’ı Ar Ge per-
sonelidir, ayrıca toplam personelimizin yüze 27’si 
yüksek lisans, %3’ü doktora mezunudur.

Yüksek teknoloji üretimi için kalifiyeli insan 
kaynağını yetiştirmek amacıyla yüksek lisans ve 
doktoralı personel istihdamına önem vermekte-
yiz. Bu kapsamda, YÖK onaylı bir platform olan 
ASELSAN Akademiyi, araştırma üniversiteleri 
olan Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi’nin katılımı ile Bilgisayar, Elekt-
rik-Elektronik, Makine ve Malzeme Mühendisliği 
alanlarında yüksek lisans ve doktora programları 
ile 2017 yılında kurduk. Bu sayede, ASELSAN ça-
lışanları, ASELSAN yerleşkesinden ayrılmadan 
lisansüstü eğitimlerine çalıştıkları alanlarda de-
vam etme imkânına kavuşmuşlardır. Türkiye’de 
ilk defa uygulanan 4. nesil üniversite modeli ile 
bir yandan program dâhilindeki personelin, ça-
lışmakta olduğu projelere uygun tez çalışması 
yapması ile rekabet üstünlüğünü artıran yeni-
likçi çözümlere ulaşılması hedeflenirken, diğer 
yandan da program dâhilindeki üniversitelerin 
akademisyenlerine, ASELSAN’ın sahip olduğu uy-
gulamalı teknolojik altyapılarda çalışma imkânı 
sunulmaktadır. Seçilen tezler bir proje olarak ele 
alınmakta ve Tohum Projeleri adı altında ayrılan 
bütçelerle desteklenmektedir. Bununla birlik-
te ASELSAN Araştırma Merkezinde, akademik 
yönü kuvvetli personel ile “yapay zeka”, “sensör-
ler ve görüntüleme”, “otonomi ve mekatronik”, 
“biyosavunma”, “ileri malzemeler”, “ileri iletişim”, 
“görünmezlik teknolojileri”, “yenilenebilir enerji” ve “kuantum tek-
nolojileri” konularında geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesine 
yönelik araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

ASELSAN’ın ve ülkemizin stratejik bağımsızlığını ve rekabet 
gücünü artırmak için derin teknoloji alanında çalışan girişimcile-
re başka yerde bulamadıkları imkanları sağlayarak, ülkemizdeki 
teknoloji alanındaki insan kaynağını etkin bir şekilde kullanmayı 
amaçlıyoruz. Bu çerçevede ASELSAN Girişimcilik Merkezimizi kur-
duk. Bu merkez ile hem uzman çalışanlarımızla girişimlere mentor-
luk yaparken, hem de ASELSAN’ın altyapılarını girişimcilerimizin 
kullanımına açmayı planlıyoruz. Bu girişimlere yapacağımız des-
tek, yatırım ve yönlendirmelerle bir fark yaratmak istiyoruz. 

talk about universities, which are our most important stakeholders, 
we have cooperated with 64 universities and transferred 165 million 
dollars to our research and development projects carried out with uni-
versities. In addition, within the scope of the nationalization program 
of ASELSAN, as of the end of 2021, 503 kinds of products imported 
from abroad were nationalized and started to be produced by SMEs in 
Turkey, and total of 64 Million Dollars have been transferred to SMEs 
for in return of those products. In this way, it was ensured that 176 
Million Dollars of resources remained in our country.

In addition to the financial resources allocated to R&D, human re-
sources are also a very important parameter in developing the techno-
logy to the most advanced points. In 2021, ASELSAN became the com-
pany that employed the most R&D employees, in terms of the number 
of R&D staff. We consider that we are in an important position in Tur-
key with our 8 R&D centers approved by the Ministry of Industry and 
Technology and 5810 R&D staff. When we look at the ratio, 60% of our 
total number of 9218 staff are R&D staff, 27% of our total staff have 

master’s degree and 3% have PhD degree.
In order to train qualified human resources 

for high technology production, we give impor-
tance to the employment of staff with master’s 
and doctorate degrees. In this context, ASELSAN 
Academy, which is a YÖK approved platform, 
was established in 2017 with the participation 
of research universities, Gazi University, Gebze 
Technical University, Istanbul Technical Univer-
sity and Middle East Technical University with 
master’s and doctoral programs in the fields of 
Computer, Electrical-Electronics, Mechanical 
and Materials Engineering. In this way, ASEL-
SAN employees have the opportunity to conti-
nue their postgraduate education in the areas of 
their work expertise, without leaving the ASEL-
SAN campus. 

With the 4th generation university model 
implemented for the first time in Turkey, ASEL-
SAN, on the one hand, aims to reach innovative 
solutions that increase its competitive advantage 
by making thesis work suitable for the projects 
that staff are working on, on the other hand, pro-
vides technological infrastructures of ASELSAN 
to the academicians of the universities within 
the program. Selected theses are considered as 
a project and supported by the budgets allocated 
under the name of Seed Projects.  In addition, at 
ASELSAN Research Center with its strong aca-
demic staff, research activities are carried out 
for the development of future technologies in 
the fields of “artificial intelligence”, “sensors and 

imaging”, “autonomy and mechatronics”, “biodefense”, “advanced 
materials”, “advanced communication”, “invisibility technologies”, 
“renewable energy” and “quantum technologies”. 

In order to increase the strategic independence and competitive-
ness of ASELSAN and our country, we aim to use human resources in 
technology areas effectively in our country by providing opportuni-
ties that they cannot find elsewhere, to entrepreneurs working in deep 
technology. In this context, we established our ASELSAN Entrepre-
neurship Center. With this center, we plan to both mentor startups 
with our expert employees and open up ASELSAN’s infrastructures 
to our entrepreneurs. We want to make a difference with our support, 
investment and guidance to these initiatives. 

ASELSAN olarak, 
inovasyonun çeşitlilikten 
ve takım çalışmasından

doğduğuna inanmaktayız. 
Bu yüzden, Ar-Ge 

çalışmalarımızda, tüm 
paydaşlarımızla iş birliği 

ve karşılıklı fayda prensibi 
esasında çalışarak, içinde 

bulunduğumuz  
eko-sistemden karşılıklı 
olarak yararlanmaktayız.

At ASELSAN, we believe 
that innovation arises 

from diversity and 
teamwork. That’s why, in 

our R&D studies, we work 
with all our stakeholders

on the basis of 
cooperation and mutual 
benefit, and we mutually

benefit from the  
eco-system we are 

operating.
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Ülkemiz sermaye piyasalarının en önemli finansal alt-
yapı kuruluşlarından biri ve Borsa İstanbul Grubu’nun bir 
üyesi olarak piyasalara ve paydaşlarımıza Merkezi Kayıt ve 
Saklama, Veri Depolama ve Raporlama, Kurumsal Yönetim 
ve Yatırımcı hizmetleri sunmanın ve kurulduğumuz gün-
den bu yana 40’ın üzerinde Ar- Ge projesi hayata geçirmenin 
haklı gururunu yaşıyoruz. 

MKK, bir yandan ülkemiz sermaye piyasalarına merkezi 
saklama ve katma değerli hizmetler verirken, diğer yandan 
uluslararası piyasalar ve saklama kuruluşlarıyla iş birliğini 
de günden güne güçlendirmektedir. 

Uluslararası Menkul Kıymet Hizmetleri Birliği (ISSA), Af-
rika ve Ortadoğu Ülkeleri Merkezi Saklama 
Kuruluşları Birliği (AMEDA), Avrupa Merkezi 
Saklama Kuruluşları Birliği (ECSDA) ve Av-
rasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği 
(AECSD) üyeliklerimiz sürerken, yabancı 
sermaye piyasalarıyla entegrasyon kapsa-
mında yaklaşık 20 farklı ülkenin sermaye 
piyasası altyapı kuruluşlarıyla iş birliği an-
laşmaları imzalanmıştır. 

Kardeş ülke Azerbaycan Milli Depozit 
Merkezi’ne ve Euroclear Bank’a Omnibus 
hesap hizmeti sunulmaya başlanmış olup 
elektronik genel kurul sistemi e-GKS ile En-
donezya’ya teknoloji ihrac ederken, Kıbrıs 
Türk Bankası Limited ile de Özel Saklama 
Hizmeti sunmak üzere sözleşme imzalan-
mıştır. 

3,5 trilyon TL kaydî saklama değerine ulaşan menkul 
kıymetler ile Borsa İstanbul tarafından işletilen sermaye 
piyasalarına, 157 lisanslı depoda 8,3 milyon tonu aşan de-
polama kapasitesiyle 17 çeşit tarım ürününe ait ELÜS kaydî 
saklaması ile TÜRİB tarafından işletilen tarım piyasalarına, 
girişim şirketlerinin ihraç edilen pay senetleri ile Kitle Fon-
laması platformlarına saklama hizmeti sunuyor ve ülkemiz 
için çalışmaya devam ediyoruz. 

MKK, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi hedefleri ile 
sermaye piyasalarına global ölçekte ve standartlarda hiz-
metler sunan etkin bir Merkezi Saklama Kuruluşu olmak 
vizyonuyla yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla ulusal ve ulus-
lararası finansal piyasalara veri ve teknoloji yoğun ürün ve 
hizmetler geliştirerek, ülkemizin geleceğine katkı sağlama-
ya devam edecektir.

As one of the most important financial market infrast-
ructure institutions in the Turkish capital markets and a 
member of the Borsa Istanbul Group, MKK provides Central 
Registry and Depository, Trade Repository and Reporting, 
Corporate Governance and Investor services to the markets 
and stakeholders. – We have the rightful pride of realizing 
more than 40 R&D projects since the day MKK was found.

MKK provides core CSD and value-added services to the 
Turkish capital markets and continuously strengthens its co-
operation with global markets. 

MKK is an active member of the International Securities 
Services Association (ISSA), the Africa & Middle East Depo-

sitories Association (AMEDA), the European 
Central Securities Depositories Associati-
on (ECSDA) and the Association of Eurasian 
Central Securities Depository Institutions 
(AECSD). We signed MoUs with financial 
market infrastructure institutions of approxi-
mately 20 different countries for integration 
with foreign capital markets. 

MKK started to offer omnibus account ser-
vices to its brother country Azerbaijan’s Nati-
onal Depository Center and Euroclear Bank. 
MKK, exported its technology to Indonesia 
with the electronic general meeting system 
(e-GEM) and also signed a contract to provide 
Private Custody Services to the Cyprus Tur-
kish Bank Limited. 

The value of dematerialized securities held in MKK ap-
proached TRY 3.5 Trillion for the capital markets operated by 
Borsa Istanbul.  MKK also provides depository services to the 
agricultural markets operated by TÜRİB for electronic wa-
rehouse receipts on 17 types of agricultural products with the 
storage capacity reaching more than 8.3 million tons at 157 li-
censed warehouses.  Additionally, MKK provides depository 
services to Crowdfunding platforms for the issued shares of 
venture capital companies.  

With respect to the Istanbul International Finance Cen-
ter vision; MKK will continue to contribute to the future of 
our country by developing data and technology-intensive 
products and services for domestic and global financial mar-
kets through its MKK R&D center, aiming to be an effective 
Central Securities Depository that provides services to capi-
tal markets at global scale and standards. 

TÜBİTAK TARAFINDAN AR-GE MERKEZİ 
STATÜSÜ VERİLEN İLK SERMAYE 
PİYASASI KURUMU

THE FIRST CAPITAL MARKET 
INSTITUTION TO BE GRANTED AN R&D 

CENTER STATUS BY TÜBİTAK
MKK, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi hedefleri ile 
sermaye piyasalarına global ölçekte ve standartlarda 
hizmetler sunan etkin bir Merkezi Saklama Kuruluşu 
olmak vizyonuyla yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla ulusal 
ve uluslararası finansal piyasalara veri ve teknoloji yoğun 
ürün ve hizmetler geliştirerek, ülkemizin geleceğine katkı 
sağlamaya devam edecektir.

With respect to the Istanbul International Finance Center 
vision; MKK will continue to contribute to the future of our 

country by developing data and technology-intensive 
products and services for domestic and global financial 

markets through its MKK R&D center, aiming to be an 
effective Central Securities Depository that provides 

services to capital markets at global scale and standards. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdür 
ve Yönetim Kurulu Üyesi  

MKK CEO and Board Member 

EKREM ARIKAN
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Türkiye’nin imalat gücüne yön veren bir sektör olarak, biz AB 
mevzuatındaki gelişmeleri başından itibaren takip ediyoruz ve kar-
bon ayak izini nötrlemenin gereklerini uzun yıllardır dile getiriyoruz. 
Bu konuda yayımladığımız raporlar, bültenler ve ilanların yanı sıra, 
Makine Sektöründe İkiz Dönüşüm UR-GE Projesi gibi çalışmalarla 
ciddi bir bilgi birikimi sağladık. Küresel gelişmeler ülkemize yeni fır-
satlar getirirken, her geçen günü hızlı bir adaptasyon sürecine çevir-
mek için uğraşıyoruz.  

“Makinenin 23 alt sektöründe üretim yapabilmemiz 
bir avantaj”
Diğer yandan, sektörümüzde bu alanda çoktan 

hazırlıklı olanların, bu konuda aldıkları mesafeyi 
ortaya koyacak ve kendilerini rakiplerinden avan-
tajlı hale getirecek sertifikasyon ve ticaret sistem-
lerinin hayata geçmesi için sabırsızlandıklarını da 
söyleyebilirim. Bu durum sektörel farkındalığın 
yanı sıra Ar-Ge gücümüzün de bir yansıması. Çün-
kü Türkiye’de makine sanayi, imalat sanayi içinde 
en çok Ar-Ge merkezine sahip sektördür. Ar-Ge 
merkezlerinde ağırlıklı olarak makinelerde daha 
az sera gazı salınımı, daha az enerji tüketimi, daha 
az yağ tüketimi sağlanmasına ve akıllı makineler 
üretimine öncelik verilmektedir. AB’nin birçok 
mevcut direktifi ve Yeşil Mutabakat düzenlemesiy-
le gelecek olan karbon sınırlamaları bizi pazar stan-
dartları ile uyumlu makine üretmeye zorlamaktadır.  

Karbon emisyonunun ticareti sınırlayacak etkileri giderek netle-
şirken; biz ana pazarımız AB’nin bizden daha fazla aksiyon almamızı 
beklediğinin farkındayız. Kamunun ve sektörel STK’ların konuya 
hayli özenli yaklaştığını da memnuniyetle görüyoruz. Enerji kaynak-
larımızın çeşitliliği de ciddi bir hareket alanı yaratıyor ve ülkenin ya-
tırım çekmesi için fırsatlar sunarken, Türkiye’nin, makinenin 23 alt 
sektöründe üretim yapabilen gelişmiş bir üretim ekosistemine sahip 
olmasını avantaja çevirmek istiyoruz.  

“Ar-Ge ve yazılımda nitelikli istihdama gereksinim 
hızla artacak”
Son olarak, başta mühendislerimiz olmak üzere, yetişmiş insan 

gücümüzü transfer etmeyi yöntem ve alışkanlık haline getirmiş 
AB’ye daha fazla yetkinlik aktarmamak konusunda çok dikkatli 
olmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. İkiz dönüşümün maki-
ne ihtiyacı, lüzum duyulacak fonları temin edecek idari ve ticari 
mekanizmalar netleştikçe büyüyecek, gelecek dönemde başta Ar-
Ge ve yazılım olmak üzere nitelikli istihdama gereksinim de hızla 
artacaktır.

As a driving industry in Turkey’s production power, we have 
been following the developments in EU legislation closely and have 
emphasized the need to achieve a neutral carbon footprint for many 
years. In addition to the reports, bulletins and declarations we have 
published, we have accumulated an immense amount of know-
how through projects such as UR-GE Twin Transformation in the 
Machinery Industry. We strive to expedite our adaptation process 

every day as global developments bring new op-
portunities to our country. 

“Being active in 23 sub-sectors of machinery 
is advantageous”

On the other hand, industry players who are 
already set for the transformation are looking 
forward to the implementation of certification 
and trade systems that will reflect their efforts 
and provide them a competitive edge. In addition 
to industrial awareness, this is a reflection of our 
R&D prowess. This is because the Turkish mac-
hinery industry has the most R&D centers in the 
production industry. The R&D centers focus on 
fewer GHG emissions by machinery, less energy 
consumption, less oil consumption and smart ma-

chines. The current EU directives and future carbon emission limits 
to be set out by the Green Deal push us to produce machinery that 
meets the market standard. 

As the effects of carbon emissions on trade limitations become 
clearer, we know that the EU, our primary market, expects more 
actions to be taken. We are glad to see the diligence of the public 
and the industrial NGOs on the matter. As the abundance of ener-
gy sources give us considerable freedom and provide ample oppor-
tunities to attract investors, we aim to benefit from Turkey’s broad 
productive machinery ecosystem, which spans 23 sub-sectors. 

“The need for R&D and software development staff 
will skyrocket”
Finally, I would like to remind you that we must be vigilant and 

retain our competence in the future as the EU has adopted the prac-
tice of transferring our qualified labor, especially our engineers. The 
need for machinery in twin transformation will grow as the admi-
nistrative and trade mechanisms that supply the necessary funds 
become clearer. This will, in turn, intensify the need for qualified 
personnel, especially in R&D and software development.

İKİZ DÖNÜŞÜM’E UYUM HIZIMIZ AR-GE 
GÜCÜMÜZÜN BİR YANSIMASI

OUR SWIFT ADAPTATION OF TWIN 
TRANSFORMATION IS A REFLECTION  

OF OUR R&D PROWESSPandemin sosyal alandaki izleri yavaş yavaş silinirken, AB 
Komisyonları üretimi ve ticareti doğrudan ilgilendiren alanlarda 
her gün yeni tebliğ ve kararlar yayımlamayı sürdürüyor.  Yeşil 
Ekonomi ve Dijitalleşme başlıklarını bir araya getiren İkiz 
Dönüşüm kavramı tüm dünyada yoğun olarak tartışılırken; 
Türkiye’nin Makinecileri, sadece Makine İhracatçıları Birliği 
üyeleri için değil, tüm sanayimiz için bilgi üretmeye devam 
ediyor. 

As the social effects of the pandemic slowly dissipate, the EU 
Commissions continue to publish new communiqués and 
decisions in fields directly related to production and trade.  

Combining Green Economy and Digitalization, the Twin 
Transformation is a hot topic around the globe, and the Turkish 

Machinery keeps producing new information not only for the 
members of Machinery Exporters’ Association but for our 

industry as a whole. 

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Chairman of the Turkish Machinery 

Exporters’ Association

KUTLU KARAVELİOĞLU
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İlaç, bir ülkenin en stratejik ve vazgeçilmez güçlerinden biri-
si. Gururla ifade etmeliyiz ki, ülkemizde yüksek üretim tekno-
lojisine ve kapasitesine sahip, kendine yeten, küresel rekabette 
gücünü korumak için sürekli yatırım yapan ve çalışan çok kök-
lü ve güçlü bir ilaç endüstrisi bulunuyor. Nitekim bunu Covid-19 
pandemi döneminde çok net şekilde ortaya koyduk. Pek çok 
ülke ilaç üretiminde ve arzında ciddi sorunlar yaşarken Türk 
ilaç endüstrimiz güçlü yatırımları, ticari bağlantıları ve tecrübe-
siyle ülkemizde ilaç sıkıntısı yaşatmadı. 

Endüstrimizde bugün yerli ve yabancı 680’in üzerinde işlet-
me bulunuyor. Uluslararası standartlarda 103 ilaç, 11 hammadde 
üretim tesisimiz mevcut. 2008 yılında sadece 1 olan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite edilmiş 
ilaç Ar-Ge merkezi sayımızı bugün 39’ye yük-
seltmiş durumdayız ve bu merkezlerde toplam 
1.450 yüksek nitelikli personel istihdam edi-
liyor. Ar-Ge harcamamız, 2010 yılındaki 92,1 
milyon TL düzeyinden yüzde 522 artışla 572,9 
milyon TL’ye ulaştı. 

Bugün dünya ilaç endüstrisine biyotekno-
lojik ilaçlar yön veriyor. Konvansiyonel ilaç-
ların tedavi sağlayamadığı pek çok hastalığın 
tedavisi artık biyoteknolojik ilaçlarla mümkün 
hale geldi. Dolayısıyla bu ilaçların hem dünya-
da hem de ülkemizdeki pazar payı %25’i aşmış 
durumda ve bu oranın kısa sürede yüzde 35’lere 
çıkması bekleniyor. 

Ancak halen pazarımızdaki biyoteknolojik 
ilaçların neredeyse tamamını ithal ürünler oluşturuyor. Ülke-
miz adına bu durumu değiştirmemiz, bu ilaçları ülkemizde ge-
liştirmemiz ve üretmemiz şart. Dolayısıyla endüstri olarak uzun 
yıllardır bütün birikimimizi, deneyimimizi ve sermayemizi bu 
alana yatırıyoruz. 

Endüstrimizin biyoteknoloji alanında bugüne kadar aldığı 
yatırım teşvik belgesi tutarı 1,1 milyar dolara ulaştı. Yatırımlara 
yurt dışında da devam ediyor ve dünyanın önde gelen biyotek-
noloji firmaları ile stratejik ortaklıklar kuruyoruz.

Biyoteknolojik ilaçta ülke olarak güçlü bir oyuncu olmamız; 
hastalarımızın bu ürünlere erişimini artıracak, kamu maliyesi 
üzerindeki yükü azaltacak, ayrıca 1.000 dolara varan birim ih-
raç değeri ile hem ihracatımızın artmasına hem de ithalatımızın 
azalmasına yol açarak devletimizin cari açığı kapatma hedefine 
kayda değer katkı sağlayacaktır.

Hedefimiz biyoteknoloji alanındaki ilerlemeyi hızlandırarak 

Pharmaceuticals are one of the most strategic and indis-
pensable forces of a country. We must proudly state that there 
is a very deep-rooted and strong pharmaceutical industry in 
our country that has high production technology and capacity, 
is self-sufficient, constantly invests and works to maintain its 
strength in global competition. As a matter of fact, we have 
made this very clear during the Covid-19 pandemic period. 
While many countries experienced serious problems in produ-
ction and supply, our country did not experience a shortage of 
pharmaceuticals with our industry’s strong investments, com-
mercial connections and experience.

Currently, there are over 680 enterprises, domestic and fo-
reign, in the industry. We have 103 pharmaceu-
tical and 11 raw material production facilities 
at international standards. The number of Mi-
nistry of Industry and Technology-accredited 
R&D centers has jumped from only one in 2008 
to 39 today, and these employ 1,450 qualified 
personnel in total. Our total R&D expenditures 
have skyrocketed 522% from TRY 92.1 million 
in 2010 to TRY 572.9 million. 

Today, the global pharma industry is led by 
biopharmaceuticals, which have enabled the 
treatment of many conditions where conventi-
onal drugs have failed. As a result, these phar-
maceuticals now enjoy a market share of over 
25% in Turkey and globally, and this is expected 
to grow to 35% in the near future.

Yet, imported products account for almost the entirety of the 
biopharmaceuticals in the Turkish market. It is imperative for 
our country that we put an end to this situation, develop and 
produce these products domestically. For this reason, our in-
dustry has been long channeling its know-how, expertise and 
capital into this area. Our industry has obtained investment in-
centive certificates totaling USD 1.1 billion to date. We continue 
our investments outside Turkey as well, as we build strategic 
partnerships with the leading global players in biotechnology.

Making Turkey a strong player in biopharmaceuticals has se-
veral benefits including improving patients’ access to these pro-
ducts and alleviating the burden on public budget, and making 
a significant contribution to the goal of reducing public deficit 
through more exports and less imports, given the fact that these 
products have a unit export value of up to USD 1,000.

Our purpose is to expedite the progress in biotechnology and 

AR-GE HARCAMALARINDA 
LİDER BİR SEKTÖR

IN R&D EXPENDITURES
A LEADING INDUSTRY

İnsanın yaşam kalitesini artırmak ve sağlığını 
iyileştirmek ilkesiyle faaliyet gösteren ilaç sektörü; 
yeni hastalıklar, değişen yaşam koşulları, uzayan 
yaşam süresi, bilimsel gelişmeler ve teknolojideki 
ilerlemeler çerçevesinde kendisini sürekli şekilde 
yenilemek, hep daha ötesini hedeflemek zorunda 
olan bir endüstri. Bu yapısıyla doğaldır ki, tüm 
dünyada Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu 
sektörlerin başında geliyor.

Guided by the purpose of enhancing quality of life and 
improving health, the pharmaceutical industry has to 

continually renew itself and set its aim higher in 
response to emerging diseases, changing living 

conditions, higher life expectancy, scientific 
developments and technological advancements. 

Consequently, the pharmaceuticals industry has one 
of the highest R&D expenditures among all industries 

across the globe.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası YKB 
Chairman, Pharmaceutical Manufacturers 

Association of Turkey 

NEZİH BARUT
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diğer ülkelerle rekabet edecek koşullara ulaşmak, biyoteknolo-
jik ilaç üreten ve ihraç eden bir ülke haline gelmek. 

Ancak elbette bu alanda sadece firmalarımızın gayreti yeterli 
olmayacaktır. Ar-Ge ve biyoteknolojide başarıyı tüm dünyada; 
kamunun, endüstrinin ve üniversitelerin koordinasyon ve iş 
birliğiyle aynı hedeflere yönelmesi getiriyor. 

Bu kapsamda, İEİS olarak uzun zamandır bu alanda üni-
versite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. 
Kamu otoritelerimizle yakın iletişim içinde ilaç endüstrimizin 
gelişimi için destekleyici politikaların uygulamaya konması 
için yoğun çaba gösteriyoruz. 

Uzun yıllardır ülkemiz koşullarına özgü 
bir ruhsat mevzuatının oluşturulmasının 
ülkemizde biyobenzer ilaçların gelişti-
rilmesi ve üretilmesini sağlamak için en 
önemli öncelik olduğunu dile getiriyorduk. 
2021 yılında endüstrimiz adına bu alanda 
son derece önemli ve olumlu bir gelişme 
yaşandı ve aktardığımız görüşleri yansıtır 
nitelikte bir mevzuat yayınlandı. Bundan 
sonrası için uygulamaların ve alt kılavuz-
ların da sektörümüzün gelişimine ve ül-
kemizin bu alanda kendine yeterli olma 
stratejisine uygun olması için çabalarımıza 
devam ediyoruz.

Bunun yanında biyobenzer ilaçların geri 
ödeme konusunda desteklenmesi ve pozi-
tif ayrımcılığa tabi tutulması gerekiyor. Bu 
ürünlerin geri ödemeye hızla girerek teda-
viye alternatif sağlaması çok önemli.

Bir başka önemli beklentimiz ise teş-
viklerin değişen koşullara ve endüstrinin 
ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi.  Bu-
güne kadar verilen yatırım teşvikleriyle 
ciddi yatırımlar yaptık. Bundan sonrası 
için beklentimiz, vergisel teşviklerin ya-
nında, özellikle biyoteknoloji alanı başta 
olmak üzere nakit finansal desteklerin de 
sağlanmasıdır. 

Elbette her dönüşüm ve değişim gibi bu 
sürecin de sancıları, eksikleri var. Ancak, 
kamu-üniversite-endüstri iş birliğini sağ-
lam ve işleyen bir yapıda geliştirebilirsek 
bu alandaki zorlukların üstesinden gele-
ceğimize ve biyoteknoloji alanının önemli 
oyuncularından birisi olacağımıza inancı-
mız tam.

Ülkemizde biyoteknolojik ilaç geliştirmek ve üretmek için 
gerekli altyapıyı kurmak, tecrübeyi edinmek, tüm tarafların 
eşgüdüm içinde çalışmasını gerektiren, uzun ve meşakkatli bir 
yolculuk. Ancak yolun sonunda yenilikçi yönü gelişmiş, yüksek 
teknolojili üretim yapan, rekabet gücü yüksek, bu alanda söz sa-
hibi bir Türk ilaç endüstrisi var. Bunun verdiği şevkle ve sorum-
luluk bilinciyle sorunlarımızın çözümü, endüstrimizin gelişimi 
için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Ar-Ge 250 Araştırması; dokuz senedir Türk ilaç endüstri-
mizin bu alandaki gelişimini ortaya koyan, endüstrimizle ilgili 
önemli bir kaynak niteliğinde. ‘2022 Yılı Türkiye Ar-Ge 250 Ra-
poru’nda yer alan firmalarımızı içtenlikle kutluyoruz. Raporda 
emeği geçen tüm Turkishtime ekibine teşekkürlerimizi sunu-
yoruz. 

ensure Turkey’s competitiveness in this field, by establishing 
the conditions necessary for our country to produce and export 
these products. 

Naturally, the hard work of our companies alone is not suffi-
cient in this endeavor. Success in R&D and biotechnology requ-
ires the public sector, industry and academia to act in harmony 
and collaboration towards the same targets. 

Accordingly, IEIS has endeavored to strengthen universit-
y-industry partnerships in this field for many years. Working 
in close collaboration with public authorities, we push hard for 
supportive policies that will facilitate the development of Tur-

key’s pharma industry. 
As we have been advocating for years, a 

licensing legislation specific to the circums-
tances of Turkey is essential to ensure that 
the country has the capacity to develop and 
produce biosimilars domestically. The year 
2021 saw a remarkable development in this 
respect, with a legislation reflecting our 
views entering into force. From now on, we 
will direct our efforts towards the establish-
ment of practices and guidelines in line with 
the development of our industry and our 
country’s strategy of self-sufficiency.

At the same time, there is a need to sup-
port biosimilar reimbursement, and devise 
an “affirmative action” scheme for these 
products. It is vital that the reimbursement 
procedures for these products are fast-trac-
ked to create an alternative to existing tre-
atments.

We have another important expectation, 
namely the adaptation of incentives in line 
with the changing conditions and needs of 
the industry. We have made significant in-
vestments with the incentives granted so far. 
What we expect in the future is cash sup-
port, especially in the field of biotechnology, 
in addition to tax incentives.

Naturally, every period of transformation 
and change has its own pains and challen-
ges. However, we are fully confident of our 
ability to overcome these challenges and 
become a key player in the field of biote-
chnology if we set a robust and functional 
structure for this public-university-industry 
collaboration. Establishing the infrastructu-

re necessary to develop and produce biopharmaceuticals in Tur-
key is a long and arduous journey that requires all stakeholders 
to work in coordination. However, what awaits us at the end of 
the road is a Turkish pharmaceutical industry that is innovative, 
capable of high-tech production, highly competitive and influ-
ential in this particular field. It is this motivation and responsibi-
lity that guides us as we work continuously to tackle challenges 
and develop our industry.

The R&D 250 study is an important resource for the last nine 
years revealing the progress of the Turkish pharmaceutical in-
dustry in this field. We would like to congratulate the compa-
nies that have been listed in the 2022 Turkey R&D 250 Report, 
and we thank the Turkishtime team for their efforts in making 
this report possible. 

Biyoteknolojik ilaçta ülke 
olarak güçlü bir oyuncu 

olmamız; hastalarımızın bu 
ürünlere erişimini artıracak, 
kamu maliyesi üzerindeki 

yükü azaltacak, ayrıca 1.000 
dolara varan birim ihraç 

değeri ile hem ihracatımızın 
artmasına hem de 

ithalatımızın azalmasına yol 
açarak devletimizin cari açığı 

kapatma hedefine kayda 
değer katkı sağlayacaktır.

Making Turkey a strong 
player in biopharmaceuticals 

has several benefits 
including improving patients’ 
access to these products and 

alleviating the burden on 
public budget, and making a 
significant contribution to the 

goal of reducing public 
deficit through more exports 
and less imports, given the 

fact that these products have 
a unit export value of up to 

USD 1,000.
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Bilimin insanlığın gelişmesi ve refahı için ne kadar 
önemli olduğu daha 17. yüzyılın başlarında İngiliz düşü-
nür Francis Bacon’un “bilgi güç kaynağıdır” sözünden an-
laşılmaktadır. Bu söz özellikle bilgi çağı olan günümüzde 
de geçerliliğini korumakta ve bilginin ne kadar önemli ol-
duğunu ortaya koymaktadır. Günümüzde ülkeler arasın-
da rekabet edebilmenin en önemli koşulu bilgiye yatırım 
yapmaktır. Bilgiye yatırım yapmak denildiğinde ilk olarak 
akla Ar-Ge gelmektedir.

Ar-Ge’ye yönelik çalışmaların ne kadar önemli oldu-
ğunun anlaşıldığını ve Ar-Ge faaliyetlerinin her geçen 
gün arttığını TÜİK verilerinde de görebiliyoruz. Ülkemi-
zin Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının 
gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki 
oranını yüzde 3’e yükseltmek ve dünyanın 
ilk 10 ekonomisi arasına girebilmek için 
başta KOBİ’ler olmak üzere tüm şirketlerin 
Ar-Ge, ürünleşme, ticarileşme, ihracat ve 
inovasyon çalışmalarını bütüncül düşün-
meleri gerekiyor. Doğru ve uzun dönemli 
stratejiler yaparken de sürdürülebilir büyü-
me için Ar-Ge ve teknolojiyi hem ürünler-
de hem de iç süreçlerde kullanmak büyük 
önem taşıyor.

Dijital dönüşümün büyük parçası olan 
Ar-Ge ve yenilikçi teknolojiler ile birlikte 
değer yaratmak ve kazanmak gerekiyor. 
Dijital Dönüşüme baktığımızda beş boyutu 
olduğunu görüyoruz; 

1. Strateji: Bütünsel olmalı; dijitalleşme tüm şirkete in-
dirildiğinde başarı artıyor.

2. İnsan: Her bir çalışan dönüşümün bir parçası olmalı. 
Bunu başarmanın yolu da iletişimden geçiyor. Bu süreçte 
birtakım negatif tecrübelerden öğrenebilmek, çevik bir 
çalışma kültürü yaratmak önemlidir.

3. Organizasyon: Departman bağımsız, çevik ve kendi 
kendine karar alabilen takımlar kurulmalı. 

4. Kültür: “Bir şirket tek başına rekabet etmez, ekosis-
temi rekabet eder.” diyor ünlü iş danışmanı Ram Charan. 
Dijital çağda dijital teknolojiyi tüketicinin yararına kulla-
nan ve birden fazla gelir akışına imkan veren ekosisteme 
sahip olanlar rekabet avantajına sahip oluyor.

5. Teknoloji: Teknolojiye kullanılan yazılım ve dona-
nımlar olarak bakmak yerine, teknolojiye deneyim olarak 
bakılmalı. Yani kullandığımız teknoloji araçlarla çalışa-
nımız, müşterilerimiz ve ekosistemimiz için yarattığımız 
deneyim önemli.

Her kurumun hedef ve ihtiyaçları farklı olduğu için, di-
jital dönüşüm çalışmalarında tek bir yaklaşımı tüm işlet-

The importance of science for the progress and welfare 
of mankind can be deduced from the words of the English 
philosopher Francis Bacon at the beginning of the 17th cen-
tury: “Knowledge is the source of power”. This saying is still 
valid today, especially in the information age, and it shows 
how important information is. The most important pre-
requisite for gaining a competitive edge over other count-
ries today is investment in knowledge. When it comes to 
investing in knowledge, R&D comes to mind first.

One thing we can see with the data from the Turkish Sta-
tistical Institute data is that the importance of R&D studies 
is understood and that R&D activities are increasing day by 

day. In order to increase the ratio of Turkey’s 
gross domestic R&D expenditure in gross 
domestic product (GDP) to 3 and become 
one of the top 10 economies in the world, all 
companies, especially SMEs, should struc-
ture their R&D, production and commer-
cialization, export and innovation efforts 
holistically. In formulating right and long-
term strategies, it is of great importance to 
incorporate R&D and technology processes 
into products and internal processes for sus-
tainable growth.

It is a must to create value and win using 
R&D and innovative technologies, which are 
a big part of digital transformation. Digital 
Transformation has five dimensions: 

1. Strategy: It must be holistic; success increases when 
digitalization extends to the whole company.

2. People: Every single employee must be a part of the 
transformation. And the way to achieve this is through 
communication. In this process, it is important to learn from 
negative experiences and create an agile working culture.

3. Organization: Department-independent, agile and sel-
f-determining teams must be established. 

4. Culture: “A company never competes on its own, its 
ecosystem does,” says Ram Charan, a renowned business 
consultant. In the digital age, those who use digital techno-
logy for the benefit of the consumer and have an ecosystem 
that enables multiple revenue streams have a competitive 
advantage.

5.  Technology: Instead of looking at technology as 
software and hardware, technology should be viewed from 
the window of experience. In other words, the experience 
we create using technological tools for our employees, cus-
tomers and ecosystem primarily matters.

Because each company’s goals and needs are different, 
it’s important to create a roadmap specific to each company, 

DÖNÜŞÜMÜN RUHU 
DİJİTAL

DIGITAL IS THE SOUL 
OF TRANSFORMATION

Bireysel olarak yaşadığımız deneyimleri, kendi 
hayatlarımızdaki dönüşümü kurumlarımıza aktarmayı ve 
gerçekten değer yaratacak alanlara yansıtmayı 
başardığımız zaman dönüşümü gerçek anlamda 
başarmış oluyoruz.

When we succeed in transferring our individual 
experiences and the transformation in our own lives to 
our organizations and reflecting them in areas that can 

create real value, it means we have truly achieved 
transformation.

Sistem Global Danışmanlık 
Yönetim Kurulu Üyesi, Ortak
Sistem Global Consulting 
Board Member, Partner

DEMİRHAN ŞENER
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melere uygulamak yerine her işletmeye özel bir yol harita-
sı çıkarmak önemli. Bir işletmenin tüm süreçlerini gözden 
geçirip ilgili alanlarda doğru teknolojilerden en iyi şekilde 
yararlanarak kendini iyileştirmesi amacıyla ilerlenmeli. 
Kimi işletmelerde ilgili alan gerçek zamanlı üretim veri-
si takibi iken başka bir işletmede satın alma süreçlerinin 
dijitalleşmesi başka bir işletmede ise tüm süreçlerin uçtan 
uca entegrasyonu olabilmektedir. 

İşletmelerin, önümüzdeki yıllarda mevcut etkileşim-
lerini teknolojideki ilerlemelerle desteklenen dijital de-
neyimlerle hızla değiştireceklerini öngörüyoruz. Bu de-
ğişimi kucaklayan bir işletmenin, işinin tüm yönlerine 
odaklanarak teknolojinin gelişmesiyle eşzamanlı olarak 
işletmesinin de gelişmesinin sağlayıp çağdaş kalacağına 
inanıyoruz.  

Biz de Sistem Global olarak; beraber büyüdüğümüz 
ve beraber öğrendiğimiz Ar-Ge ve teknoloji firmalarında 
olduğu gibi içinde bulunduğumuz ekosis-
teme fayda sağlayacak dijital çözüm ve 
ürünler üretmeye odaklanıyoruz. Bu şe-
kilde ülkemizde daha fazla kişiye ve glo-
balde daha fazla yere ulaşabileceğimizi gö-
rüyoruz. İnovasyonun içinde doğal olarak 
barındırdığı hata yapma ve hatalardan ders 
alma, paydaşlar ile birlikte üretme kültü-
rünü kucaklıyoruz.

Reel sektörün ihtiyaç duyduğu Patent, 
Ar-Ge, Mevzuat Uyum ve Risk Yönetimi, 
Vergi, Bordro ve SGK Teşvikleri alanların-
daki hizmetlerimizi sunduğumuz dijital 
platformumuz eDanışman, 

Mali müşavirlerin mesleki dijital dö-
nüşümlerini, mükelleflerine katma değer 
üretme ve gerçek danışmanlık verme fır-
satı sağlayan Türkiye için çok önemli bir 
kilometre taşı olan projemiz KALFA, 

İhtiyaç duyulan en temel sözleşmeler-
den kapsamlı ortaklık sözleşmelerine ka-
dar kişiselleştirilebilen doğru ve güncel 
onlarca sözleşme ve dokümana ulaşılabi-
len LEGALMATIC,

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yönetim ya-
zılımımız ARGERA, 

KVKK uyumluluk yazılımımız WECO-
VER,

Analitik yazılımlarımız TEKNOERA, 
SİBA ve AVANTAJ PUSULASI ile paydaşla-
rımıza dijital ürünler ve çözümler sunuyo-
ruz.

Bugüne kadar edindiğimiz tecrübe ve yeteneklerimizi, 
dünyanın gündeminde olan ve başarısını artırmak isteyen 
her firmanın uygulamak zorunda olduğu Ar-Ge ve ino-
vasyon yönetimi, dijital dönüşüm gibi alanlarda da derin-
leştirerek hem ülkemizdeki hem de dünyadaki firmalara 
katma değer üretmeye devam ediyor olacağız.  

Bu önemli raporda ismi geçen tüm firmalarımızı Ar-Ge 
alanında gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyor, bu eko-
sistemin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için gerekli 
olan dijital çözüm ve ürünlerimizle de Sistem Global ola-
rak bu sürece katkı sağlamaktan heyecan ve mutluluk du-
yuyoruz.   

rather than applying a one-size-fits-all approach to digital 
transformation. A business should review all its processes 
and act in such a way to drive progress by making the best 
use of the right technologies in the relevant areas. In some 
businesses, the relevant area may be real-time production 
data tracking, while in another business it may be the digi-
talization of procurement processes, and it may be the end-
to-end integration of all processes in another business. 

In the coming years, we expect companies to rapidly rep-
lace their legacy interactions with digital experiences enab-
led by technological advances. We believe that a company 
that embraces this change can remain relevant by focusing 
on all aspects of its business and ensuring that its business 
evolves simultaneously with technology.  

At Sistem Global, we are focused on building digital 
solutions and products that benefit the ecosystem we are 
in, in the same way we did with the R&D and technology 

companies we grew up with and matured 
together. In this way, we see that we can 
reach out to more people in our country 
and connect with more places around the 
world. We embrace the culture of ma-
king mistakes, learning from mistakes, 
and co-producing with stakeholders, all 
inherent components of an innovative 
approach.

We offer our stakeholders digital pro-
ducts and solutions with

our digital platform eDanışman, whe-
re we offer our Patent, R&D, Compliance 
and Risk Management, Tax, Payroll, and 
Social Security incentive services needed 
by the real economy, 

Our project KALFA, which is a very 
important milestone for Turkey, offering 
professional digital transformation for fi-
nancial advisors as well as the opportu-
nity to add value and provide real advice 
to their taxpayers, 

LEGALMATIC, which provides access 
to dozens of accurate and up-to-date 
contracts and documents that can be per-
sonalized from the most basic contracts to 
comprehensive partnership agreements,

Our R&D and design center manage-
ment software ARGERA, 

Our Data Protection Act compliance 
software WECOVER

and our Analytical software TEKNOE-
RA, SİBA, and AVANTAJ PUSULASI.

We will continue to generate added value for domestic 
and foreign companies alike, building upon the experience 
and skills we have gained so far by continuing to focus on 
R&D and innovation management and digital transformati-
on, which are on the agenda of the world and of every com-
pany that wants to expand its scope of success.  

We congratulate all of our companies cited in this impor-
tant report for their stellar R&D work on behalf of Sistem 
Global and look forward to contributing to this process with 
our digital solutions to maintain the healthy and sustainab-
le growth of this ecosystem.   

Dijital dönüşümün 
sağlanması ve dijital 

teknolojilerin hayatımızda 
daha somut ve 

sürdürülebilir yapıda 
bulunması için konunun 

“Strateji”, “İnsan”, 
“Organizasyon”, “Kültür” 

ve “Teknoloji” 
kavramlarını merkeze 

alarak değerlendirilmesi 
gerekmekte.

 In order to ensure digital 
transformation and to 

make digital technologies 
more tangible and 

sustainable in our lives, 
the issue needs to be 

evaluated by focusing on 
the concepts of 

“Strategy”, “People”, 
“Organization”,  
“Culture” and 
“Technology”.
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2014 yılında başlayan biyobenzer ürün geliştirme yolculuğumuza 
ilk etapta yerli ve uluslararası uzman kuruluşlarla iş birlikleri oluştu-
rarak başlayıp, dünya standartlarında biyobenzer ilaç geliştirilmesi ve 
üretimi için gerekli temel ihtiyaçları belirleyip ülkemizin biyotekno-
loji alanındaki altyapısını inceledik. Ülkemizin mevcut koşullarında 
sürdürülebilir biyoteknoloji altyapısının en hızlı şekilde kurulması ve 
yüksek kaliteli monoklonal antikor (mAb) yapısında biyobenzer ürün-
lerin geliştirilerek Türkiye ve dünya pazarına sunulmasını sağlayacak 
çözümleri içeren ve somut verilere dayanan bir stratejik plan hazırlayıp 
hayata geçirdik. Bu stratejik planın hayata geçirilmesi için yaptığımız 
yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırım, Türkiye’nin 
biyoteknoloji alanındaki en büyük yatırımların-
dan biridir. Hedefimiz bu stratejik plan çerçevesin-
de, GMP sertifikasına sahip biyoteknolojik üretim 
tesisimiz ile gerçekleştirdiğimiz yerli ve uluslara-
rası iş birliklerine dayalı Ar-Ge temelli ürün ge-
liştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı temel alan, 
Türkiye’de dünya standartlarına sahip bir biyotek-
noloji platformunu oluşturmaktır.

Tesisimizde TİTCK, EMA, FDA GMP kriterleriy-
le tam uyumlu, 15.000 m2 alanda toplam üretim 
hacmi 400 L olan 3 bağımsız üretim hattı, GMP 
ana hücre ve çalışma hücre bankası saklama alanı, 
steril dolum hattı, kalite kontrol ve proses bilimleri 
laboratuvarlarımız mevcuttur.

Turgut İlaçları Biyofarmasötik Üretim Tesisi-
miz, monoklonal antikor yapısında biyobenzer ürünlerin hücre kültü-
ründen başlayarak prototip üretim aşamasına kadar geliştirilmesi ve 
referans ürün ile karşılaştırmalı tüm protein analizlerinin yapılması 
için gerekli yetkinliklerle donatılmıştır. Bunun için gerekli tüm teknik 
altyapıya ve yetişmiş insan gücüne sahip, uçtan uca biyobenzer mo-
noklonal antikor geliştiren, üreten, Faz I çalışmasını tamamlamış olan 
Türkiye’nin ilk biyofarmasötik tesisiyiz. Tesisimiz Mart 2017’de T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge merkezi onayını almıştır. 1 
Nisan 2017 tarihinden itibaren Ar-Ge merkezi olarak faaliyetlerine de-
vam etmektedir. Bugün GMP Tesis Sertifikası, GMP Biyobenzer mAb 
Üretimi Sertifikası, GMP Aşı Sertifikası ve TSE Covid-19 Güvenli Üre-
tim Merkezi Sertifikalarına da sahip olan bu tesisimiz, ülkemizde ve 
tüm dünyada endüstri olarak yaşanan biyoteknolojik ilaç dönüşümüne 
önemli bir katkı sağlayacaktır. Şirketimizin biyoteknoloji alanındaki 
temel amacı, Türkiye’de uluslararası standartlara sahip bir biyoteknolo-
ji altyapısı oluşturarak, dünya pazarına yönelik yüksek kaliteli biyotek-
noloji ürünleri geliştirmek, üretmek ve pazarlamaktır.

Turgut started its journey of biosimilar product development in 
2014 by establishing collaborations with local and international expert 
institutions, determining the basic needs for the development and pro-
duction of world-class biosimilar drugs, and examining our country’s 
infrastructure in the field of biotechnology. We have prepared and 
implemented a strategic plan based on concrete data, which includes 
solutions that will enable the rapid establishment of a sustainable bi-
otechnology infrastructure in the current conditions of our country 
and the development of high-quality monoclonal antibody (mAb) bio-
similar products to the Turkish and global markets. The investment of 

approximately 160 million USD that we have made to 
implement this strategic plan is one of the largest invest-
ments in the field of biotechnology in Turkey. Our goal, 
within the framework of this strategic plan, is to create a 
world-class biotechnology platform in Turkey with our 
GMP certified biotechnological production facility com-
prising of R&D-based product development, production 
and marketing based on domestic and international 
collaborations. In our facility, we have 3 independent 
production lines with a total production volume of 400 
L, GMP master cell bank and working cell bank stora-
ge area, sterile filling line, quality control and process 
science laboratories in a 15,000 m2 area, in compliance 
with TITCK, EMA and FDA GMP criteria.

Turgut Biopharmaceutical Manufacturing Faci-
lity is equipped with the necessary competencies and 

capabilities to develop biosimilar products in monoclonal antibody 
structure from cell culture to prototype production and to perform all 
protein analyzes comparative with the reference product. We have the 
first biopharmaceutical facility in Turkey, which has all the necessary 
technical infrastructure and trained personnel, develops and produces 
end-to-end biosimilar monoclonal antibodies and completed the Phase 
I study. Our facility received the R&D center approval from the Ministry 
of Industry and Technology of Turkey March 2017 and has continuing 
its R&D activities since then. This facility, which also has GMP Facility 
Certificate, GMP Biosimilar mAb Production Certificate, GMP Vaccine 
Certificate and TSE Covid-19 Safe Production Center Certificates today, 
will make an important contribution to the biotechnological drug trans-
formation in pharmaceutical industry in Turkey and all over the world. 
The main purpose of Turgut Pharmaceuticals in the field of biotech-
nology is to develop, produce and market high quality biotechnology 
products for the global markets by establishing a biotechnology infrast-
ructure with international standards in Turkey.

“HEDEFİMİZ TÜRKİYE’DE DÜNYA 
STANDARTLARINDA BİYOTEKNOLOJİ 
PLATFORMU OLUŞTURMAK”

“OUR OBJECTIVE IS TO BUILD 
A BIOTECHNOLOGY PLATFORM AT GLOBAL 

STANDARDS IN TURKEY”
Turgut İlaçları A.Ş. olarak, 60 yılı aşkın deneyimimiz ve güçlü 
finansal yapımız ile ilaç sanayimizin önemli girişimci 
kuruluşlarından biriyiz. Türkiye’nin ilkleri arasında yer alan 
önemli ilaç hammaddesi ve bitmiş tıbbi ürün üretim tesislerinin 
tasarımını, yapımını ve işletmesini gerçekleştirdik. Aynı 
zamanda, birçok dünya şirketi ile kurduğumuz başarılı ve uzun 
dönemli iş birlikleri ile çok sayıda ilacın üretimini ve 
pazarlamasını yaptık. 

Turgut Pharmaceuticals Inc. is one of the important entrepreneurial 
companies of Turkish pharmaceutical industry, with its experience of 
more than 60 years. The group has realized the design, construction 

and operation of important pharmaceutical raw materials and finished 
medical product production facilities, which are among the firsts of 
Turkey. At the same time, the group has produced and marketed a 

large number of drugs with the successful and long-term 
cooperations with many international companies.

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO 
Chairman of the Board and CEO

TUNÇ TURGUT
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Özellikle pandemi sonrasında küresel siyasi ve ekonomik 
dengelerde yaşanan gelişmeler ülkelerin ileriye yönelik stra-
tejilerinin değişmesine neden oldu. Ekonomik dengelerde 
yaşanan gerilimin Ukrayna-Rusya savaşı ile artması savun-
ma yatırımlarındaki artışı da beraberinde getirdi.  

Ülkemizde son derece güçlü bir kararlılıkla başlatılan sa-
vunma sanayi sektörüne yönelik “yerli ve milli” yatırımla-
rın meyvesini verdiği bir dönem yaşıyoruz. Savunma sanayi 
şirketlerinin Savunma Sanayi Başkanlığının liderliğindeki 
çalışmaları sayesinde, birbiri ardına geliştirilen savunma 
sistemleri ile bu sıkıntılı döneme hazırlıklı girdiğini söyle-
yebiliriz. Bu başarının nedeni olarak sektörümüz tarafından 
yıllarca yatırım yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin 
olduğunu vurgulamak isterim. 

SASAD’ın en önemli gündemi Ar-Ge
SASAD olarak Ar-Ge konusu en önemli 

gündem maddelerimizden birini oluştur-
maktadır. SASAD bünyesinde kurulması dü-
şünülen” Yenilikçi ve Yıkıcı Teknolojiler Ens-
titüsü” yapılanması konusunda ön fizibilite 
çalışmalarını yürütüyoruz. 

Bunun yanında SASAD, başta NATO ol-
mak üzere uluslararası kuruluşlarla ilişkileri 
geliştirmektedir. Üyelerin bilgilendirilme-
sinin yanı sıra faaliyet ve etkinliklere bizzat 
katılım sağlamaktadır. Avrupa Birliği ve ül-
kemizin Ar-Ge kurumları ile teşviklerden 
sektörümüzün en üst düzeyde faydalanması çalışmalarını 
da yürütmekteyiz. 

AB fonları çağrıları ve projeler konusunda SASAD üyesi 
firmalar ve KOBİ’ler açısından oldukça büyük fırsatlar görü-
yoruz. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen üyelerimiz için 
ilgili bilgilendirmeler ve proje bazında ortak bulma ile ilgili 
çalışmalar yürütüyoruz. 

İhracat hedefimiz 4 milyar dolar
Bütün bu çalışmalar ışığında 2022 yılında savunma sek-

töründe hem ülkemiz ihtiyaçlarının yerli ve milli unsurlarla 
donatılması hem de ihracatının 4 milyar dolar olması hedef-
lenmektedir. 

Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde son yıllarda alı-
nan büyük mesafenin ortaya konulan vizyon ve birlikte 
çalışabilirlik başarısı olarak görmek gerekir. Bu esaslar çer-
çevesinde sektörün daha da gelişmesinin önünde bir engel 
olmadığını, hedeflerin kısa sürede aşılacağına inancımız 
tamdır. 

The developments in the global political and economic 
balances, especially after the pandemic, caused countries’ 
future strategies to change. The increased tension in the eco-
nomic balances with the Ukraine-Russia war brought along 
an increase in defense investments.

We are living in a period in which “indigenous and na-
tional” investments in the defense industry sector, initiated 
with strong determination, bear fruit. Thanks to the efforts 
of the defense industry companies under the leadership of 
Presidency of  Defense Industry Agency, we can say that they 
have entered this troubled period with the defense systems 
developed one after another. I would like to emphasize that 

the reason for this success is the R&D activi-
ties that our industry has invested in for ye-
ars.

SASAD most pressing agenda is R&D
As SASAD, R&D is one of our most im-

portant agenda items. We are conducting 
pre-feasibility studies on the structuring of 
the “Innovative and Disruptive Technologies 
Institute,” planned to be established within 
SASAD.

In addition, SASAD develops relations 
with international organizations, including 
NATO and others. Along with informing its 
members, SASAD as an institution partici-
pates in events and developments. We also 

work with the EU and other R&D institutions to maximize 
the incentives that our sector benefits from.

We see great opportunities for EU fund calls and projects 
for SASAD member companies and SMEs. For our members 
who want to take advantage of these opportunities, we help 
pass on relevant information and partner-matching on a pro-
ject-basis.

We aim 4 billion USD in exports
In the light of all these efforts, in 2022, the goals are to 

equip our country’s needs with indigenous and national ele-
ments and to increase our sectors exports to 4 billion dollars.

The great distance taken in recent years under the leader-
ship of the Presidency of Defence Industry Agency should be 
seen as the success of the vision and interoperability. Wit-
hin the framework of these principles, we firmly believe that 
there is no obstacle to the further development of the sector 
and that the set targets will be exceeded in a short time.

BAŞARININ NEDENİ 
AR-GE’YE VERİLEN ÖNEMDİR

THE REASON FOR SUCCESS IS THE 
EMPHASIS ON R&D

“Ülkemizde son derece güçlü bir kararlılıkla başlatılan 
savunma sanayi sektörüne yönelik “yerli ve milli” 
yatırımların meyvesini verdiği bir dönem yaşıyoruz. Bu 
başarının nedeni olarak sektörümüz tarafından 
yıllarca yatırım yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin olduğunu 
vurgulamak isterim.” 

“We are living in a period in which “indigenous and 
national” investments in the defense industry sector, 

which were initiated with a very critical  
determination, bear fruit. The reason for this success 
is the R&D activities that our industry has invested in 

for years.”

2021 AR-GE 250 / R&D 250  
SUNUŞLAR    PRESENTATIONS

SASAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Chairperson of the Board, SASAD

OSMAN OKYAY 
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Yanıtları bulmak için kendini 
daha fazla yorma!

Dijital dönüşümün 700’e 
yakın temel kavramı bir arada.

Dijital Terimler Kılavuzu

Türkçeleşmiş terimler,
İngilizce ve Almanca karşılıkları ve 
kaynaklarıyla birlikte.

www.dijital-kilavuz.com

DİJİTAL TERİM
BULMACA

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK AR-GE MERKEZİNE 
SAHİP SEKTÖRÜ, YEŞİL EKONOMİ’YE VE 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM’E HAZIRLANIYOR.

KARBON SALINIMI 
ENERJİ TÜKETİMİ
YAĞ TÜKETİMİ

Makine sanayisinin 
Ar-Ge harcamalarındaki 
10 yıllık artış 

Makine sektöründeki 
toplam Ar-Ge sayısı

Makine imalatçılarının 
Ar-Ge harcamaları 

finansmanında
öz kaynak payı

İmalat sanayiinin 
toplam Ar-Ge 
harcamaları içinde 
makine sektörünün payı

ÇEVRECİ
VERİMLİ

AKILLI  
MAKİNELER

DAHA AZ

%800 174

%99%7,3

DAHA

. Ağ ve ağ kaynaklarına yetkisiz erişilmesini, bunların kötüye 
kullanılmasını ve yok sayılmasını önlemek için bir ağ yöneticisi 
tarafından uygulanan politika ve usulleri
. Üretimdeki ve üretim ile ilgili tüm iş süreçlerini kapsayacak şe-
kilde, kendi kendini organize edebilecek işlevselliğe sahip enteg-
rasyon seviyesine ulaşmış fabrika
. Yazılım geliştirme platformlarının, sunucuların, depolama ve 
yazılım gibi hizmetlerin, internet üzerinden, genellikle “bulut” 
olarak adlandırılan yapı aracılığıyla kullanılması
. Değer yaratma zincirinin tamamında, ham maddelerin daha 
verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması ve büyük ölçüde 
geri dönüştürülebilmesi
. Açıkça programlanmadan, sistemlere deneyimlerden öğren-
me ve geliştirme yeteneği sağlayan yapay zeka uygulaması
. Her gün veya özel olarak kullanılan nesnelere gömülü olan, bir-
birine bağlanan elektronik cihazların; verileri algılamasını, topla-
masını, işlemesini ve iletilmesini sağlayan yapı
. Robotların yapımı, işleyişi ve mühendisliği ile ilgili sanayi dalı
. Bilgisayarlar arası iletişim dünyası. Siber alanda gerçek veya sa-
nal bir bilgi dünyası

. Tüm iş faaliyetlerinde üretim faktörlerinin, işletme araçları-
nın, personelin, malzemelerin, planlama ve organizasyonun 
ekonomik ve zaman tasarruflu kullanımı
. Bilgisayar ağ sistemlerini yönetmek, işletmek ve güvenilir şe-
kilde sürdürmek için kullanılan araçlar ile, geniş bir çerçevedeki 
yöntem ve süreçleri de içeren faaliyetler
. Dijital değer yaratma zincirindeki tüm ham maddeleri, üreti-
cileri, yukarı yönlü tedarikçileri, tek tek parçaları veya tüm ürü-
nü ve tüketicilerini tam olarak izleme yeteneği
. Bir ilişkiden veya ortamdan kaynaklı ilave bilginin göz önünde 
bulundurulabilmesi
. Minimum insan girdisi ile sonuç elde etmek için teknolojinin, 
programların, robotik veya süreçlerin uygulanması
. Bilgi teknolojileri modernizasyonundan, dijital optimizasyona, 
yeni dijital iş modellerinin icat edilmesine kadar her şey
. Belirli fiziksel veya kimyasal özellikleri saptayan, elektrik sin-
yaline dönüştüren ve bunları dijital olarak işleyen cihaz
. Objektif olarak var olan, sınırları belli ve tanımlanabilir birim
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U

:

MAKİNE SEKTÖRÜNDE AR-GE GÜNDEMİ:
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1 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.614.780.977 1094 5810 6.737.737.172

2 TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 4.389.834.303 104 4138 5.298.022.809

3 Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş. 1.446.073.717 132 1597 2.108.303.861

4 Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. 680.910.355 56 1216

5 Ford Otomotiv San. A.Ş. 680.519.000

6 TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) 604.244.091 45 913 2.874.070.745

7 Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 599.683.300 102 1333 902.000.000

8 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 552.796.546 44 641 1.052.000.000

9 Arçelik A.Ş. 444.068.000

10 Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş. 405.695.000

11 Mercedes Benz Türk A.Ş. 372.055.870

12 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS Dış Ticaret A.Ş.) 341.854.738 76 329 260.000.000

13 Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. 320.482.398 24 759 671.060.000

14 Türk Telekomünikasyon A.Ş. 273.817.000

15 Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. 270.010.769 49 708

16 Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 259.110.000

17 Logo Yazılım San. ve Tic A.Ş. 175.440.634 32 524 307.021.110

18 MAN Türkiye A.Ş. 171.400.000 13 515 190.000.000

19 Deva Holding A.Ş. 167.132.143 283 378

20 BSH (Bosch/Siemens) Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 158.000.000 300

21 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 141.421.345 38 626 169.705.614

22 STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 118.169.818 35 319 172.140.485

23 Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 117.457.836 50 317 147.398.177

24 Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 114.203.000

25 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 111.625.000 60 176 259.505.828

26 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş 109.841.000

27 ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. 103.115.080 7 18 192.000.000

28 Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 101.296.872 154 144 142.000.000

29 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 95.077.974 8 44 95.077.974

30 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 86.332.779 29 298 98.000.000

31 Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş 79.817.564 61 110 80.000.000

32 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 78.571.155 27 142

33 Netrd Bilgi Teknolojileri Ve Telekomünikasyon A.Ş. 68.580.155 14 385 120.000.000

34 Unilever Sanayi Ve Ticaret Türk A.Ş. 68.109.796 59 142 80.000.000

35 Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş 67.393.738 41 194 77.000.000

36 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 66.464.266 59 220 103.019.612

37 Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş 65.120.208 44 152 95.000.000

38 Nobel İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş. 64.584.573 69 171 78.000.000

39 Astor Enerji A. Ş. 60.291.531 29 156 100.000.000

40 Hidromek Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. 55.642.895 104 183 125.855.503

NOT:Ar-Ge 250 anketini doldurmamış borsaya açık firmaların Ar-Ge verileri, firmaların KAP’ta ilan ettikleri finansal tablolardan alınmış olup, şirketler tarafından yapılan açıklamaların MKK tarafından incelendiği, teyit ya 
da tekeffül edildiği anlamına gelmemektedir. / The R&D data of publicly listed companies that haven’t filled out the R&D 250 questionnaire were retrieved from the financial statements of companies on the Public 
Disclosure Platform (KAP) and do not constitute a confirmation or guarantee of examination of the companies’ statements by MKK.
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41 Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. 53.455.457 45 117 150.000.000

42 Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. 53.316.250 21 222

43 Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. 52.504.367 17 31 32.275.946

44 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 51.902.978

45 Mavi Giyim San. Ve Tic. A.Ş. 51.011.000

46 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 50.965.077 106 133

47 Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Tic. A.Ş. 50.074.556 77 84 85.937.565

48 Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000.000 17 25 60.000.000

49 Almaxtex Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Yeşim Satış Mağ. ve Tekstil Fab. A.Ş.) 45.688.784 17 32 55.000.000

50 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 45.270.812 87 60 50.000.000

51 Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 43.595.587 52 99 55.583.803

52 Doğuş Bilgi İşlem Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 39.796.523 17 293 59.694.785

53 Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 39.786.000

54 Nurol Makine Ve Sanayi A.Ş. 39.720.599 26 114 54.000.000

55 Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 39.268.551 77 135 60.525.160

56 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) 38.966.000

57 Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) 38.344.722 11 82 113.000.000

58 Farplas Otomotiv A.Ş. 38.334.298 34 146 52.134.645

59 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 37.781.646 366 127 67.120.028

60 Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 37.709.361 33 47 80.000.000

61 Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 37.126.082 80 91 45.000.000

62 Univera Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 36.970.375 5 141 55.000.000

63 Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 35.541.000 153 105 36.000.000

64 Marelli Mako Turkey Elektrik San ve Tic. A.Ş. 33.718.475 10 73 41.000.000

65 Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş. 33.547.057 31 50 40.640.993

66 Durmazlar Makine San. ve Tic. A.Ş. 33.270.223 57 139 76.000.000

67 İnfinidium Teknoloji Ve Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. 33.249.837 11 60 50.000.000

68 Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 33.210.079 35 30 28.000.000

69 Turgut İlaçları A.Ş. 32.666.188 10 38 45.000.000

70 Vestel Savunma Sanayi A.Ş. 31.610.191 15 156 47.871.616

71 Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. 31.605.403 17 38 34.765.943

72 Hektaş Ticaret Türk A.Ş. 31.274.904 72 43 41.275.165

73 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 31.241.134 128 181 39.287.620

74 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 30.817.746 66 126 56.818.000

75 Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. 30.083.364 78 69 66.389.493

76 Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizm. San. ve Dış Tic. A.Ş. 29.593.328 14 143 50.000.000

77 Bilim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 29.503.311 60 91 159.409.736

78 Akgün Bilgisayar Program Ve Hizmetleri San. Tic. A. Ş. 29.448.809 10 119 42.000.000

79 Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. 29.048.996 20 102 50.000.000

80 Sistem Teknik Endüstriyel Fırınları Ltd. Şti. 28.700.000 34 76 35.000.000

81 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 28.682.428 11 41 40.000.000

82 M.B.İ.S Bilgisayar Otomasyon Danış. ve Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 28.644.968 10 77
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83 Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.588.275 25 86 71.426.685

84 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 28.469.618 14 56 25.000.000

85 Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.300.000 20 23 39.300.000

86 Socar Turkey Araştırma Geliştirme Ve İnovasyon A.Ş. 28.286.140 39 24 72.210.000

87 World Medicine İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 27.839.779 449 120 51.500.000

88 Dener Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti. 27.157.167 29 37 40.735.000

89 Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. 27.132.119

90 Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş. 27.039.320 9 73 34.165.000

91 Hema Endüstri A.Ş. 27.014.595 33 101 40.000.000

92 Bvs Bülbüloğlu Vinç San. Ve Tic. A.Ş. 26.942.871 16 35 36.000.000

93 DAIKIN Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. 26.879.272 22 83 45.430.097

94 Eltaş Transformatör San. ve Tic. A.Ş. 26.774.337 18 46 50.000.000

95 Toyotetsu Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş. 26.604.864 49 82 43.000.000

96 Setur Servis Turistik A.ş. 26.511.603 7 53 28.299.040

97 Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 26.297.914 60 85 37.000.000

98 Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş. 25.290.583 30 26 30.000.000

99 Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş. 24.680.348 16 105 60.399.907

100 İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. 24.524.944 66 49 54.936.435

101 Estaş Eksantirik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 24.480.198 35 79 32.536.948

102 Coşkunöz Kalıp Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 24.453.897 37 88 31.843.302

103 Sestek Ses ve İletişim Bilgisayar Tek. San. ve Tic. A.Ş. 24.281.969 13 97 30.000.000

104 Profen İletişim Teknolojileri Ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 24.240.232 21 82 32.000.000

105 Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 23.650.063 60 73 30.000.000

106 Uçak Koltuk Üretimi San.ve Tic.A.Ş. 23.046.150 8 52 60.442.740

107 Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 23.045.334 65 99 25.000.000

108 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. 22.971.491 37 86 40.623.473

109 Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş. 22.734.918 16 69 27.900.000

110 Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. 22.624.909

111 Organik Kimya San.ve Tic. A.Ş. 22.519.109 61 86 30.000.000

112 Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. 22.501.105 103 47 38.500.000

113 Assan Hanıl Oto San.Ve Tic. A.Ş. 22.412.231 17 118 49.000.000

114 Asos Proses Makine San.ve Tic. A.Ş. 22.244.106 7 33 35.000.000

115 Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. 22.176.442 7 42 32.190.552

116 Borçelik Çelik San. ve Tic. A.Ş. 22.167.035 27 50 25.000.000

117 Savronik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 22.093.375 19 129 24.000.000

118 Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. 22.002.423 22 137 30.000.000

119 Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş 21.838.755 67 45 28.027.372

120 Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 21.798.744 9 111 36.015.000

121 Güven Mühendislik Mak. Kimya Elekt. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 21.798.640 12 40 25.000.000

122 Tttech Auto Turkey Yazılım A.ş. 21.599.249 7 106 45.000.000

123 Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve .Tic. A.Ş. 21.584.902 22 121 32.500.000

124 Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. 21.518.546 16 151 10.650.000
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125 Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. 21.182.028 20 56 40.000.000

126 Tümosan Motor ve Traktör San. A. Ş. (Tümosan Tek. Müh. San ve Tic. A.Ş.) 20.764.139 47 90 28.255.840

127 Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş. 20.715.810 16 53 25.000.000

128 BMA Teknoloji A.Ş. 20.575.584 12 39 20.000.000

129 Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş 20.456.078 32 63 24.547.294

130 Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 19.750.500 24 69 28.000.000

131 Kanat Boyacılık Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 19.596.528 52 77 21.850.000

132 Testinium Teknoloji Yazılım A.ş. 19.454.840 10 125 30.000.000

133 Luna Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. 19.376.779 33 96 30.000.000

134 Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A Ş. 18.859.467 18 31 21.000.000

135 Ortem Elektronik A.Ş. 18.854.004 10 44 26.000.000

136 Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18.826.920 15 31 30.000.000

137 ZF Lemförder Aks Modülleri San. Ve Tic. A.Ş. 18.681.195 27 79 20.000.000

138 Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. 18.630.359 16 112 30.000.000

139 Berteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18.595.071 12 55 25.000.000

140 Kale Araştırma Geliştirme A.Ş. 18.426.532 8 77 95.218.828

141 Nero Endüstri Savunma Sanayi A.Ş. 18.319.244 15 83 25.000.000

142 İmaş Makine Sanayi A.Ş. 18.280.645 17 28 12.000.000

143 Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18.275.989 15 52 26.500.000

144 Yüksel Tohum Tarım San. ve Tic. A.Ş. 18.133.000 46 56 24.400.000

145 Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18.126.035 52 58 21.750.000

146 G Teknoloji Bilişim San. ve Tic. A.Ş. 18.055.813 7 108 22.000.000

147 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 18.015.216 24 59 20.000.000

148 Pharmactive İlaç San. ve Tic.A.Ş. 17.988.724 54 38 62.079.282

149 Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. 17.975.769 22.500.000

150 OBASE Bilgisayar Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 17.948.532 19 117 22.000.000

151 Adesso Turkey Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 17.940.827 17 141 19.000.000

152 Al-Kor Makina Kalıp Sanayi Ve Ticaret A. Ş. 17.929.790 19 61 32.748.564

153 Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. 17.783.682 45 33 25.000.000

154 Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. 17.688.802 13 34 23.000.000

155 Yüksel Proje A.Ş. 17.646.397 31 212 20.000.000

156 Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. 17.385.013 38 30 20.000.000

157 Sirena Marine Denizcilik  Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17.273.747 14 52 19.000.000

158 Uğur Soğutma Makinaları San. Ve Tic. A.Ş. 17.241.920 15 57 27.360.688

159 İdea Teknoloji Çözümleri Bil.San. ve Tic. A.Ş. 17.094.528 8 97 20.500.000

160 Multi Tohum Tarım San. Ve Tic. A.Ş. 16.924.019 14 45 24.000.000

161 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 16.906.889 10 186

162 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 16.629.208 12 62 21.000.000

163 RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürün. İlaç Ve Makine San.Tic. A.Ş. 16.595.531

164 Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. 16.384.574 3 86 25.000.000

165 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. 16.381.160 45 34 25.789.040

166 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 16.140.504 6 152 20.000.000
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167 Akın Tekstil A.Ş. 16.085.383 25 33 18.791.084

168 Metal Ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş. 15.846.245 44 118 30.000.000

169 Berdan Civata Somun Makine Yedek Parça İmalat San.ve Lab.Hiz.
Tic. ve San. A.Ş. 15.760.996 28 40 20.000.000

170 Borusan Lojistik Dağıtım Taşımacılık Ve Tic. A.Ş. 15.758.540 7 52 25.000.000

171 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15.614.642 34 68 20.000.000

172 Karcan Kesici Takım San. ve Tic. AŞ 15.275.940 8 26 18.422.784

173 Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. 15.224.371 7 27 16.000.000

174 İş Zekası Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. 15.204.443 8 64 34.000.000

175 VBT Yazılım A.Ş. 15.178.834

176 ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kay. Üretim ve Paz. Tic. A.Ş. 15.157.381

177 Havelsan Teknoloji Radar (HTR) San. ve Tic. A.Ş. 15.000.000 20 51 25.000.000

178 Eliar Elektronik San. A.Ş. 14.978.991 15 55 21.000.000

179 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 14.554.356 50 48 20.000.000

180 Akzo Nobel Kemipol Kimya San. ve Tic. A.Ş. 14.548.150 18 65 13.000.000

181 Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. 14.467.205 6 57 9.500.000

182 Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. 14.436.028 119 62 59.479.517

183 Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 14.430.538 35 57 20.299.618

184 Torun Bakır Alaşımları Metal San. Ve Tic. A.Ş. 14.067.570 13 31 15.047.780

185 Viessmann Manisa Isı Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 13.890.722 10 23 17.577.838

186 Meta Nikel Kobalt Madencilik ve Sanayi A.Ş. 13.756.426 13 25 20.000.000

187 Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 13.646.971 53 84 19.105.700

188 Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 13.610.903 19 100 18.000.000

189 Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş. 13.589.329 14 34 17.687.000

190 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 13.551.846 9 41 16.500.000

191 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 13.481.843 30 21 18.000.000

192 Mepsan Petrol Cih. San. Ve Tic. A.Ş. 13.392.224 23 91 15.000.000

193 Baylan Ölçü Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. 13.295.093 23 65 25.000.000

194 Alışan Lojistik A.Ş. / İSTANBUL 13.017.467 8 53 20.000.000

195 Korteks Mensucat San ve Tic A.Ş. 12.982.513 30 36 14.287.296

196 Yıldız Pul Otomotiv Motor Parçaları Sanayi A.Ş. 12.930.594 33 64 25.500.000

197 Aydın Endüstri San. Tic. A.Ş. 12.930.000 19 25 15.000.000

198 Asseco See Bilişim Teknolojileri A.Ş. 12.514.919 8 72 18.500.000

199 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 12.378.012 36 29 30.000.000

200 Döhler Gıda Sanayi A.Ş. 12.330.406 29 65 14.796.487

201 Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 12.165.900 11 45 15.000.000

202 Protel Bilgisayar A.Ş. 12.130.102 9 76 15.000.000

203 Norm Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11.953.707 38 38 15.000.000

204 Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. 11.946.326 21 29 13.200.000

205 Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 11.838.706 32 58 13.000.000

206 Yapı Merkezi İnş. Ve San. A.Ş. 11.800.000 18 16.000.000

207 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. 11.618.746 21 30 22.000.000

208 Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş. 11.598.361 24 39 15.398.486
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209 NETGSM İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. 11.537.844 7 38 15.000.000

210 Borusan Makine ve Güç Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 11.458.604 6 41

211 Flokser Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş 11.436.034 24 37 11.701.483

212 Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş. 11.432.469 7 26 15.000.000

213 Hatko Teknik Donanımlar Mümessillik ve Ticaret A.Ş. 11.395.501 22 44 14.500.000

214 TYH Uluslararası Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş. 11.378.066 59 95 18.204.906

215 Tekniks Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti. 11.330.318 4 40 30.000.000

216 Mro Teknik Servis San. ve Tic. A.Ş. 11.329.380 12 45 15.000.000

217 Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Tic. A.Ş. 11.305.911 16 28 13.000.000

218 Vem İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 11.289.258 113 81 75.000.000

219 Inavitas Enerji A.Ş. 11.190.568 15 92 13.000.000

220 Akcoat İleri Kimyasal Kaplama Malzemeleri San. Ve Tic. A.ş. 11.151.327 86 35 20.000.000

221 Desird Tasarım Arge Anonim Şirketi 11.053.272 13 48 16.579.908

222 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 11.017.088 22 46 15.000.000

223 Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 10.939.066 13 30 25.000.000

224 Vispera Bilgi Teknolojileri San. İç ve Dış Tic. A.Ş. 10.937.813 4 55 25.000.000

225 Baykal Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10.873.635 13 47 13.910.000

226 Arven İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10.827.356 13 44 16.530.925

227 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 10.797.279 5 37 11.200.000

228 Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10.569.729 29 63 18.626.738

229 Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş. 10.363.697 65 28 19.487.380

230 GKE Enerji Tesisleri Taahhüt A.Ş. 10.340.246 8 44 12.000.000

231 Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 10.280.057 9 25 11.588.378

232 Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. 10.245.000 15 36 14.343.000

233 İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş. 10.163.330 17 41 20.070.540

234 Polisan Kimya Sanayi A.Ş. 10.100.000 13 22 15.000.000

235 Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. 10.070.678 9 22 12.750.000

236 Aka Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10.063.932 13 53 13.000.000

237 Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. 10.032.683 26 37 20.000.000

238 Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. 9.912.790 20 26 13.481.393

239 Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. 9.887.335 19 26 15.500.000

240 Fts Filtrasyon Arıtım Sis. San. ve Tic. A.Ş. (TIMEX) 9.781.431 9 24 13.000.000

241 E Data Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. 9.743.053 6 39 17.494.969

242 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 9.740.580 25 42 15.680.329

243 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 9.715.716 12 63 10.000.000

244 Nexans Türkiye Endüstri Ve Tic. A.Ş. 9.628.846 20 48 15.000.000

245 OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 9.564.307

246 Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. 9.498.610 10 23 12.000.000

247 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 9.447.784 55 30 12.000.000

248 Roteks Tekstil İhracat San.ve Tic. A.Ş. 9.406.675 14 44 14.110.013

249 Volkan İtfaiye Araçları San. ve Tic. A.Ş. 9.341.061 14 57 12.000.000

250 Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik San. ve Tic. A.Ş. 9.244.589 20 35 12.019.484
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251 Antalya Tarım Üretim Danışmanlık Ve Pazarlama A.Ş. 9.232.965 14 34 13.000.000

252 Çilek Mobilya A.Ş. 9.218.794 25 72 11.500.000

253 Teknik Malzeme Tic. ve San. A.Ş. 9.209.822 5 26 10.000.000

254 Farmatek İlaç San. ve Tic. A.Ş. 9.158.470 39 27 12.000.000

255 Endoks Enerji Dağıtım Sistemleri San. İth. İhr. Ltd. Şti. 9.145.868 12 68 9.000.000

256 Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 9.130.000 14 33 14.000.000

257 Angst Pfister Gelişmiş Teknik Çözümler A.Ş. 8.936.249 20 57 12.000.000

258 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 8.911.817 10 79 13.367.726

259 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 8.893.458 7 43 12.367.738

260 Ottonom Mühendislik Çözümleri Tasarım Otomasyon Dan. A.Ş. 8.883.399 18 84 8.883.399

261 Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 8.875.492

262 Universal Yazılım A.Ş. 8.867.212 9 50 11.520.000

263 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 8.773.893 19 32 19.760.769

264 MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Ve Tic. A.Ş. 8.695.800 19 48 15.000.000

265 Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 8.690.368 10 31 10.000.000

266 Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. 8.673.389 27 23 13.774.393

267 Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. 8.609.604 15 29 10.274.000

268 Alapala Makina Gıda San. ve Tic. A.Ş. 8.590.271 9 32 10.000.000

269 Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 8.583.476 16 42 12.000.000

270 HAUS Makina San. Ve Tic. A.Ş. 8.369.850 19 32 11.771.643

271 Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş. 8.304.591 7 37 10.000.000

272 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 8.236.996 11 45 10.862.338

273 Doğu Pres Otomotiv ve Teknik San. ve Tic. A.Ş. 8.220.990 13 29 10.080.627

274 Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş. 8.189.461 11 66 12.266.920

275 Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. 8.173.807 13 45 14.500.000

276 YAMAS Yaşar Makine Kalıp Oto Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. 8.137.573 17 47 9.350.000

277 Ağteks Örme ve Tekstil Endüstrileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 8.095.211 7 36 9.714.253

278 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 8.005.271 13 33 12.450.000

279 Panasonic Life Solutions Türkiye 7.989.567 23 75 9.886.310

280 Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş. 7.968.182 9 38 11.000.000

281 Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. 7.931.528 18 29 10.220.669

282 Optimum Süreç Tasarımı ve Uygulamaları San.Ltd. Şti. 7.921.190 28 25 20.000.000

283 Tekfen Tarımsal Araştırma Pazarlama ve Üretim A.Ş. 7.876.963 23 27 4.970.000

284 İnterplast Kimya San. ve Tic. A.Ş. 7.857.547 27 22 10.000.000

285 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 7.844.132 16 38 10.000.000

286 Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş. 7.724.224 10 33 8.000.000

287 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 7.679.132 6 10.000.000

288 Denge Kimya Ve Tekstil San. Tic. A. Ş. 7.607.611 16 42 12.000.000

289 Bursalı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 7.508.750 75 117 14.000.000

290 Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. 7.479.904 8 39 10.000.000
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291 Keydata Bilgi İşlem Teknoloji Sistemleri A.Ş. 7.437.563 2 64 10.000.000

292 Turaş Gaz Armatürleri San. ve Tic. A.Ş. 7.384.939 9 24 9.000.000

293 Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri A.Ş. 7.359.863 8 80 7.361.110

294 Güleryüz Karoseri Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 7.332.116 10 50 15.000.000

295 Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.310.000 14 37 8.500.000

296 Aygaz A.Ş. 7.274.000

297 Koç Finansman Anonim Şirketi 7.230.270 5 26 11.101.225

298 Demircioğlu Şase End. Yağ Otomotiv Tekstil Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. 7.152.664 10 31 10.728.996

299 Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş. 7.132.998 15 41 19.762.098

300 İşbir Elektrik San. A.Ş. 7.108.935 12 28 10.399.771

301 Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. 7.086.077 18 42 9.000.000

302 Pimsa Otomotiv A.Ş. 7.068.762 11 39 15.750.000

303 Tekno Kauçuk Sanayi A.Ş. 7.030.671 13 30 9.000.000

304 Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. 7.013.896 16 6 13.182.922

305 Şara Enerji İnş. Tic. ve San. A.Ş. 7.000.000 4 22 20.000.000

306 Epsan Plastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 6.991.792 16 23 10.500.000

307 Greiner Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 6.987.263 6 21 8.400.000

308 Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 6.870.676 24 48 10.320.000

309 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 6.827.483 17 28 8.580.000

310 Uzman Bilişim Danışmanlık A.Ş. 6.736.079 3 33 9.000.000

311 Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 6.719.102 17 42 6.000.000

312 Ayd Otomotiv Endüstri San. Ve Tic. A. Ş. 6.692.143 32 39 8.000.000

313 Kalekalıp Makina ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi 6.656.753 11 28 11.180.608

314 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 6.632.438 10.000.000

315 Aymas Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. 6.631.447 17 29 8.000.000

316 Akdaş Döküm San. Ve Tic. A.Ş. 6.578.498 7 28 2.918.242

317 Ulkar Kimya San. Ve Tic. A.Ş. 6.547.060 12 22 7.921.943

318 Öztaş Sac Demir İnşaat Metal Mamulleri Makina San. ve Tic. A.Ş. 6.534.547 11 34 8.000.000

319 Intecro Robotik Otomasyon Ar-Ge Mühendislik Mak. San. ve Tic. A.Ş. 6.522.472 11 33 6.587.697

320 Kromel Makina San. ve Tic. A. Ş. 6.497.450 12 31 8.500.000

321 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. 6.495.399 26 55 10.000.000

322 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 6.444.644 6 21 12.000.000

323 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 6.388.498 7 97 10.000.000

324 İleri Pencere Kapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 6.388.376 15 42 12.000.000

325 Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş. 6.328.292 42 33 8.888.768

326 Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 6.306.804 22 47 8.000.000

327 Cantek Soğutma Mak. Tur. San. ve Tic. A.Ş. 6.287.709 14 21 1.524.000

328 Mobiliva Mobil Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 6.213.050 12 34 11.000.000

329 Bimed Teknik Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6.151.442 14 37 7.000.000

330 Arkel Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 6.117.897 9 29 8.000.000

331 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 6.108.556 12 24 13.322.671

332 Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş. 6.094.886
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333 T.T.G. Uluslararası Telekomünikasyon İletişim Hiz. Ve Elekt. Tic. Ltd. Şti. 6.089.365 4 38 7.500.000

334 United Genetics Turkey Tohum Fide Anonim Şirketi 6.048.264 10 27 7.250.000

335 İstanbul Tarım San. Ve Tic. A.Ş. 5.999.079 11 26 10.000.000

336 Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 5.991.139 10 41 15.000.000

337 Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 5.976.851

338 Prometal Hafif Metaller Doküm San Ve Tic. Ltd. Şti. 5.964.874 17 20 6.500.000

339 Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. 5.908.574

340 Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 5.834.248 12 20 2.000.000

341 Supsan Motor Supapları San. ve Tic. A.Ş. 5.800.291 14 25 6.500.000

342 Tam Finans Faktoring A.Ş. 5.782.822 5 35 9.500.000

343 Tescom Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 5.739.758 12 32 7.500.000

344 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 5.737.783 7 32 10.000.000

345 Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş. 5.731.976 6 29 10.000.000

346 Yeşilova Holding A.Ş. 5.731.282 12 29 10.964.551

347 Gemak Gıda Endüstri Makineleri ve Tic. A.Ş. 5.720.798 7 32 6.500.000

348 İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. 5.701.152 18 29 8.000.000

349 Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. 5.679.995 14 42 7.500.000

350 Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş 5.647.807

351 Pilenpak Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. 5.637.827 11 40 6.000.000

352 EYS Metal San. ve Tic. Ltd. Şti 5.637.025 16 34 8.500.000

353 Gübre Fabrikaları T. A.Ş. 5.596.218 6 20 10.000.000

354 Mert Yazılım Bilgisayar Elektronik Makine San. Tic. A.Ş. 5.527.651 16 43 6.900.000

355 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 5.500.000 6 24 7.500.000

356 Çukurova Makine İmalat Ve Ticaret A.Ş. 5.495.184 13 37 7.500.000

357 Kaplanlar Soğutma San. Ve Tic. A.Ş. (Kaplanlar Paz. San. ve Tic. A.Ş.) 5.437.188 13 25 8.765.000

358 Karel Kalıp Sanayi A.Ş. 5.425.415 2 40 6.500.000

359 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 5.400.000 22 22 8.000.000

360 Smartiks Yazılım A.Ş. 5.375.182 5 31 6.718.977

361 Pusula Kurumsal İş Çözümleri Yazılım Dan. Ve Tic. A.Ş. 5.338.073 4 30 6.500.000

362 Dinçer Lojistik A.Ş. 5.337.323 8 61 7.500.000

363 Seranit Granit Seramik San ve Tic. A.Ş. 5.332.941 26 52 7.577.520

364 Patika Global Teknoloji Bilgi Sistemleri ve Danışmanlık Hiz. A.Ş. 5.315.777 4 50 2.000.000

365 Realkom Tekstil Ürünleri San. Paz. ve Dış Tic. A.Ş. 5.313.213 18 30 6.000.000

366 Aes Elektronik Makine San. ve Tic. A.Ş. 5.263.962 22 31 10.000.000

367 SAMM Teknoloji İletişim San. Ve Tic. A.Ş. 5.234.636 12 34 10.000.000

368 E-Kalite Yazılım Donanım Müh. Tasarım ve İnternet Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 5.212.039 7 67 4.500.000

369 RS İnternet Pazarlama A.Ş. 5.206.783 5 24 7.029.157

370 KSB Pompa Armatür San. ve Tic. A.Ş. 5.195.312 10 55 7.000.000

371 Ünver Grup Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.168.809 16 49 6.000.000

372 Bossa Ticaret Ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 5.129.381 30 51 8.000.000

373 Teknopar Endüstriyel Otomasyon A.Ş. 5.081.378 19 35 7.000.000

374 Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. 5.078.438 5 8 6.500.000
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375 Adres Gezgini Yazılım Bilişim İletişim ve Reklam Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 5.072.426 8 47 6.086.911

376 Datakom Elektronik Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. 5.050.128 14 22 8.080.205

377 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 5.012.653 0 30 7.000.000

378 Tisan Mühendislik Plastikleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. 4.983.223 12 37 20.358.933

379 Uestco Enerji Sistemleri Ltd. Şti. 4.980.661 9 29 7.500.000

380 Polen Un ve Gıda Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 4.964.795 18 30 2.482.397

381 PEAKUP Teknoloji A.Ş. 4.917.405 5 38 6.000.000

382 Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 4.891.123

383 Beybi Plastik Fabrikası San. A. Ş. 4.886.877 12 31 1.500.000

384 Ferkan Yedek Parça Ve Makine San. Ve Tic. A.Ş. 4.849.021 21 19 7.000.000

385 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 4.839.200 9 40 6.000.000

386 Üçge Mağaza Ekipmanları Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. 4.723.952 13 46 7.000.000

387 İstanbul Teknik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 4.721.000 15 25 5.200.000

388 Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş. 4.712.594 13 20 6.019.315

389 Yemmak Mak. San. ve Tic. A.Ş. 4.703.297 7 23 8.000.000

390 Erse Kablo San. ve Tic A.Ş. 4.672.861 7 22 6.000.000

391 Ece Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş. 4.669.165 15 23 6.500.000

392 Reçber Kablo A.Ş. 4.644.847 21 32 5.500.000

393 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 4.639.122 11 26 5.593.695

394 Arge Emre Makina Tasarım San. Tic. Ltd. Şti. 4.637.589 12 29 5.200.000

395 SIO Automotive Taşıt Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. 4.628.272 11 37 5.500.000

396 Eksoy Kimya San. ve Tic. A.Ş. 4.599.711 7 19 7.000.000

397 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 4.573.246 6 26 6.500.000

398 Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. 4.557.531

399 Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Tic. A.Ş. 4.553.679 18 5 6.000.000

400 Supply Chain Wizard Teknoloji Ltd. Şti. 4.544.951 7 34 6.000.000

401 Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş. 4.541.377 19 22 11.000.000

402 Penti Çorap San. Tic. A.Ş. 4.487.720 17 39 6.000.000

403 Ecoplas Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 4.479.438 16 28 8.895.961

404 Dikkan Gemi Ve Endüstriyel Vana San. Ve Tic. A.Ş. 4.449.805 20 38 7.500.000

405 Maritaş Denim San. ve Tic. A.Ş. 4.416.647 20 37 10.000.000

406 Perfetti Van Melle Gıda San.Ve Tıc.A.Ş. 4.405.790 120 9

407 Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.385.345 8 41 5.200.000

408 Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. 4.333.930

409 Kempropol Kimyasal Ve Polimer Maddeler San. Ve Tic. A.Ş. 4.331.130 14 25 5.500.000

410 Kazlıçeşme Deri Ürünleri Araştırma Geliştirme San. ve Tic. Ltd. Şti. 4.325.129 12 49 5.000.000

411 Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.287.912 14 18 6.500.000

412 Detay Teknoloji Yazılım Danışmanlık Ve Bilgisayar Hiz. Tic. San. A.Ş. 4.267.071 6 48 5.500.000

413 Baykon Endüstriyel Kontrol Sistem San. Ve Tic. A.Ş. 4.254.849 11 30

414 Gemak Gemi İnş. San. ve Tic. A.Ş. 4.239.945 11 40 9.942.856

415 Centurion İlaç San. ve Tic. A.Ş. 4.239.608 18 26 12.861.901

416 Uludağ İçecek Türk A.Ş. 4.227.122 7 22 6.000.000
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417 Klemsan Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 4.207.259 10 26 7.000.000

418 Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 4.197.223 18 45 5.000.000

419 Kale Kimya Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. 4.197.215 16 25 7.000.000

420 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 4.195.343 13 31 5.440.162

421 Süperpar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.182.694 6 24 6.948.846

422 İletişim Bilgisayar Yazılım Sistemleri İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş. 4.138.893 9 63 6.000.000

423 DMS Dilmenler Makina ve Tekstil San. Tic. A.Ş. 4.129.414 15 22 9.000.000

424 Beka-Mak Makine San. Ve Tic. A.Ş. 4.127.399 7 36 7.000.000

425 BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 4.126.944 21 22 8.500.000

426 Transformatör Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. 4.125.218 10 39 9.500.000

427 S.y.k. Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 4.101.419 28 28 7.000.000

428 Elkon Elevatör Konveyör Ve Makine San. Ve Tic. A.Ş. 4.087.269 8 23 5.000.000

429 Elso Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.048.000 8 40 5.000.000

430 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 4.040.736 15 31 9.000.000

431 Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş 4.033.891 14 24 5.000.000

432 İskur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi A.Ş. 4.016.280 10 38 7.000.000

433 Zahit Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. 3.952.512 31 29 7.000.000

434 Ges Teknik Klima Kontrol Ve Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. 3.934.995 7 25 4.500.000

435 Şahinkul Makina Ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. 3.892.182 12 23 5.500.000

436 Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş. 3.878.300 8 28 5.000.000

437 Küçüker Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. 3.828.807 6 24 6.000.000

438 Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 3.792.588 12 32 4.550.000

439 T.k.g Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 3.717.977 17 35 4.000.000

440 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 3.715.503 13 28

441 Elatek Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.700.207 18 25 6.500.000

442 Anadolu Motor Üretim Ve Pazarlama A.Ş. 3.689.351 9 22 11.156.292

443 Okuman Medikal Sistemler Anonim Şirketi 3.617.780 9 38 5.800.000

444 Saruhan Kimya ve Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 3.565.507 21 28 4.278.608

445 Sağlam Metal San. ve Tic. A.Ş. 3.557.230 12 25 5.749.059

446 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 3.556.002 12 33 3.524.779

447 Technocast Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 3.539.074 25 39 4.350.000

448 Multitek Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 3.532.000 11 28 6.000.000

449 Toraman Tekstil Deri Ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.ş. 3.530.806 18 21 5.000.000

450 Ağaoğlu Tekstil San.Ve Tic. A.Ş. 3.523.847 23 23 5.000.000

451 Uşak Seramik Sanayii A.Ş. 3.518.945 14 5.000.000

452 Ege Profil Tic.ve San. A.Ş. 3.512.336

453 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.511.931

454 Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 3.508.900 17 32 3.900.000

455 Oksitem Otomasyon Kontrol Sistemleri Elektrik Elektronik  
Endüstriyel Yazılım Makina İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. 3.502.363 7 20 4.000.000

456 Arion İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 3.500.216 19 34 4.000.000

457 Argis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.485.129 100 20 7.000.000

458 Anamas Tarım Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. 3.470.063 9 86 4.000.000
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459 Aybey Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.465.876 13 27 4.200.000

460 Haksan Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 3.458.818 15 21 3.700.000

461 A-plas Genel Otomotiv Mamülleri San. Ve Tic. A.Ş. 3.446.678 10 39 4.400.000

462 Yılmaz Makine San. ve Tic. A.Ş. 3.427.813 11 26 5.150.000

463 Tüfekçioğulları Mak. Gıda İml. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 3.416.914 10 23 4.500.000

464 Evinoks Servis Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş. 3.382.605 7 31 5.500.000

465 Kentpar Otomotiv Yedek Parça A.Ş. 3.364.233 10 30 4.500.000

466 Mmm Erba Makina Otomotiv Proje Çelik Müh. Eğitim ve Dan. İnş. 
Enerji Taah. San. ve Tic. A.Ş. 3.358.428 8 76 7.000.000

467 Elfatek Elektronik Makine Ve Otomasyonu San. Ve Tic. Ltd. Şti. 3.355.030 16 27 4.500.000

468 İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. 3.321.987 17 56 6.000.000

469 Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 3.320.318 17 25 4.500.000

470 PSL Elek. San. ve Tic. A.Ş. 3.283.283 20 23 7.000.000

471 Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 3.279.673 8 25 4.000.000

472 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 3.263.707 4 34

473 Sunar Mısır Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. 3.260.136 15 20 4.500.000

474 Şampiyon Filtre Paz. Tic. ve San. A.Ş. 3.255.620 18 35 3.906.744

475 Tekkan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.223.479 5 30 5.802.262

476 Phi Metal San. Ve Tic. A.ş. 3.220.914 13 30 5.000.000

477 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 3.187.246 6 24 5.000.000

478 Sbs Bilimsel Bio Çözümler San. Ve Tic. A.ş. 3.185.764 11 33 5.453.809

479 Turkuaz Sağlık Hiz. Medikal Temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. 3.146.883 8 18 3.500.000

480 Çizgi Teknoloji Elektronik Tasarım ve Üretim A.Ş. 3.131.998 9 27 4.000.000

481 Elyaf Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 3.017.198 18 30 4.224.077

482 Kilim Mobilya A. Ş. 3.008.666 8 25 5.500.000

483 Erak Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.968.803 12 24

484 Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. Ş. 2.960.579 13 35 3.300.000

485 Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. 2.940.001 18 18 5.500.000

486 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 2.925.319 3 28 4.000.000

487 Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. 2.896.879 13 27 3.500.000

488 Ünsped Gümrük Müşavirligi Ve Lojistik Hizmetler A.Ş. 2.893.444 7 34 3.500.000

489 Alışan Lojistik A.Ş. / KONYA 2.877.793 3 29 5.000.000

490 Pamukkale Kablo San. Ve Tic. A.Ş. 2.873.742 4 10 8.500.000

491 QUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 2.841.171

492 Tece Dekor Kağıt Baskı Emprenye San. ve Tic. A.Ş. 2.836.825 7 20 3.500.000

493 Sözal Kimya Sanayi Ve Pazarlama Ltd. Şti. 2.833.627 13 29 4.250.000

494 Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 2.812.222 14 26 4.000.000

495 Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. 2.801.440

496 M.T Reklam Anonim Şirketi 2.799.600 14 17 3.600.000

497 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 2.792.082

498 Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş. 2.791.669

499 GVG Danışmanlık Ltd. Şti. 2.787.257 4 19 5.000.000

500 Işık Plastik San. Ve Dış Tic. Paz. A.Ş. 2.786.711 9 20 4.500.000
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1 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1094

2 World Medicine İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 449

3 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 366

4 Deva Holding A.Ş. 283

5 Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 154

6 Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 153

7 Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş. 132

8 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 128

9 Perfetti Van Melle Gıda San.Ve Tıc.A.Ş. 120

10 Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. 119

11 Vem İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 113

12 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 106

13 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 104

14 Hidromek Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. 104

15 Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. 103

16 Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 102

17 Argis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 100

18 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 87

19 Akcoat İleri Kimyasal Kaplama Malzemeleri San. Ve Tic. A.ş. 86

20 Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 80

21 Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. 78

22 Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Tic. A.Ş. 77

23 Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 77

24 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS Dış Tic. A.Ş.) 76

25 Bursalı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 75

26 Hektaş Ticaret Türk A.Ş. 72

27 Nobel İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş. 69

28 Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş 67

29 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 66

30 İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. 66

31 Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 65

32 Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş. 65

33 Aspilsan Enerji San. Ve Tic. A.Ş. 65

34 Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş 61

35 Organik Kimya San.ve Tic. A.Ş. 61

36 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 60

37 Bilim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 60

38 Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 60

39 Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 60

40 Unilever Sanayi Ve Ticaret Türk A.Ş. 59

41 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 59

42 TYH Uluslararası Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş. 59

43 Durmazlar Makine San. ve Tic. A.Ş. 57

44 Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. 56

45 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 55

46 Pharmactive İlaç San. ve Tic.A.Ş. 54

47 Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. ve Tic. A.Ş. 54

48 Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 53

49 Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 52

50 Kanat Boyacılık Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 52

51 Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 52

52 Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50

53 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 50

54 Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. 49

55 Toyotetsu Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş. 49

56 Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A. Ş. 47

57 Yüksel Tohum Tarım San. ve Tic. A.Ş. 46

58 TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) 45

59 Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. 45

60 Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. 45

61 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. 45

62 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 44

63 Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş 44

64 Metal Ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş. 44

65 Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş. 42

66 Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş 41

67 Socar Turkey Araştırma Geliştirme Ve İnovasyon A.Ş. 39

68 Farmatek İlaç San. ve Tic. A.Ş. 39

69 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 38

70 Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. 38

71 Norm Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş. 38

72 Coşkunöz Kalıp Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 37

73 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. 37

74 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 36

75 STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 35

76 Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 35

77 Estaş Eksantirik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 35

78 Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 35

79 Farplas Otomotiv A.Ş. 34

80 Sistem Teknik Endüstriyel Fırınları Ltd. Şti. 34

81 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 34

82 Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 33

83 Hema Endüstri A.Ş. 33

84 Luna Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. 33

85 Yıldız Pul Otomotiv Motor Parçaları Sanayi A.Ş. 33

86 Logo Yazılım San. ve Tic A.Ş. 32

87 Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş 32

88 Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 32

89 Ayd Otomotiv Endüstri San. Ve Tic. A. Ş. 32

90 Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş. 31

91 Yüksel Proje A.Ş. 31

92 Zahit Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. 31

93 Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş. 30

94 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. (Ravago Petrokimya Satış ve 
Pazarlama A.Ş.) 30

95 Korteks Mensucat San ve Tic A.Ş. 30

96 Bossa Ticaret Ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 30

97 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 30

98 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 29

99 Astor Enerji A. Ş. 29

100 Dener Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti. 29

101 Döhler Gıda Sanayi A.Ş. 29

102 Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 29

AR-GE MERKEZİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE SAYISINA GÖRE İLK 100
TOP 100 COMPANIES BY THE NUMBER OF PROJECTS CONDUCTED IN THE R&D CENTER
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2021 AR-GE 250 / R&D 250  
LİSTELER    LIST



 AR-GE MERKEZİNDE ÇALIŞAN KADIN 
PERSONEL SAYISINA GÖRE İLK 50

TOP 50 COMPANIES BY THE NUMBER OF FEMALE EMPLOYEES AT  
THE R&D CENTER

AR-GE MERKEZİNDE ÇALIŞAN YÜKSEK LİSANS 
VE DOKTORA PERSONEL SAYISINA GÖRE İLK 50

TOP 50 COMPANIES BY THE NUMBER OF UNDERGRADUATE AND  
POSTGRADUATE EMPLOYEES AT THE R&D CENTER

1 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1257

2 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 894

3 Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. 476

4 Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 353

5 Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş. 335

6 Deva Holding A.Ş. 221

7 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 214

8 Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. 202

9 Logo Yazılım San. ve Tic A.Ş. 181

10 Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. 151

11 TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) 144

12 Nobel İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş. 107

13 Netrd Bilgi Teknolojileri Ve Telekomünikasyon A.Ş. 104

14 Unilever Sanayi Ve Ticaret Türk A.Ş. 101

15 Doğuş Bilgi İşlem Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 98

16 MAN Türkiye A.Ş. 96

17 BSH (Bosch/Siemens) Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 96

18 Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 90

19 Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 83

20 Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. 81

21 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 80

22 STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 73

23 TYH Uluslararası Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş. 71

24 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 70

25 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 69

26 World Medicine İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 69

27 Yüksel Proje A.Ş. 67

28 Anamas Tarım Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. 67

29 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 66

30 Bilim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 61

31 Bursalı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 61

32 Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 60

33 Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 60

34 Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş 57

35 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 56

36 Metal Ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş. 56

37 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS Dış Ticaret A.Ş.) 55

38 Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizm. San. ve Dış Tic. A.Ş. 55

39 Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 55

40 Döhler Gıda Sanayi A.Ş. 54

41 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 52

42 Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 51

43 Testinium Teknoloji Yazılım A.ş. 48

44 Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. 44

45 Univera Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 43

46 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 43

47 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 42

48 Organik Kimya San.ve Tic. A.Ş. 42

49 Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. 42

50 OBASE Bilgisayar Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 42

1 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2152

2 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 1099

3 Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş. 609

4 Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 475

5 Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. 286

6 TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) 175

7 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 167

8 Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. 160

9 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS Dış Ticaret A.Ş.) 137

10 STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 105

11 Deva Holding A.Ş. 97

12 Tttech Auto Turkey Yazılım A.ş. 93

13 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 86

14 Logo Yazılım San. ve Tic A.Ş. 84

15 Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. 82

16 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 81

17 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 68

18 Netrd Bilgi Teknolojileri Ve Telekomünikasyon A.Ş. 65

19 MAN Türkiye A.Ş. 61

20 Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 61

21 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 58

22 Doğuş Bilgi İşlem Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 57

23 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 55

24 Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 46

25 Unilever Sanayi Ve Ticaret Türk A.Ş. 45

26 World Medicine İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 44

27 Yüksel Proje A.Ş. 44

28 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 43

29 Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. 43

30 Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 41

31 Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. 36

32 Adesso Turkey Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 36

33 Organik Kimya San.ve Tic. A.Ş. 32

34 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 32

35 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 30

36 Nobel İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş. 29

37 Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 27

38 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 26

39 Farplas Otomotiv A.Ş. 26

40 Bilim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 26

41 Profen İletişim Teknolojileri Ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 26

42 Hidromek Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. 25

43 Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. 25

44 Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 25

45 Durmazlar Makine San. ve Tic. A.Ş. 24

46 Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş. 24

47 Döhler Gıda Sanayi A.Ş. 24

48 Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. 23

49 Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 23

50 Sestek Ses ve İletişim Bilgisayar Tek. San. ve Tic. A.Ş. 23

51 İdea Teknoloji Çözümleri Bil.San. ve Tic. A.Ş. 23
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2021 AR-GE 250 / R&D 250  
LİSTELER    LIST

AR-GE MERKEZİNDE ALINAN TASARIM TESCİL SAYISINA GÖRE İLK 50
TOP 50 COMPANIES BY THE NUMBER OF DESIGN REGISTRATIONS  

OBTAINED IN THE R&D CENTER

AR-GE MERKEZİNDE ALINAN ULUSAL PATENT SAYISINA GÖRE İLK 50
TOP 50 COMPANIES BY THE NUMBER OF NATIONAL PATENTS OBTAINED 

IN THE R&D CENTER 

1 Bursalı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 742

2 Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 319

3 Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 191

4 Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 190

5 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 137

6 Kilim Mobilya A. Ş. 134

7 Çilek Mobilya A.Ş. 124

8 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. 109

9 Luna Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. 70

10 Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 70

11 Öztaş Sac Demir İnşaat Metal Mamulleri Makina San. ve Tic. A.Ş. 66

12 Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 57

13 Uğur Soğutma Makinaları San. Ve Tic. A.Ş. 49

14 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 39

15 Akcoat İleri Kimyasal Kaplama Malzemeleri San. Ve Tic. A.ş. 36

16 TYH Uluslararası Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş. 34

17 Technocast Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 34

18 Deva Holding A.Ş. 30

19 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 27

20 Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş. 24

21 Almaxtex Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yeşim Satış Mağazaları Ve 
Tekstil Fab. A.Ş.) 20

22 Sbs Bilimsel Bio Çözümler San. Ve Tic. A.ş. 19

23 Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. 18

24 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 17

25 K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş. 16

26 Baylan Ölçü Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. 15

27 Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14

28 Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. 13

29 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 13

30 Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 13

31 İmaş Makine Sanayi A.Ş. 11

32 İnan Makine San. Ve Tic. A.Ş. 11

33 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 10

34 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS Dış Ticaret A.Ş.) 8

35 Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 7

36 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. 6

37 Elfatek Elektronik Makine Ve Otomasyonu San. Ve Tic. Ltd. Şti. 6

38 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 6

39 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 5

40 Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. 5

41 Bossa Ticaret Ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 5

42 Zahit Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. 5

43 Turkuaz Seramik San. Ve Tic. A.Ş. 5

44 NG Kütahya Seramik Porselen ve Turizm A.Ş. 5

45 Akgün Bilgisayar Program Ve Hizmetleri San. Tic. A. Ş. 4

46 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4

47 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 4

48 Panasonic Life Solutions Türkiye 4

49 Al-Kor Makina Kalıp Sanayi Ve Ticaret A. Ş. 3

50 Norm Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3

51 Greiner Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 3

52 İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 3

53 Küçükler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 3

1 Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. 114

2 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 64

3 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 56

4 Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş 50

5 BSH (Bosch/Siemens) Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 49

6 Turaş Gaz Armatürleri San. ve Tic. A.Ş. 37

7 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 34

8 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 28

9 Multi Tohum Tarım San. Ve Tic. A.Ş. 24

10 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 21

11 Bosch San. ve Tic. A.Ş. 21

12 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 19

13 Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 17

14 Yüksel Tohum Tarım San. ve Tic. A.Ş. 17

15 Durmazlar Makine San. ve Tic. A.Ş. 16

16 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 16

17 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS Dış Ticaret A.Ş.) 15

18 Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. 14

19 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 13

20 United Genetics Turkey Tohum Fide Anonim Şirketi 13

21 Coşkunöz Kalıp Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11

22 Panasonic Life Solutions Türkiye 11

23 Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 9

24 MAN Türkiye A.Ş. 8

25 Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş. 7

26 Nurol Makine Ve Sanayi A.Ş. 7

27 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 7

28 Yılmaz Makine San. ve Tic. A.Ş. 7

29 Antalya Tarım Üretim Danışmanlık Ve Pazarlama A.Ş. 6

30 Doğuş Bilgi İşlem Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 5

31 Hema Endüstri A.Ş. 5

32 Volkan İtfaiye Araçları San. ve Tic. A.Ş. 5

33 Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 5

34 Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. 4

35 Toyotetsu Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş. 4

36 Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 4

37 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. 4

38 Anamas Tarım Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. 4

39 Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3

40 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 3

41 World Medicine İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 3

42 Estaş Eksantirik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3

43 Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 3

44 Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 3

45 Assan Hanıl Oto San.Ve Tic. A.Ş. 3

46 Savronik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 3

47 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 3

48 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 3

49 Pimsa Otomotiv A.Ş. 3

50 T.T.G. Uluslararası Telekomünikasyon İlt. Hiz. ve Elekt. Tic. Ltd. Şti. 3
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** Firmaların Türk Patent ve Marka Kurumu’na doğrudan ya da PCT ulusal faz başvurularının 2021 yılında tescil edilenleri 
ve Avrupa Patent Ofisi kanalı ile 2021 yılında Türkiye’de geçerli kılınan patentleri (validasyon) ile bitki ıslah ve tohumculuk 
firmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki tescillerinin toplamında oluşmaktadır.
** Consisting of the total of those that were applied by the companies directly to the Turkish Patent and Trademark 
Institution or registered PCT national phase applications in 2021 as well as the patents (validation) that were accepted as 
valid in Turkey in 2021 through the European Patent Office, and the registrations by the Ministry of Agriculture and Forestry 
of the plant breeding and seedling companies.
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AR-GE MERKEZİNDE ALINAN FAYDALI MODEL SAYISINA GÖRE İLK 50
TOP 50 COMPANIES BY THE NUMBER OF UTILITY MODELS 
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AR-GE MERKEZİNDE ALINAN MARKA SAYISINA GÖRE İLK 50
TOP 50 COMPANIES BY THE NUMBER OF BRANDS

OBTAINED IN THE R&D CENTER

1 Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. 40

2 Luna Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. 19

3 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 15

4 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13

5 Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 10

6 Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş. 8

7 Bursalı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 8

8 BSH (Bosch/Siemens) Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 7

9 Uğur Soğutma Makinaları San. Ve Tic. A.Ş. 7

10 Baylan Ölçü Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. 7

11 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 6

12 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 6

13 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 6

14 Öztaş Sac Demir İnşaat Metal Mamulleri Makina San.ve Tic. A.Ş. 6

15 Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. 4

16 Çilek Mobilya A.Ş. 4

17 Şahinkul Makina Ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. 4

18 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 3

19 Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3

20 Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. 3

21 Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 3

22 Panasonic Life Solutions Türkiye 3

23 Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. 3

24 Aymas Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. 3

25 Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 3

26 Kayhan Ertuğrul Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3

27 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 3

28 TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) 2

29 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS Dış Ticaret A.Ş.) 2

30 Estaş Eksantirik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2

31 Borçelik Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2

32 Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2

33 İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. 2

34 Pilenpak Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. 2

35 Gemak Gemi İnş. San. ve Tic. A.Ş. 2

36 Haksan Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 2

37 Ustaoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 2

38 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 1

39 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 1

40 Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş 1

41 Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Tic. A.Ş. 1

42 Sistem Teknik Endüstriyel Fırınları Ltd. Şti. 1

43 Hema Endüstri A.Ş. 1

44 Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1

45 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1

46 Havelsan Teknoloji Radar (HTR) San. ve Tic. A.Ş. 1

47 Norm Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1

48 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. 1

49 Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. 1

50 Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik San. ve Tic. A.Ş. 1

1 Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. 101

2 Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 93

3 Deva Holding A.Ş. 68

4 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 53

5 Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. 45

6 World Medicine İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 43

7 Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş. 34

8 Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 34

9 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 33

10 Nobel İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş. 29

11 Farmatek İlaç San. ve Tic. A.Ş. 27

12 Bursalı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 26

13 Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 23

14 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 23

15 Beybi Plastik Fabrikası San. A. Ş. 21

16 Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 19

17 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 18

18 Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 17

19 Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 17

20 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 16

21 Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş. 16

22 Akgün Bilgisayar Program Ve Hizmetleri San. Tic. A. Ş. 13

23 Çilek Mobilya A.Ş. 13

24 Alışan Lojistik A.Ş. / İSTANBUL 12

25 Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. 11

26 Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 10

27 Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 10

28 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 10

29 Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş. 10

30 Profen İletişim Teknolojileri Ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 9

31 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 9

32 Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. 9

33 Boyteks Teks.San.Tic.A.Ş. 9

34 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 8

35 Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 8

36 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. 8

37 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 7

38 Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7

39 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7

40 Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. 7

41 Universal Yazılım A.Ş. 7

42 Gübre Fabrikaları T. A.Ş. 7

43 Mikropor Makina San. Ve Tic. A. Ş. 7

44 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 7

45 İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. 6

46 Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. 6

47 Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6

48 Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. 6

49 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 6

50 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 6

2021 SIRA  
RANKING 
IN 2021

ŞİRKET
COMPANY

FAYDALI MODEL SAYISI  
NUMBER OF UTILITY 

MODELS

2021 SIRA  
RANKING 
IN 2021

ŞİRKET
COMPANY

ALINAN MARKA 
SAYISI / NUMBER OF 
BRANDS OBTAINED



1 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5810

2 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 4138

3 Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş. 1597

4 Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 1333

5 Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. 1216

6 TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) 913

7 Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. 759

8 Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. 708

9 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 641

10 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 626

11 Logo Yazılım San. ve Tic A.Ş. 524

12 MAN Türkiye A.Ş. 515

13 Netrd Bilgi Teknolojileri Ve Telekomünikasyon A.Ş. 385

14 Deva Holding A.Ş. 378

15 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS Dış Ticaret A.Ş.) 329

16 STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 319

17 Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 317

18 BSH (Bosch/Siemens) Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 300

19 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 298

20 Doğuş Bilgi İşlem Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 293

21 Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hiz. A.Ş. 222

22 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 220

23 Yüksel Proje A.Ş. 212

24 Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş 194

25 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 186

26 Hidromek Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. 183

27 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 181

28 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 176

29 Nobel İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş. 171

30 Astor Enerji A. Ş. 156

31 Vestel Savunma Sanayi A.Ş. 156

32 Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş 152

33 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 152

34 Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. 151

35 Farplas Otomotiv A.Ş. 146

36 Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 144

37 Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizm. San. ve Dış Tic. A.Ş. 143

38 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 142

39 Unilever Sanayi Ve Ticaret Türk A.Ş. 142

40 Univera Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 141

41 Adesso Turkey Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 141

42 Durmazlar Makine San. ve Tic. A.Ş. 139

43 Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. 137

44 Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 135

45 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 133

46 Savronik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 129

47 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 127

48 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 126

49 Testinium Teknoloji Yazılım A.ş. 125

50 Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve .Tic. A.Ş. 121

51 World Medicine İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 120

52 Akgün Bilgisayar Program Ve Hizmetleri San. Tic. A. Ş. 119

53 Assan Hanıl Oto San.Ve Tic. A.Ş. 118

54 Metal Ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş. 118

55 Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. 117

56 OBASE Bilgisayar Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 117

57 Bursalı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 117

58 Nurol Makine Ve Sanayi A.Ş. 114

59 Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. 112

60 Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 111

61 Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş 110

62 G Teknoloji Bilişim San. ve Tic. A.Ş. 108

63 Tttech Auto Turkey Yazılım A.ş. 106

64 Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 105

65 Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş. 105

66 Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. 102

67 Hema Endüstri A.Ş. 101

68 Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 100

69 Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 99

70 Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 99

71 Sestek Ses ve İletişim Bilgisayar Tek. San. ve Tic. A.Ş. 97

72 İdea Teknoloji Çözümleri Bil.San. ve Tic. A.Ş. 97

73 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 97

74 Luna Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. 96

75 TYH Uluslararası Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş. 95

76 Inavitas Enerji A.Ş. 92

77 Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 91

78 Bilim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 91

79 Mepsan Petrol Cih. San. Ve Tic. A.Ş. 91

80 Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A. Ş. 90

81 Coşkunöz Kalıp Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 88

82 Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 86

83 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. 86

84 Organik Kimya San.ve Tic. A.Ş. 86

85 Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. 86

86 Anamas Tarım Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. 86

87 Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 85

88 Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Tic. A.Ş. 84

89 Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 84

90 Ottonom Mühendislik Çözümleri Tasarım Otomasyon Dan. A.Ş. 84

91 DAIKIN Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. 83

92 Nero Endüstri Savunma Sanayi A.Ş. 83

93 Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.(TÜRASAŞ) 82

94 Toyotetsu Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş. 82

95 Profen İletişim Teknolojileri Ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 82

96 Vem İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 81

97 Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri A.Ş. 80

98 Estaş Eksantirik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 79

99 ZF Lemförder Aks Modülleri San. Ve Tic. A.Ş. 79

100 İsmini Açıklamak İstemiyor / Doesn’t Want to Share Name 79

AR-GE MERKEZİNDE İSTİHDAM SAYISINA GÖRE İLK 100
TOP 100 BY EMPLOYMENT IN THE R&D CENTER
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ARAŞTIRMA 
GELİŞTİRME 
AŞKINA
Ar-Ge 250, bu aşka tutulmuş olanların bilimsel
veriler ışığında onurlandırılmasıdır...

teşekkür ediyoruz.

Türkiye’de Ar-Ge’nin nabzını tutan tek kaynak olan Ar-Ge 250 
Araştırma Raporunun tüm destekçilerine

2 0 2 1



Ar-Ge ve yenilik fikirlerini, üretimin en önemli 
girdilerinden birisi haline getirerek teknoloji tabanlı 
girişimciliğin geliştirildiği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri bu 
noktada önemli bir role sahiptir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; 
girişimcileri, girişimci adaylarını, yatırımcıları, öğrencileri, 
akademisyenleri, araştırmacıları, sanayicileri ekosistemin 
tüm yararlanıcı ve kaynak sağlayıcılarını bir araya getirerek 
ihtiyaçlar doğrultusunda farklı uzmanlıkların iş birliği ile 
katma değerli çözümler geliştiriyor ve Ar-Ge faaliyetlerini 
doğrudan destekliyor.   

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde girişimcilerin iş fikrinden 
başlayarak bu fikirlerin ürüne ve oradan da ticarileşerek 
ekonomik değere gittiği yolda üretilen teknolojinin 
potansiyelini, kalitesini ve işlevselliğini artırmak için 
ihtiyaca göre değişen yoğunlukta olmak üzere kuluçka, 
gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinlikler, mentorluk, 
markalaşma, pazarlama ve yurt dışı pazarları hakkında 
ihtiyaç duyulan konularda danışmanlık hizmeti, fikri ve sınaî 
mülkiyet haklarını koruma gibi çok çeşitli destek hizmetleri 
sunuluyor. Bunların yanı sıra firmaların, laboratuvar-uzman 
desteği, teknoloji tabanlı firmalara 
yönelik prototip üretim atölyeleri gibi 
altyapı ihtiyaçları da temin ediliyor. 
Sağlanan bu desteklerin temel 
amacı, Ar-Ge konusunda farkındalık 
yaratılması, Ar-Ge ile birlikte iş birliği 
kültürünün yaygınlaştırılması ve 
gelişmiş ülkeler ile aramızdaki açığın 
daha hızlı kapatılmasıdır. Kamu 
destekleri girişimcilerin projelerini 
gerçekleştirmeleri için finansal kaynak 
imkânı sağlayarak girişimcilerin 
riskine ortak olurken, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri gerçekleşen 
proje çıktılarının ticarileştirilebilmesi 
için birçok katma değerli hizmet 
sunmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 
bağlı bulunduğu T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Şubat 2022 
verilerine göre, Türkiye’de ilan edilen 
bölge sayısı 92’ye ulaşmıştır. Bu 
bölgelerden 76 tanesi faaliyetlerini 
aktif olarak sürdürürken 16’sının alt 
yapı çalışmaları devam etmektedir. 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki 

Technoparks, where technology-based entrepreneurship is 
developed, play a key role at this point as places that transform 
R&D and innovative ideas into one of the most significant 
inputs of the production. Technoparks develop value-added 
solutions with the cooperation of various expertise in 
accordance with needs by bringing together entrepreneurs, 
entrepreneur candidates, investors, students, academics, 
researchers, industrialists, and all beneficiaries and resource 
providers of the ecosystem. They directly support R&D 
activities.

In Technoparks, various support services are provided 
to entrepreneurs in a path that starts from the business 
idea, continues with transforming these ideas into products 
and commercializes them to an economic value. In order 
to increase the potential, quality, and functionality of the 
produced technology; Technoparks provide value added 
services like incubation, infrastructure, training, mentoring, 
branding, marketing, intellectual property rights with varying 
intensity in accordance with needs. In addition to these 
services, infrastructural needs like laboratory-expert support 
and prototype production workshops for technology-based 

companies are also provided. The 
underlying aim for these services 
are raising awareness about R&D, 
spreading a cooperation culture with 
R&D, and closing the gap between our 
country with developed countries. 
While public utilities provide financial 
resources and opportunities to 
entrepreneurs and share their risks 
in order to realize their projects, 
Technoparks provide added-value 
services for the commercialization of 
project outputs.

According to February 2022 
data from the T.C. Ministry of 
Industry and Technology, which 
Technoparks are affiliated, the 
number of declared Technology 
Development Zones has reached 
92 in Turkey. While 76 of them 
started their activities, 16 of them 
have continued their construction 
activities. In these Technoparks, the 
total number of companies is 7.580 
and the total number of employees 
in these companies is 78.028 
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AR-GE VE YENİLİK EKOSİSTEMİ, 
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE 
GÜÇ KAZANIYOR

R&D AND INNOVATION ECOSYSTEM IS 
STRENGTHENING IN TECHNOPARKS

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, yeni fikirlerin 
nitelikli ürün olarak ortaya çıkmasını ya da hâlihazırda 
var olan ürün ve süreçlerin güçlendirilmesini destekleyen, 
ülkemizin geleceği açısından önemli bir konudur. Ar-Ge 
ve yenilik faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan özgün 
ürünler kalkınmanın en temel taşlarındandır. 

Research and Development activities are crucial 
subjects for our country’s future in terms of supporting 

the emergence of new ideas as qualified products or the 
strengthening of existing products and processes. 

Distinctive products which are emerged as a result of 
R&D and innovation activities are corner stones of the 

development.

2021 AR-GE 250 / R&D 250  
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği YKB
Association of Turkish Technology Parks Chairman

FARUK İNALTEKİN



toplam firma sayısı 7 bin 580’i, bu firmalardaki toplam 
istihdam sayısı ise 78 bin 028’i bulurken, yaratılan bu nitelikli 
istihdam da bölgelerin önemini ayrıca göstermektedir. 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren 1.592 firma 
akademisyenler tarafından kurulmuş veya akademisyenlerin 
ortağı olduğu firmalardır. Bu da akademik bilginin ekonomik 
değere dönme noktasında yine Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin rolünü göstermektedir. Şimdiye kadar biten proje 
sayısı 44 bin 476, üzerinde çalışılan proje sayısı ise 12 bin 385’e 
ulaşmıştır. 

Ekonomik olarak bakıldığı zaman; bölgelerde yürütülen 
proje çıktılarının ticarileşmesi neticesinde toplam satış tutarı 
149 milyar TL, toplam ihracat tutarı ise 6,9 milyar Dolar’dır. 
Bu rakamlar, yalnızca prototip ve lisans satış rakamlarını 
içermektedir. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin; patent 
tescil sayısı 1.414, süreci devam eden patent başvuru sayısı 3 
bin 076’dır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin bir parçası olan 
Teknoloji Transfer Ofisleri de (TTO) Ar-Ge faaliyetlerinin 
ticari değer kazanması için faaliyet gösteren etkili bir destek 
unsurudur. 

Türkiye’nin Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin tek ağı olan Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Derneği (TGBD) ise Türkiye’de yer 
alan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında 
bilgi ve deneyim paylaşımı için ortak bir 
platform olarak, Ar-Ge ekosistemindeki 
paydaşlarla iş birlikleri kurarak ekosistemin 
gelişimini desteklemektedir. Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri işletimi ve yönetimi 
konusunda standartları belirlemek, Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerinin performanslarını 
artırmak amaçlı kriterler geliştirmek, 
ülkemizde Ar-Ge yatırımı ve teknoloji 
politikalarının belirlenmesi ve uygulanması 
konusunda görüş ve öneriler paylaşmak ve 
teknoloji geliştirme bölgeleri arasında bilgi 
ve tecrübe aktarımını sağlamaktadır. TGBD; 
kamu, sanayi ve üniversiteler arasında iş 
birliğini güçlendirmek ve toplumun teknoloji 
konusunda duyarlılığını artırmaya yönelik 
çalışmalar da yapmakta, Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin gelişimini destekleyici toplantı, 
seminer ve çalıştaylar düzenleyerek üyelerini 
bilgilendirmekte, ulusal projelerde yer 
almaktadır. Türkiye’nin Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri ağını oluşturan Derneğimiz; Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerinin değişimi ve dönüşümü 
için sağladığı hizmetler, programlar ve 
eğitimler ile destek vermektedir.

Üstlendirdiğimiz rolün büyüklüğünün bilincinde olarak, iş 
birliklerinin gelişmesi, girişimcilerin küresel pazarlara açılması 
ve Türkiye’ye küresel rekabette büyümeyi getirecek her türlü 
katma değeri sağlamak üzere çalışmaya devam ederek Ar-Ge 
ve inovasyon faaliyetlerini destekleyeceğiz.

Ar-Ge 250 çalışması gibi sıralama çalışmaları rekabet 
ortamı yaratmanın ötesinde, katılımcılar ve ekosistem 
için ciddi bir motivasyon unsuru oluşturmaktadır. Türkiye 
Ar-Ge 250 Araştırması listesinde yer bulmuş firmalarımız 
başta olmak üzere Ar-Ge ve yenilikçiliğe önem veren tüm 
firmalarımıza başarılar diliyor, bu kıymetli çalışmada emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.

where the qualified employees in these zones demonstrate 
the significance of the Technoparks. 1.592 companies in 
Technoparks were established by academicians or have 
academician partners. This indicates that Technoparks have 
a crucial role in transforming academic knowledge into 
economic value. The number of completed projects so far has 
reached 44.476 and the number of projects worked on has 
reached 12.385.

When it is evaluated from an economic perspective, as a 
result of the commercialization of the project outputs that 
carried out in the zones, the total sales amount is 149 billion 
TL and the total export amount is 6.9 billion dollars. These 
numbers include only prototype and license sale numbers. 
Regarding Intellectual and Industrial Property Rights; the 
number of patent registrations is 1.414 and the number of patent 
applications in progress is 3.076. Technology Transfer Offices 
(TTO), which are parts of Technoparks, are also an effective 
support element for R&D activities to gain commercial value.

Association of Turkish Technology Parks, which is the only 
network of the Technoparks in Turkey, is a 
common platform that Technoparks in Turkey 
can share their knowledge and experience. 
Hence, it supports the development of the 
ecosystem by establishing cooperation 
with the partners in the R&D ecosystem. 
Association of Turkish Technology Parks 
determines standards of the operation 
and management of the Technoparks and 
develops criteria to increase the performance 
of Technoparks. It also serves as a platform 
where participants can share their opinions 
and suggestions on the determination and 
implementation of R&D investment and 
technology policies in Turkey. Association of 
Turkish Technology Parks has a great role in 
strengthening cooperation between the public, 
industry and universities and carrying out 
works to increase the awareness of society 
on technology. It works to strengthen the 
cooperation between the public, industry, and 
universities and to increase the awareness 
of the society on technology, informs its 
members via organizing meetings, seminars, 
and workshops that support the development 
of Technology Development Zones, and takes 
part in national projects. Our Association 
that constitutes the network of Technoparks 
provides services, programs and training that 

support change and transformation of the Technoparks. Being 
aware of the big role that we have assumed, we will continue 
to work to develop cooperation, open entrepreneurs to global 
markets, and provide all kinds of added value that will bring 
growth in the global competition to Turkey, and support R&D 
and innovation activities.

Ranking studies like the R&D 250 study, beyond creating a 
competitive environment, establish a serious motivation factor 
for the participants and the ecosystem.

I wish success to all our companies that attach importance 
to R&D and innovation and especially our companies that 
are included in the list of Turkey R&D 250 Research. I thank 
everyone who contributed to this valuable study.
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Teknopark İstanbul, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye’nin tek-
noloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile 
T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana 
ortaklığında kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Tek-
nopark İstanbul, başta derin teknoloji olmak üzere ulaştırma, 
enerji, ileri malzeme, savunma teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka 
alanlarında yüksek teknoloji geliştirmeleri için Ar-Ge çalışmaları ya-
pan 400’ü aşkın şirkete ev sahipliği yapmaktadır.

Teknopark İstanbul is a technology development zone established by the main 
partnership of the Presidency of the Republic of Türkiye Defense In-
dustry Agency and the Istanbul Chamber of Commerce, with the aim of 
contributing to Turkey’s technology development capacity by domestic 
and foreign entrepreneurs. Teknopark İstanbul is home to more than 

400 companies that conduct R&D studies for high technology developments in 
the fields of transportation, energy, advanced materials, defense technologies, 
cyber security and artificial intelligence, especially in deep technology.

TEKNOPARK İSTANBUL

400’Ü AŞKIN ŞİRKETİN EV SAHİBİ OWNERS OF MORE THAN 400 COMPANIES
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Teknopark İstanbul’un Yeni Ofislerinde
#yerinizialın 

Neler Sunuyor ?
Islak Hacimli - Çeker Ocaklı Laboratuvar Altyapısı
Elektronik - Montaj Atölyeleri 
Çok Amaçlı Salonlar
Konferans Salonları
Ortak Çalışma Alanları
Sosyal Alanlar
YYeme - İçme Alanları 

AKILLI
BİNA

GÜÇLÜ
EKOSİSTEM

ESNEK
TASARIM

•
•
•
•
•
•
••

65.000m2KAPALI
ALAN

Bilgi İçin
info@teknoparkistanbul.com.tr

 teknoparkistanbul

 
Yakında

Açılıyor!

Genel Müdürü / General manager: Bilal TOPÇU
Bölgedeki Toplam Firma Sayısı / Total Number of Firms in the Region:   405
Bölgedeki Toplam İstihdam Sayısı / Total Number of Employment in the Region:  7613
Bölgedeki Toplam Ar-Ge Personel İstihdam Sayısı / Total R&D Personnel Employment in the Region:  6625 
Bölgede Devam Eden Proje Sayısı / Number of Ongoing Projects in the Region:  859 
Web Sitesi / Website: www.teknoparkistanbul.com.tr
Teknoparkın Sosyal Medya Hesapları / Technopark’s Social Media Accounts:
www.twitter.com/teknopark_ist
www.instagram.com/teknoparkistanbul
https://tr.linkedin.com/company/teknoparkistanbul
www.facebook.com/teknoparkistanbul
www.youtube.com/c/TeknoparkIstanbulteknoparkistanbul
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARKI (DEPARK)

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Tınaztepe Yerleşkesindeki Tınaz-
tepe Teknoparkı ve 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesin-
deki Sağlık Teknoparkı ile küresel rekabet için fırsatlar sağla-
yan kurumumuz, gelişime açık yönü ile iş dünyasının gözdesi 
konumunda bulunmaktadır. Milli ve yerli teknoloji hamlesini 
destekleyen teknoparkımızın kabiliyeti ise 
üniversitemizin insan kaynaklarından güç al-
makta ve uluslararası başarılara zemin hazır-
lamaktadır. 

Türkiye’nin ilk sağlık temalı teknoparkı 
olarak kurulan DEPARK’ın mevcut ekosiste-
minde bulunan Dokuz Eylül Teknoloji Transfer 
Ofisi (DETTO) ile Bambu Hızlandırma ve Ön 
Kuluçka Merkezi de Start-Up’ların ve başarı 
öykülerinin çıkış noktasında bulunmaktadır. 

DEPARK’ta 2022 yılı itibari ile tıbbı cihaz-
lar, biyoteknoloji, biyomalzeme, nanoteknoloji, 
translasyonel tıp, yazılım, bilişim, IoT, otomo-
tiv, çevre ve enerji gibi birçok alanda faaliyet 
gösteren 120 firma bulunmaktadır. Bu işlet-
melerdeki istihdam sayısı 1310 iken; firmala-
rın toplam ciroları da 350 milyon TL civarında 
seyretmektedir. Buna ek olarak paydaşlarımı-
zın kent ekonomisine ihracat katkısı ise 2021 sonu itibariyle 10 
milyon doları aşmıştır.  

Üniversite Rektörlüğü tarafından DEPARK’ın üçüncü büyük 
yatırımı olacak Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Binası’nın 
inşaatına yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. Girişimcileri, iş 
dünyasının temsilcilerini ve bilim insanlarını, DEPARK’ın ayrı-
calıklarını yaşamaya ve üniversitemiz çatısı altında buluşmaya 
davet ediyoruz.

DEPARK, providing a dynamic environment for global competition with its 
two campuses at vibrant communities in Buca (IT and Software Techno-
park) and Balcova (Thematic Health Technopark in the 15 July Health and 
Art Campus), is in the heart of business world in Izmir with its openness 
to development. The ability of DEPARK, which supports international, na-

tional, and local technology trends, is powered by highly 
skillful human resources of Dokuz Eylül University, and 
pave the way for success in international level.

DEPARK which has the title as Turkey’s first 
health-themed technopark, is tightly connected with 
Dokuz Eylül Technology Transfer Office (DETTO) and 
houses the Bamboo Acceleration and Pre-Incubation 
Center. These facilities are part of the existing ecosys-
tem, and are at the starting points of many highly ca-
pable Start-Ups leading to brilliant success stories. As of 
2022, there are 120 companies in DEPARK operating in 
highly important fields such as medical devices, biotech-
nology, biomaterials, nanotechnology, translational me-
dicine, software, informatics, IoT, automotive, environ-
ment, and energy. Total number of employments in these 
enterprises is 1310 and total annual turnover is around 
21,4 million dollars. Contribution of our stakeholders to 
the local economy by additional export activities has ex-

ceeded 10 million dollars by the end of 2021. DEPARK is as being an integral 
part of the education valley, it contributes significantly to the spread of R&D 
and innovation culture.

Work on the development of the Gama R&D and Innovation Center Bu-
ilding, which will be DEPARK’s largest investment to date, has also been ini-
tiated by the University Rectorate. We invite entrepreneurs, representatives 
of the business world, and scientists to experience the unmatched privileges 
of DEPARK and meet under the roof of our university.

AR-GE VE İNOVASYON VADİSİ: 
DEPARK

R&D AND INNOVATION VALLEY: 
DEPARK

Bilimsel bilgiyi, Ar-Ge ve inovasyon ile buluşturan Dokuz 
Eylül Üniversitesi Teknopark’ı (DEPARK), fikirlerin 
ticarileşmesine ve teknoloji transferine önem veren bir 
kurumdur. 

Combining scientific knowledge with R&D and innovation, 
Dokuz Eylül University Technopark (DEPARK) is an 

establishment giving utmost importance to the 
commercialization of ideas and the technology transfer. 

DEÜ Rektörü / DEPARK A.Ş YKB
DEU Rector / DEPARK A.Ş Chairman 

of the Board

PROF. DR. NÜKHET HOTAR

Genel Müdürü / General manager: Prof. Dr. Özgür ÖZÇELİK
Bölgedeki Toplam Firma Sayısı / Total Number of Firms in the Region:   120
Bölgedeki Toplam İstihdam Sayısı / Total Number of Employment in the Region:  1310
Bölgedeki Toplam Ar-Ge Personel İstihdam Sayısı / Total R&D Personnel Employment in the Region:  1106 
Bölgede Devam Eden Proje Sayısı / Number of Ongoing Projects in the Region:   185 
Web Sitesi / Website: www.depark.com
Teknoparkın Sosyal Medya Hesapları / Technopark’s Social Media Accounts:
www.twitter.com/deparktgb 
www.instagram.com/deparktgb 
www.linkedin.com/company/deparktgb
www.facebook.com/deparktgb
www.youtube.com/dokuzeylultto
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TÜRKİYE’DE TEKNOPARK SAYISI 92’YE YÜKSELDİ 
THE NUMBER OF TEKNOPARKS IN TURKEY HAS INCREASED TO 92
Teknoparklar 2001 yılında yayınlanan 4691 sayılı kanun ile faaliyetlerine başlamış ve 
Şubat 2022 tarihi itibariyle Türkiye’nin 57 ilinde sayıları 92’ye yükselmiş durumda.

Technoparks started their activities with Law No. 4691 which was enacted in 2001. In 
February 2022, the number of technoparks reached 92 in 57 di� erent cities.

TEKNOPARKLAR NE YAPAR? / WHAT DO TECHNOPARKS DO?
• Bilgi üretmek / Produce knowledge

• Üretilen bilginin ticarileşmesi / Commercialization of knowledge that produced
• Üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi / 

    Improve product quality and standards in production technics
• Verimliliği artırmak / Increase productivity

• Üretim maliyetlerini düşürmek / Decrease the cost of production
• Yenilikleri geliştirmek / Develop innovations

• KOBİ’lerin teknoloji ile uyumunu sağlamak / Ensure that SMEs are compatible with the technology
• Araştırmacılar iş imkanı sağlamak / Provide job opportunities for researchers

• İleri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermaye girişini hızlandırmak / 
    Accelerate the entering process of foreign capital who are willing to invest in high technology

• Rekabet gücünün artırılması / Increase competitive capacity

TÜRKİYE’DE 
TEKNOPARK SAYISI

NUMBER OF TECHNOPARKS 
IN THE TURKEY

92

57

TEKNOPARK BULUNAN 
İL SAYISI 

NUMBER OF CITIES THAT 
HAVE TECHNOPARKS

TEKNOPARKLARDA BULUNAN FİRMA SAYISI 
NUMBER OF COMPANIES 
IN TECHNOPARKS

7.580
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Türkiye’de 92 Teknopark’ın 76’sı faaliyette, 16’sının ise altyapısı devam ediyor. 

While 76 of the 92 Technoparks in Turkey 
are actively operate, the infrastructure of 16 

is still in progress.
2001 yılında mevzuata uygun Teknopark sayısı 2 iken 2022 Şubat 

ayı itibarıyla Teknopark sayısı 76’ya yükselmiştir.
While the number of Technoparks in compliance with the 

legislation was 2 in 2001, the number of Technoparks increased to 
76 as of February 2022.

YABANCI 
ORTAKLI FİRMA 
SAYISI
NUMBER OF 
COMPANIES THAT HAVE 
FOREIGN PARTNERS 289

KULUÇKA 
FİRMA SAYISI

NUMBER OF 
INCUBATION 

FIRMS

1.899

AKADEMİSYEN 
ORTAKLI FİRMA SAYISI
NUMBER OF COMPANIES 
THAT HAVE ACADEMICIAN 
PARTNERS

1.592

TEKNOPARKLAR’DA TOPLAM 
PERSONEL SAYISI 78.028 KİŞİ

TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES IN THE 
TECHNOPARKS 78.028 EMPLOYEE

Ar-Ge / R&D 64.463 kişi / employee
Tasarım / Design 1.099 kişi / employee
Destek / Support 5.253 kişi / employee
Kapsam Dışı / Out Of Scope 7.215 kişi / employee

TEKNOPARKLARDA 
DEVAM EDEN PROJE SAYISI
ONGOING PROJECT NUMBER IN 

THE TECHNOPARKS

TAMAMLANAN PROJE SAYISI
COMPLETED PROJECTS NUMBER

12.385

44.476
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MysoftCRM, firmalarda satış takibi, müşteri talep yönetimi, teknik 
servis yönetimi, proje yönetimi, pazarlama ve sosyal medya yönetimi 
için etkin olarak kullanılan web tabanlı bir yazılımdır. İster bulut 
üzerinden ister sunucularınıza kurarak kullanabileceğiniz Mysoft 
CRM ve Mobil Uygulamalarımız (IOS ve Android) sayesinde web de 
kullandığınız hemen hemen her özelliği mobil uygulama 
üzerinden de kullanabilmektesiniz. Uygulama özelleştirme 
ve entegrasyon kabiliyeti ile firmaların kendi ihtiyacına 
göre ekranlar, süreçler ve raporlar özelleştirilebilmektedir. 
Oldukça kolay kullanıma sahip olan arayüzü firma 
taleplerine göre uyarlanabilir. Entegrasyon tarafında ERP, 
Muhasebe Programları, IP Santraller, Web Formlar, Office 
365 gibi bir çok yapı ile karşılıklı veri alış verişi sağlanmaktadır. Bu 
şekilde farklı kaynaklardan gelen veriler tek bir platformda toplanarak 
raporlamalar ve süreçler bu datalar üzerinden tasarlanabilir. 

MysoftCRM is a web-based software that is effectively used for 
sales tracking, customer demand management, technical service 
management, project management, marketing and social media 
management in companies.With Mysoft CRM and our Mobile 
Applications (IOS and Android), which you can use either on the cloud 

or by installing them on your servers, you can use 
almost every feature you use on the web, also on the 
mobile application. With the system customization 
and integration capability, screens, processes and 
reports can be customized according to the needs of 
the companies. Its interface, which is very easy to 
use, can be adapted according to company demands.

On the integration side, mutual data exchange is provided with many 
structures such as ERP, Accounting Programs, IP Switchboards, Web 
Forms, Office 365.

00

TEKNOPARKLARDAN 
ÇIKAN 10 PROJE

10 PROJECTS CREATED AT 
THE TECHNOPARKS

Pandemi sürecinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 
yılının ardından 2021 yılı da çoğu çevreler için pek parlak 
geçmedi. Ar-Ge ve yenilikçi fikirleri, üretimin en önemli 
girdilerinden birisi haline getirerek teknoloji tabanlı 
girişimciliğin geliştirildiği teknoparklarda ise önemli 
çalışmaların altına imza atıldı. Farklı alanlarda buluşların 
ardı ardına geldiği teknoparklardan çıkan işte 10 proje…

Following 2020, when the pandemic process had significantly 
affected the entire world, 2021 was not a bright year for most 

circles. However, important works were conducted at 
technoparks where technology-based entrepreneurship is 

developed, by turning R&D and innovative ideas into one of the 
most important inputs for production. Here are the 10 projects 
created at the technoparks where inventions in different fields 

come one after another…

2021 AR-GE 250 / R&D 250  
TEKNOPARKLAR    TECNOPARKS

Teknopark Adı / Technopark Name: Tokat Teknopark A.Ş. / Tokat Teknopark A.Ş.
Firma Adı / Company Name: Mysoft Dijital Dönüşüm A.Ş.

Proje Adı / Project Name: MysoftCRM / MysoftCRM

Projemiz çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, 
gelişimsel problemler, dil ve konuşma problemleri, duygusal 
ve davranışsal problemler gibi alanlarda yüksek frekanslı ses 
modülasyonu yoluyla kalıcı iyileşmeler sağlamaya yönelik 
çeşitli cihazlar ve uygulamalar geliştirilmesi üzerinedir. Bu 
amaçla üç farklı cihaz ve destekleyici yazılımlar geliştirilmiştir. 
Türkiye’de 90’dan fazla uygulama merkezinde pek çok 
psikolog ve doktor tarafından uygulamalar kullanılmakta ve 
mükemmel sonuçlar alınmaktadır.

Our project aims to develop various devices and 
applications that provide relatively permanent improvements 
in attention deficit, learning disabilities, developmental 
problems, language and speech problems, and emotional 
and behavioral problems in children through high-frequency 
sound modulation. For this purpose, we have developed three 
different devices and supporting software. Many psychologists 
and medical doctors usually use those applications in more 
than 90 practice centers in Turkey, and excellent results are 
obtained.

Teknopark Adı / Technopark Name: Afyon Kocatepe Üniversitesi Zafer Teknopark 
Firma Adı / Company Name: 3D Zeka Yetenek Ar-Ge Yazılım Danışmanlık Tic. San. Ltd. Şti. 

Proje Adı / Project Name: Çocuklarda Bilişsel Performansı Artırmak İçin Yazılım ve Ürün Geliştirme / Software and Product 
Development to Improve Cognitive Performance in Children

50



“Serin İkim Tahıllarında Klasik ve Modern 
Islah Yöntemleri Kullanılarak Açılan Materyal, Hat 
ve Çeşit Geliştirme isimli projemiz”; arpa, yulaf, 
ekmeklik buğday ve makarnalık buğdayda genetik 
kaynaklarımız, çalışılan stres koşullarına göre seçilen 
hatlar ve ön ıslah çalışmaları (moleküler markör 
yardımıyla seleksiyon) neticelerinde hedeflenen 
özellikler bakımından öne çıkan genotiplerde çeşitli 
ıslah yöntemleri kullanarak yarı yol ıslah materyali, 
hat ve çeşitlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Our project was named as “Breeding Material, 
Line and Variety Development using Classical 
and Modern Breeding Methods in Cool Season 
Cereals”. It was aimed to develop halfway breeding 
materials, lines and varieties in barley, oat and, 
bread and durum wheat by using various breeding 
methods. Genetic resources, genotypes tolerant stress 
conditions and the promising genotypes with desired 
traits as a result of pre-breeding studies (marker 
assisted selection) have been used as plant materials.

Teknopark Adı / Technopark Name: Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi / 
Firma Adı / Company Name: ZD Tohum Ar-Ge ve Danışmanlık / ZD Seeds R&D

Proje Adı / Project Name: Serin İkim Tahıllarında Klasik ve Modern Islah Yöntemleri Kullanılarak Açılan Materyal, Hat ve 
Çeşit Geliştirme / Breeding Material, Line and Variety Development using Classical and Modern Breeding Methods in Cool 

Season Cereals

Proje, birden çok bulut tabanlı İnternet TV uygulamasıyla 
birlikte çalışabilen çok katmanlı bir bulut yönetim platformu 
üzerinde uygulanan “360 Derece Entegrasyon Katmanı” adlı yeni 
bir konsept geliştirmeyi amaçlıyor. Tüm üçüncü şahıs ürünlerle 
entegrasyon için yazılım ve bütünleştirme ara 
yüzleri ve kullanıcılar için görsel ara yüzlerini 
merkezileştiriyor. TV dağıtım alanındaki iş 
ihtiyaçları ancak bazı işlev ve verilerin bulutta, bir 
kısmının ise yerel veri merkezlerinde barındırıldığı 
hibrit yapılarla karşılanabilir. Bu durum, piyasaya 
sürme süresi ve operasyonel verimlilik için önemli 
tehditler olarak kabul edilen entegrasyon sorunları ve birlikte 
çalışabilirlik sorunları ortaya koymaktadır. Önerilen Bulut 
Yönetim Sistemi, bu sorunları ele alıyor ve kullanıcı deneyimini 
iyileştirmeyi sağlayan bir mimari ortaya koyuyor.

E-Ticarette Yeni Nesil B2B&B2C Online Biletleme projemiz ile web 
ortamında uçak bileti satışı yapacak olan firmamızın B2B üzerinden 
acentelerin, B2C üzerinden son kullanıcıların ihtiyaç duydukları 
üyelik yönetimi, acente yönetimi, finans yönetimi, fatura yönetimi, 
yurt dışı ve yurt içi uçak tedarikçi yönetimi, bilet rezervasyonu, satışı, 
iade işlemleri, değişiklik işlemleri, grup bilet işlemleri, çağrı merkezi 
yönetimi, raporlamaları, bildirim yönetimi ve müşteri ve kurumsal 
müşteri yönetim sistemleri kurulacaktır. Teknolojik gelişmelerin her 
geçen gün online alışverişte uçak bileti işlemlerini pratikleştirdiği ve 
yaygınlaştırdığı günümüzde; doğru teknolojilerle alanında uzman 
Türk yazılım geliştiricilerin emeği ile projemiz hayata geçirilecektir. 
Tamamen milli yazılımla dünya 
pazarında sektörel bazda uluslararası 
havayolu firmalarının bilet işlemlerini 
yapabilen ve çoklu dil seçeneklerinin 
sisteme entegre edildiği küresel bir B2B 
ve B2C bilet işlemleri sistemi kurmayı 
hedefliyoruz.

Project aims to develop  a new concept, namely “360 Degrees 
Integration Gateway” which is applied in a multi-layer cloud 
management platform that is interoperable with multiple cloud based 
Internet TV applications. The Integration Gateway exposes machine-

to-machine interfaces for all external parties and 
hosts graphical user interfaces for machine-to-human 
interaction. Business needs in TV delivery domain can 
only be met by hybrid structures in which some of the 
functions and data are hosted in the cloud, and some of 
them are hosted in local data centers. This introduces 
the challenge of integration issues and interoperability 

problems which are considered as important threats for time to 
market and operational efficiency. The proposed Cloud Management 
System addresses those issues and has an architecture to enable 
implementation of solutions to improve user experience.

“With our New Generation B2B&B2C Online Ticketing project 
in E-Commerce; Membership management, agency management, 
finance management, invoice management, international and 
domestic aircraft supplier management, ticket reservation, sales, 
return transactions, change transactions, group ticketing required 
by agencies via B2B and end users via B2C. operations, call center 
management, reporting, notification management and customer and 
corporate customer management systems will be established.

In today’s world, where technological developments make flight 
ticket transactions practical and widespread in online shopping day 
by day; With the right technologies, our project will be implemented 

with the effort of Turkish software developers who are 
experts in their fields. We aim to establish a global B2B 
and B2C ticket processing system, which can process 
tickets of international airline companies on a sectoral 
basis in the world market with completely national 
software and in which multiple language options are 
integrated into the system.

Teknopark Adı / Technopark Name: Kastamonu Teknokent 
Firma Adı / Company Name: Saattek Yazılım Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. (SAAT Teknoloji) 
Proje Adı / Project Name: 360 Derece Entegrasyon Katmanı / 360 Degree Integration Layer

Teknopark Adı / Technopark Name: Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Firma Adı / Company Name: Roof Stacks Yazılım A.Ş.

Proje Adı / Project Name: Yeni Nesil B2B&B2C Online Biletleme / New Generation B2B&B2C Online Ticketing
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TEKNOPARKLAR    TECNOPARKS

Pet hastalarda operasyonlar sonrası iyileşme süreci oldukça 
problemlidir. Post operatif süreç; hastada strese sebep olmadan 
doğru ve etkin yönetilemez ise hasta sağlığına kavuşamaz ya 
da bu süreci normalden daha uzun ve oldukça sıkıntılı şekilde 
atlatır. 

Veteriner hekimleri tarafından; Pet hastalarda, post operatif 
sürecin yönetilmesinde çok farklı yöntem ve ürünler halen 
kullanılmaktadır. Başta Elizabet Yakalığı ve Simitler olmak 
üzere, Bandajlar, Pansuman Dikişleri, Acı Spreyler, Sedatifler, 
Ağız Bağlama Aparatları, Dar Kafesler, Pamuklu Kumaştan 
imal edilmiş Ameliyat sonrası pijamalar/elbiseler  vb. 
yöntemler ile bu süreç bir şekilde yönetilmeye çalışılmaktadır. 
Ancak, bu yöntemlerin her birisinin kendi içinde yarattığı 
sorunlar ve olumsuzluklar mevcuttur. 
Öyle ki, operasyonun fiziki ve 
psikolojik travması altında bulunan 
hasta, bir de operasyon sonrası yaşam 
konforunu kaybetmenin stresi ile karşı 
karşıya kalır. Yapılan araştırmalarda, 
metabolizmadan salgılanan seratoninin 
yara iyileşmesine doğrudan katkısının 
olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 
Bununla birlikte; stres altındaki hastada 
yara iyileşmesinin uzamasının yanı 
sıra depresyon ve anksiyete gibi kalıcı olabilecek sorunlar da 
ortaya çıkmaktadır. Bu önemli sorun için, Veteriner Hekimlik 
mesleğinde ciddi bir arayış ve ihtiyaç vardı. 

Bizler Niğde Teknopark bünyesinde bulunan Ar-Ge 
laboratuvarımızda WinPet Yara Koruyucu Korse’yi geliştirerek 
bu mesleki ve evrensel soruna çözüm ürettik. Öncelikle, 
Nanoteknolojik Teknik Kumaş olan WinTex’i geliştirdik. 
WinTex kumaşından, Elbise şeklinde tasarlanmış giydirilebilen 
bir bandaj olan WinPet Yara Koruyucu Korse’yi imal ettik. 
WinPet Yara Koruyucu Korse hastanın yaraya ulaşmasını fiziki 
olarak önleyen medikal bir ürün olmasının yanı sıra, yaraya 
dışarıdan gelebilecek bütün bulaşmalar ve fiziki etkilere karşı 

Projemiz TÜBİTAK 1512 BİGG kapsamında desteklenmiş 
olup, doğal çam reçinesi ürünü olan doğal kolofanın modifiye 
edilerek farklı sektörlerde kullanımına uygun hammaddeler 
geliştirmekteyiz (boya, vernik, yapıştırıcı 
vs..). Projemizde çam reçinesini distile ederek 
kolofan üretmekteyiz. Üretilen kolofan, şeker 
küspesinden biyoetanol üreten fabrikalarda atık 
olarak elde edilen fuzel yağının fraksiyonlanması 
ile elde edilen i-amil alkol ile modifiye 
edilmektedir.  Proje kapsamında geliştirilen 
modifiye kolofan ürünler, epoksi reçine 
sertleştiricisi üretiminde değerlendirilecektir.

The recovery process after operations in pet patients is quite 
problematic.; If the post-operative process cannot be managed 
correctly and effectively without causing stress in the pet patient, 
the pet patient cannot regain its health or it will get through this 
process longer than normal and in a troubled way.

Many different methods and products are still used in the 
post-operative process of pet patients by veterinarians. Especially 
primitive methods like Elizabeth Collar and, Bandages, Dressing 
Sutures, Painful Sprays, Sedatives, Mouth Fasteners, Narrow Cages, 
Post-operative pajamas/dresses made of cotton fabric, etc are used 
to overcome this hard process. However, each of these methods has 
its own problems and negativity. The pet patient generally has the 
physical and psychological trauma of the operation. In addition to 

this, the pet patients also have the stress of 
losing the comfort of life after the operation. 
Studies have scientifically proven that 
serotonin secreted from metabolism has 
a direct contribution to wound healing.  
Besides, The prolongation of wound healing 
of pet patients causes permanent problems 
such as depression and anxiety. Because 
of that, there was a serious search and 
need in the veterinary profession. We have 
developed the WinPet Wound Protective 

Corset in our R&D Laboratory within the Niğde Technopark and 
came out with a solution to the universal problem of the veterinary 
professional.  Firstly,we developed WinTex, a Nanotechnological 
Technical Fabric and then we created the WinPet Wound Protection 
Corset, which is a wearable bandage designed as a Dress, from 
WinTex fabric. As a medical product that physically prevents the 
patient from reaching the wound, the WinPet Wound Protective 
Corset also acts as a strong barrier against all contamination and 
physical effects that may come externally. The technical feautures 
of WinTex fabric creates the solution for the pet patients suffering.  
The WinTex is not rejected by metabolism. It is accepted as a second 
synthetic skin or scab. For this reason, it can be used safely even 

Our project has been supported by TÜBİTAK 1512 BİGG, 
and we are developing raw materials suitable for use in 
different sectors (paint, varnish, adhesive, etc.) by modifying 

natural rosin, a natural pine resin product. In 
project, rosin is produced from natural resin 
via natural resin distilation process. Rosin 
is modified with i-amyl alcohol, which is 
obtained by fractionating the fusel oil obtained 
as waste in factories producing alcohol 
from sugar pulp. Modified products will be 
evaluated in the production of epoxy resin 
hardener within the scope of the project.

Teknopark Adı / Technopark Name: Niğde Teknopark A.Ş.
Firma Adı / Company Name: WinPet Medikal Ltd. Sti.

Proje Adı / Project Name: WinPet Yara Koruyucu Korsenin Kumaşı olan WinTex’in Teknik Özelliklerinin Geliştirilmesi / 
Developing the Technical Features of WinTex, the Fabric of the WinPet Wound Protective Corset

Teknopark Adı / Technopark Name: Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Firma Adı / Company Name: Yeşilpolimer Kimya Sanayi ve Ticaret San ve Tic. Ltd. Şti. 

Proje Adı / Project Name: Çam Reçinesinden Fuzel Yağı Modifikasyonu ile Biyopolimer Üretimi / Biopolymer Production by 
Modification of Fuzel Oil from Pine Resin
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Enfori Mühendislik, maden ocaklarında 
kullanılan akülü lokomotiflerin yüksek güçlü 
elektrik motorları için kontrol ve enerji yönetim 
sistemleri/üniteleri tasarlamaktadır. Yapılan 
ürünler, birçok elektrikli araç platformlarında 
da kullanılacak şekilde, çeşitli tür ve güçlerdeki 
elektrik motorlarının kontrolünü de sağlayabilecek 
esnek/modüler yapıda tasarlanmaktadır. Ayrıca, 
tasarlanan sistem tarafından alınan verilerine göre 
elektrikli araçlar için otonom sürüş algoritmaları 
geliştirmektedir.

Hydra Prostat Real-Time PCR Tanı Kiti, prostat 
kanseri şüphesi olan hastalarda biyopsi örneği yerine 
idrar örneğinden tanı belirlemek için kullanılır. PCA3 
genindeki değişimlerini Kantitatif Real Time PCR 
(qPCR) yöntemi ile tespit ederek hedef gen için hasta 
birey taraması yapılmaktadır.

Siparişe dayalı bu Ar-Ge projesinde, “müşteri talepleri 
doğrultusunda prototip geliştirilmesi ve tedarikinin 
yapılmasıdır” biçiminde tanımlanmıştır. Proje kapsamında, 
deniz içerisinde yüzer durumda operasyonel ihtiyaçları 
karşılayacak bir kablosuz fünye test ve ateşleme sistemi 
geliştirilecektir. Kara platformları arasında veya karadan 
denize, denizden kara platformlarına RF haberleşme 
sistemleri ile haberleşme amaçlı başarılı sistemler hali 
hazırda mevcuttur. Su altı haberleşme amaçlı ultrasonik 
haberleşme sistemleri de bulunmaktadır. Çalışma 
kapsamında deniz seviyesi 3 koşullarına kadar çalışması 
beklenen bir kablosuz fünye test ve ateşleme sisteminin 
tasarımı ve müşteriye teslimi yapılacaktır. 

Projenin yenilikçi yönü ya da bir Ar-Ge çalışmasına 
konu edilme gerekçesi; deniz yüzeyindeki yansımaya 
neden dalgalar ve tuzlu su gibi bozucu etkilerin 
üstesinden gelecek bir sistem tasarımıdır. Çalışma 
konusu sistem, alıcı ve verici antenin ufki görüş 
“Line Of Sight”(LOS) ve ufki görüş dışında “Non 
Line Of Sight” (NLOS) ve yüzer pozisyonda 
veri iletişimi sağlaması gerekmektedir. 
Çalışma; çevre koşullarına uygun ürün 
kılıfı, bulunduğu ortamda haberleşmeyi 
sağlayacak uygun frekans ve çıkış gücüne sahip 
RF  haberleşme modülü, gerekli propagasyonu 
sağlayacak anten çiftinin tasarımı ve saha testlerini 
içerecektir.

Enfori Engineering Co. designs control 
and energy management systems (units) for 
high-power electric motors of battery-powered 
locomotives used in mines. The products are 
designed in a flexible (modular) structure that 
can also provide control of electric motors of 
various types and powers, to be used in many 
electric vehicle platforms. It also develops 
autonomous driving algorithms for electric 
vehicles according to the data received by the 
designed system.

Hydra Prostate Real-Time PCR Diagnostic Kit 
is used to determine diagnosis from urine sample 
instead of biopsy sample in patients with suspected 
prostate cancer. By detecting the changes in the PCA3 
gene with the Quantitative Real Time PCR (qPCR) 
method, the patient is screened for the target gene.

In this order-based R&D project, it is defined as 
“prototype development and supply in line with customer 
demands”. Within the scope of the project, a wireless 
detonator test and firing system will be developed to meet 
operational needs while floating in the sea. Successful 
systems for communication between land platforms 
or from land to sea, from sea to land platforms with RF 
communication systems are already available. There are 
also ultrasonic communication systems for underwater 
communication. Within the scope of the study, a wireless 
detonator test and ignition system, which is expected to 
operate up to sea level 3 conditions, will be designed and 
delivered to the customer.

The innovative aspect of the project or the reason for 
being the subject of an R&D study; It is a system design 
that will overcome disruptive effects such as waves and 

salt water that cause reflection on the sea surface. The 
subject system, receiver and transmitting antennas 

should provide data communication in the horizontal 
position “Line Of Sight” (LOS), and “Non Line Of 
Sight” (NLOS) outside the horizon view and in 
floating position. Study; The product cover suitable 

for environmental conditions, RF communication 
module with the appropriate frequency and output 
power to enable communication in the environment, the 
design of the antenna pair that will provide the necessary 
propagation and field tests will be included.

Teknopark Adı / Technopark Name: Zonguldak Teknopark 
Firma Adı / Company Name: Enfori Müh. San. Tic. Ltd. Şti. 

Proje Adı / Project Name: Elektrik Motorları İçin Motor Kontrol ve Enerji Yönetim Sistemi / Motor Control and Energy 
Management System for Electric Motors

Teknopark Adı / Technopark Name: Van Teknokent 
Firma Adı / Company Name: Oğuzhan Aydinözü Hydra Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme

Proje Adı /Project Name: Real Time PCR Tabanlı Prostat Kanser Tanı Kiti / Real Time PCR Based Prostate Cancer Diagnostic Kit

Teknopark Adı / Technopark Name: Balıkesir Teknokent
Firma Adı / Company Name: KZ Mekatronik 

Proje Adı / Project Name: USAS Projesi
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Teknolojinin Ar-Ge’sine yönelik gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımıza 
her geçen gün yenilerini eklediğimiz ulusal Ar-Ge çalışmalarımızın 
yanında, uluslararası Ar-Ge faaliyetleri ile de küresel havacılık ekosis-
temine güç katmayı sürdürüyoruz. Dünyadaki teknolojik ve bilimsel 
yenilikleri kullanan araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması 
amacıyla kurulmuş olan teknoloji merkezlerimiz ile 
etkin çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 
2021 yılında ürün geliştirme, araştırma ve teknoloji 
geliştirme projeleri olmak üzere 104 Ar-Ge projesi ger-
çekleştirdik. 

Yıllık ciromuzun yüzde 35,50’sini Ar-Ge yatırım-
larına tahsis ederek ülkemizin ihtiyaç duyduğu ha-
vacılık ve uzay alanındaki kritik teknolojilerin Ar-Ge 
çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Üni-
versite-Sanayi iş birliğine verdiğimiz yüksek önem 
kapsamında 63 üniversite ile Ar-Ge konularında sa-
hip olduğumuz protokol çerçevesinde savunma sana-
yii, havacılık ve uzay alanlarında sürdürülebilir insan 
kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 46 farklı üniversite ile 
Ar-Ge iş birliği projeleri kurguladığımız şirketimizde, 
Lift-Up adıyla sürdürdüğümüz “Sanayii Odaklı Lisans 
Bitirme Projeleri” programı kapsamında, 44 farklı 
üniversiteyle 244 adet LIFT-UP Projesine imza attık. 

Ulusal Ar-Ge çalışmaları yanında uluslararası Ar-Ge faaliyetlerini de 
aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda Avrupa Birliği projeleri başta ol-
mak üzere birçok projeyi yürüttük. Ulusal ve uluslararası alanda patent 
ve faydalı ürün geliştirme çalışmalarımızı hızla sürdüren şirketimiz, 
2021 yılında 51 ulusal patent başvurusu, 33 uluslararası patent başvuru-
su, 22 faydalı model başvurusu gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin havacılık ve uzay geleceğine azami katkı sağlayan şir-
ket olarak, savunma ve havacılık sanayiinin geleceğini şekillendirecek 
teknolojik gelişmeleri Teknoloji Yol Haritası ile yakından takip ediyoruz. 
Bu doğrultuda otomasyon ve dijitalleştirme teknolojileri, yeni malzeme-
ler, alternatif enerji kaynakları, yapay zeka, veri analitiği ve Endüstri 4.0 
teknolojileri ile ilgili çalışmalar yürütmeye ve bağımsız savunma sana-
yimize toplam 12 bini aşkın çalışma arkadaşımız ile katkı sağlıyoruz.

Investing to R&D of technology, both in national and internati-
onal side Turkish Aerospace continues to empower the future 
of global aerospace industry. We carry out effective works with 
our technology centers, which were established for the purpose 
of conducting R&D projects using technological and scientific 

innovations in the world. In this context, we 
have developed 104 R&D projects in line with 
product development, research and technology 
development in 2021. 

By allocating 35.50% of our annual turnover 
to R&D investments, we continue to carry out 
R&D studies of critical technologies in the field 
of aerospace industry. Within the scope of the 
high importance we have developed Univer-
sity-Industry cooperation, our efforts has been 
continuing to develop sustainable human re-
sources for defense and aeorpace industries. In 
our company, where we built R&D cooperation 
projects with 46 different universities last year, 
we have signed 244 “Industry Oriented Underg-
raduate Graduation Projects”, which we conti-
nue under the name Lift-Up,.with 44 different 
universities.

Further to our national R&D studies, we also continue in-
ternational R&D activities as well. We have carried out many 
projects, especially European Union projects and  continued 
our national and international licence and utility model deve-
lopment studies. In this context, we have progressed 51 national 
licence, 33 international licence and 22 utility model applicati-
ons in 2021.

As empowering the future of national defence industry, we 
follow the technological developments with the Technology 
Roadmap. In this context, we contribute to our independent de-
fense industry with a more than 12.000 colleagues, with condu-
cting studies on automation and digitization technologies, new 
materials, alternative energy sources, artificial intelligence, data 
analytics and Industry 4.0 technologies.

TUSAŞ – TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.

Sektör Bilgisi / Sector Information: Havacılık ve Uzay / Aerospace
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Prof. Dr. Rafet BOZDOĞAN
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Erdal ÇELİK
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   4138 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  4.389.834.303,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   5.298.022.809,00 TL 
www.tai.com.tr

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ OLARAK 
CİROMUZUN YÜZDE 35,5’İNİ AR-GE’YE AYIRDIK

AS TURKISH AEROSPACE WE ALLOCATED 35.5% OF 
OUR TURNOVER TO RESEARCH AND DEVELOPMENT 

Türkiye’nin havacılık ve uzay alanında öncü teknoloji merkezi olan 
şirketimizde yarım asırlık tecrübemiz ile geliştirdiğimiz yerli ve milli 
platformlarımızla ülkemize katma değer sağlamanın yanında uluslararası 
alanda rekabetçi bir şirket olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. 

In addition to providing value to our country with our 
domestic and national platforms, which we have developed 

with our half-century of experience we are the leading 
technology center in the field of aviation and space in Turkey. 

Genel Müdür
President & CEO

PROF. DR. TEMEL KOTİL
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Roketsan olarak, 1988 yılında başladığımız 
faaliyetlerimize, bugün 1.600 civarı Ar-Ge personeli 
olmak üzere 3 bin 700’ü aşkın aile üyemizle ‘teknoloji 
ordusu’ olarak devam ediyoruz.  

Yeni teknolojilerin birbiriyle yarıştığı bir çağda 
Türkiye’nin de dünya liginde üst sıralarda olması adına 
Ar-Ge çalışmalarımızı önceliklendirerek faaliyetlerimizi 
devam ettiriyoruz.

2022’de hedef 2 milyar TL’nin üzerinde 
Ar-Ge yatırımı 
Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan 

harcamalarımızı her geçen yıl daha da 
artırarak bu alanda her zaman bir adım 
önde olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 
2021 yılında ciromuzun yüzde 20’sini 
aşkın bir şekilde yaklaşık 1,5 milyar TL’yi 
Ar-Ge harcamalarına ayırdık. 2022 yılında 
ise 2 milyar TL’den fazla bir bütçeyi Ar-Ge 
çalışmalarımız için ayırdık.

Başarılı Ar-Ge için güçlü iş birliği
Ar-Ge çalışmalarımızın birçoğunda; 

üniversiteler, araştırma merkezleri, 
enstitüler, teknoloji geliştirme bölgeleri 
ve teknoloji transfer ofisleri ile ortak hareket ediyoruz. 
2021 yılında 132 Ar-Ge içerikli proje, 153 adet Ar-Ge 
iş birliği (32 Üniversite, 121 Kurum) gerçekleştirdik ve 
bu çalışmalara yaklaşık 730 milyon TL bütçe kaynağı 
sağladık. 

Öte yandan 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 
8’lik bir artışla 20’si uluslararası olmak üzere 39 patent 
başvurusuna imza attık.

Dün ve bugün olduğu gibi yarınlarımızda da 
belirlediğimiz Ar-Ge projeleri kapsamında tam bağımsız 
Türkiye için araştırmaya, geliştirmeye ve üretmeye 
devam edeceğiz. 

As Roketsan, we are continuing our activities that began 
in 1988 as a “technology army” today with a 3,700-strong 
workforce, 1,600 of whom are engaged in R&D.  

Our emphasis on R&D ensures that Türkiye 
stands out in the world in an age of competing new 

technologies.

2022 Goal: Over 2 billion TL 
investment 

in R&D 
Our goal is to remain one step ahead of 

the pack in R&D by further increasing our 
budget allocation to this domain every 
year. Accordingly, we allocated 20 percent 
of our turnover in 2021, approximately 1.5 
billion TL, to R&D, and in 2022 this figure 
has surpassed 2 billion TL.

Strong cooperation for successful R&D
We work in collaboration with 

universities, research centres, institutes, 
technology development zones and 
technology transfer centres in many of 

our R&D activities. In 2021, we realised 132 projects 
involving R&D and 153 R&D collaborations (32 
Universities, 121 Institutions), to which we allocated 730 
million TL. 

In the same period we submitted 39 patent 
applications, 20 of which were international, marking an 
increase of 8 percent on the previous year’s figure.

Building upon our efforts in the past and present, we 
will continue to prioritise research, development and 
innovation, contributing to the efforts to create a fully 
independent Türkiye through the R&D projects in which 
we are engaged. 

ROKETSAN

Sektör Bilgisi / Sector Information: Savunma ve Havacılık Sanayii / Defense and Aerospace Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Faruk YİĞİT
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Bekir NARİN, Cenk ÖNEN, Koray TAYLAN, Volkan GÖRSEL
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  1597 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  1.446.073.717,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   2.108.303.861,00 TL 
www.roketsan.com.tr

ROKETSAN TEKNOLOJİNİN AR-GE ÜSSÜ 
OLMAYA DEVAM EDİYOR

ROKETSAN MAINTAINS ITS ROLE AS THE 
NATION’S R&D TECHNOLOGICAL 

POWERHOUSEÖzgün, güvenilir ve çığır açan roket ve füze çözümlerinin 
lideri olmak vizyonuyla çalışmalarına devam eden 
Roketsan, Ar-Ge faaliyetleriyle millileştirme çalışmalarının 
ve yeni teknolojilerin öncüsü olmayı sürdürüyor.

With the vision to take a leading role in the global defence 
sector with its indigenous, reliable and pioneering rocket and 

missile solutions, Roketsan continues to lead the nationalisation 
efforts and development of new technologies through R&D.

Genel Müdür
General Manager

MURAT İKİNCİ
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) pandemi ile mücadelede 
ve ekonomiyi desteklemede oldukça kritik bir rol oynaması ne-
deniyle, ICT alanının bir üyesi olmaktan onur duyuyoruz. Huawei 
Türkiye olarak, pazar taleplerini sürekli canlandıran ve değer yara-
tan Carrier, Enterprise, Digital Power ve Cloud iş kollarımızla bura-
daki ekosisteme katkıda bulunuyor ve yatırımlarımızı artırıyoruz.

Bu yıl Türkiye’deki faaliyetlerimizin 20. yılını kutluyoruz. ICT 
yetenek ekosistemini ve yerelleşmeyi temel alıp dijital dönüşüme 
ve yeşil topluma değer katmaya devam ederek doğru yolda olduğu-
muzu düşünüyoruz ve bundan ötürü mutluluk duyuyoruz. 

ICT Yetenekleri kapsamında yatırımlarımızı sürdürerek yüzde 
90’ı yerel olmak üzere 1600’den fazla çalışana ulaştık. 25’ten faz-
la üniversitede akademik programlar oluşturduk. 
Türkiye’de yetkin bilişim uzmanı yetiştirmek için 
mühendis ve öğrencilere kapsamlı teknik eğitim-
ler sağlıyoruz. 16 binden fazla ICT profesyonelini 
sertifikalandırdık.

Lokalizasyon kapsamında Türkiye Ar-Ge 
Merkezimiz, farklı alanlarda sürekli olarak müş-
teri gereksinimlerini karşılarken, aynı zamanda 
Çin dışındaki en büyük küresel Huawei Mobil 
Servisler (HMS) ekosistem merkezi halinde. Pe-
tal Search ve Maps ekosistemi, HMS ekosistemi, 
5G kullanım senaryoları, Kurumsal Ortak İno-
vasyon Programı ve kurumsal satış ve hizmetleri 
kapsayan 1200’den fazla yerel partnerle iş birliği 
içerisindeyiz. Bugüne kadar 720 binden fazla PCS 
ekipmanını yerel olarak üretirken; 300’den fazla 
yerel tedarikçi ile yerel olarak yılda yaklaşık 150 milyon dolarlık 
satın alma gerçekleştirdik.

Dijital Dönüşüm kapsamında yenilikçi altyapı ve güvenilir hiz-
metlerle havacılık, demiryolu, eğitim, mobil genişbant, ev geniş-
bant, Evrensel Projesi ve 5G kullanım senaryoları gibi çeşitli alan-
larda yerel ekosisteme katkı sağlıyoruz. 

Yeşil Toplum kapsamında sürdürülebilir inovasyon ile güç 
elektroniği, iletişim, bulut bilişim ve yapay zekanın birleşiminin 
tek sağlayıcı olarak ve Huawei Inside stratejisini kullanarak iş or-
taklarımıza Akıllı PV (Akıllı Güneş Pili), Baz İstasyonu Enerji Te-
sisleri, Veri Merkezi Enerjisi, Araca Entegre Enerji ve Modüler Güç 
Kaynakları alanlarında katkıda bulunuyoruz.

Yakın gelecekte, artan dijital talep, değişen yaşam tarzları ve 
teknolojideki gelişmeler, Türk ICT sektörünün sürekli olarak bü-
yümesini sağlayacaktır. Huawei Türkiye olarak buradaki yatırım-
larımız devam edecek, her zaman takdiri, özveriyi ve yeniliği sür-
düreceğiz. Uzun vadeli rekabet gücünü korumak ve kazan-kazan 
bir geleceğe ulaşmak adına yerel iş ortaklarımızla yakın işbirliği 
içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.

I feel honored to be a member of the ICT domain, as ICT 
technologies played a crucial role in fighting against the pan-
demic and support the economy. As Huawei Turkey, we have 
the opportunity to contribute and grow here with our Car-
rier, Enterprise, Digital power, and Cloud businesses which 
are continuously stimulating market demands and creating 
values. 

We are now celebrating our 20th Anniversary in Turkey. 
We are pleased that we have been in the right direction to 
get here, which is to take ICT Talent and localization as the 
basics and keep contributing value to Digital transformation 
and Green Society.

For ICT Talents, with continuous efforts, 
we have grown to 1600+ employees with 90% 
local staff, established academic programs in 
more than 25 universities, provided compre-
hensive trainings to engineers and students, 
and certificated 16.000 ICT professionals. 

For Localization; Turkey R&D Center has 
continuously met customer requirements in 
various domains and it has also become the 
top global Huawei Mobile Services (HMS) 
ecosystem center outside of China. More than 
1200 local partners are cooperating with us, 
covering Petal Search and Map ecosystem, 
HMS ecosystem, 5G use-cases, Enterprise Jo-
int Innovation, Enterprise sales and services. 
More than 720,000 PCS equipment has been 

locally produced. Approx. $150M procurement per year was 
performed locally with 300+ local suppliers. 

For Digital Transformation; with innovative infrastru-
cture and reliable services, we have contributed to various 
domains such as aviation, railway, education, mobile broad-
band, home broadband, universal village, and 5G use-cases. 

For Green Society; with continuous innovation to beco-
me the only vendor with convergence of power electronics, 
communication, and cloud AI, and utilizing Huawei Inside 
strategy to provide components or joint innovation for OEMs 
& partners, we have also contributed to smart PV, site power, 
data center facility, and charging pile domains.

Looking forward, the increasing digital demand, changing 
lifestyles and technology evolutions will continuously drive 
the growth of the Turkish ICT industry. We will always root 
deeply here, sustain appreciation, dedication, and innova-
tion, and work closely with our local partners to maintain 
long-term competitiveness and achieve a win-win future.

20 YILDIR TÜRKİYE’DE, 
TÜRKİYE İÇİN

20 YEARS CONTINUOUS INVESTMENT  
IN TURKEY, FOR TURKEY

Dijital teknolojiler, büyümeyi serbestleştirmek için tüm 
sektörleri sınırlamaları aşmaya yönlendiriyor. Huawei 
Türkiye olarak bu ekosistemin büyümesine katkı sağlama 
fırsatı bulduğumuz için minnettarız. Geleceğin akıllı 
dünyasında ayakta kalmanın tek yolunun ekosistem 
ortaklarımızla birlikte geleceğe yönelik teknolojilere 
stratejik yatırımlar yapmak olduğuna kesinlikle inanıyoruz.

Digital technology is driving all industries to break the 
limitations to unleash growth. As Huawei Turkey, we are 
thankful to have the opportunity to contribute and grow 
here. We firmly believe that the only way to survive in a 

future intelligent world is through strategic investments in 
future-oriented capabilities together with our ecosystem 

partners. 

HUAWEI Türkiye Genel Müdürü 
HUAWEI Turkey General Manager

JING LI
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Hızla gelişen dünyada, şirketimizin gelecekteki başarısı-
nı garanti altına alan faktörün de yine inovasyon gücümüz 
olduğuna inanıyoruz. Dünyanın ev aletleri alanında öncü 
kuruluşu BSH olarak inovatif fikirlerimizi gerçeğe dönüştür-
mek için her yıl önemli miktarda araştırma ve geliştirme ya-
tırımı yapıyoruz. BSH Grup olarak; dünya çapında 2021’deki 
Ar-Ge yatırımları toplam cironun yüzde 5’i olan 755 milyon 
Euro’ya ulaştı. BSH Türkiye olarak değişime öncülük edebil-
mek için daima yeni stratejiler oluşturuyo-
ruz. Türkiye’de en fazla yatırım yapan beyaz 
eşya üreticilerinden olduğumuz gibi, Ar-Ge 
harcamalarımız ve patent sayımızla da öne 
çıkıyoruz. Dünya çapındaki Ar-Ge merkezle-
ri ile her gün üç patentli buluşa imza atıyoruz. 
2008’deki düzenleme çerçevesinde Türki-
ye’nin ilk Ar-Ge Merkezi sertifikasına sahip 
şirketi olarak, ülkemizde geliştirdiğimiz pa-
tentli teknolojilere sahip inovatif ürünleri 
dünya pazarına ihraç ediyoruz. 

Bununla birlikte Türkiye’deki yaklaşık 
300 kişilik ekibimiz de üretim vizyonuna 
yön verecek önemli çalışmalar gerçekleş-
tiriyoruz. 2021’deki Ar-Ge harcamalarımız 
bu yıl da artış göstermiştir ve üç basamaklı 
rakamların üzerindedir. 2020’de TÜRKPA-
TENT tarafından tescil edilen patent sayısı 
32, 2021’de 53 olurken; yüzdesel artış gösteren başarılarımız 
sayesinde Ar-Ge teşviki aldık. Tüm bu çabaların sonucu ola-
rak yurt dışındaki tüketici nezdinde “Made in Turkey” etike-
tinin bir tercih nedeni olmaya başladığını görüyor, “en tercih 
edilen” marka haline gelmek için “Tek Yol Ar-Ge ve İnovas-
yon” mottosuyla ilerliyoruz. Sektörümüzün gelecekte ihtiyaç 
duyacağı insan kaynağının yetişmesi, bizim için öncelikli 
konulardan biri. Bu kapsamda “Makers Of Tomorrow” yani 
“Geleceği Kodlayanlar” projesiyle çocuklarımızı 21. yüzyıl 
becerileriyle donatmak için üzerimize düşen sorumluluğu 
yerine getiriyoruz.

In a rapidly growing world, we believe what secures a suc-
cessful future for our business is our power to innovate. To 
implement our innovative ideas, we invest substantially in 
research and development every year. In 2021, as BSH Group, 
our R&D investmens reached Euros 755 million, 5 % of our to-

tal turnover. As BSH Turkey, we keep creating 
new strategies to pioneer change. We are not 
only among the white good manufacturers 
with the highest investment figures in Turkey 
but also leading the competition in our R&D 
spending and number of patents. Our group 
offers three patented inventions every day th-
rough its R&D centers around the globe. The 
first Turkish company to obtain an R&D center 
certificate as per the legal regulation in 2008, 
BSH Turkey exports innovative products with 
locally-developed patented technologies to 
world markets. Our team of approximately 300 
experts in Turkey works on important proje-
cts that will shape the company’s production 
vision. 

As in the previous years, our R&D spending 
increased in 2021 as well and was in 3 figures. 

While our number of patents registered by TÜRKPATENT was 
32 and 53 in 2020 and 2021 respectively, we received an R&D 
incentive as a result of our achievements in growing percenta-
ges. As BSH Turkey, we are shaping the future of the industry 
with our R&D and production efforts yielding the best produ-
cts globally. As a result of all these efforts, we see the “Made 
in Turkey” stamp has started to be a reason for preference for 
consumers abroad, and we proceed with the motto “The Only 
Way is R&D and Innovation” to become “the most preferred 
brand”. One of our priorities as a company is developing the 
human resource to be needed by the industry in future. As part 
of this, we are playing our part to equip children with 21st cen-
tury skills through our “Makers of Tomorrow” project. 

BSH

Sektör Bilgisi / Sector Information: Beyaz Eşya Sektörü / White Goods Sector
BSH Türkiye CEO’su / CEO of BSH Turkey: Gökhan SIĞIN
BSH Türkiye Ar-Ge Direktörü / BSH Turkey R&D Director: Birtan SERT
BSH Türkiye Ar-Ge Merkezi Müdürü / BSH Turkey R&D Center Manager: Hasan Emrah TORUN
www.bsh-group.com/tr

GELECEĞİMİZİ AR-GE VE ÜRETİM 
ÇALIŞMALARIMIZLA ŞEKİLLENDİRİYORUZ

WE ARE SHAPING THE FUTURE OF THE 
INDUSTRY WITH OUR R&D AND 

PRODUCTION EFFORTSBSH Türkiye olarak, yurt dışındaki tüketiciler nezdinde 
“Made in Turkey” etiketinin tercih nedeni olmaya 
başladığını görüyor, “en tercih edilen” marka olabilmek 
için “Tek Yol Ar-Ge ve İnovasyon” mottosuyla ilerliyoruz. As BSH Turkey, we are shaping the future of the industry 

with our R&D and production efforts yielding the best 
products globally. “Made in Turkey” stamp has started to 

be a reason for preference for consumers abroad.

BSH Türkiye CEO’su 
CEO of BSH Turkey

GÖKHAN SIĞIN
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Astor olarak temel hedefimiz transformatör ve anahtarlama 
ürünleri ihtiyaçlarında Dünya’da aranan markalar arasında 
olmak. Bu hedefe ulaşabilmek için Ar-Ge çalışmalarımıza 
teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen güncel sektör 
taleplerine göre devam ediyoruz.  Ürünlerimizin verimli ve 
dijitalizasyona uygun olması önceliğimiz. 
2021 yılı sonu itibariyle 94 Ar-Ge personeli ve 
50 milyon TL üzeri Ar-Ge harcaması ile ça-
lışmalarımız hız kesmeden devam etmekte. 
Elde edilen Ar-Ge bilgi birikimi milli tekno-
lojinin gelişmesinde önemli rol oynuyor.  

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynak-
larının daha çok elektrik üretim ve dağıtım 
sistemlerine entegre olması ile ortaya çıkan 
güncel sektör talepleri için dijitalizasyona 
uygun ürünlerin Ar-Ge çalışmaları oldukça 
önemli. Bu kapsamda firmamıza özgün ana-
liz ve tasarım çalışmaları ile geliştirdiğimiz 
Manyetik kontrollü reaktör (MCR) kritik bir 
ürün. Bu sayede yenilenebilir enerji kaynak-
lı elektrik üretimleri sonucu dağıtım hatla-
rında oluşan gerilim kararsızlıkları kontrol 
edilerek hassas gerilim kontrolü yapılabili-
yor. Aynı zamanda dijitalizasyona uyumlu kontrol edilebilir 
ürünler ortaya çıkıyor. 

Anahtarlama ürünleri Ar-Ge çalışmalarımız ile Dünya’da 
sınırlı sayıda firma tarafından üretilebilen yüksek gerilim 
kesici imalatının yerli imkanlar ile yapılmasında önemli yol 
kat ettik. Daha önce ithal yollarla alımı gerçekleştirilen bu 
kritik ürün Astor markası ile 500’ün üzerinde Türkiye Elekt-
rik İletim A.Ş. (TEİAŞ)’a teslim edildi.

Pandemi etkilerinin devam ettiği günümüz koşullarını 
fırsata çevirme bilinci ile Ar-Ge çalışmalarına ödün verme-
den devam ediyoruz. Ar-Ge merkezli büyüme stratejisi ile 
bugün sektörünün lider markası olan Astor, transformatör ve 
anahtarlama ürünleri imalatında nitelikli ve sürdürülebilir 
Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

As ASTOR, our fundamental goal is to be among the most internationally recog-
nized and demanded brands around the World in order to provide to the needs 
of transformer and switchgear products. In order to be able to achieve this goal, 
we continuously continue our R&D work according to the current demands of 
the sector which change depending on technological developments. Our prio-

rity is that our products are both productive and suitable 
for digitalisation. Our works continue unceasingly in 2021, 
thanks to a sum of expenditure budget about 50 million TL 
with its 94 employees. The know-how and the information 
and experience of R&D obtained in this field play an impor-
tant role in the development of national technology.  

Nowadays, the work of R&D of products suitable for di-
gitalisation is very important for the current demands of the 
sector which have appeared rather at the end of the integ-
ration into production and distribution systems. renewable 
energy sources. In this context, the Magnetic Control Rea-
ctor (MCR) is a critical and strategic product that we have 
developed, thanks to the design and analysis work that is 
specific to our firm. Thanks to this, it is possible to carry out 
very sensitive control of the electrical voltage while safely 
controlling the indecisions of the voltage which are formed 
in the lines of the electrical distribution networks at the 
end of the production of the electricity which came from 

renewable energy sources. At the same time, there are products compatible with 
digitalisation that are controllable. Thanks to our work at R&D, we have travel-
led an important path in the production, with national means, of high voltage 
electrical switchgear products that can be manufactured by a limited number of 
companies around the world. This critical product, the purchase of which was 
previously made using import routes, is produced and recently delivered by AS-
TOR A.S. in the amount of 500 pieces under the ASTOR brand to (TEİAŞ) Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş Company (Turkey Electricity Transmission Company).

With the awareness of transforming the harsh conditions of the Pandemic 
into an opportunity, the negative influences of which still persist nowadays, we 
are continuing our R&D work without giving any concessions. The ASTOR brand 
which is today the leading brand in its sector thanks to its growth strategy focu-
sed on R&D, always continues to carry out its sustainable quality work of R&D, 
in the production of transformers and switchgear products.

ASTOR ENERJİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Elektrikli teçhizat imalatı / Electrical Equipment Production
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Feridun GEÇGEL
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Dr. Fatih IŞIK
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   156 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  60.291.531,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   100.000.000,00 TL 
www.astoras.com.tr

SEKTÖRÜN GÜNCEL İHTİYAÇLARINI 
TAKİP EDİYORUZ

WE ARE CLOSELY FOLLOWING CURRENT 
NEEDS OF THE SECTOR

Transformatör ve anahtarlama ürünleri konularında 
uzmanlaşan Astor, güncel teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak değişen ihtiyaçlara Ar-Ge merkezi çalışmaları ile 
cevap veren sektörün önemli oyuncularından.  

The ASTOR Company, which is a specialist in transformer and 
switchgear products and which also meets changing needs, thanks 
to work focused on R&D while depending on current technological 

developments, is one of the important actors in its sector.

Ar-Ge Direktörü
R&D Director

DR. FATİH IŞIK
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Konya Karapınar’da Türkiye’nin en büyük çöl arazisi üzerin-
de kurulumu devam eden Kalyon Konya Karapınar Güneş 
Enerjisi Santrali (GES), toplamda 1GWAC kurulu gücü ile ta-
mamlandığında dünyanın büyük GES’lerinden biri olacak. 
Santraldeki modüller, Avrupa’nın en büyük entegre yarı ilet-
ken üretim fabrikası olan Kalyon PV’de ham 
madde polisiliyumdan başlanarak, kristal 
büyütme, wafer (yonga) kesme, hücre ve pa-
nel fabrikalarında tek çatı altında üretiliyor. 
Ar-Ge Merkezimiz de aynı çatı altında tek-
noloji yol haritaları ve pazar öngörüleri doğ-
rultusunda yeni ürün, hizmet ve teknoloji 
geliştiriyor.

Toplamda 100’ün üzerinde araştırmacı 
istihdam ettiğimiz merkezimizde, yenilik-
çi ve yüksek verimli FV teknolojileri temel 
araştırmaları, maliyet düşürme, performans 
artırma, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi, 
karbon ayak izinin azaltılması, yerlileştir-
me, tedarikçi ve yan sanayi geliştirme, güç 
elektroniği, enerji depolama, ileri test ve öl-
çüm teknikleri ve ticarileştirme çalışmaları-
nı sürdürmekteyiz.

2022 yılı içerisinde bu faaliyet alanları kapsamında özel-
likle yüksek verimli n-tipi kristal silisyum/Perovskit TAN-
DEM hücre ve panel teknolojileri, yeşil hidrojen üretimi, 
enerji depolama, tarımsal ve yüzer GES’ler, yüksek güçlü 
elektrikli araç şarj teknolojileri, yapay zekâ algoritmaları ile 
endüstriyel optimizasyon ve yarı iletken mikroçip sektörüne 
yönelik yüksek saflıkta elektronik sınıf wafer geliştirilmesi 
çalışmalarına yoğunlaşacağız. Merkezimizde 2022 yılı içeri-
sinde aynı zamanda Class 1.000 temiz oda FV hücre araştır-
ma laboratuvarımızın, iklimlendirme ve elektro-optik test 
laboratuvarlarımızın da kurulumunu tamamlayacağız. Yü-
rüttüğümüz 50’nin üzeri Ar-Ge projemizde de Avrupa Birliği 
hibe destek oranlarımızı artırarak bütçemizin yüzde 20’sini 
dış kaynaklı sağlayabilmeyi hedefliyoruz. 

Kalyon Karapınar Solar Power Plant (SPP), which is being 
installed on Türkiye’s largest desert area in Konya Karapınar, 
will be one of the world’s largest SPP’s when completed with 
a total installed power of 1GWAC. The modules being installed 
to the SPP are produced by Kalyon PV, Europe’s largest integ-

rated semiconductor production factory, with 
crystal growth, wafer slicing, cell, and panel 
factories under same roof, starting from the 
raw material, polysilicon. Kalyon PV R&D 
Center additionally develops new products, 
services, and technology under the same roof 
in line with international technology road-
maps and market predictions.

In our R&D center with more than 100 re-
searchers, we continue to research on inno-
vative and highly efficient PV technologies, 
cost reduction, performance increase, recyc-
ling, circular economy, carbon footprint redu-
ction, localization, supplier and sub-industry 
development, power electronics, energy 
storage, advanced testing and measurement 
techniques and commercialization.

Within the scope of these fields of ac-
tivity mentioned above, we will focus on high-efficiency 
n-type crystalline silicon/Perovskite TANDEM cell and mo-
dule technologies, green hydrogen production, energy stora-
ge, agrivoltaics and floatovoltaics, high-power electric vehicle 
charging technologies, industrial optimization with artificial 
intelligence algorithms and the development of high-purity 
electronic grade wafers for the semiconductor microchip 
sector in 2022. 

We will also complete the installation of our Class 1000 
clean room PV cell research laboratory, climate testing and 
electro-optical test laboratories in our center. With our more 
than 50 R&D projects, we aim to increase our European Uni-
on grant support rates and provide more than 20% of our 
budget from external sources.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Enerji/ Energy
Yönetim Kurulu Başkanı / Chair Person of the Board: Cemal KALYONCU
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Dr. Fırat ES
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   117 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  53.455.457,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   150.000.000,00 TL 
www.kalyonpv.com

MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETİYOR,
GÜÇLÜ BİR GELECEK İNŞA EDİYORUZ

WE PRODUCE OUR NATIONAL ENERGY,
WE BUILD A STRONGER FUTURE

Fotovoltaik (FV) güneş enerjisi alanında, enerji depolama 
ve yarı iletken teknolojilerinde Türkiye’nin en kapsamlı 
faaliyet alanına sahip, kendi teknolojisini üreten dünyanın 
sayılı Ar-Ge merkezlerinden biri olmayı hedefliyoruz.

We aim to be a distinguished R&D Center of the World 
producing its own technology and having the most 

comprehensive area of activity with the abilities of photovoltaic 
(PV) energy, energy storage, and semiconductor technologies.

İcra Kurulu Başkanı
Chief Executive Chairman

KÜBRA KALYONCU ŞEHERLİ
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SAMET kurulduğu günden bugüne Ar-Ge yatırımlarına büyük 
önem vermiş, sektördeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından 
takip ederek, rakiplerine öncülük etmiştir. Global oyuncu ol-
manın gereği olarak; 310 adet patent başvurusu (uluslararası da-
hil) gerçekleştirilmiş, 283 marka ve tasarım tescili alınmış, 25 
TÜBİTAK projesi başvurusunda bulunulmuş, 
projelendirilip uygulanmıştır. 

SAMET’in üretimde kullandığı tüm ka-
lıp, makine ve aparatların tasarımı, 93 kişilik 
Ar-Ge ve SAMET Teknoloji kadrosu tarafından 
kendi içerisinde gerçekleştirilmektedir. SAMET 
üretim merkezlerindeki robotik tam otomatik 
montaj makineleri, plastik, saç, zamak vs. gibi 
kalıplama sistemleri SAMET Ar-Ge tarafından 
tasarlanıp, üretilmektedir.

Ar-Ge bünyesinde prototip çalışmaları, in-
celemeleri ve testleri yapılmakta, hem yeni 
ürünler hem de mevcut ürünler için mükem-
melleştirme çalışmaları düzenli olarak devam 
etmekte ve sürekli yenilik, sürekli geliştirme 
sisteminde çalışmalar ilerlemektedir.

SAMET, Ar-Ge faaliyetlerini 2015 yılından 
itibaren, sektörde tecrübeli ekipleriyle tasarım-
larını  Avrupa’ya da taşımıştır. SAMET Ar-Ge, 2021 yılında bü-
yük ölçekli sekiz adet yeni ve yenilikçi proje bitirmiş, 25 proje 
üzerinde ise çalışmalarına devam etmektedir.

  
2022 yılı ana planlarımız içinde olacak çalışmalar;
2022 yılında mekanizmalara yönelik alternatif uygulama-

lar veya otomasyona yönelik farklı projeler olacaktır. Mevcutta 
yüksek cirolara sahip olan ürünlerde yarı otomatik hatlarının 
tam otomasyonlu ve kalite kontrollü sistemlere geçilmesinin 
çalışmaları devam edilecektir. Yeni ve mevcut ürünlerimizde 
üretim proseslerine yönelik yüzde yüz otomatik ve kalite kont-
rollü otomasyon çalışmaları devam edecektir. SAMET patentli 
yeni menteşe sistemleri yatırımlarına devam edilecektir. Yeni 
markalarımız için uluslararası patent başvuruları yapılacaktır. 

Since its foundation, SAMET has given great importance to its 
R&D investments and closely followed the developments in the 
industry and around the world, playing a leading role among its 
competitors.

As a global player, the company has made 310 patent applica-
tions (including international applications), ob-
tained 283 trademark and design registrations, 
submitted 25 TUBITAK project applications and 
later implemented all these projects.

The design of all the moulds, machines 
and equipment is performed internally by the 
93-person R&D team and the SAMET Techno-
logy team. Fully automated robotic assembly 
machines and the moulding systems such as 
plastic, sheet metal and zamak are all designed 
and produced by SAMET R&D.

At the R&D centre, studies, analyses and tes-
ting of prototypes are conducted, studies on de-
veloping new products and perfecting existing 
products continue regularly, and these studies 
are advancing in accordance with the continu-
ous innovation and continuous development 
system.

As of 2015, SAMET expanded its R&D activities to Europe 
with its experienced teams in Germany and Austria. In 2021, 
SAMET R&D completed 8 new large-scale and innovative pro-
jects and today continues to work on 25 projects.

Our main plans for 2022:
In 2022, alternative practices for machines or different proje-

cts for automation will be performed. For products with higher 
turnover, efforts to transition from semi-automated lines to ful-
ly automated and quality-controlled systems will continue. Tra-
ceability codes will be added to the automated assembly lines 
to ensure product traceability. SAMET will continue its invest-
ments in patented new hinge systems, and international patent 
applications will be submitted for our new brands.

SAMET KALIP

Sektör Bilgisi / Sector Information: Mobilya Aksesuarları / Furniture Accessories
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Saldıray KIZILTAN
Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı / R&D Deputy General Manager: Himmet TANRIVERDİ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   47 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  37.709.361,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   80.000.000,00 TL 
www.samet.com.tr

AR-GE YATIRIMLARI İLE SEKTÖRE 
YÖN VERİYORUZ

WE LEAD THE INDUSTRY WİTH 
R&D INVESTMENTS

Ar-Ge merkezimizde fonksiyon, kalite, dayanıklılık ile 
birlikte estetik unsurların mükemmele ulaşacağı ürün 
geliştirme projeleri yürütüyoruz.

At our R&D centre, we conduct product development 
projects to ensure that function, quality, and resilience, 

as well as aesthetics, achieve excellence.

Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı 
R&D Deputy General Manager

HİMMET TANRIVERDİ
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Üretim kapasitesini ve ürün yelpazesini sürekli geliştiren Dener 
Grup, yaklaşık 50 yıllık deneyimle birlikte ürettiği makine çe-
şitliliği açısından dünyanın en öncü firmalarından birisidir. Sac 
şekillendirme makinaları, temassız kesim makinaları ve son dö-
nemlerdeki yüksek teknoloji Ar-Ge faaliyetleri ile takım tezgah-
ları alanında da üretim faaliyetlerine başlamış. 
Global servis ve bayii ağı ile ürettiği makinaları 
dünyanın dört bir tarafına, 100’den fazla ülke-
ye ihraç etmektedir. Şu an için yılda 2 bin adet 
makine üretim kapasitesine sahip Dener Grup, 
her geçen yıl makine ürün ailesine kattığı yeni 
projelerle üretim kapasitesini de artırmaktadır. 

1975 yılında başlatılan ağır sanayi hamlesiy-
le beraber Türkiye’ye kazandırılmış 36 tesisten 
birisi olan Taksan Takım Tezgahları yerleşkesi, 
2016 yılında Dener Grup tarafından yeniden fa-
aliyete geçirilmiştir. İstihdamının yüzde 40 uz-
man mühendislerden oluşan, 1 milyon 300 bin 
metrekarelik entegre üretim tesislerinde yüksek 
teknoloji üreten Dener Grup, sektörünün en bü-
yük üreticilerinden birisidir.

Farklı disiplinlerden oluşan ve yenilikçi pro-
jelere imza atan deneyimli mühendis kadrosu ile 
Dener Grup 2019 yılında Ar-Ge Merkezi unvanı almıştır. Doktora 
(3), yüksek lisans (10), lisans (21) ve ön lisans (3) derecesine sahip 
Ar-Ge ekibiyle, ulusal ve uluslararası market gereksinimlerini de 
dikkate alarak çeşitli üniversiteler ile iş birliği içerisinde, projele-
rine ileri seviye teknolojiler katmaktadır. Bu iş birlikleri ve oluşan 
özgüven sayesinde birçok alanda patent, faydalı model, tescil, li-
sanslama ve yarışma derecesi kazanımları elde edilmektedir.

Özellikle Türkiye’nin en önemli ithalat kalemlerinden birisi 
olan takım tezgahları alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda ger-
çekleştirilen Ar-Ge projeleri, Türkiye’yi bu alanda kendi ihtiyaç-
larını karşılar hale getirmektedir. Bu alandaki cesaretli atılımla-
rın sağladığı milli özgüven sayesinde, takım tezgahları üretimi 
konusunda yerli yatırım   hamlelerine olanak sağlayarak, Dener 
Grubu takip edilir hale getirmektedir.

Continuously improving its production capacity and product ran-
ge, Dener Group is one of the leading companies in the world in 
terms of the variety of machinery it produces, with nearly 50 years 
of experience. It has also started production activities in the field 
of Machine Tools with sheet metal forming machines, contactless 

cutting machines and high-tech R&D activities 
in recent years. It exports the machines it produ-
ces with its global service and dealer network all 
over the world, to more than 100 countries. Dener 
Group, which currently has a production capacity 
of 2000 machines per year, increases its producti-
on capacity with new projects added to its machi-
ne product family every year. 

Taksan Machine Tools campus, which is one of 
the 36 facilities brought to Turkey with the heavy 
industry movement started in 1975, was reactiva-
ted by Dener Group in 2016. Dener Group, which 
employs 40% of its expert engineers and produces 
high technology in its integrated production faci-
lities of 1,300,000 m², is one of the largest manufa-
cturers in its sector.

Dener Group received the title of R&D Center 
in 2019 with its experienced engineer staff con-

sisting of different disciplines and signing innovative projects. It 
adds advanced technologies to its projects  in coopereation with 
various universities, taking into account national and international 
market requirements, with its R&D team, which has a doctorate (3), 
master’s (10), undergraduate (21) and associate degree (3) degrees. 
Thanks to these collaborations and self-confidence, patents, utility 
models, registration, licensing and competition degrees are achie-
ved in many fields.

Especially R-D projects carried out in line with the needs in the 
field of Machine Tools, which is one of the most important import 
items of Turkey, make Turkey meet its own needs in this field. 
Thanks to the national self-confidence provided by the courageous 
breakthroughs in this field, Dener Group is followed by enabling 
domestic investment moves in the production of machine tools. 

DENER GROUP

Sektör Bilgisi / Sector Information: Makine / Machine
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Mustafa DENER
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Dr. Kanber SEDEF
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   37 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  27.157.167,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   40.735.000,00 TL 
www.dener.com

BURASI MAKİNELERİN DÜNYASI, 
DENER İSE MİMARI

THIS IS THE WORLD OF MACHINES, 
DENER IS THE ARCHITECT

Dener Grup olarak hedefimiz Ar-Ge kültürünü benimseyerek 
ilerlediğimiz teknoloji ve yatırım odaklı vizyonumuzu daha ileri taşıyarak 
ülkemizde yerli ve milli üretim bilincini yaygınlaştırmak ve uluslararası 
rekabet edebilir yenilikler ortaya koymaya devam etmektir.

As of Dener Group, our global is to expand the awareness of domestic and 
national production in our country and to continue to introduce internationally 
competitive innovations by moving forward with technology and investment-

oriented vision, which we have progressed by adopting the R&D culture.

CEO

CEMAL DENER
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Mühendislik kabiliyetleri son derece kuvvetli Ar-Ge ekibi-
mizle hazırladığımız birçok projeyle sürdürülebilir bir Ar-Ge 
sürecini sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Güncel 
makine ve ölçüm parkuru, Ar-Ge ve test merkezi, çalışan sa-
yısı, Ar-Ge çalışan sayısı oranı, satış rakamları ve ihracat payı 
ile ülkemizin en büyük Avrupa’nın da sayılı 
kesici takım üreticisi olarak; sadece kesici 
takım üretmiyor; ileri teknoloji malzemele-
rin işlenebilirliği için özgün tasarımlar, ye-
nilikçi çözümler, üretim artırıcı modeller-fa-
aliyetler, teknik uygulama ve danışmanlık 
hizmetlerimizle fark yaratıyor ve müşterile-
rimizin ‘Parça Başı Maliyette’ dünya ile reka-
bet edebilir hale gelmesi için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Şirketimizin resmi sloganında da 
yer aldığı gibi, ürün ve hizmetlerimizin ‘İşle-
menin Ötesinde’ olmasını hedefliyoruz.

Gelişen malzeme ve işleme teknolojileri 
ile ortaya çıkan ‘ileri teknoloji yenilikçi ke-
sici takımları’ üretebilmek amacına yönelik 
gerekli entelektüel sermayenin oluşması ve 
akademik çalışmaların yapılabilmesi için Ar-
Ge merkeziyle birlikte Karcan Akademi’yi de 
kurmuş bulunmakta ve üniversite-sanayi iş birliğinin en gü-
zel örneklerini sunmaktayız. 

Yerli veya yabancı üniversiteler ve Ar-Ge ortaklarımız ile 
faydalı modeller sunuyor ve uluslararası sektörel makale-
lerde yerimizi alıyoruz. Burada TÜBİTAK, KOSGEB ile Gazi, 
ESOGÜ, İTÜ, Sabancı ve KOÇ Üniversitelerimizin katkısın-
dan da bahsetmek isteriz.

Karcan’ın Türkiye’de yerli sermaye ile ürettiği kesici ta-
kımların tamamı ithal ikame ürünlerdir. Gelecek 10 yılda 
sadece kendi ürün gamımızda yurt içi ihtiyacın en az yüzde 
35’ini karşılama ve en az 30 ülkeye ihracat yapma hedefi-
mize emin adımlarla ilerlemekteyiz. Hedeflerimiz doğrul-
tusunda artan bir ivmeyle büyümek için Ar-Ge alt yapısını 
güçlendirmeye devam edeceğiz.

We are taking firm steps towards providing a sustainable 
R&D process with many projects we have prepared with our 
R&D team, whose engineering abilities are extremely strong. 
As the largest cutting tool producer in Turkey and one of the 
view the important producer in Europe, with its current ma-

chinery and measurement track, R&D cen-
ter, test center, number of employees, ratio 
of R&D employees, sales figures and export 
share; we don’t just produce cutting tools. Be-
sides we make difference by unique design, 
innovative solvings, production enhancing 
models-actions, technical application and 
consultancy services for machining high te-
chnological materials, also Karcan is working 
hard for customers can be competetive aga-
inst global competitor on cost per piece. We 
aiming products and services beyond machi-
ning like a our company’s slogan.

Karcan Academy was founded with R&D 
center to constitute necessary entelectual le-
gacy and make academical studying along to 
aim of producing “high technologic innovati-
ve cutting tools” emerged by developed ma-

terial and machining technologies, also have presented the 
best examples about industry-university corporation. In ad-
dition we offer pety patent with foreign or local universities 
and R&D partners and take our place in international secto-
ral articles. Here, we would like to mention the contribution 
of TÜBİTAK, KOSGEB with Gazi, ESOGÜ, İTÜ, Sabancı and 
KOÇ Universities.

All of Karcan’s producing cutting tools with domestic ca-
pital in Turkey are import substitution. In the next 10 years, 
we are taking firm steps towards our goal of meeting at least 
35 percent of the domestic need and exporting to at least 30 
countries in our own product range. We will proceed strengt-
hen to R&D substructure to growe up by increasing momen-
tum along to these aims.

KARCAN

Sektör Bilgisi / Sector Information: Makine ve Aksamları / Machinery and Parts
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Ümit GEZER
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Çağlar YAVAŞ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   26 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  15.275.940,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  18.422.784,00 TL 
www.karcan.com

AR-GE TABANLI BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYORUZ

KARCAN CUTTING TOOLS CONTINUE TO 
GROWTH BASED ON R&D

Ülkemizde sektörünün tek onaylı Ar-Ge merkezi olarak, 
önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Ar-Ge 
yatırımlarımızı ve ciromuzdaki Ar-Ge oranını artırmaya 
devam ettik.

As the only approved R&D center for cutting tools in 
Turkey, we proceeded increasing R&D investment and 

giro for this year.

Ar-Ge Direktörü
R&D Director

ÇAĞLAR YAVAŞ
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Polifarma İlaç, odağına hayatı alan, kurulduğu günden beri sağlığa 
değer katan, fark yaratan, en önemlisi de 36 yıldır hayat kurtaran, yüz-
de 100 Türk sermayeli, global bir ilaç şirketidir. 

Bizi bu noktaya araştırma ve geliştirmeye olan inancımız getirdi
İnsanlığa hizmet etme amacıyla çıktığımız bu yolda bizi bu nok-

taya araştırma ve geliştirmeye olan tutkumuz, bilime olan inancımız 
getirdi. Hastane ürünleri alanında Türkiye’nin en çok tercih edilen & 
en çok memnun olunan markası ve serum üretiminde son yedi se-
nedir art arda pazar lideri olmamızın yanı sıra IV (damar yolu) ilaç 
portföyümüzü de hızla geliştirmiş olmanın haklı 
gururunu da yaşıyoruz. 

Ampul, Flakon, PFS formlarında üretimin yanı 
sıra 15 teröpatik alanda, 8 ödülümüz, 12 sertifika-
mızla tüm formlarda 600’e yakın ruhsatlı ürün 
sahibiyiz. Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan, 
parenteral beslenme solüsyonunda dünyada ilk 
üç firmadan biri, Türkiye’de 1. olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Nefroloji alanında dünyada ilk ve tek 
olan Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi cihazını 
ürettik ve patentini aldık.

Türkiye’de sadece Polifarma’da olan “Para-
metrik Serbest Bırakma” onayımız ile son proses 
aşaması terminal sterilizasyon olan ürünlerde 
uygulanan sterilite testi uygulamasını yapmadan 
ve 14 gün beklemeden ürünün direkt sevkiyatını 
gerçekleştiriyoruz. Yine ilk ve tek olarak ürünlerin sterilite test süre-
sini 14 günden 5 güne indirmek için geliştirdiğimiz “Rapid Sterilite 
Test” metodu onayını aldık.

EU-GMP sertifikasına sahip, Tekirdağ-Ergene’deki yıllık 350 mil-
yon kutu kapasiteli, 55 bin metrekare kapalı alana sahip, çevreye 
saygılı tesislerimizde üretilen ürünlerin ihracatını 70 ülkeye yap-
maktayız. Bu yolda vizyonumuzu hep büyük tuttuk. Sektörümüzün 
önemli, sağlığa hizmet için kurulmuş birlik & dernekleri ve üniver-
sitelerle karşılıklı iş birliklerimiz ile altyapımızı hep bilim ve araştır-
ma, gelişme üzerine inşa ettik.

Global çapta bizi öne çıkaracak projelerin ancak eğitime, gelişime 
yapılacak destek ile gerçekleşeceğini biliyoruz. Bu sebeple gençlere 
ve eğitime desteklerimiz Ecz. Necdet Nuri Kumrulu Burs Fonu kap-
samında devam ediyor.  

“Türkiye’de orjinal molekül yaratılmaz” yargısını da kırıyoruz
Son dönemde orjinal moleküller üzerinde çalışmaya ve sonuç-

larını da almaya başladık. Bu sayede artık Türkiye’de orijinal mo-
lekül yaratılmaz yargısını da kırıyoruz. Hammadde üretiminde 
de Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde çok yol aldık. Yakın zamanda 
Türkiye ve dünyada orijinal çalışmalarımız ile adımızı daha çok 
duyuracağız. 

As Polifarma, adds value to health, makes differences and above all 
saves lives for 36 years, has been producing glass forms, PVC bags, PP 
Bags (The first Polypropylene bag investment in Turkey) and parenteral 
solutions is one of the largest players in Turkish pharma industry.

Our success comes from our reliance on research and development   
Polifarma İlaç, as the main supplier and most preferable brand 

of all healthcare industry 7 years in a row in Turkey, always got the 
strenght from reliance on research and development. 
Based on our motto of “We Stand By Life’’, life comes 
first for us. Our goal is to maintain our leadership po-
sition in Turkey and become one of the largest glo-
bal leaders by sustaining our quality and technology 
superiority. Besides manufacturing ampoules, vials 
and PFS, we have nearly 600 licenced products in all 
forms, with 8 awards and 12 certificates in 15 thera-
peutic areas.

Being the world’s first and only CAPD device deve-
loper, first domestic and world’s 3rd 3-chamber paren-
teral nutrition solution manufacturer, obtaining first 
domestic rapid and Raman spectroscopy quantitative 
test approval, being the first domestic intravenous NK-1 
blocker manufacturer and first domestic plasma volu-
me complementary manufacturer are the result of our 

main object. Also being the best known and most preferred brand in 
hospital products in Turkey is not only a success for us, but it is a miles-
tone for the success which we aim in the global market.

As Polifarma ,exports to 70 countries, is a global brand with  
EU-GMP certificated production in 55.000 sqm indoor area with an 
annual capacity of 350 million units. Along the way, we have always 
maintained a great vision and have always built our infrastructure 
on science, research and development by cooperating with universi-
ties, trade unions and associations in our sector that serve the health 
sector. We are fully aware of the importance of investing on youth, 
education and science, that is why ‘‘Pharmacist Necdet Nuri Kum-
rulu Scholarship Fund” was created under the name of our departed 
founder Pharmacist Necdet Nuri Kumrulu.

‘‘Any original molecules can not be created in Turkey’’ 
perception is going to be broken by Polifarma
We have started to work on creating original molecules, and got the 

good results. Thanks to our success on this, ‘‘any original molecules can 
not be created in Turkey’’ perception will be broken by us. By investing 
on R&D, we have a good progress on producing our own API. We  will 
announce our successes of innovating original molecules and API very 
soon.

KÜRESEL BİR MARKA OLURKEN GÜCÜMÜZÜ 
AR-GE’DEKİ TECRÜBEMİZDEN ALDIK

WE GOT OUR POWER FROM OUR R&D 
EXPERIENCE WHILE CONVERTING  
POLIFARMA TO A GLOBAL BRANDSağlık alanında bu önemli rolü üstlenirken, bugün 

Türkiye ilaç sektörünün ‘Ar-Ge merkezlerinde en fazla
proje yürüten ilk 5 firması’ arasında olmamız tesadüf 
değil; bu başarı 15 yıllık stratejik bir planın meyvesi, ürün
seçiminden insan kaynağına ilmek ilmek kurguladığımız,
emek verdiğimiz Ar-Ge yatırımlarımızın sonucudur.   

Being ‘one of the top 5 companies carrying out the most 
projects in R&D centers in pharma industry’ is not a success 

happened coincidentally; this result is the yield of our 15 years 
strategic plan, not only by focusing on the R&D, but also 

hardwork and great efforts in every detail from selection of the 
product range to development of human resources. 

 Polifarma İlaç YKB Yardımcısı
Vice Chairman of the Board

VILDAN KUMRULU
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Dünyada tercih edilen ilk 10 mühendislik firmasından birisi olma 
hedefi ile kurulan firmamız; otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayi, 
havacılık ve diğer endüstrilerin mühendislik ihtiyaçları için 10 fark-
lı mühendislik dalını içeren 220 kişilik ekibi ile ürün ve çözümler 
sunmakta, temel yapı taşımız olan ‘Dinamik Mühendislik Modeli-
miz’ ile yüksek katma değer sağlamaktadır.

Ottonom ana markamız altında faaliyet gös-
teren markalarımız; Üretim Teknolojileri ile ge-
leceğin üretim teknolojilerini geliştiriyor, anahtar 
teslim projeler üretiyoruz, Design Center ile dünya 
çapında ürün tasarım hizmetleri veriyoruz. Otto-
nom Mühendislik Akademisi ile nitelikli AR-GE 
mühendislerini kadromuz için yetiştirirken en-
düstrilere de eğitimler veriyoruz.

Yüksek teknolojili mühendislik çözümleri ve 
ürünleri geliştirmek amacıyla insan kaynağı ve 
gelirlerimizin önemli bir bölümünü diğer bir temel 
yapı taşımız olan AR-GE’ye ayırıyoruz. 2021 yılın-
da AR-GE yatırımımızla ortaya çıkan yeni ürünle-
rimizin cirodaki toplam payının %39,5 olması bu 
alana verdiğimiz önemin doğruluğunu kanıtlıyor.

2016 yılında TEYDEB projesi ile başlayan Çev-
resel Test kabini projemizle DETAIL markamız 
bugün ticarileşmiş ürünlerimizden. AR-GE yatırımlarımız ile bu-
gün test kabinleri ve teknolojilerini daha da geliştirerek ana sana-
yideki firmalara test teknolojilerinde çok farklı çözümler sunabili-
yoruz.

AR-GE yatırımları ile büyüyen bir şirket olarak 14 TÜBİTAK pro-
jesi ile inovatif projeler için çalışmalar yaparken, müşterilerimize 
500’ün üzerinde proje teslim etmiş bulunmaktayız. Ottonom, bugün 
360.000 saat/yıl mühendislik kapasitesine sahip, 4 dilde hizmet ve-
ren bir mühendislik ve teknoloji şirketi olarak tasarım faaliyetlerini 
Bursa Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki ofisinde ve üretimi-
ni de Bursa’daki AR-GE merkezinde gerçekleştirmektedir.

Our company, which was established with the aim of being one of the 
top 10 engineering companies preferred in the world, offers products 
and solutions with a team of 220 people including 10 different branches 
of engineering for the engineering needs of automotive, white goods, 
defense industry, aerospace and other industries. ‘Dynamism’ constitu-

tes our basic milestone in our company, which provi-
des high added value with our Dynamic Engineering 
model.

Under our main brand ‘Ottonom Production Te-
chnologies’ develops future manufacturing tech-
nologies, delivers key projects and Ottonom Design 
Center delivers product design services globally. With 
the Ottonom Engineering Academy, we train quali-
fied R&D engineers for our team and train other in-
dustries’ staff

We allocate a significant portion of our human 
resources and incomes to R&D that is our other basic 
milestone in order to develop high-tech engineering 
solutions and products. Being 39.5% of total share of 
our new products emerged with our R&D investment 
in 2021 in the turnover proves the accuracy of the im-
portance we attach to this field. Our DETAIL brand is 
one of our commercialized products today with our 

Environmental Test Cabinet project, which we started with TEYDEB 
project in 2016. We are able to offer very different solutions in test tech-
nologies to companies in the main industry by further developing test 
chambers and technologies today with our R&D investments.

While making works for innovative projects with 14 TÜBİTAK pro-
jects as a company that grows with R&D investments, we have delive-
red over 500 projects to our customers. Ottonom carries out its design 
activities at its office in Ulutek Technology Development Zone and its 
production at its R&D center in Bursa today as an engineering and tech-
nology company with an engineering capacity of 360,000 hours/year by 
serving its customers in 4 languages.

OTTONOM MÜHENDİSLİK

Sektör Bilgisi / Sector Information: Mühendislik Tasarım ve Üretim Çözümleri / Engineering Design and Manufacturing Solutions
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: İsmail ÖZCAN
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Serkan SARI
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   84 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  8.883.399,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  8.883.399,00 TL 
www.ottonom.com

DİNAMİK MÜHENDİSLİK VE 
AR-GE İŞLERİMİZİN TEMEL YAPI TAŞI

DYNAMIC ENGINEERING AND R&D IS THE 
FOUNDATION OF OUR BUSINESS

Yüksek teknolojili mühendislik çözümleri ve ürünleri 
geliştirmek amacıyla insan kaynağı ve gelirlerimizin 
önemli bir bölümünü diğer bir temel yapı taşımız olan 
Ar-Ge’ye ayırıyoruz. 2021 yılında Ar-Ge yatırımımızla 
ortaya çıkan yeni ürünlerimizin cirodaki toplam payının 
yüzde 39,5 olması bu alana verdiğimiz önemin 
doğruluğunu kanıtlıyor.

We allocate a significant portion of our human resources 
and incomes to R&D that is our other basic milestone in 

order to develop high-tech engineering solutions and 
products. Being 39.5% of total share of our new products 

emerged with our R&D investment in 2021 in the 
turnover proves the accuracy of the importance we 

attach to this field.

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

ISMAIL ÖZCAN
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DOF Robotics, tema parkların ihtiyaçlarına ve hayallerine göre 
proje tasarımından bakım ve eğitime kadar geçen süreçlerle 
ilgilenmeyi prensip haline getirmiştir. 2006 yılından bu yana 
eğlence sektöründe yapılan yatırımlardan yola çıkarak edin-
diğimiz tecrübelerimizi ve deneyimlerimizi müşterilerimize 
ve partnerlerimize aktarmak, şirketimizin ön-
celiği haline gelmiştir. VR ve AR teknolojisinin 
simülatörlerimize mükemmel entegrasyonu ve 
yerli yazılımımız sayesinde eğlence sektörüne 
yeni bir bakış açısı kazandırarak devrim yarat-
maya devam ediyoruz.

Çözümlerimiz aslında simülatörler ve hikâ-
ye tabanlı projeler olarak ikiye ayrılıyor. Simü-
latörlerimiz biraz önce bahsettiğim gibi Hurri-
cane, Riot, Monster Jam, Defender gibi ürünler 
olup kullanıcıya VR teknolojisi sayesinde roller 
coaster, bungee jumping gibi birçok deneyimler 
yaşatmaktadır. Tabi bu deneyimler içeriğe göre 
değişmekte olup yatırımcıların isteği doğrultu-
sunda özel içeriklerde oluşturabiliyoruz. Hikâ-
ye tabanlı ürünlerimiz ile yatırımcının haya-
lindeki dünyayı yaratıyoruz. Örnek olarak ise 
Türkiye’de bulunan Çamlıca Kulesinde Mission 
Moon adlı dijital park konseptimizi gösterebiliriz. Mission Moon 
konseptinde, isminden de anlaşılacağı üzere aya giden astronot-
ların ayda yapacakları görevleri ve aydan dünyaya dönüşleri ele 
alındı. İçerisinde ise birçok simülatör bulunmakta. Simülatör-
lerden birine binerek aya gidiyorsunuz ve ay yüzünde ilerleyip 
görevinizi yerine getirmek için ise başka bir simülatöre geçiyor-
sunuz. Birçok odadan oluşan bu konseptimizin Türkiye’de bir 
ilk olmasının gurunu DOF Robotics ailesi olarak yaşıyoruz. 

Aynı konseptler ile ABD’de kendi yatırımımız ile hem müş-
terilerimizin deneyimleyebilmesini kolaylaştırmak hem de bir 
gelir modeli kurarak son kullanıcıya ulaşmak için 6 farklı lo-
kasyonda eğlence alanı işletmeciliği yapıyoruz. Önümüzdeki 
yıllarda bunların sayısını arttırarak Ar-Ge’nin  büyümeye neler 
kattığını daha net görebileceğiz. 

DOF Robotics has brought more than 350 motion simulators and digi-
tal park concepts to more than 80 countries since 2006, including the 
projects of XD Theater, Riot, Flying Theater, Hurricane, and Digital Park. 
It is the fundamental principle of DOF Robotics that we take care of 
the processes ranging from project design to maintenance and training 

based on the needs and dreams of theme parks. Since 
2006, it has become our company’s priority to trans-
fer the experiences and practices we have gained 
based on investments made in the amusement in-
dustry to our customers and partners. Thanks to the 
perfect integration of VR and AR technology into our 
simulators and domestic Turkish-origin software, we 
continue to revolutionize the amusement industry by 
offering a new perspective.

Our solutions mainly involve simulators and stor-
y-based projects. As I mentioned, our simulators are 
products such as Hurricane, Riot, Monster Jam, and 
Defender. They provide the user with many expe-
riences, such as roller coasters and bungee jumping, 
thanks to VR technology. These experiences vary 
by content, and we can create special content in line 
with the investors’ requests. We make the investors’ 
dreams come true with our story-based products. 

For example, we can show our digital park concept Mission Moon in 
Çamlıca Tower in Türkiye. In this concept, as the name suggests, we 
discussed the missions of the astronauts to the Moon and their return 
from the Moon to the earth. There are many simulators in it. You travel 
to the Moon by riding one of the simulators and move on to another 
simulator to complete your task by moving on the Moon face. As the 
DOF Robotics family, we are proud that this multiple-room concept is 
the very first in Turkey.

With the same concepts, we operate amusement parks in six dif-
ferent locations in the USA, with our corporate investment, to make it 
easier for our customers to experience and reach the end user by estab-
lishing an income model. By increasing the number of these parks in 
the future, we will be able to observe more clearly how R&D contributes 
to growth.

DOF ROBOTİK SANAYİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Robotik Yazılım / Robotic Software
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Mustafa MERTCAN
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Burak HACIOSMANOĞLU
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   33 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  5.341,858,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  11.250.000,00 TL 
www.dofrobotics.com

DOF ROBOTICS DUYGULARIN MÜHENDİSLİĞİ 
İLE EĞLENCE SEKTÖRÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR

DOF ROBOTICS IS TRANSFORMING AMUSEMENT 
INDUSTRY BY ITS R&D ON ENGINEERING EMOTIONS

DOF Robotics 2006 yılından bu yana 80’den fazla ülkeye 
350’den fazla hareketli simülatörler ve dijital park konseptleri 
kazandırmıştır. Bu simülatörler ve konseptler, XD Theater, 
Riot, Flying Theater, Hurricane, Digital park projeleridir.

DOF Robotics has delivered more than 350 motion 
simulators and digital parking concepts to more than 80 

countries since 2006. These simulators and concepts are XD 
Theater, Riot, Flying Theater, Hurricane, Digital park projects.

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

MUSTAFA MERTCAN
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Huawei’nin globalde önde gelen Ar-Ge merkezlerinden olan Huawei 
Türkiye Ar-Ge Merkezi olarak, kurulduğumuz günden bu güne yatı-
rımlarımız artarak devam etti. 2010’dan bu yana 214 milyon USD’ın 
üzerinde yatırım yaptık. Sadece 2021 yılında 100’ün üzerinde yeni 
mezun mühendisi bünyemize kattığımız Ar-Ge Merkezimizde, 
1000’den fazla Türk mühendis, hem yurt içi hem de 
yurt dışı pazarlar için çözümler geliştiriyor. 

Kurulduğumuz günden bu yana 5000’den fazla 
yeteneği Türkiye BT ekosistemine kazandırdık. BT 
sektörüne yeni yeteneklerin kazandırılması ama-
cıyla sürdürdüğümüz akademik iş birliklerine her 
geçen gün yenilerini ekliyoruz. Türkiye’nin dört bir 
yanındaki üniversitelerde yazılım alanında seç-
meli dersler açmanın yanı sıra sadece geçtiğimiz 
yıl 50’den fazla teknik seminer verdik. Huawei 
Student Developer (HSD) Programı kapsamında 
20’den fazla üniversitede kampüs elçilerimiz aracı-
lığıyla üniversite öğrencilerinin Huawei teknoloji-
lerini keşfetmelerine ve bu teknolojileri kullanarak 
yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. 

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdi-
ğimiz çözümler, bugüne kadar 30’dan fazla ülke-
de 40’tan fazla müşteriye ihraç edildi ve Türkiye 
ekonomisine 320 Milyon USD katkı sağladı. Huawei Mobil Servisleri 
(HMS), Petal Search arama motoru ve Petal Map harita uygulaması 
gibi büyük çaplı projelerle tüm dünyadaki kullanıcılara erişiyoruz. 
Bu alanlarda 900’den fazla yerel ortak ve içerik sağlayıcı ile iş birli-
ği yaparak yerel ekosistemi genişletiyoruz. Yazılım ve bulut tekno-
lojilerinde geliştirdiğimiz AppCube, WeFocus, WeSight gibi SaaS ve 
PaaS çözümlerimizle başta enerji, üretim, telekomünikasyon olmak 
üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin dijital dönüşüm 
süreçlerinde kolaylık sağlıyoruz. Dijitalleşmenin ve inovasyonun 
ekonomik büyümeyi desteklemek ve insan hayatını daha iyi bir hale 
getirmek için gelecekte daha da önemli bir rol oynayacağını biliyor 
ve bu noktada adımlar atıyoruz. Uzun dönemli Ar-Ge stratejimiz 
kapsamında 2022 yılında bulut teknolojileri, yapay zeka, mobil ser-
visler, 5G ve yazılım teknolojileri alanlarında yatırımlarımızı artıra-
rak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

As Huawei Turkey R&D Center, one of Huawei’s prominent R&D 
centers worldwide, our investments have grown steadily since its 
beginning. Since 2010, we have invested more than 214 million USD 
and more than 1000 Turkish engineers are now contributing to our 
pride with the solutions they are developing for both domestic and 

overseas markets. We have consistently grown our 
size and recruited more than 100 fresh graduate en-
gineers only in 2021.

Since the beginning of our journey, we’ve brou-
ght more than 5000 talents to the Turkish ICT in-
dustry and we are improving our academic colla-
borations day by day in order to bring more talents 
to the ICT ecosystem. In 2021, we not only gave 50 
technical seminars at various universities all over 
Turkey, but also initiated elective semester courses 
at selected universities to give in-depth technical 
knowledge to students. As part of the Huawei Stu-
dent Developer (HSD) Program, we help university 
students discover Huawei technologies and deve-
lop their skills using these technologies through our 
campus ambassadors at more than 20 universities.

The solutions developed at the Huawei Turkey 
R&D Center have been exported to over 40 cus-

tomers in over 30 countries, contributing 320 million USD to the 
Turkish economy. With large-scale projects such as Huawei Mobile 
Services (HMS), Petal Search, and Petal Map applications, we reach 
users all over the world. By collaborating with over 900 local part-
ners and content providers, we are building and expanding the local 
ecosystems. We support digital transformation of local companies in 
various industries, notably energy, manufacturing, and telecommu-
nications, with our SaaS and PaaS products such as AppCube, WeFo-
cus, WeSight and Talent Interview.

We know that digitalization and innovation will play an even 
greater role in supporting economic growth and improving human 
lives in the future, and we are already taking steps in that direction. 
In 2022, as part of our long-term R&D strategy, we will continue to 
expand our investments in cloud technologies, artificial intelligence, 
mobile services, 5G, and contribute more to local talent cultivation.

HUAWEI

Sektör Bilgisi / Sector Information: Telekomünikasyon / Telecommunications
Huawei Türkiye Genel Müdürü / Huawei Turkey General Manager: Jing LI
Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü / Huawei Turkey R&D Center Director: Hussein HAI
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   708 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  270.010.769,00 TL 
www.huawei.com/tr/

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
İNOVASYONA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ!

WE LEAD SUSTAINABLE 
INNOVATION!

Yapay Zeka, Mobil Servisler, Bulut Teknolojileri ve 5G alanlarında 
uzmanlaşmış bir merkez olarak 2010’dan bu yana bilişim ve iletişim 
teknolojilerinde büyümeye devam ediyor, kıtalar arasında sürekli gelişen 
köprü fonksiyonumuzla yazılım alanında inovatif projeler yürütüyoruz.

We have been growing in information and communication technologies 
since 2010 as a center specializing in Artificial Intelligence, Mobile 

Services, Cloud Technologies, and 5G, and we carry out innovative 
software projects with our ever-evolving bridge role between continents.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü 
Huawei Turkey R&D Center Director

HUSSEIN HAI
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ENERJİMİZ MİLLİ
GELECEĞİMİZ GÜÇLÜ
Ar-Ge dahil, güneş paneli üretiminin
tüm aşamalarını tek bir çatı altında toplayan,
dünyanın ilk ve tek tam entegre fabrikası.

T e k  Ç a t ı  A l t ı n d a  4  F a b r i k a

Ingot (Kütük)
Fabrikası

Wafer (Dilim)
Fabrikası



Y ı l l ı k  1 . 2 0 0  M W  Y e r l i  Ü r e t i m  K a p a s i t e s i

Hücre
Fabrikası

Modül
Fabrikası
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Sağlığa katkı sağlayacak her türlü çalışmanın ve araştırma ge-
liştirmenin yapılması amacıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı onayı ile kurulan POL Ar-Ge Araştırma ve Geliştirme 
Merkezimizde sadece Türkiye’de değil dünyada da ilk olacak 
ürün geliştirme çalışmaları yürütmekteyiz. 

Ar-Ge Merkezimizde her formda enjektabl 
ürün ile birlikte oftalmik preparatlar, aerosol 
inhaler ve nebül ürünler, tablet, şurup, kapsül, 
saşe formu başta olmak üzere her türlü farma-
sötik formu geliştirebilecek teknik bilgiye sa-
hibiz. Bu birikimimizi son yıllarda kendi ham-
maddemizi üretmede kullanmanın adımlarını 
attık. Orijinal molekül projelerimizde elde et-
tiğimiz olumlu sonuçlara ilaveten dünyada 
sadece birkaç üreticisi olan bir hammaddeyi 
sentezleyen, ilaca dönüştüren ve hammadde 
olarak satan bir firma konumuna gelmek için 
çalışıyoruz.

RNA teknolojisi ile biyoteknolojik ilaç ge-
liştirme çalışmalarımızda önemli yol aldık ve 
biyoteknolojik bir yöntem ile elde edeceğimiz 
etkin maddeyi bitmiş ürün formuna dönüştü-
receğimiz 25 Milyon Dolar bütçeli projemizle 
Türkiye’de tek seferde en yüksek bütçeli İlaç Ar-Ge projesi yü-
rütmekteyiz.

Farklılaşmış farmasötik formlarla kullanım kolaylığı sağ-
layan ve hasta uyumunu artıran inovatif ürünlerimiz mevcut 
olup Favipiravir’in “Stabil Oral Çözelti” formu, dünyada ilk ve 
tek olarak geliştirilerek çeşitli birlik ve dernekler tarafından 
ödüle layık görülmüştür. Uluslararası kongrelerdeki poster su-
num ödüllerimiz ve çeşitli birlik ve STK’lar tarafından verilen 
ödüller ile temeli bilim olan Ar-Ge çalışmalarında öncü kuruluş 
olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

İlaç üretiminin temelinde kalite, güvenilirlik ve etkinlik ol-
duğunun farkındalığı ile geliştirdiğimiz ürünler Pol-Ar-Ge ül-
kemize ve dünyaya katma değeri yüksek ürünler geliştirmekte, 
global bir oyuncu olma yolundadır.

With the aim to carry out all kinds of studies and research and 
development that will contribute to health, at our POL Ar-Ge Re-
search and Development Center established with the approval 
of the Ministry of Science, we carry out product development 
studies that are unique not only in Turkey but also in the world. 

In our R&D center, we have not only the te-
chnical knowledge to develope various injec-
table product forms, but also all kind of forms 
such as ophthalmic preparations, aerosol in-
halers and inhalation products, tablets, syrup, 
capsules and sachets. We have taken steps in 
recent years to use this experience in producing 
our own raw materials. In addition to the positi-
ve results we have achieved in our original mo-
lecule projects, we are becoming to a company 
that synthesizes a raw material which synthesi-
zed by few manufacturers worldwide, convert it 
into a drug, and sell it as a raw material. We have 
made significant progress in our biotechnology 
drug development studies using RNA techno-
logy and are conducting a pharmaceutical R&D 
project in Turkey with our $25 million project to 
obtain the active ingredient using a biotechno-

logy method and transfer it into a finished product form. 
We have innovative products that provide ease of use with 

differentiated pharmaceutical forms and increase patient comp-
liance. The “Stable Oral Solution” form of Favipiravir was deve-
loped as “The First and Only in the World” and was awarded by 
different associations and unions. With our poster presentation 
awards in international congresses and the awards given by va-
rious unions and NGOs, we are approaching with sure steps to a 
leading institution in scientific R&D studies, the basis of which 
is science. 

Aware that the basic principles in pharmaceutical producti-
on are quality, reliability and efficacy, the Pol- R&D Center de-
velops products with high added value for our country and the 
world, is on the way to be a global player.  

POLİFARMA

Sektör Bilgisi / Sector Information: İlaç Sektörü / Pharmaceutical Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Ufuk KUMRULU
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Ömer Faruk FIRAT
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   62 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  14.436.028,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   59.479.517,00 TL 
www.polifarma.com.tr

HER TÜRLÜ FARMASÖTİK FORMU GELİŞTİREBİLEN 
GLOBAL AR-GE MERKEZİ; POL AR-GE

POL AR-GE; GLOBAL R&D CENTER THAT CAN
DEVELOP ALL KINDS OF PHARMACEUTICAL FORMS

Hastane ürünleri kategorisindeki başarısını reçeteli 
pazarlara da taşıyıp gücünü ortaya koyan Polifarma İlaç, 
nitelikli ve katma değerli projeleri ile uluslararası arenada 
her geçen gün adından söz ettiriyor.

Bringing its success in the category of hospital products to the 
prescription markets and demonstrating its strength, Polifarma 

makes day by day a distinguished name for itself in the 
international arena with its qualified and value-added projects. 

Ar-Ge Direktörü 
R&D Director

ÖMER FARUK FIRAT
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HAVELSAN’da kurumsal Ar-Ge kültürünün oluşumu ve sür-
dürülmesi ile Ar-Ge kapasitesinin artırılmasına büyük önem 
verilmekte olup Ar-Ge Merkezleri ve projeleri ile ilgili teşvik 
ve destek süreçlerinden etkin şekilde faydalanılmaktadır. 
Ar-Ge Merkezlerinde ve Teknokent’te 2021 yılı sonu itibariyle 
37’si doktoralı, 438’i yüksek lisanslı olmak üze-
re toplam 1333 personel görev yapmış ve yakla-
şık 600 milyon TL ile HAVELSAN tarihinin en 
yüksek Ar-Ge harcaması gerçekleştirilmiştir. 

Savunma sanayiinde ilk açık inovasyon fa-
aliyetlerini başlatan HAVELSAN,  Türkiye’nin 
en kapsamlı tekno-girişim desteklerinden 
TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşu olarak 
seçilmiştir. 2021 yılında AI JET BİGG adıyla ya-
pay zekâ odaklı üç BİGG programı gerçekleş-
tirilmiştir. Programın birincisi Ango.ai firması 
QNBEYOND Ventures’dan 720 bin dolar yatı-
rım almıştır.

2018’den bu yana devam eden Teknoloji 
Sohbetleri’nde 2021 yılında Blokzincir ve Dijital 
İkiz Teknolojileri ele alınmıştır. İkinci sohbet 
HAVELSAN Teknoloji Kampüsü’nden şirketin 
kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı 
yayınlanmış, Türk savunma sanayii firmaları arasında ilk po-
dcast yayını da bu sohbet ile başlamıştır. Gebze Teknik Üniver-
sitesi ve Katar ortaklığı ile TÜBİTAK 2556 projelerine de 2021 
yılında başlanmıştır.

Üniversite - Sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla 
2021 yılı içerisinde 29 üniversite ile toplam 70 iş birliği görüş-
mesi yapılmıştır. Yine 2021 yılında, üniversite öğrencilerinin bi-
tirme projelerinin daha sistemli bir şekilde yürütülebilmesi için 
HAVELSAN SUIT Programı hayata geçirilmiştir. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 
İnovaLİG Yarışması’nda 2018 ve 2019 yıllarında  “Kaynaklar”  
kategorisinde üst üste iki defa birincilik alan tek firma olmuş; 
2020 İnovaLİG sonuçlarında “İnovasyon Yaşam Döngüsü” kate-
gorisinde ise finale kalmıştır. 

It is of great importance to establish and maintain the corporate 
R&D culture and to increase R&D capacity in HAVELSAN, and 
incentive and support processes in relation to R&D Centers and 
projects are efficiently utilized. A total number of 1333 person-
nel, 37 with a doctorate and 438 with master’s degree, worked in 

R&D Centers and Technopolis as of the end of 
2021, and approximately 600 million TRY, whi-
ch is the highest R&D expense in the history of 
HAVELSAN, was spent. 

HAVELSAN, which initiated the first open in-
novation activities in the defense industry, was 
selected as the TUBITAK BİGG implementing 
organization among the most comprehensive 
techno-initiative supports in Turkey.  In 2021, 
three artificial intelligence-oriented BİGG prog-
rams were conducted under the name of AI JET 
BİGG. Ango.ai company, which is in the first pla-
ce in the program, received an investment of 720 
thousand dollars from QNBEYOND Ventures. In 
2021, Blockchain and Digital Twin Technologies 
were discussed in the Technology Conversati-
ons, which have been continuing since 2018. The 
second conversation was broadcasted live on the 

official social media accounts of the company from HAVELSAN 
Technology Campus, and the first podcast among Turkish de-
fense industry companies was initiated with this conversation. 
TUBITAK 2556 projects were launched in 2021 by the partners-
hip of Gebze Technical University and Qatar. A total number of 70 
cooperation interviews were held with 29 universities in 2021 for 
the purpose of strengthening the University-Industry Cooperati-
on. Also, the HAVELSAN SUIT Program was put into practice in 
2021 in order to conduct more systematically the graduation pro-
jects of university students. In the InovaLIG competition organi-
zed by the Turkish Exporters Assembly (TIM), it became the only 
company to win the first place twice in the “Resources” category 
in 2018 and 2019; on the other hand, in the 2020 InovaLIG results, 
it went on to the finals in the “Innovation Life Cycle” category. 

HAVELSAN

Sektör Bilgisi / Sector Information: Savunma ve Bilişim / Defense and Informatics
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Dr. Tacettin KÖPRÜLÜ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   1333 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  599.683.300,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   902.000.000,00 TL 
www.havelsan.com.tr

HAVELSAN 40. YILA 
REKOR AR-GE İLE GİRDİ

RECORD-BREAKING R&D INVESTMENTS 
FROM HAVELSAN IN THE 40TH YEAR

HAVELSAN, “Teknolojide Öncü Firma” olma 
misyonuyla hedef teknolojilerini belirlemiş ve 5 yıllık 
Stratejik Planda hedef teknoloji ve pazarlarını 
tanımlamıştır. 

HAVELSAN has designated its target technologies along 
with its mission to be a “Leading Company in 

Technology” and identified its target technologies and 
markets in the 5-year Strategic Plan.

Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi
General Manager -Board Member

DR. MEHMET AKİF NACAR
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işler önde1-0
Logo Yazılım arkanızda

Logo Yazılım, takım ruhu ve yenilikçi çözümleriyle 
büyüyen şirketlerin yanında. 

Logo, ortak çalışma ve ürün geliştirme kültürünün yaratıl-
ması için Grup içindeki farklı şirket ve iş birimlerinden tek 
işe odaklı kurulan ve “Teknoloji Loncası” olarak isimlendi-
rilen ekipler ile makine öğrenmesi, blok zincir, Dev-Ops gibi 
alanlarda kurum kültürünü ve inovasyonu destekliyor.

Logo, bulut tabanlı ERP uygulaması için 
yazılım ekosistemi platformu geliştirilmesi-
ne olanak sağlayan Logo PaaS geliştirilmeye 
devam ederken bu platform üzerinde SaaS 
ERP uygulamasını hizmete sundu. Sürecin 
devamı olarak Logo Ekosistemi’nin bulut 
dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak 
için ERP Low Code platformunu geliştirme-
ye devam ediyor. Ayrıca, gündemde yer alan 
blok zincir, makine öğrenmesi, büyük veri, 
yapay zekâ konularında Ar-Ge yatırımları da 
sürüyor ve bu teknolojilerin içselleştirilmesi 
ile hizmet kalitesinin daha ileriye taşınması 
amaçlanıyor. 

Sürdürülebilir başarıyı fırsat eşitliği 
ilkesi ile yakaladı
Logo Yazılım, Turkishtime Ar-Ge 250 

Araştırması’na başvuran teknoloji şirketleri arasında yüz-
de 43,2’lik Ar-Ge’de kadın istihdam oranı ile lider oldu. Ay-
rıca”Ar-Ge harcamalarına göre en büyük 250 şirket- 2020” 
listesinde, 14’üncü sırada yer aldı. Logo, değişen, dönüşen ve 
rekabete sahne olan bilişim sektöründe sürdürülebilir ba-
şarıya fırsat eşitliği ilkesiyle ulaşıyor. Çeşitlilik ve dahiliyet 
odaklı çalışmalara verdiği önem ile “Klavye sesinin cinsiyeti 
yoktur” yaklaşımını benimsiyor ve kurum kültürünün ayrıl-
maz parçası olarak görüyor. 

Logo supports a corporate culture and innovation that fosters 
machine learning, blockchain, and Dev-Ops. To that end, te-
ams from different companies and business units within the 
Group form Technology Guilds dedicated to a common goal 
to create a culture of collaborative work and product deve-

lopment. 
While Logo continues to make improve-

ments on Logo PaaS, which enables the deve-
lopment of a software ecosystem platform for 
cloud-based ERP, the SaaS ERP application 
was launched on the same platform. As the 
next step in this process, Logo continues to 
develop the ERP Low Code platform to sup-
port and accelerate Logo Ecosystem’s cloud 
transformation. In addition, R&D invest-
ments continue in cutting-edge topics such 
as blockchain, machine learning, big data, 
and artificial intelligence. Internalizing the-
se technologies will lead to improved service 
quality. 

Sustainable success came together with 
the principle of equal opportunity

Logo became the leader among the technology companies 
in the Turkishtime R&D 250 with the highest rate of women 
in R&D at 43.2%. Logo was also ranked 14th in terms of R&D 
expenditures in 2020 in the list of Top 250. Committed to the 
principle of equal opportunity, Logo achieves sustainable 
success in an ever-changing, transforming, and competitive 
technology industry. The company prioritizes diversity and 
inclusiveness as it adopts the “The keyboard sound has no 
gender” approach as an integral part of its corporate culture.

LOGO YAZILIM

Sektör Bilgisi / Sector Information: Yazılım, Bilişim ve Bilişim Teknolojileri / Software, Information and Information Technologies
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: M. Tuğrul TEKBULUT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Logo Grup CEO / Vice Chairman of the Board of Directors - Logo Group CEO: M. Buğra KOYUNCU
Logo Grup Teknoloji Başkanı / Logo Group Chief Technology Officer, CTO: İsmail DURAN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  524 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  175.440.634,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   307.021.110,00 TL 
www.logo.com.tr

LOGO AR-GE YATIRIMLARIYLA 
BÜYÜYOR

LOGO GROWS WITH 
R&D INVESTMENTS

Logo rekabet içinde farklılaşmak için teknolojik 
gelişmeleri yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına 
yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyor. Logo bu 
çizgide ürün geliştirmek ve sürdürülebilir çözümler 
sunmak için en önemli kaynağın ise Ar-Ge ve 
inovasyon gücü olduğuna inanıyor.

Keeping up with technological developments, Logo 
stands apart from the competition as it caters to the 
customers’ needs with innovative products and services. 
At Logo, R&D and innovativeness are perceived as the 
most important sources of developing products and 
providing sustainable solutions in line with this philosophy.

Logo Grup Teknoloji Başkanı 
Logo Group CTO

 İSMAİL DURAN
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Şişecam bugün, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı 
gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan 
iş kollarında küresel bir oyuncu. Dört kıta ve 14 ülkedeki üretim fa-
aliyetleri ile 23 bin çalışanına istihdam sağlayan, ürünleri ile 150’nin 
üzerinde ülkeye ulaşan Şişecam, ana faaliyet alanlarında dünyada 
ilk üçe girme hedefi doğrultusunda büyümesini 
sürdürüyor.

Şişecam, oyun kurucu pozisyonunun korunma-
nın yolunun katma değerli ürünlerden geçtiğinin 
bilinciyle Ar-Ge faaliyetlerini, alanında Avrupa’nın 
en büyük merkezlerinden biri olan Şişecam Bilim 
Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde, son teknoloji-
lerle donatılmış 31 ayrı uzmanlık laboratuvarında 
yürütüyor. Şişecam ve iştiraklerinin faal 80 bulu-
şu bulunmakta olup, bunların 47’si tescil edilmiş, 
33’ünün ise tescil süreci devam ediyor.  2021 yılı 
içerisinde ise; beş patent başvurusu, 13 patent tes-
cili, 3 PCT/EPO başvurusu ile 11 tasarım tescil başvurusu gerçekleş-
tirildi.  

Şişecam’ın 2021 yılında öne çıkan bazı Ar-Ge projeleri şunlar oldu:
● Sivil ve savunma sanayi kullanım amaçlı optik, lazer, gece görüş 

camları ile cam seramik malzemeler konusunda yürütülen projele-
rin teknoloji hazırlık seviyeleri ilerletildi, kara ve hava araçları için 
ince ve hafif balistik dayanımlı lamine cam sistemleri geliştirme pro-
jeleri devam etti.

● Türkiye’de alanında lider bir ilaç şirketi ile bio-inert camlar 
konusunda yapılan iş birliği projesi kapsamında, kanser tedavisin-
de kullanılan mikron mertebesinde çapa, küresel forma ve özel bir 
kompozisyona sahip cam mikrokürelerin sentezi gerçekleştirildi.

● Tarımsal verimi artırmak amacıyla kontrollü salınımlı cam 
gübre kompozisyonu geliştirme çalışmaları yapıldı, mikro element 
katkılı ve katkısız olmak üzere iki farklı cam gübre kompozisyonu 
oluşturuldu.

● Enerji verimli binalar elde etmede sürdürülebilir çözümler su-
nan low-e kaplamalar ile yenilenebilir enerji sektörü için yeni nesil 
cam elyaf ürünleriyle güneş aynaları geliştirilmesine yönelik Ar-Ge 
çalışmalarına odaklanıldı. 

Şişecam is a global player in all core areas of glass production inclu-
ding flat glass, glassware, glass packaging, and glass fiber as well as 
soda and chromium compounds. Şişecam pursues growth in line with 
its goal of ranking among the global top three in its core business lines 
with production activities in 14 countries on four continents, 23.000 

employees worldwide, and products sold in more 
than 150 countries.

Şişecam believes that maintaininging its play-
maker position will be achieved through value-ad-
ded products. Şişecam conducts extensive R&D 
activities in 31 separate specialty laboratories equip-
ped with the latest technologiesat Şişecam Science, 
Technology, and Design Center – one of the largest 
such facilities in Europe. Şişecam and its subsidi-
aries have 80 active inventions; of which, 47 are 
registered and 33 are currently in the registration 
process. In 2021, Şişecam filed five patent applica-

tions, 13 patent registrations, 3 PCT/EPO applications, and 11 design 
registration applications.  

Some of Şişecam’s major R&D projects in 2021 include:
● Technology readiness levels of projects related to optics, laser, ni-

ght vision glasses, and glass-ceramic materials for both civilian and 
defense industry use were improved. In addition, development proje-
cts related to thin and light ballistics proof laminated glass systems for 
land vehicles and aircraft were carried out.

● As a result of the collaboration project to develop bio-inert glasses 
with a leading Turkish pharmaceutical company, glass microspheres 
with micron-level diameter, spherical shape, and a special compositi-
on used in cancer treatment were synthesized.

● To boost agricultural productivity, studies were conducted to de-
velop a controlled release glass fertilizer composition. Two different 
glass fertilizer compositions (one with and one without microelement 
additives) were developed.

● Within the scope of sustainability projects, R&D studies were fo-
cused on the development of low-e coatings, which offer sustainable 
solutions in obtaining energy efficient buildings, new generation glass 
fiber products and solar mirrors for the renewable energy sector.

ŞİŞECAM

Sektör Bilgisi / Sector Information: Çimento, Cam Seramik ve Toprak Ürünleri / Cement, Glass Ceramics and Soil Products
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye / Chairman and Executive Member of the Board: Prof. Dr. Ahmet KIRMAN
Genel Müdür / General Manager: Görkem ELVERİCİ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   176 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  111.625.000,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   259.505.828,00 TL 
www.sisecam.com.tr

DÜNYADA İLK 3 HEDEFİMİZE 
İNOVASYONLA YÜRÜYORUZ

WE ARE MOVING TOWARDS OUR GOAL TO 
BECOME ONE OF  THE TOP THREE GLOBAL PLAYERS

Cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam, 
ana faaliyet alanlarında dünyada ilk üçe girme hedefi 
doğrultusunda sürdürülebilir büyüme odaklı faaliyetlerini, 
inovasyon kabiliyetinden aldığı güçle sürdürüyor. 

A global player in the glass and chemicals industries, 
Şişecam pursues sustainable growth in line with its goal of 

ranking among the top three in its main fields of activity 
driven by its exceptional innovation capabilities.
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Sağlık sektörüne değer katan, öncü ve yenilikçi ürünler sunma 
yeteneğimizin temelinde Ar-Ge ve inovasyon gücümüz yatıyor. 
Abdi İbrahim olarak, Ar-Ge çalışmalarımızda yenilikçi ilaç pro-
jeleri ile katma değeri yüksek ürünleri hedefliyoruz. 

Ar-Ge olarak, ilaç, tıbbi cihaz, besin desteği grubunda 100’e 
yakın ürün kapsamında çalışmalar yürütüyo-
ruz.  Yeni molekül bulma çalışmalarına büyük 
önem veriyoruz. Bu alanda da öncü olmak için 
yurtdışındaki üniversitelerle çalışmalar yürü-
tüyor, start-up şirketleriyle iş birlikleri kuruyo-
ruz.

Abdi İbrahim olarak TÜBİTAK 1004 Mü-
kemmeliyet Merkezi Destek Programı kap-
samında iki farklı konsorsiyumda çalışma-
larımızla yer alıyoruz. AbdiBio’nun rol aldığı 
konsorsiyumda; İnovatif Monoklonal Antikor 
anti-Kanser Terapisi konulu biyoteknolojik bir 
ürünün geliştirilmesini hedefliyoruz. Projede 
İzmir Biyotıp Genom Enstitüsü, Gebze Teknik 
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Karade-
niz Teknik Üniversitesi gibi paydaşlarımız yer 
alıyor. Ar-Ge Merkezimizin yer aldığı konsorsi-
yumda ise yeni bir antiviral ilacın geliştirilme-
sini amaçlıyoruz. Konsorsiyumda ARGEFAR ve Ege Üniversitesi 
yer alıyor.

Ege Üniversitesi ile yedi yıllık Ar-Ge çalışması sonunda tü-
rünün içerik itibariyle ilk örneği olan yara örtüsü ürünümüzün 
lansmanını 2021’de gerçekleştirdik. Ürün kronik yaralarda kul-
lanılacak biyoaktif, deri eşdeğeri ayrıca üretim teknolojisi ve 
içeriği ile tüm diğer örtülerden farklılaşan üstün bir ürün olma 
özelliğine sahip.

Dünyanın önem verdiği biyobenzer ürün portföyümüzü çe-
şitlendirmek için İsviçre’nin önde gelen biyoteknolojik ilaç şir-
ketlerinden OM Pharma’ya yatırım yaparak 250 milyon İsviçre 
Frankı tutarında Ar-Ge bütçesini biyoteknolojik ilaç geliştirmek 
ve klinik çalışmalar için değerlendiriyoruz.

Our R&D and innovation power lies at the heart of our ability 
to offer pioneering and innovative products that add value to 
the healthcare industry. As Abdi İbrahim, we aim for innovative 
pharmaceutical projects and products with high added value in 
our R&D activities.

As R&D, we carry out studies of nearly 100 
products in the pharmaceutical, medical de-
vice, and nutritional support group. We attach 
great importance to the studies of finding new 
molecules. In order to be a pioneer in this field, 
we work with universities abroad and establish 
collaborations with start-up companies.

As Abdi İbrahim, we take part in two diffe-
rent consortia within the scope of the TÜBİTAK 
1004 Center of Excellence Support Program. In 
the consortium in which AbdiBio collaborates; 
we aim to develop a biotechnological product 
on Innovative Monoclonal Antibody Anti-Can-
cer Therapy. Our stakeholders such as Izmir Bi-
omedicine Genome Institute, Gebze Technical 
University, Dokuz Eylul University and Kara-
deniz Technical University are involved in the 
project. We aim to develop a new antiviral drug 

in the consortium where our R&D Center is located. ARGEFAR 
and Ege University are taking part in the consortium.

After 7 years of R&D work with Ege University, we launc-
hed our wound dressing product, which is the first of its kind in 
terms of content, in 2021. Is has the feature of being a bioactive 
product to be used in chronic wounds, a skin equivalent, and 
a superior product that differs from all other dressings with its 
production technology and content.

In order to diversify our biosimilar product portfolio, we have 
invested in OM Pharma, one of the leading biotechnological 
pharmaceutical companies in Switzerland, and have allocated 
a R&D budget of Swiss Francs 250 million for biotechnological 
drug development and clinical studies.

ABDİ İBRAHİM

Sektör Bilgisi / Sector Information: İlaç / Medicine
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Nezih BARUT
CEO: Dr. Süha TAŞPOLATOĞLU
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Udaya Kumar DUDE
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   144 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  101.296.872,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   142.000.000,00 TL 
www.abdiibrahim.com.tr

ABDİ İBRAHİM AR-GE İLE BAŞARI 
HİKÂYESİ YAZIYOR

ABDİ IBRAHİM WRITES A SUCCESS 
STORY WİTH R&D

Ar-Ge, hayatları iyileştirme misyonuyla faaliyet gösteren 
Abdi İbrahim’in faaliyetlerinin odak noktasını oluşturuyor. 
150 Ar-Ge çalışanımız ve 101 milyon TL Ar-Ge harcaması 
ile bu alanda lider şirketler arasında yer alıyoruz. 

R&D is the focal point of Abdi İbrahim’s activities, 
operating with the mission of improving lives. We are 

among the leading companies in this field with 150 R&D 
employees and TL 101 million R&D expenditure in 2021.

Ar-Ge Direktörü
R&D Director 

UDAYA KUMAR DUDE
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Ar-Ge merkezleri firmalar dahilinde çalışıyor olsa da asıl 
amaç müşterilere dokunmak. Müşteri taleplerini anlayarak da-
yanıklı ve yüksek performanslı ürünler geliştirmek. Ürünleri-
mizi geliştirirken, çalışacağı en az 20 yılı değerlendirerek dün-
yada bıraktığı iz, en iyisini yapmada motivasyon kaynağı oluyor. 
Geliştirilen ürünler, yapılan faaliyetler ancak 
akademi ve sanayi ile paylaştığımızda kıymetli 
oluyor. Kendi kendimize değil; müşterilerimiz, 
sektör ve ülke için Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. 

Bu vizyonla Ar-Ge Merkezimizin kurulduğu 
günden bugüne 50’nin üzerinde akademik ya-
yın, 15’ten fazla patent, faydalı model, tasarım ve 
marka, 40’a yakın TÜBİTAK destekli proje, 2 AB 
destekli proje, 5 EPDK projesi ve 70’e yakın da 
üniversite-sanayi iş birliğinin içinde bulunma-
nın gururunu yaşıyoruz. Cigre Global ve Türkiye 
faaliyetlerinde görev alıyor, çalışma gruplarında 
aldığımız görevin yanı sıra, Cigre Türkiye Yü-
rütme Komitesi Başkan Yardımcılığı, Türkiye 
A2 Transformatör ve Reaktörler Çalışma Komi-
te Başkanlığı ve Gelecek Nesil Mühendislik ça-
lışmalarının başkanlığını yürütüyoruz. TSE’ye 
destek veriyor ve IEC Teknik komitelerinde 
ülke menfaatlerini koruyacak şekilde yer alıyoruz. TÜSİAD ile 
Ar-Ge Kanunu üzerine kafa yoruyor ve ülkemizde Ar-Ge verim-
liliğini artırmak adına TTGV ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. 
ÜSİMP gibi üniversite-sanayi iş birliğini destekleyici platform-
larda, “Türkiye’de daha iyi nasıl inovasyon projeleri yaparız?” 
sorusuna yanıt arıyoruz. Enerji sektörünün ve ilimiz Balıkesir’in 
ilk kurulan Ar-Ge Merkezi olarak, ilimizde diğer Ar-Ge Merkez-
lerinin de kurulması için çalıştık. Firma cirosuna göre harcama 
oranımızı; Türkiye ve AB ortalaması üstünde tutmaya gayret et-
tik. Harcama miktarımızı; sektörün öncüsü olacak şekilde lider 
konuma koymak için sürekli büyüdük ve projelerimizi büyüt-
tük. BEST Ar-Ge Merkezi ailesi olarak; firmamız, akademisyen-
lerimiz, bakanlığımız, TÜBİTAK ve çalışanlarımız ile birçok ilke 
imza attık ve gururla söylüyoruz ki; “Birlikte Büyüdük”.

R&D Centers are operating for companies. Their main 
purpose is touching the customer; understanding customer 
demands and developing products with high performance 
and durability. When we are developing our transformers; 
minimum 20 years of long lifetime is a driving purpose for 

doing the BEST. 
Developed technologies and research ac-

tivities are more valuable when we share the 
knowledge with industry and academy. We 
are not doing R&D for ourselves, we are de-
veloping for our customers, industry, and our 
country.

With that vision, our R&D Center partici-
pated in publishing more than 50 academic 
papers, 15+ patents and brands, nearly 40 TU-
BITAK supported, 2 EU supported, 5 EPDK 
supported projects and be a part of nearly 70 
university-company partnership. 

Being a part of International and national 
Cigre family; actively participating in Cigre 
Study Committees (SC). Beside that, we are 
the head of Cigre Turkey A2 Transformers 
and Reactors SC and Turkish NGN. We are 

supporting TSE and participating in IEC Technical Commit-
tee activities. 

With TUSIAD, we are trying to develop Turkish R&D Law. 
We are supporting Turkish innovation with TTGV activities 
and USIMP platform.

As the first R&D Center in Energy sector in Turkey; we hel-
ped our neighbor companies to establish R&D Centers.  Our 
R&D Spending per capita is above Turkey’s and EU’s average 
spending per year. 

As BEST Transformer R&D Center family; our company, 
academic staff, Turkish Industry Municipality, our local sup-
porting body TUBITAK and with our R&D staff; we achie-
ved many goals and with pride we are saying that: “We grew 
together”.

BEST 

Sektör Bilgisi / Sector Information: Enerji / Energy
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: A. Rona YIRCALI
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Ahmet Kerem KÖSEOĞLU
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   110 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  79.817.564,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   80.000.000,00 TL 
www.besttransformer.com

BEST ARGE MERKEZİ – BİRLİKTE EN 
İYİSİNİ (BEST) YAPIYORUZ

BEST R&D CENTER – TOGETHER, WE ARE 
DOING THE BEST R&D

1966’dan beri üretim yapan, Ar-Ge Merkezi’ni 2010’da 
kuran firmamız BEST A.Ş.’nin inovasyon yolculuğunda 
sadece firma değil, sektöre ve ülkemize de faydalı işler 
yapmak ana hedef: Birlikte büyüyoruz.

Our company started manufacturing in 1966, innovation 
journey started with R&D Center establishment in 2010. Not 
just as a company R&D Center; we are innovating together 

with industry and our country. We are growing together…

Ar-Ge Müdürü / R&D Manager

AHMET KEREM KÖSEOĞLU

G Ü C Ü M Ü Z  E N E R J İ M İ Z D İ R

O U R  P O W E R  I S  O U R  E N E R G Y

/besttransformerBEST Transformerwww.besttransformer.com



G Ü C Ü M Ü Z  E N E R J İ M İ Z D İ R

O U R  P O W E R  I S  O U R  E N E R G Y

/besttransformerBEST Transformerwww.besttransformer.com
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Türkiye’de hem kimyasal hem de biyoteknolojik ilaç alan-
larında Ar-Ge yapan, hammadde ve bitmiş ürün üretim te-
sislerine sahip olan nadir firmalardanız. Ciromuzun yüzde 
5’ini Ar-Ge harcamalarına ayırıyoruz. Bünyemizde iki Ar-Ge 
Merkezi mevcut, bunlardan biri Düzce’deki Farmasötik, diğeri 
Gebze’deki Biyoteknolojik Ar-Ge Merkezi. Ay-
rıca hammadde üretim tesisimiz Ulkar Kimya 
bünyesinde de Sentez Ar-Ge Merkezimiz bu-
lunuyor. Bu üç tesiste 150’den fazla araştırma-
cı çalışıyor.

2013 yılından itibaren biyoteknolojiyi stra-
tejik öncelik olarak tanımladık ve yatırımla-
rımıza hız kesmeden devam ettik. Bu alanda 
öncü olma hedefimizle 2019 yılında kurdu-
ğumuz Türkiye’nin en büyük kapasiteli biyo-
teknolojik hammadde ve üretim tesisimizde 
ülkemizde üretilemeyen biyoteknolojik anti 
kanser moleküllerinin üretimlerini öncelik-
lendirdik ve dört ürünümüzün geliştirme ça-
lışmalarına devam ediyoruz. Tıpta çığır açan, 
bu çok değerli ve hedefe yönelik kanser teda-
vilerinin tüm süreçlerinin yüzde yüz olarak 
ülkemizde geliştirilip üretilmesi için var gü-
cümüzle çalışıyoruz.

Yüzde yüz yerli sermayeli bir ilaç şirketi olarak, pandemi 
sürecinde, ülkemizin de ihtiyaçlarını gözeterek yerli aşı üreti-
mi için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Bu çalışmalarımı-
zın neticesinde, Covid-19 aşımızın Faz I ve Faz II çalışmalarını 
tamamladık, hali hazırda Faz IIb klinik çalışmalarına devam 
ediyoruz. 

Önümüzdeki dönemde de sağlık için her şeye değer inan-
cıyla çalışarak uluslararası standartlara göre ürettiğimiz etkin 
ve yüksek nitelikteki ürünlerimizi, insan sağlığı için dünya-
nın her köşesine ulaştırmaya, ilaçta Türkiye’nin dünya mar-
kalarını yaratmaya devam edeceğiz.

We are one of the rare companies in Turkey that does R&D in 
both chemical and biotechnological pharmaceutical fields and 
has raw material and finished product manufacturing facilities. 
We allocate 5% of our turnover to R&D expenditures. We have 
two R&D Centers, one of them is the Pharmaceutical Center 

in Düzce and the other is the Biotechnological 
R&D Center in Gebze. We also have a Sentez 
R&D Center within our raw material producti-
on facility, Ulkar Kimya. More than 150 researc-
hers work in these 3 facilities.

Since 2013, we have defined biotechnology 
as a strategic priority and continued our invest-
ments without slowing down. With our goal of 
being a pioneer in this field, we have prioritized 
the production of biotechnological anti-cancer 
molecules that cannot be manufactured in our 
country in Turkey’s largest capacity biotechno-
logical raw material and manufacturing facility 
established in 2019 and we continue to develop 
our 4 products. We are working with all our 
strengths to develop and produce all proces-
ses of this groundbreaking, very valuable, and 
targeted cancer treatment in our country one 

hundred percent.
As a pharmaceutical company with one hundred percent do-

mestic capital, we have mobilized all our resources for domestic 
vaccine production by considering the needs of our country du-
ring the pandemic process. As a result of these studies, we have 
completed Phase I and Phase II studies of our Covid-19 vaccine 
and are currently continuing Phase IIb clinical trials. 

In the coming period, we will continue to deliver our effecti-
ve and high-quality products, which we manufacture following 
international standards, to all corners of the world for human 
health, by working with the belief that health is worth everyt-
hing, and to create Turkey’s world brands in medicine.

NOBEL İLAÇ

Sektör Bilgisi / Sector Information: İlaç Sektörü / Pharmaceutical Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Hasan ULUSOY
Biyoteknoloji ve Yeni Ürün Değerlendirme Direktörü / Biotechnology and New Product Review Director: Dr. Hasan Ersin ZEYTİN
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Abdullah USLU
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  171 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  64.584.573,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   78.000.000,00 TL 
www.nobel.com.tr

GEÇMİŞTEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE, 
GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

WITH THE STRENGTH WE GET FROM THE 
PAST, WE ARE HOPEFUL FOR THE FUTURE

Kuruluşumuzun 58. yılında, genç ve dinamik yönetim 
kadromuz, alanında uzman 3 bin insanımız, yüksek 
teknolojili üretim tesislerimiz, biyoteknoloji/Ar-Ge 
yatırımlarımız, geniş ürün portföyümüz ve köklü 
geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe umutla 
bakıyoruz.

On the 58th anniversary of our establishment, we are 
hopeful for the future with our young and dynamic 

management staff, 3000 people who are experts in their 
fields, our high-tech production facilities, our biotechnology/

R&D investments, our wide product portfolio and the 
strength we derive from our deep-rooted past.

Genel Müdür 
General Manager

OĞUZ AKANDİL
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Sorumlu bir üretici olmanın verdiği bilinçle paydaşlarımız için ya-
rattığımız değeri Brisa Ar-Ge Merkezi ile daha ileri seviyelere taşımak 
ve her gün daha iyisini başarmak için  yatırım yapıyor ve üretiyoruz. 
Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca yaratacakları çevresel etkileri 
dikkate alarak, ürün ve hizmetlerimizin çevre dostu olması için çaba 
gösteriyoruz.  Ar-Ge Merkezimiz ile Bridgestone ve 
Lassa markalarımızın portfolyosuna değer katı-
yor, inovasyon, dijitalleşme, mobilite çözümleri ve 
yeni nesil teknolojiler ile bütüncül bir ekosistem 
kuruyoruz. Aksaray’da sektörün akıllı teknoloji-
lerle donatılmış lastik fabrikası, teknolojisi sürekli 
yenilenen İzmit Fabrikası, güçlü markaları, hiz-
met inovasyonları ve üstün ürünleri ile yıllardır 
Türkiye lastik sektörünün lideri olarak uluslarara-
sı arenada da başarılara imza atıyoruz. Bu başarı-
nın ardında “Akıllı Kültür” ile gelişimi sürekli kı-
lan 3 binin üzerinde çalışanının en yeniyi sunma 
cesareti ve tutkusu yer alıyor. 

2017’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan belgelendirilen Ar-Ge Merkezimiz, 1985’ten 
beri Ar-Ge çalışmaları ile sektöre değer katmayı 
sürdürüyor. Brisa Ar-Ge Merkezi olarak yeni nesil 
teknolojilerle dünya standartlarında ürün geliş-
tirmeye, ürünlerin pazarın ihtiyaç duyduğu şekilde daha kısa sürede 
devreye alınmasına ve uluslararası rekabette güçlenmemizi sağlaya-
cak yenilikçi üretim teknikleri ve hammaddelere odaklanıyoruz. Sek-
törün uluslararası bağımlılığını azaltacak yerli teknolojileri geliştirme 
ve yerli tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Brisa Ar-Ge Merkezi, sektör 
için önemli bir okul ve deneyim alanı olarak Türk mühendisliğinin en 
ileri çalışmalarını yürütüyor. Hedefimiz, teknolojimizi ve ürünlerimi-
zi dünyanın dört bir yanına taşıma çalışmalarımıza Türk mühendisleri 
ile hız ve güç kazandırmak.

Her zaman değişimin öncüsü olan Brisa da Ar-Ge Merkezi, inovas-
yon ve girişimcilik platformları ile sektörü geleceğe taşıyacak yenilikçi 
mobilite çözümleri geliştirmek için çalışıyor. Yolculuğun Lideri Brisa, 
2022 yılında Arvento Mobil Sistemler şirketinin satın alma sürecini ta-
mamlayarak, portföyünü mobilite çözümleri işine dönüştürüyor.

We are working, investing and producing everyday to achieve better results 
in order to excel the value we create for our stakeholders to further levels at 
the Brisa R&D center with the awareness of being a responsible manufac-
turer. We strive to ensure the environmental friendliness of our products 
and services by taking into account the environmental impact that they will 

create throughout their life cycles. We add value to our Bri-
dgestone and Lassa Tyres brands’ portfolio with our R&D 
center and establish a holistic ecosystem with innovation, 
digitalization, mobility solutions and new generation tech-
nologies. 

As the leader of the Turkish tyre industry for many ye-
ars, we have been achieving successful results in the inter-
national arena as well with our tyre manufacturing plant 
based in Aksaray equipped with the smart technologies of 
the industry, İzmit Manufacturing Plant where we cons-
tantly renew our technologies, strong brands, service inno-
vations, and superior products. The courage and passion of 
more than 3 thousand employees  that enables continous 
development through “Smart Culture” to present the best 
lies behind these successful results. Our R&D center, which 
was certified by the Ministry of Industry and Technology 
in 2017, continues to add value to the industry with R&D 
studies since 1985. As the Brisa R&D center, we focus on de-

veloping world-class products with new generation technologies, deploying 
products in a shorter time period as required by the market, and to innovati-
ve manufacturing techniques and raw materials that will enable us to stren-
gthen in international competition. We are working on developing local 
technologies and designs, which will reduce the international dependence 
of the industry. The Brisa R&D center carries out the most advanced projects 
of Turkish engineering as an important school and experience field for the 
industry. Our goal is to accelerate and strengthen our efforts with Turkish 
engineers to take our technology and products to all parts of the world. Brisa 
is working towards developing innovative mobility solutions that will carry 
the industry into the future through its R&D center, innovation and entrep-
reneurship platforms as the all time pioneer of change. As the Leader of the 
Journey, Brisa is transforming its portfolio into a mobility solutions business 
by completing the acquisition process of Arvento Mobile Systems in 2022.

BRİSA BRİDGESTONE

Sektör Bilgisi / Sector Information: Kimyevi Maddeler ve Mamulleri / Chemical Substances and Products
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Cevdet ALEMDAR
Teknoloji Direktörü / Technology Knowledge: Serhat ÖZKAN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   84 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  50.074.556,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:    85.937.565,00 TL 
www.brisa.com.tr

BRİSA, TEKNOLOJİYİ 
BU TOPRAKLARDA YEŞERTİYOR 

BRISA CULTIVATES TECHNOLOGY 
IN THESE LANDS

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, Ar-Ge merkezinde 
sürdürülebilirliği odağına alarak, son kullanıcı deneyimini 
pazarın ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Yeni teknolojilerle, 
yerli tedarikçileri ve sektörü geliştirmeye odaklanıyor.

Turkish tyre industry leader Brisa shapes end-user experience 
according to the needs of the market by positioning sustainability at 

the core of this process at its R&D center. Brisa focuses on 
developing local suppliers and the industry with new technologies. 

Teknoloji Direktörü 
Technology Knowledge

SERHAT ÖZKAN





2021 AR-GE 250 / R&D 250  
AR-GE YILDIZLARI    R&D STARS

106

İNFİNİDİUM, 1994 yılından bu yana büyüyerek 800 kişilik 
idari ve Ar-Ge mühendis kadrosu ile teknolojik yeniliklere 
paralel ürünler üreten, kalite ve müşteri memnuniyetini 
ön planda tutan çözüm odaklı bir mühendislik şirketidir. 

Ar-Ge merkezimiz ürettiği ürünler ile sürdürülebilirlik 
bir gelecek için Güvenlik, Haberleşme, Ta-
şımacılık, Çevre, Toplu Ulaşım Teknolojileri 
ve diğer sektörlerde birçok akıllı şehir ya-
zılım ve donanım hizmetleri sunmakta ve 
pek çok çözüm geliştirmektedir.

İNFİNİDİUM, uçtan uca mühendislik 
projeleri, Özel yönetim ve endüstri çözüm-
leri ile sektörlere yeni stratejiler, yönetim 
kabiliyetleri ve istatistiksel veriler çıkar-
makta, Karakatu Telemetri (Olay Kayde-
dici), Güvenli Sürüş Sistemi, Endüstriyel 
Bilgisayar, Görüntü İşleme Teknolojileri, 
Akıllı Kameralar, Mobil UPS, Ses Sistemleri, 
Yolcu/ Şoför Bilgilendirme Sistemleri, İnte-
raktif Görüntü İşleme, Bilgi/Eğlence dona-
nımları ve yazılımları gibi pek çok ürünü ile 
entegrasyon dahil anahtar teslim projeler 
gerçekleştirmektedir.

Çağın gereklilerine uygun ürettiğimiz çözümler ile fab-
rika, üretim, depo, lojistik ve bakım onarım sistemleri olan 
kurumlar için Endüstri 4.0 standartlarına yükseltir. IOT 
veya özel donanım, sensor ve yazılımlarla dijitalleşme ve 
veriyi uçtan uca yönetmenize imkân sağlar. Kestirimci ba-
kım, yapay zekâ destekli karar vericiler, dijital ikiz ve ben-
zeri kuruma özel teknolojileri uygulayarak müşterilerine 
yeni bakış açıları ve tasarruf imkanları sağlar.

Birçok başarılı projeye imza atmış ekibimiz, müşteri 
memnuniyetini ön planda tutan anayasasıyla birlikte tüm 
bilgi, tecrübe ve referans birikimiyle İNFİNİDİUM Tekno-
loji olarak karşınızdadır.

INFINIDIUM, Since 1994, grew to 800 persons, administrati-
ve and R & D engineers, producing parallel with technologi-
cal innovations to products, prioritizes quality and customer 
satisfaction, solution-oriented engineering company.

Our R&D Center for a sustainable future with produ-
cts produced by security, communicati-
ons, transportation, environment, public 
transport, smart city technology and other 
sectors, many software and hardware servi-
ces, and many are developing a solution.

INFINIDIUM provides industries with 
new strategies, management capabilities and 
statistical data through end-to-end engine-
ering projects, tailored management and in-
dustry solutions. It develops turnkey projects 
including integration with many products 
such as Blackbox Telemtry(event recorder), 
safe driving system, industrial computer, 
image processing technologies, smart came-
ras, mobile UPS, sound systems, passenger / 
driver information systems, interactive ima-
ge processing, infotainment hardware and 
software.

With the solutions we produce in accordance with the-
requirements of the era, the factory raises it to Industry 4.0 
standards for organizations with production, warehouse, 
logistics and maintenance and repair systems. It allows you 
to digitalize and manage data end-to-end with IoT or speci-
al hardware, sensors and software. Predictive maintenance 
provides new perspectives and savings opportunities to its 
customers by applying institution-specific technologies such 
as artificial intelligence-supported decision makers, digital 
twins and so on.

Having accomplished many successful projects, our team 
is ready to answer your needs as INFINIDIUM Technology 
with all the know-how, experience and references as well as 
the principle prioritizing customer satisfaction.

İNFİNİDİUM TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SANAYİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Donanım, Yazılım, Akıllı Şehirler, Proje Yön. / Hardware, Software, Smart Cities, Project Mngnt.
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Berk ÜNDEĞER
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Erhan POLAT
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   60 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  33.249.837,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   50.000.000,00 TL 
www.infinidium.com.tr

DONANIM, YAZILIM VE AKILLI ŞEHİRLERDE 
GELECEK İÇİN ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

WE CREATE SOLUTIONS FOR THE FUTURE IN 
HARDWARE, SOFTWARE AND SMART CITIES

İNFİNİDİUM, tamamen yerli ve milli sermaye ile 
donanım-yazılım üretimi gerçekleştiren, Türkiye ’ye 
katma değerli ürünler kazandıran ve yurtdışına ürün ve 
hizmet ihraç eden, genç ruhlu dinamik bir kuruluştur.

INFINIDIUM is a dynamic organization with a young spirit, that 
carries out hardware and software production entirely with 

domestic and national capital, brings value-added products to 
Turkey and exports products and services abroad.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Chairman of the Board

BERK ÜNDEĞER
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Turgut İlaçları A.Ş.’nin biyoteknoloji alanındaki temel amacı, 
pek çok hastalığın tedavi ve idamesinde kullanılan, yüksek 
teknoloji gerektiren devrim niteliğindeki biyolojik ilaçları Tür-
kiye ve dünya pazarına yönelik geliştirmek, üretmek ve pazar-
lamaktır. Bu amaçla inovatif teknolojilerle, yüksek kaliteli, ileri 
derecede biyobenzer ürünler geliştirmek ve 
üretmek üzere kurulan Turgut biyoteknoloji 
platformu, uluslararası standartlarda biyotek-
noloji altyapımızın yer aldığı AR-GE merkezi, 
Turgut Gebze Biyofarmasötik Üretim Tesisi ve 
yerli ve uluslararası iş birlikleri olmak üzere 
üç temel faaliyet alanından oluşmaktadır. İlaç 
endüstrisinde keşif, üretim ve analiz konula-
rında gelecek nesillerin de faydalanabileceği 
biyoteknoloji platformumuzda oluşturulan 
odak noktaları endüstriyel hücre soyu geliş-
tirme, üst akım üretim prosesi geliştirme, alt 
akım üretim prosesi geliştirme, fizikokim-
yasal protein analizi ve fonksiyonel protein 
analizi geliştirme olarak sınıflandırılmıştır. 
Firmamız, çalışanlarına sağladığı deneyim ve 
yüksek öğrenim fırsatları ile endüstrimize ye-
tişmiş insan gücü katkısında bulunmaktadır. 

Turgut Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen ulusal ve uluslararası 
projeler kapsamında elde edilen kazanımlar:
● Beş farklı biyobenzer monoklonal antikor (mAb) ürününe 

ait yüksek kaliteli endüstriyel hücre soyu
● Üç farklı biyobenzer mAb ürününe ait ana hücre bankaları
● Üç adet laboratuvar ve endüstriyel ölçeğinde, yüksek kali-

teli biyobenzer mAb için üst akım ve alt akım üretim prosesleri
● Beş farklı biyobenzer ürünün TİTCK, EMA ve FDA standart-

larına göre karşılaştırmalı fizikokimyasal ve fonksiyonel analiz 
çalışmaları

● Üretim tesisi GMP sertifikası ve GMP biyobenzer mAb üre-
timi sertifikaları

● Bir biyobenzer mAb ürününe ait Faz I klinik çalışma sonucu

The main purpose of Turgut Pharmaceuticals Inc., in biotech-
nology is to develop, produce and market revolutionary biologi-
cal drugs for Turkish and global markets. These drugs used in 
the treatment of many diseases, require high technology. Turgut 
biotechnology group has established a platform to develop and 

produce high quality biosimilar products using 
innovative technologies. This platform, consists 
of three main areas: R&D center, Turgut Gebze 
Biopharmaceutical Manufacturing Facility, and 
domestic & international collaborations. Our bi-
otechnology platform has opened an era for the 
next generations in terms of discovery, producti-
on and analysis. These focal points can be  classi-
fied as industrial cell line development, upstream 
production process development, downstream 
production process development, physicochemi-
cal protein analysis and functional protein analy-
sis development. Our company contributes to the 
industry by providing experience as well as hig-
her education opportunities to our employees in 
these fields.

Achievements in the scope of national 
and international projects at Turgut R&D Center 
can be listed as:  
● High quality industrial cell lines of five different biosimilar 

monoclonal antibodies (mAb) 
● Master cell banks of three biosimilar mAb products 
● Upstream and downstream production processes for three 

laboratory and industrial scale high-quality biosimilar mAbs 
● Comparative physicochemical and functional analysis stu-

dies of five biosimilar products in accordance with TITCK, EMA 
and FDA standards. 

● Manufacturing facility GMP certificate and GMP biosimilar 
mAb production certificates 

● Phase I clinical trial result of a biosimilar mAb product

TURGUT İLAÇLARI

Sektör Bilgisi / Sector Information: İlaç / Pharmaceutical Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Tunç TURGUT
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Deniz DEMİRHAN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   38 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  32.666.188,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   45.000.000,00 TL 
www.turgutilac.com.tr 

BİYOTEKNOLOJİDE 
İNOVASYON

INNOVATION 
IN BIOTECHNOLOGY

Turgut İlaçları A.Ş., kurduğu yüksek teknolojili 
biyoteknoloji platformu ile Türkiye ve dünya pazarlarına 
yüksek kaliteli biyobenzer ve inovatif ürünler sunmak için 
AR-GE çalışmalarına hızla devam ediyor. 

Turgut Pharmaceuticals continues its R&D studies in 
order to offer high-quality biosimilar and innovative 
products to the Turkish and world markets with its 

high-tech biotechnology platform.

Ar-Ge Müdürü
R&D Manager

DENİZ DEMİRHAN
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Türkiye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015 yılında 
Ar-Ge Merkezi unvanı alan tesisimiz, Doğu Avrupa’daki en iyi Ar-Ge 
laboratuvarlarından biri konumunda. İlaç endüstrisindeki yenilikçi 
teknolojileri yakından takip ederek alanında yetkin 100’ün üzerinde 
uzman çalışanımızla Ar-Ge merkezimiz bünyesinde faaliyetlerimizi ve 
yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

Birçok farklı tıbbi alanda 450’den fazla farma-
kolojik ürün içeren portföyümüzü yaptığımız Ar-Ge 
yatırımlarımızla daha da genişletmeyi hedefliyoruz. 
Her yıl Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmaya odakla-
nıyor, satış gelirlerimizin yaklaşık yüzde 5’ini Ar-Ge 
harcamalarına ayırıyoruz. İnovasyon odaklı Ar-Ge 
stratejimizin merkezinde yenilikçi projelerle katma 
değer sağlayan ürünler bulunuyor. Ar-Ge stratejimiz; 
yeni ve eşdeğer ürünlerin yanı sıra inovatif süreçle-
rin yoğun olarak uygulandığı ilaç taşıyıcı sistemle-
rinin, bilinen ilaç molekülleri için yeni endikasyon 
araştırmalarının, OTC-besin desteği ürünlerin ve 
yeni medikal cihazların geliştirilmesi üzerine kuru-
lu. 2021 yılı sonunda toplamda 16 adet tescilli ve 52 
adet başvuru süreci devam eden patent çalışmamız 
mevcut. Çalışmalarımızla bu sayıyı daha da artırma-
yı planlıyoruz.

İnsana ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla ülke ekonomisine 
her zaman en çok katkı yapan ilaç şirketi olmayı hedefliyoruz. Sadece 
Türkiye’de değil uluslararası pazarda da WMARGE merkezimizle World 
Medicine markasını geleceğe taşıyacak uluslararası bilimsel iş birlikleri 
gerçekleştiriyoruz. Sektörün rekabet seviyesinin artırılması ve teknolo-
jik yeniliklerin Türkiye sınırları içerisinde de aktif kullanılması için ça-
lışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor ve önümüzdeki zaman di-
liminde Ar-Ge yatırımlarımızı 65 milyon TL’ye çıkarmayı planlıyoruz. 

Milli ilaç üretiminin önemli bir aşaması olan analiz hizmetleri ko-
nusunda da geçtiğimiz yıl değerli bir yatırım gerçekleştirdik. Kurduğu-
muz WMINOLAB İnovasyon Laboratuvarı’nda ileri teknoloji cihazla-
rımızla ilaç analizlerini dışa bağımlı olmaktan çıkarmaya çalışıyoruz. 
Yenilikçi teknolojileri yakından takip ediyor, ülke çıkarları doğrultu-
sunda teknolojik bilgimizi ticarileştiriyoruz.

Our facility, which was given the title of R&D Center by the Ministry of 
Science, Industry and Technology in 2015, is in the position of being one 
of the best R&D laboratories in Eastern Europe. We are continuing our ac-
tivities and investments without pausing within our R&D center with our 
more than 100 specialized employees, who are competent in their fields, 

by following the innovative technologies in the phar-
maceutical industry closely.

We are targeting to expand our portfolio, which 
includes more than 450 pharmacological products in 
many different medical fields, more and more with 
our R&D investments. We focus on making more in-
vestments for R&D every year and we allocate about 
5 percent of our sales revenues for R&D expenses. Our 
innovation-oriented R&D strategy centers the products, 
which provide added-values with innovative projects. 
Our R&D strategy is based on the development of new 
and equivalent products as well as the drug delivery 
systems, in which the innovative processes are applied 
intensively, new indication researches for the known 
drug molecules, and OTC food supplement products 
and new medical devices. We have 16 registered patent 
studies and 52 patent studies, whose application pro-
cess is continuing, at the end of 2021. We are planning 

to increase this number more and more with our studies. We are targeting 
to become the pharmaceuticals company, which makes the most contri-
bution to the country’s economy, with our investments to the human and 
technology. We perform international scientific cooperation, which will 
take World Medicine trademark to the future, with our WM R&D Center, 
not only in Turkey but also in the international market. Our studies are 
continuing without pausing in order to increase the competition level of 
the sector and to use the technological innovations actively also in Turkey; 
we are planning to increase our R&D investments to 65 million Turkish 
Liras in the near future. We made a valuable investment last year in the 
analysis services. In WMINOLAB Innovation Laboratory, we are trying 
to stop making the pharmaceutical analyses foreign-dependent with our 
high technology devices. We follow the innovative Technologies and we 
commercialize our knowledge in line with the national interests.

WORLD MEDICINE

Sektör Bilgisi / Sector Information: İlaç / Medicine
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Raushan TAHIYEU
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Erdinç BABUÇ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   120 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  27.839.779,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   51.500.000,00 TL 
www.worldmedicine.com.tr

AR-GE YATIRIMLARIMIZLA TÜRKİYE 
EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ

WE ARE PROVIDING ADDED VALUE FOR TURKISH 
ECONOMY WITH OUR R&D INVESTMENTS

World Medicine olarak Türkiye’de 2011 yılından bu yana 
sürdürülebilir kalite standartlarını yenilikçi bakış açımızla 
birleştirerek dünya çapında, ulaşılabilir ve etkili ürünler 
sunmaya odaklanıyoruz. 

We, World Medicine, have focused on offering 
accessible and effective products across the world by 
combining the sustainable quality standards with our 

innovative perspective in Turkey since 2011.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Chairman of the Board

RAUSHAN TAHIYEU
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Dalgakıran olarak Türkiye’nin tek Ar-Ge merkezi olmak için ciddi 
çalışmalar yürütüyoruz. Ar-Ge kadromuz yalnızca kendi tasarımı 
olan ürünleri üretiyor, dolayısıyla küresel ayak izi vizyonumuz dahi-
linde global pazara hitap eden ve rekabet stratejimize uygun tasarım-
lar ortaya koyuyoruz. Endüstriyel üretim süreçlerindeki karbon ayak 
izimizi azaltmak üzerine ve sürdürülebilirlik il-
kelerine uygun aksiyonlar alıyoruz. 

Küresel ayak izi, teknoloji ve markalaşma ol-
mak üzere 3 ana başlık altında temellendirdiği-
miz Vizyon 2030 hedeflerimiz kapsamında yol 
haritalarımızı belirledik. Teknoloji için alacağı-
mız aksiyonları oldukça geniş bir ölçekte değer-
lendiriyoruz. Çevre dostu ve enerji verimliliği 
arttırılmış ürünler tasarlamak, test kabiliyetle-
rimizi geliştirmek, kullanıcı deneyimi temelli 
inovatif ürünler geliştirmek, Ar-Ge merkezi pro-
jemizin yazılım alt yapısını desteklemek ve ge-
liştirmek, yerli katma değer oranının arttırılma-
sına yönelik ürünler geliştirerek dışa bağımlığın 
önüne geçmek gibi birçok stratejik kararlarımız 
var. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde üretimdeki 
teknoloji kabiliyetlerimizi arttıracağız.

Ar-Ge gelişimini her aşaması ile önemsiyoruz.
Enerji verimliliği yüksek, sürdürülebilir üretim için teknolojik alt 

yapımızı güçlendirecek ve geliştirecek her unsuru değerlendiriyoruz. 
Sadece kendi ekibimiz için değil genel olarak Ar-Ge çalışmalarının 
gelişmesi için tüm üreticilerin sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. 
Eğitim materyallerimizi ve kaynaklarımızı sürekli güncel tutuyoruz, 
dünya genelindeki teknoloji trendlerini yakından takip ediyoruz.

Öneri ve öneri sistemimiz ile gelişme tutkusunu canlı tutuyoruz
Kurduğumuz öneri sistemi kapsamında Ar-Ge merkezi sürdürü-

lebilirliğinin sağlanması hedefi ile oluşturduğumuz kriterler bazında 
TİD birimine katkı sağlayan Ar-Ge personelleri için ayrı bir ödüllen-
dirme sistemi yarattık. Böylece fikir geliştirme ve üretme refleksini 
canlı tutuyor, sistemimizi yaşayan bir sistem haline dönüşüyoruz.

As Dalgakıran, we put in serious work into being the first and only R&D 
Center of Turkey. Our R&D department produces its own designs, there-
fore put out designs that appeal to the Global Market but still fits our vi-
sion of global footprint and compatible with our competetive strategies. 
We take actions to reduce our carbon footprint in industrial production 

processes and eligible for sustainability principles.
We have created our roadmap for our vision and go-

als up until 2030 trough 3 main tittles such as Global Fo-
otprint, Technology and Branding. We put great deal of 
efforts concerning our development in technology. We 
have many strategic disicions regarding subjects such as 
designing eco friendly and hightened energy efficiency 
products, expanding our testing capasities, developing 
innovative user experience based products, building 
our infrasructure of the coding of our Central R&D Pro-
ject, produceing products with increased local added 
value in order to prevent dependence to foreign sources 
and supporting the decisiveness of our company desi-
cions. We will increase our technological capabilities 
regarding our production in the upcoming decade.

We care about every step of the development of out 
R&D department

We take into consideration not only the sustainable productivity but 
also high-efficient energy in order to enhance our technological infrast-
ructure.  We believe that every producer has its responsibility not only 
to our own but R&D derpartments all around. We keep our educational 
materials and resources constantly up to date, and we closely follow te-
chnology trends around the world.

We keep the passion for development alive with our advice and 
advice system

Within the scope of the proposal system we have established, we 
have created a separate reward system for R&D personnel who cont-
ribute to the TID unit on the basis of the criteria we have established 
with the aim of ensuring R&D center sustainability. Thereby we keep 
the reflex of developing and producing ideas alive.

DALGAKIRAN MAKİNA

Sektör Bilgisi / Sector Information: Makine üretimi / Machine Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Adnan DALGAKIRAN
CEO / CEO: Steven YOUNG
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Fatih KERVANKAYA
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   73 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:   27.039.320,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   34.165.000,00 TL 
www.dalgakiran.com

HAYALDEN FİKİRE, FİKİRDEN DÜNYA 
OYUNCUSU OLMA YOLCULUĞUNDA AR-GE

FROM DREAMS TO IDEAS, FPM THE IDEAS 
TO THE ROAD OF BEING ONE OF THE BIG 
R&D PLAYERS TROUGHOUT THE WORLDDalgakıran olarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde Ar-Ge’ye 

yaptığımız yatırımlar ve geliştirdiğimiz inovatif ürünler ile 
teknolojik kabiliyetlerimizi arttıracağız. As Dalgakıran we will increase our technological 

capabilities regarding our production in the upcoming 
decade.

CEO

STEVEN YOUNG
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Setur 2018 yılında kurduğu Ar-Ge Merkezi ile turizm ve duty 
free alanında yenilikçi vizyonunu ortaya koyarak bu alanda ye-
nilikçi projeler, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile gelişimini 
hızlandırdı. 2021 yılında bu vizyondaki çalışmaları ortak yürüt-
mek adına SeturTech markasını hayata geçirdi.  

Setur Ar-Ge Merkezi’nde yeni nesil ve bu-
lut temelli teknolojiler ile yazılım, yapay zeka 
ve mobil odaklı çözümler geliştirilmekte. Bu 
kapsamda mikroservis mimarisi, bulut ve blo-
ckchain teknolojileri, Derin Öğrenme, Doğal Dil 
İşleme (NLP), Görüntü İşleme ve optimizasyon 
çözümleri odaklı geniş bir yelpazede çalışma-
lar yapılmakta. Yapay zeka ve akıllı sistemler 
odağında ulusal ve uluslararası ortaklı projeler 
gerçekleştirilmekte.

Ar-Ge Merkezi bünyesinde üniversite iş bir-
likleri ile ortak projeler, tez ve akademik yayın 
çalışmaları yoğun şekilde yapılmaktadır. Genç-
lerin üretime katılımına önem veren SeturTe-
ch, genç yeteneklerle buluşmak ve yenilikçi fi-
kirler üzerine çalışmak amacıyla her yıl yazılım 
yarışmaları düzenlemektedir. Ayrıca üniversite 
etkinlikleri, bootcamp, konferanslar, Medium 
ortamındaki yayınlar ve paylaşımlar ile de gelişimini sürdür-
mektedir.

Turizmde teknoloji kullanımı ve dönüşümün yaygınlaşması 
ile ülkelerin akıllı sistemleri kullanarak turizm pazarında kendi 
ülkelerini yukarıya taşıma yarışı da hızlanıyor. 

Teknolojiyle birlikte seyahat alışkanlıkları da dönüşürken 
yapay zeka sayesinde tercihlere göre en uygun alternatifleri 
oluşturma ve kişiselleştirme, seyahat deneyiminin iyileştiril-
mesini sağlıyor. 

Önümüzdeki dönemde büyük veri ve yapay zeka teknoloji-
leri, insanların hayattan daha fazla keyif almalarını ve diledik-
leri ürün ve hizmete hızlı ve kolay erişmelerini sağlarken, etik 
değerler ve gizliliği ihlal etmemek arasında bir denge arayışı ön 
planda olacaktır.

Demonstrating its innovative vision in the field of tourism and 
duty free with its R&D Center established in 2018, Setur has ac-
celerated its development with innovative projects along with 
national and international collaborations in this field. The Setur-
Tech brand was launched in 2021 in order to jointly carry out the 

activities in line with this vision. 
The Setur R&D center develops software, 

artificial intelligence and mobile solutions with 
next-generation and cloud-based technologies. 
In this context, a wide range of activities are 
being carried out around the microservices ar-
chitecture, cloud and blockchain technologies, 
Deep Learning, Natural Language Processing 
(NLP), Image Processing and optimization solu-
tions. Numerous artificial intelligence and smart 
systems projects are being carried out with nati-
onal and international partners.

Through the university collaborations within 
the scope of the R&D Center, many joint projects 
are being performed as well as thesis and acade-
mic publication activities. Attaching a great deal 
of importance to youth participation in produ-
ction, SeturTech organizes software competi-

tions every year to meet young talents and work on innovative 
ideas, while participating in university events, bootcamps, con-
ferences and articles on Medium. 

With the increasing use of technology, digital transformation 
is gaining pace in the tourism sector and countries are compe-
ting to fast-track their way up in the tourism market through the 
use of smart systems. As travel habits are transformed with tech-
nology, using artificial intelligence to create and personalize the 
best alternatives based on preferences is ensuring an improved 
travel experience. In the coming period, big data and artificial in-
telligence technologies will allow people to better enjoy life and 
have quick and easy access to the products and services of their 
desires, however the search for a balance between ethical values 
and the prevention of privacy violation will be at the forefront.

SETUR

Sektör Bilgisi / Sector Information: Turizm / Tourism
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Ali KOÇ
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Alphan KİMYONOK
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  53 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  26.511.603,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   28.299.040,00 TL 
setur.com.tr

TURİZM, TEKNOLOJİ VE 
İNOVASYONUN BULUŞMA NOKTASI

THE MEETING POINT OF TOURISM, 
TECHNOLOGY AND INNOVATION

Setur Ar-Ge Merkezi, turizmi dijitalleştirecek yeni nesil 
akıllı uygulamalar ve alanında uzman ekipler ile Setur’un 
seyahat teknolojileri üreten bir teknoloji markası olma 
yolunda kilit rol oynayacak. 

The Setur R&D Center will play a key role in Setur’s path 
to becoming a technology brand, producing travel 

technologies with expert teams and a new generation of 
smart applications that will digitize tourism. 

Ar-Ge Direktörü & Bilgi Teknolojileri 
R&D Director

ALPHAN KİMYONOK

TURİZM TEKNOLOJİLERİ VE ARGE’NİN
DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

Teknolojinin gücünü hayatı kolaylaştırmak için kullanan SeturTech,
turizm sektöründe gülen yüzlerle dolu bir dünyanın kapılarını açıyor.

‘dan indirin

‘den indirin

setur.com.tr444 0 738
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Ev tekstilinin lider kuruluşlarından biri olarak tüm faaliyetle-
rimizi Akıllı Hayat 2030 stratejisi çerçevesinde sürdürülebilir-
lik odaklı gerçekleştiriyoruz. Bu anlayışla yaptığımız Ar-Ge ve 
teknoloji yatırımlarıyla ürün bazında su ve karbon ayak izini 
hesaplayarak çevre dostu bir üretim gerçekleştiriyoruz.

Sahip olduğumuz Yaşam Döngüsü Anali-
zi (YDA) programı ile tasarım aşamasından 
itibaren karbon yükünü hesaplayabiliyoruz. 
Düşük karbon yüküne sahip ilk ürün kate-
gorimiz olan Ecodesign ürün kategorisiyle, 
karbon ayak izinin en az yüzde 50 oranında 
azaltılmasını sağladık. Daha az su, enerji ve 
kimyasal kullanılarak üretilen Ecodesign 
ürün gamı kapsamında nevresim takımı, 
masa örtüsü, dekoratif yastık kılıfı gibi birçok 
ürün üretmeyi hedefliyoruz. 

Bunun yanı sıra, fabrikalarımızda STeP, 
‘Sustainable Textile Production’ (Sürdürüle-
bilir Tekstil Üretimi) sertifikasyon sürecini 
tamamlayarak sürdürülebilir bir tekstil üre-
ticisi olduğumuzu belgelendirdik. Buna para-
lel olarak Standart 100 by Oeko-Tex ve STeP 
by Oeko-Tex belgeleriyle kullanılan ‘Made in 
Green’ etiketiyle üretim yapabildiğimizi de tescillemiş olduk. 

Bununla Avrupa Birliği’nin Ar-Ge projelerine de dahil olu-
yoruz. AB Ufuk 2020 programı çerçevesinde dahil olduğu-
muz RECLAIM projesiyle, kaynakların gereksiz kullanımının 
azaltılmasını sağlayarak fabrikanın toplam karbon yükünün 
azaltılmasına katkı sağlamaya odaklanıyoruz. Ufuk 2020 
kapsamında dahil olduğumuz bir diğer proje OXIPRO ile teks-
til sektöründe ön terbiye prosesinde kullanılan kimyasallara 
muadil olarak geliştirilecek yeni doğal enzimlerle, çevre dos-
tu ve sürdürülebilirliğe hizmet eden ürünlerin geliştirilmesini 
amaçlıyoruz. 

Zorluteks olarak sürdürülebilirlikteki uzmanlığımızla 
önümüzdeki dönemde de Türkiye’de ve dünyada çevre dostu 
üretimin öncüsü olmaya devam edeceğiz.

As one of the leading companies in home textiles, we carry 
out all our activities with a sustainability focus, following the 
Smart Life 2030 strategy. With the R&D and technology invest-
ments we make with this scope, we produce in an environ-
mentally friendly manner by calculating our water and carbon 

footprint values on a product basis.
With the help of our Life Cycle Analysis 

program, we calculate the carbon burden star-
ting from the design phase. The Ecodesign 
product category -our first product category 
with a low carbon load- allows us to reduce 
our carbon footprint by at least 50 percent. The 
Ecodesign product range is produced using 
less water, energy, and chemicals. We aim to 
deliver many products within this category, 
such as bed linen, tablecloths, and decorative 
pillowcases.

We completed the STeP (Sustainable Textile 
Production) certification process in our facto-
ries, certifying that we are a sustainable textile 
manufacturer. Concordantly, we are registered 
to produce with the ‘Made in Green’ label used 
with “Standard 100 by Oeko-Tex” and “STeP 

by Oeko-Tex” documents.
We have been included in the European Union’s R&D proje-

cts with this step. Realizing the RECLAIM project, in which we 
participated through the EU Horizon 2020 program, we focus 
on contributing to the reduction of the factory’s total carbon 
burden by decreasing the unnecessary use of resources. With 
the OXIPRO project -another project we carry out within Ho-
rizon 2020- we aim to develop environmentally friendly and 
sustainable products with new natural enzymes to be designed 
as equivalents to the chemicals used in the pretreatment pro-
cess in the textile industry.

As Zorluteks, we are empowered with our sustainability ex-
pertise and will continue to be the pathfinder of environmen-
tally friendly production in Turkey and the world.

ZORLUTEKS

Sektör Bilgisi / Sector Information: Ev Tekstili / Home Textiles
Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı / Textile Group President: Necat ALTIN
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Murat YILDIRIM
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  99 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  23.045.334,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   25.000.000,00 TL 
www.zorlutekstil.com.tr

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI AR-GE’YLE 
GELECEĞE HAZIRIZ

WE ARE READY FOR THE FUTURE WITH 
SUSTAINABILITY-FOCUSED R&D ACTIVITIES

Türkiye’nin lider ev tekstil üreticisi Zorluteks olarak, Ar-Ge 
çalışmalarımızla hem geleceğin yenilikçi ürünlerine imza 
atıp kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor hem de daha iyi 
bir geleceğin inşası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

As Turkey’s leading home textile producer Zorluteks, we 
maintain our efforts to ease our users’ lives by creating 
innovative next-generation products and build a better 

future with our R&D efforts. 

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı 
Textile Group President

NECAT ALTIN 
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Yaklaşık bir asırlık kimya sektörü tecrübesiyle, Kemerburgaz, 
Rotterdam, Balerna ve Tuzla tesislerinde yaklaşık 550 çalışan ile 
85’ten fazla ülkede 2 binden fazla müşteriye boya, yapı, tekstil 
ve deri, basınca hassas yapıştırıcılar, endüstriyel 
yapıştırıcılar ve yaşam kimyasalları sektörleri 
için polimer emülsiyonları ve özel kimyasallar 
üreterek, katma değerli çözümler sunuyoruz.  

2009 yılında faaliyetine başlayan Türki-
ye’nin ilk Ar-Ge Merkezlerinden biri olmaktan 
olmaktan gurur duyuyoruz. Ar-Ge öncelik alan-
larımızı belirlerken global ölçekteki sektörel 
eğilimler ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. Ar-Ge’de dijitalleşme 
ve big data yönetimi için altyapı güçlendirme 
yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor, 
bunun yanı sıra üniversite iş birliklerini arttıra-
rak gençleri ve start-up projeleri destekliyoruz. 

Çalışanlarımızın yüzde 50’den fazlası ino-
vasyon süreçlerimizde aktif rol alıyor. Elde etti-
ğimiz tüm başarıların altında yatan temel neden 
de, inovasyonu şirket kültürümüzün daimi bir 
parçası haline getirerek inovasyon süreçlerini sistematik bir bi-
çimde yönetmemizdir. 

Sürdürülebilir inovatif çözümlerimiz ile dünyanın her bölge-
sindeki müşterilerimize global ayak izimizi küçülterek ilerledi-
ğimiz yolculuğumuzda bilim, teknoloji ve insan kaynağına yatı-
rım yapıyoruz. Her yıl yayınladığımız sürdürülebilirlik raporu ve 
LCA ölçeklendirmesi ile bunu destekliyoruz.

Türkiye’de kimya sektörünün en çok patent başvurusu yapan 
firmalarından birisi olan Organik Kimya, geliştirdiğimiz tek-
nolojilerin lisanslarını pazara sunarak Türkiye’nin markalaşma 
sürecinde de değer yarattığımıza inanıyoruz. Bu sayede Türki-
ye’nin global alanda markalaşma sürecine destek oluyoruz. 

Sürdürülebilir bir büyümenin temelinde inovasyon olduğunu 
çok iyi biliyoruz…

With nearly a century of experience in the chemical industry, 
we provide value-added solutions by producing polymer 
emulsions and specialty chemicals for the paint, constructi-
on, textile and leather, pressure sensitive adhesives, industrial 
adhesives and life sciences chemicals industries  to more than 

2,000 customers in more than 85 countries 
with approximately 550 employees in Kemer-
burgaz, Rotterdam, Balerna and Tuzla facili-
ties.

We are proud to be one of the first R&D 
Centers in Turkey, which started to operate 
in 2009. While determining our priority are-
as in R&D, we closely follow sectoral trends, 
scientific and technological improvements 
on a global scale. We continue to invest in in-
frastructure reinforcement for digitalization 
in R&D and big data management, in addition 
to that we support young people and start-up 
projects by increasing collaborations with uni-
versities.

More than 50% of our employees actively 
take part in our innovation processes. The 
main reason of all the success stories we have 

achieved is that we manage innovation processes systemati-
cally by making the innovation a permanent element of our 
corporate culture.

We invest in science, technology and human resources in 
our journey to reach our customers world-wide by reducing 
our global carbon footprint with our sustainable innovative 
solutions. We support this by publishing our annual sustaina-
bility report and LCA analysis.

Organik Kimya as one of the companies with highest num-
ber of patent applications in chemical industry in Turkey, we 
believe that we create value in branding process of Turkey by 
launching licences of the techonogies we have developed.

We know very well that innovation is the backbone to en-
hance sustainability...

ORGANİK KİMYA

Sektör Bilgisi / Sector Information: Kimyevi Maddeler ve Mamulleri / Chemical Substances and Products
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Aldo KASLOWSKI
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Mehmet DEMİRAY
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   86 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  22.519.109,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   30.000.000,00 TL 
www.organikkimya.com/tr

ORGANİK KİMYA’NIN
İTİCİ GÜCÜ: İNOVASYON

THE DRIVER FOR ORGANIK KİMYA:  
INNOVATION

Türkiye’de kimya sektörünün en çok patent başvurusu 
yapan firmalarından birisi olan Organik Kimya, geliştirdiğimiz 
teknolojilerin lisanslarını pazara sunarak Türkiye’nin 
markalaşma sürecinde de değer yarattığımıza inanıyoruz. 
Bu sayede Türkiye’nin global alanda markalaşma sürecine 
destek oluyoruz. 

Organik Kimya as one of the companies with highest number 
of patent applications in chemical industry in Turkey, we 

believe that we create value in branding process of Turkey by 
launching licences of the techonogies we have developed.

İnovasyon ve Ar-Ge Direktörü
Innovation and R&D Director 

MEHMET DEMİRAY

İnovasyonda lider olma tutkumuzla 
Türkiye’de kimya sektörünün en çok 
patent başvurusu yapan firmaların 
başındayız. Geliştirdiğimiz teknolojilerin 
de lisanslarını pazara sunarak Türkiye’nin 
global alanda markalaşma sürecine 
destek oluyoruz. Türkiye ve Avrupa’da 
yer alan dört modern üretim tesisimiz ve 
Ar-Ge ekibimizin uzmanlığı ile yenilikçi  
ve çevre dostu ürün ve teknolojiler 
geliştiriyoruz. Çünkü sürdürülebilir 
büyümenin temelinde inovasyon 
olduğunu çok iyi biliyoruz.

Sürdürülebilir 
büyümemizin temelinde 
inovasyon var.

www.organikkimya.com
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Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda ilaç sektöründe 
yerli ve milli ürünleri ile hizmet veren TURKTIPSAN; Türk 
Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren beş vakfın (TSK 
Elele Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı, TSK Güçlendirme Vakfı, 
TSK Mehmetçik Vakfı ve TSK Eğitim Vakfı) ortak yatırım ka-
rarı ile yüzde 100 yerli sermayeli bir Anonim 
Şirketi olarak Ankara’da 2005 yılında kurul-
muştur. 

Yedi farklı üretim hattında toplamda beş 
ayrı formda üretim gerçekleştirmekteyiz. 155 
formda 90 çeşit ilaç ruhsatımızla Türk ilaç 
sektörüne hizmet vermekteyiz. Sağlık Ba-
kanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı GMP 
ve yönetmelik standartları ile ISO 13485 ku-
rallarına uygun üretim yapan Türkiye’de ilk 
Polipropilen (PP) torbada parenteral solüsyon 
üreticisiyiz. 

2015 yılında tıbbi medikal malzeme ala-
nını oluşturmak için ISO 13485 ve CE sertifi-
kalarını alan TURKTIPSAN 2018 yılında kur-
duğu ampul üretim hattı ile ürün çeşidini ve 
sektördeki etkinliğini artırırken tamamı yurt 
dışında ithal edilen Total Parenteral Beslen-
me Çözeltisi (TPN) yerli ve milli üretimini gerçekleştiren ilk 
firma olmanın gururunu yaşamaktayız. Aynı zamanda Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak 
ilan edilmiş bulunmaktayız.

Hastane serum ürünleri başta olmak üzere bütün tedavi 
alanlarını kapsayan geniş bir ürün portföyüne sahibiz.

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yaygın olarak yer 
almak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede bir-
çok yakın ülkede ürünlerimizi ruhsatlandırmaya başladık. 
TURKTIPSAN Avrupa’da geçerliliği olan Euro GMP sertifika-
sını elde etmek için çalışmalara başlamış olup, dünyada da 
hızlı ve istikrarlı bir biçimde büyümeye devam etmektedir.

TURKTIPSAN, which serves in the pharmaceutical industry 
with its domestic products in line with the national interests 
of Turkey; It was established in Ankara in 2005 as a 100% do-
mestic capital joint stock company with the joint investment 
decision of five foundations operating for the benefit of the 

Turkish Army Forces. (TAF Elele Foundation, 
TAF Solidarity Foundation, TAF Strengthening 
Foundation, TAF Mehmetçik Foundation and 
TAF Education Foundation). TURKTIPSAN 
produces in 5 different forms in total in 7 dif-
ferent production lines. We serve the Turkish 
Pharmaceutical Industry with our 90 diffe-
rent drug licenses in 155 forms. It’s the first 
manufacturer of parenteral solutions in poly-
propylene (PP) bags in Turkey, which produ-
ces in accordance with the GMP and regula-
tion standards of the Ministry of Health and 
the Ministry of Agriculture and Forestry and 
ISO 13485 rules. Turktipsan, which received 
ISO 13485 and CE certificates in 2015 to cre-
ate the field of medical medical equipment, 
increased its product range and efficiency in 
the sector with the ampoule production line it 

established in 2018, while we are proud of being the first com-
pany to perform domestic and national production of Total 
Parenteral Nutrition Solution (TPN), all of which are imported 
from abroad. TURKTIPSAN has been declared as an R&D cen-
ter by the Ministry of Industry and Technology.

We have a wide product portfolio covering all treatment 
areas, especially hospital serum products. We are working 
hard to take place widely abroad as well as in the country. 
In this context, we started to license our products in many 
nearby countries. Türktıpsan has started to work to obtain the 
Euro GMP certificate, which is valid in Europe, and continues 
to grow rapidly and steadily in the world.

TURKTIPSAN

Sektör Bilgisi / Sector Information: İlaç / Medical
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Taci KURUL
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Duygu KONUKLU
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   47 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  22.501.105,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  38.500.000,00 TL 
www.turktipsan.com.tr

TURKTIPSAN, YENİLİKÇİ PROJELERİ VE 
KALİTELİ ÜRETİM İLKESİ İLE DÜNYAYA 
HİZMET EDİYOR

TURKTIPSAN SERVES THE WORLD WITH 
ITS INNOVATIVE PROJECTS AND QUALITY 

PRODUCTION PRINCIPLE
İnovasyonda lider olma tutkumuzla Türkiye’de ilaç 
sektörünün en çok proje yapan firmalarından biri olduk 
ve bu tutkumuzun bizi daha da ileriye götüreceğine 
inanıyoruz.

With our passion to be a leader in innovation, we have 
been one of the most project producers of the 

pharmaceutical industry in Turkey, and we believe that 
this passion will take us further.

Genel Müdür
General Manager

MUSTAFA KEMAL SANER





2021 AR-GE 250 / R&D 250  
AR-GE YILDIZLARI    R&D STARS

122

Assan Hanil olarak, 38 adet patent, 12 adet faydalı model ve 16 
adet endüstriyel tasarım olmak üzere toplam 66 adet Fikri Mül-
kiyet Hakkı ile 12 adet değerlendirme aşamasında başvuru ve 6 
adet marka tesciliyle Ar-Ge alanında uzmanlığımızı gösteriyoruz. 

Hyundai FCEV Kamyon Koltukları Projemizle kendi sınıfın-
da dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elekt-
rikli seri üretim kamyon koltukları için Ar-Ge 
projemizi tamamladık. Ürettiğimiz hava süs-
pansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğunu Kore’ye 
ihraç ettik. Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu 
(TOGG) SUV modeli için ön ve arka tampon, rad-
yatör taşıyıcı ve havalandırma kanalı parçaları 
için tasarım ve ürün geliştirme sürecini ise sür-
dürüyoruz.

Ford Otosan’ın Yeni Transit ve VW ile ortak 
geliştirdiği projelerinde kullanılacak koltukların 
tasarım, geliştirme, sanal analiz, test ve devreye 
alma süreçleri devam etmektedir. 

2023 yılında seri üretime başlama hedefi bu-
lunan bir araç üreticisi ile de B-Class yüzde 100 
elektrikli ve menzili 350 km olan aracın ön ve 
arka sıra koltuklarının geliştirilmesi konusunda 
ön anlaşma yapılmış olup 2021 yılında ürün ta-
sarım faaliyetlerine başlanmıştır.  

Biyoplastik Ham Madde projemizle domates küspesini işle-
yerek çevre dostu ham madde elde etme çalışmalarımız devam 
ediyor. Küspeleri kurutup işledikten sonra plastik ham madde ile 
birleştirerek, istenen mekanik özelliklere uygun ürün çıktısını 
elde etmeyi amaçlıyoruz. 

Kamyon sürücü koltuğunun hafifletilmesi amacıyla başlatılan 
Kompozit Arkalık Projemiz kapsamında kompozit üzerine plas-
tik enjenksiyon ve ileri kalıp teknolojisiyle ağırlık ve operasyon 
sayısının düşürülmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirmek-
teyiz.

Çeyrek asırlık deneyimimiz ve sürekli gelişmeye yönelik Ar-
ge faaliyetlerimiz ile ülkemiz için üretmeye ve geliştirmeye de-
vam ediyoruz.  

As Assan Hanil, we demonstrate our expertise in R&D with a 
total of 66 Intellectual Property Rights, including 38 patents, 12 
utility models and 16 industrial designs, 12 applications at the 
evaluation stage and 6 trademark registrations.

With our Hyundai FCEV Truck Seats Project, we have comp-
leted our R&D project for the seats  of the world’s 
first hydrogen fuel cell electric mass production 
truck in its class. We exported the air suspen-
sion driver and passenger seats we produced to 
South Korea. We continue the design and pro-
duct development process for the front and rear 
bumper, front module and air guide parts for 
Turkey’s Automobile Initiative Group (TOGG) 
SUV model.

We continue the design, development, vir-
tual analysis, testing and commissioning pro-
cesses of seats to be used in Ford Otosan’s New 
Transit and their new projects that is jointly de-
veloped with VW.

A preliminary agreement was made with a 
vehicle manufacturer, which aims to start mass 
production in 2023, on the development of the 
front and rear row seats of the B-Class, 100% ele-

ctric vehicle with a range of 350 km, and product design activi-
ties started in 2021.

We continue to work on obtaining environmentally friendly 
raw materials by processing tomato pulp with our Bioplastic Raw 
Materials project. After drying and processing the pulp, we aim 
to combine it with the plastic raw material, to obtain the product 
output in accordance with the desired mechanical properties.

Within the scope of our Composite Backrest Project, which 
was initiated to lighten the truck driver’s seat, we carry out stu-
dies to reduce weight and the number of operations with plastic 
injection and advanced molding technology on the composite.

We continue to produce and develop for our country with our 
quarter-century experience and our R&D activities for continu-
ous improvement.

ASSAN HANİL

Sektör Bilgisi / Sector Information: Otomotiv / Automotive
Genel Müdür / General Manager: Atacan GÜNER
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Talip USTA
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  118 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  22.412.231,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   49.000.000,00 TL 
www.assanhanil.com.tr 

AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ İLE 
SEKTÖRE YÖN VERİYORUZ

WE DIRECT THE SECTOR 
WITH OUR R&D STUDIES

Otomotiv sektörünün ana parça tedarikçilerinden Assan Hanil 
olarak, Ar-Ge çalışmalarımız sektöre yön veriyor. Ağırlık 
hafifletme, alternatif hammadde, maliyet optimizasyonu ve 
kaliteyi artırmaya yönelik inovatif projeler yürütüyoruz.

As Assan Hanil, one of the main parts suppliers of the automotive 
industry, our R&D studies shape the industry. We carry out 

innovative projects aimed at weight reduction, alternative raw 
materials, cost optimization and increasing quality.

Ar-Ge Direktörü
R&D Director

TALİP USTA 
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Firmamız, otomotiv sektöründe “Otonom sürüş ve İleri Sü-
rücü Destek Sistemleri (ADAS)” ve “Bilgi-Eğlence Sistemleri 
(IVI)” alanlarında güvenlik teknolojileri ve gömülü yazılım 
çözümleri geliştirmek hedefiyle Red Pine Software Mühen-
dislik adıyla 2017 yılında kurulmuştur. 

Firmamızın ISO26262 (Karayolu Taşıtları 
için Fonksiyonel Güvenlik Standardı), AS-
PICE (otomotiv yazılım geliştirme süreci) ve 
SAFe (ölçeklenebilir çevik yazılım geliştirme 
süreçleri) gibi konularda uzmanlığı ön plan-
dadır. 

Ar-Ge ekibimiz, gerçek zamanlı işletim 
sistemleri, gömülü yazılım geliştirme, alt se-
viye programlama, emniyet kritik yazılım 
geliştirme ve yazılım güvenliği alanlarında 
uzmandır. Firmamızın faaliyet alanındaki 
bilgi birikimi ve Ar-Ge ekibimiz en önemli 
itici gücümüzdür. 

Firmamız, 2018 yılında T.C. Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından resmi “Ar-Ge Mer-
kezi” unvanını almıştır. 2020 yılının başında, 
otonom sürüş ve güvenli yazılım platform-
larında dünyanın önde gelen şirketlerinden 
TTTech Auto AG bünyesine katılan Red Pine Software, TT-
Tech Auto Turkey adını almıştır. 

TTTech Auto, 2000 çalışanın üzerinde ekibi ve 20 yılı 
aşkın deneyimi ile otonom sürüş ve emniyetli yazılım plat-
formlarında dünyanın önde gelen şirketlerinden biridir. 

Büyüme stratejisini sürdüren TTTech Auto, Gelişmiş Sü-
rücü Destek Sistemleri (ADAS) ve Otonom Sürüş (AD) pro-
jeleri için yazılım geliştirme kapasitesini artırmaya devam 
ediyor.

TTTech Auto Turkey Yazılım AŞ was founded in 2017 as Red 
Pine Software and specializes safe technologies and em-
bedded software applications for Autonomous Driving (AD) 
and Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) as well as 
In-Vehicle Infotainment (IVI) in the automotive industry.

Our company has expertise in ISO26262 
(functional safety standard for road vehicles), 
ASPICE (automotive software development 
process) and SAFe (scalable agile software 
development processes). 

Our R&D team specializes in real-time 
operating systems, embedded software de-
velopment, low-level programming, safet-
y-critical software development and softwa-
re safety. The expertise and knowledge of our 
company and our R&D team are our main 
driving force.

The company has achieved strong growth 
in its first year and has been recognized as an 
“R&D Center” by the Ministry of Industry and 
Technology in 2018. Red Pine Software was 
acquired in 2020 by TTTech Auto AG, one 
of the world’s leading companies in autono-

mous driving and safe software platforms,   and was rena-
med TTTech Auto Turkey.

TTTech Auto is one of the world’s leading companies in 
autonomous driving and safe software platforms with a team 
of over 2000 employees and more than 20 years of experien-
ce. TTTech Auto continues its growth strategy by expanding 
its software development capabilities for Advanced Driver 
Assistance Systems (ADAS) and Automated Driving (AD) pro-
jects.

TTTech AUTO TURKEY

Sektör Bilgisi / Sector Information: Yazılım, Bilişim ve Bilişim Teknolojileri / 
                                                        Software, Information and Information Technologies
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Milenko BERIC
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Gökhan YILMAZ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  106 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  21.599.249,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   45.000.000,00 TL 
www.tttech-auto.com

OTOMOTİV İÇİN İLERİ GÜVENLİ YAZILIM 
TEKNOLOJİLERİ

ADVANCED SAFE SOFTWARE 
TECHNOLOGIES FOR AUTOMOTIVE

TTTech Auto, 2000 çalışanın üzerinde ekibi ve 20 yılı 
aşkın deneyimi ile otonom sürüş ve emniyetli yazılım 
platformlarında dünyanın önde gelen şirketlerinden 
biridir. Büyüme stratejisini sürdüren TTTech Auto, 
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ve Otonom 
Sürüş (AD) projeleri için yazılım geliştirme kapasitesini 
artırmaya devam ediyor.

TTTech Auto is one of the world’s leading companies in 
autonomous driving and safe software platforms with a 

team of over 2000 employees and more than 20 years of 
experience. TTTech Auto continues its growth strategy 
by expanding its software development capabilities for 

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and 
Automated Driving (AD) projects.

Genel Müdür  
General Manager 

CEM SEZER 
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BMA Technology, denizcilik endüstrisi için elektrik ve otomasyon sis-
tem tasarımı yapan bir mühendislik ve üretim firmasıdır. Bugüne kadar 
tamamladığı 300’ün üzerinde gemi projesi, toplam 900’ün üzerinde ça-
lışanıyla sektörün lider elektrik sistem entegratörüdür. 

BMA Technology, gemi elektrik-elektroniği alanında uluslararası 
ölçekte katma değerli, yüksek teknolojili ve inovatif 
çözümler geliştirme vizyonu ile kurulan bir tekno-
loji firmasıdır. Avrupa ülkelerindeki emisyon kısıtla-
maları ve verilen geniş batarya teşvikleri nedeniyle 
düşük karbon salınımlı, yakıt tasarruflu çözümler 
oldukça ilgi görüyor. Global firmalarla rekabet edebil-
mek amacıyla geliştirdiğimiz ve başardığımız çözüm-
lerimizden birisi “Dünyanın İlk Tamamen Elektrikli 
Römorkörü” projesidir. Römorkörün enerji depolama 
sistemleri, çift sargılı motor kontrol algoritması, Türk 
Loydu onaylı ana tahrik sürücü kontrol yazılımı, PCS, 
EMS, AMS ve QCS (kara hızlı şarj istasyonu) tamamen 
Ar-Ge ekibimizin özgün katkılarıyla geliştirildi. 

Global ölçekte başarılı olduğumuz bir diğer proje-
miz ise “Dünyanın İlk LNG-Batarya Hibrit Canlı Balık 
Gemisi”dir. Geminin LNG kontrol ve güvenlik sistemi, 
yakıt verimliliği ve hizmet sürekliliğini maksimize 
eden Peak Shaving ve Spinning Reserve yazılımları, 
geminin tüm pervane motor sürücüleri, kontrol ve arayüz sistemleri Ar-
Ge personelimizin geliştirdiği yerli bir çözümdür. Yine Ar-Ge ekibimiz 
tarafından geliştirilen, enerji verimliliğini maksimize ederek yakıt ve 
bakım-onarım maliyetleri ile emisyon değerlerini düşüren Türkiye’nin 
İlk Yerli Dizel-Elektrik Tahrik Sistemini birçok ticari projemizde başa-
rıyla kullandık. Son olarak özellikle değişken güç tüketim ve operasyon 
profiline sahip gemilerde daha verimli, çevreci ve yakıt tasarrufu sağla-
yan bir çözüm sunan Türkiye’nin İlk Yerli Değişken Hızlı Dizel Jenera-
tör ve Ortak DC Bara Sistemi, Ar-Ge çalışmalarımız sonucu geliştirildi. 
Patent başvuru süreci şu an devam ediyor. Özetle; bir teknoloji şirketi 
olarak rekabet içinde farklılaşmak için teknolojik gelişmeleri yakından 
takip ederek müşteri ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler geliştir-
meye gayret ediyoruz. En önemli kaynağımızın ise Ar-Ge ve inovasyon 
gücümüz olduğuna inanıyoruz.

BMA Technology is an engineering and manufacturing company that de-
signs electrical and automation systems for the Marine Industry. With more 
than 300 ship projects it has completed up until today and, more than 900 
personnel it employs, our company is the leading electric system integrator 
in Turkey.

BMA Technology is a technology company estab-
lished with a vision to develop value added, high tech-
nology, innovative solutions in the field of electrical & 
electronic engineering for ships. Because of emission 
restrictions and broad battery incentives in European 
countries, our low-carbon and fuel-efficient solutions 
attract a lot of attention. One of the solutions we have de-
veloped and succeeded in order to compete with global 
companies is the World’s First All-Electric Tug Project. 
The tugboat’s energy storage systems, double winding 
motor control algorithm, Türk Loydu approved main 
drive control software, PCS, EMS, AMS and QCS (Shore 
quick charging station) have been developed entirely by 
our R&D engineers. Another project that we have been 
successful on a global scale is the World’s First LNG-Bat-
tery Hybrid Live Fish Ship. The ship’s LNG control and 
safety system, the Peak Shaving and Spinning Reserve 
software that maximizes fuel efficiency and service 

continuity, all propeller motor drives and control and interface systems of 
the ship is a domestic solution developed by our R&D personnel. One of the 
another project which was developed by our R&D team is Turkey’s First 
Domestic Diesel-Electric Drive System, which we has successfully used 
in many of our commercial projects. İt maximizes energy efficiency and 
reduces fuel and maintenance-repair costs and emission values. Finally, 
Turkey’s First Domestic Variable Speed   Diesel Generator and Common DC 
Bus System, which offers a more efficient, environmentally friendly and 
fuel-saving solution, especially in ships with variable power consumption 
and operation profile, has been developed as a result of our R&D studies. 
The international patent application process is currently ongoing. In sum-
mary; As a technology company, we strive to develop innovative solutions 
that satisfy all customer needs in order to differentiate in competition. We 
believe that our most important resource is our R&D and innovation power.

BMA TEKNOLOJİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Denizcilik Endüstrisi / Maritime Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Sait Ferhat ÖZDAMAR
Teknoloji Bölümü Direktörü / Director of Technology Department: Akın ARTUN
Ar-Ge  Merkezi Yöneticisi / R&D Center Manager: Ahmet Yaşar ŞAGBAN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   39 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  20.575.584,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   20.000.000,00 TL 
www.bma-technology.com

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ GEMİ 
TEKNOLOJİLERİNE ODAKLANIYORUZ

WE FOCUS ON HYBRID AND FULLY 
ELECTRIC SHIP TECHNOLOGIES

Ar-Ge çalışmalarımızda özellikle enerji verimli ve çevre 
dostu teknolojilere odaklanıyoruz. Hibrit ve tamamen 
elektrikli gemiler için yüksek teknolojili, yenilikçi ve 
küresel çözümler geliştirmeye çalışıyoruz.

In our R&D studies, we are particularly focused on 
energy efficient and environmentally friendly 

technologies. We strive to develop high-tech, innovative 
and global solutions for hybrid and fully electric ships.

Teknoloji Bölümü Direktörü
Director of Technology Department

AKIN ARTUN
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Global savunma sanayinde en çok bilinen Türk savunma şirketi 
unvanına sahip Samsun Yurt Savunma (SYS) ve CANiK ateşli si-
lahlar markası olarak Ar-Ge’ye büyük önem veriyor ve bu alan-
da ciddi yatırımlar yapıyoruz. 

Şirketimizin temelini oluşturan Ar-Ge kültüründe, hızlı de-
ğişen dünyanın gelişmelerini yakından takip 
ederek, yeni nesil ürün, hizmet ve süreçleri 
hayata geçirme vizyonumuzu sürdürüyoruz. 
Ürünlerimizin yüzde 95’ini yurt dışında 68 ül-
keye ihraç eden bir şirket olarak, önceliğimiz 
robotik sistem entegrasyonu ve Ar-Ge’de ve-
rimliliğe dayanmaktadır. 

Üretimimizde robotik sistem entegrasyonu-
na hızla devam ederken, verimliliği en üst sevi-
yeye çıkaracak şekilde yeni tasarım fikstürle-
rimizi de üretime dahil etmeye odaklanıyoruz.

Ar-Ge’den söz ettiğimiz noktada hiç kuşku-
suz en değerli varlığımız olan insan kaynağının 
önemi yadsınamaz. Biz de bu bilinçle kadro-
muzu ve insan gücümüzü büyütmeye devam 
ediyoruz. Ar-Ge sürecinde bir yandan geleceği-
mizi inşa ediyor, diğer yandan da yeni tekno-
lojiler ve eğitimlerle kadromuzu geliştirmeyi 
önceliğimiz olarak görüyoruz. 

 SYS ve dünyaca ünlü markamız CANiK olarak 2021 yılında 
pek çok başarılı işe imza attık. 2022’de de Ar-Ge projelerimize 
hız kesmeden devam ediyoruz. M2 ağır makinalı tüfek projemiz 
kalifiye edilerek seri üretime geçti. Bunun yanı sıra M2 makina-
lı tüfeğin hızlı versiyonu M2 F de Ar-Ge tamamlanma aşama-
sına geldi ve ilk prototip üretimleri hayata geçirmek üzereyiz. 
Şu anda üzerinde çalıştığımız M3 makinalı tüfek projemiz ile 
M2 makinalı tüfeğimizin etkisini yüzde 90 oranında artırmayı 
hedefliyoruz. 

Tabanca projelerimizde de yeni modellerimizin Ar-Ge çalış-
maları hızla devam ediyor. Bu yeni model silahlarımızda da tıp-
kı daha önceki tasarımlarımızda olduğu gibi kullanıcılarımızı 
yepyeni sürprizlerle buluşturmayı hedefliyoruz.

SYS, the most well-known Turkish defense company in the 
global defense industry, and Canik as a firearm brand, we at-
tach a great importance to R&D and make significant invest-
ments in this field.

In the R&D culture that forms the basis of our company, 
we maintain our vision of implementing new 
generation products, services, and processes 
by following the current developments in the 
fast-changing world. 

As a company which export 95 percent of 
its production to 68 countries, our main pri-
ority is based on robotic system integration 
and r&d productivity. While we continue to 
integrate robotic systems in our production, 
we focus on incorporating our new design 
fixtures into production in a way that will 
maximize efficiency.

Without no doubt, the most valuable is the 
human resource. With this awareness, we 
continue to expand our staff and manpower. 
While we are building our future in the R&D 
process, we see it as our priority to develop 
our staff with new technologies and trai-

nings. As SYS and our world-famous brand CANiK, we have 
accomplished many successful projects in 2021. In 2022, we 
continue our R&D projects at full tilt. Our M2 heavy machine 
gun project was qualified and started mass production. 

Besides, the M2 F, the fast M2 machine gun, the R&D pha-
se has been completed and we are about to implement the 
first prototype productions.

 With our M3 machine gun project that we are currently 
working on, we aim to increase the impact of our M2 machi-
ne gun by 90 percent. 

In our pistol projects, R&D studies of our new models con-
tinue rapidly. Just like our previous designs, we aim to pre-
sent brand-new surprises to our users in this new model of 
pistols.

SAMSUN YURT SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Sektör Bilgisi / Sector Information: Savunma ve Bilişim / Defense and Informatics
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Hayrullah Zafer ARAL
Teknik Müdür / Technical Manager: Selçuk TEMELLİ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  31 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  18.826.920,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   30.000.000,00 TL 
canikarms.com

AR-GE’DE VERİMLİLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE 
ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

‘WE ARE WORKING FOR MAXIMIZING 
EFFICIENCY IN R&D’

Samsun Yurt Savunma (SYS) ve CANiK olarak üretimimizin 
robotik sistemlere entegrasyonuna hızla devam ediyor, 
Ar-Ge’de verimliliği en üst seviyeye çıkaracak şekilde yeni 
tasarım fikstürlerimizi üretime dahil ediyoruz. 

As Samsun Yurt Savunma (SYS) and CANiK, we 
continue the robotic system integration into our products, 
and we incorporate our new design fixtures in production 

maximizing efficiency in R&D.

Teknik Müdür
Technical Manager

SELÇUK TEMELLİ
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Isıtma, soğutma havalandırma, su basınçlandırma alanlarında faali-
yet gösteren Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ar-Ge faaliyetlerini 
Gebze ana üretim tesisinde üretim faaliyetlerini hidrofor, sirkülasyon 
pompası, dalgıç pompa, klima santrali, çatı tipi klimalar, fancoiller 
için Gebze ana üretim tesisinde, kombi ve kazanlar için ise Dudul-
lu üretim tesisinde  gerçekleştirmektedir.  Yerli ve 
yabancı üniversiteler, mühendislik şirketleri, konu-
sunda uzman danışmanlar ve ortağımız Carrier ile 
iş birliği içinde 55 kişilik Ar-Ge ekibimiz tarafından 
geliştirilen yenilikçi ürünlerimizi 65 ülkeye ihraç 
etmekteyiz.

Alarko Carrier olarak gelişim ve inovasyon 
odaklı bir şirketiz, her yıl ciromuzun yaklaşık yüz-
de 2’sini Ar-Ge çalışmalarımıza ayırmaktayız. Tür-
kiye’de çift yoğuşmalı kombiyi tasarlayan ve üreten 
ilk firmayız, buna ek olarak Avrupalı firmaların 
öncülüğünde hazırlanan yönetmeliklere uygun ilk 
yerli tasarım ve ilk yerli üretim sirkülasyon pompa-
sı da Alarko Optima serisi sirkülasyon pompasıdır. 
Ar-Ge çalışmalarının sonuna gelinen ve 2022 ‘de 
piyasaya sunulacak ürünlerimizin bazıları; sekiz 
farklı tip Optima sirkülasyon pompası ve Optima 
serisinin bina yönetim sistemine bağlanma obsi-
yonu,  cam yüzeyli dokunmatik ekranlı üst segment kombi, 500kW-
1150kW arası yer tipi yoğuşmalı kazanlardır. 

1445 metrekarelik alana yayılmış olan laboratuvarlarımız en güçlü 
yönlerimizden biridir. Sirkülasyon pompası, dalgıç motor, kombi ve 
kazan, fan coil, klima santrali test sistemlerimiz ile psikrometrik test 
laboratuvarımız oldukça donanımlı, bir kısmı Türkiye’de ilk ve/veya 
tek, bir kısmı Avrupa’daki birkaç laboratuvardan biridir.

Şu anda 11 proje üzerinde çalışmaktayız. Enerji verimliliği, daha az 
malzeme kullanımı, karbon salınımının azaltılması ve dijital enteg-
rasyon odaklandığımız konuların başında gelmektedir. Son yıllarda 
artan nüfus, şehirleşme ve buna karşın enerji ve su kaynaklarının sı-
nırlı kalması bizim gibi üretici firmalara daha verimli ürünler ve sis-
temler geliştirmek konusunda sorumluluk yüklemektedir.  

Özellikle hidrojen yakıtlı kombi ve hibrit ısıtma sistemleri Ar-Ge 
merkezimiz tarafından takip edilen önemli konuların başındadır. 
Katma değeri yüksek, teknolojik ürünler tasarlamayıp üretmek, 
Uzakdoğu kaynaklı fiyat odaklı rekabet ortamından sıyrılıp sektör-
deki premium oyuncular arasında yer edinmemizi sağlamıştır.

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. operating in heating, air conditi-
oning and water pressurization fields,carries out  its R&D activities in 
Gebze complex where also water booster, circulation pump, deep well 
pump, air handling unit, rooftop air conditioner, fan coil productions 
take place, where as  condensing boilers and condensing combi boilers 

are being produced in Dudullu complex. We export 
our innovative products - developed by 55 R&D emp-
loyees in cooperation with local and global  univer-
sities, engineering companies, consultants and  our 
partner  Carrier-  to 65 countries.

Alarko Carrier is a development and innovation 
focused company and every year invests 2% of its 
turnover to R&D. We are the first company that de-
sign and produce double condensing combi boiler in 
Turkey. Moreover, Alarko Optima series circulation 
pumps are the first domestic pumps in Turkey de-
signed and produced  in our company in accordance 
with the regulations written by leading of European 
companies. To be launced in 2022, we are now appro-
aching the end of R&D process for a number of pro-
ducts such as like; 8 new types of Optima circulation 
pumps and building management system connection 
option for these pumps, premium segment conden-

sing combi boiler with glass touchscreen surface,500kW-1150kW  range 
ground installation condensing boiler.

Our laboratories covering an area of 1445m2 is one of our most pro-
minent strengths. Our circulation pump, deep well pump, condensing 
boiler, boiler, fan coil, air handling unit laboratories and psychrometric 
test laboratories are surrounded by very comprehensive equipments. 
Some of these laboratories are either the first or only one in Turkey and 
some of them are one of selected laboratories in Europe.

Currently we are working on 11 projects and our main topics can 
be summarized as energy efficiency, lower material usage, reducing 
carbon emisision and digital entegration. Despite the energy and fresh 
water shortage, rising population and urbanization level of recent years 
impose further responsibilities on manufacturers like developing more 
efficient products and systems. Especially hydrogen burner combi boi-
lers and hybrid heating systems  rank at the top of the list that our R&D 
team focusing on. To develop and produce engineering value added 
products help us to get rid of  price oriented competitive caused by  the 
Far East  and take place among premium players. 

ALARKO CARRIER

Sektör Bilgisi / Sector Information: İklimlendirme Sanayii / Air Conditioning Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Niv GARİH
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Begüm ÖĞÜT
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  52 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  18.275.989,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   26.500.000,00 TL 
www.alarko-carrier.com.tr

GLOBAL TRENDLERİ ODAĞIMIZA ALIYORUZ WE FOCUS ON GLOBAL TRENDS
İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, enerji ve su 
kaynaklarının azalması, dijitalleşme gibi global trendleri 
odağımıza alarak Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

We continue our R&D activities with a focus on global 
trends such as climate change, sustainability, energy 

shortage, fresh water shortage and digitalization.

Ar-Ge Direktörü
R&D Director

BEGÜM ÖĞÜT
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50 Yılı ASkın Tecrübemiz ile

Yarının Araçlarına Çözüm Üretiyoruz.

Katma değeri ve teknolojisi yüksek; optik, elektronik, 
mekatronik, aydınlatma ve mekanik parçaları Global 
OEM’ler ve Tier1 müşteriler için üretmek suretiyle hedef-
lerini sürekli ileriye taşımaktadır. 518 kişilik kadronun 
51’i, alanlarında uzman Ar-Ge personeli olmakla beraber; 
diğer birimlerdeki mühendisler de eklen-
diğinde toplam mühendis sayısı 100’e ulaş-
maktadır. 

Otomotivde dijitalleşmenin getirmiş ol-
duğu “Mobilite” ve “Akıllı şehirler” kavramı 
çerçevesinde; elektrikli-hidrojen sistem-
li, otonom ve emisyonu düşük çevre dostu 
ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarımız hız-
lanmış ve daha da önem kazanmıştır. Diğer 
yandan, karbon salınımını azaltma, enerji 
maliyetlerini düşürme ve Yeşil Mutabakat’a 
uyum hedefi kapsamında; ISO 64001 belge 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

AL-KOR’un, Ar-Ge çalışmaları kapsamın-
da faal ürüne dönüşmüş olan 24 buluşu olup; 
11’i tescil edilmiş, 8’inin tescil süreci devam 
etmektedir. 2021 Yılı cirosundan yüzde 6’lık 
dilim Ar-Ge çalışmaları için kullanılmıştır. 
Aralarında sektörün global devlerinin yer aldığı otomotiv 
firmalarına ve başta Avrupa olmak üzere; Asya, Afrika ve 
Amerika kıtalarında 15’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleşti-
rilmektedir. 

Son geliştirme projelerimiz kapsamında, TOGG C SUV 
aydınlatma ürün gruplarında “Full System Supplier” olarak 
ürün sorumluluğunu almak ve bu projeleri başarı ile tamam-
lamış olmak; bizler için ayrıca bir gurur kaynağıdır.

By producing optics, electronics, mechatronics, lighting and 
mechanical parts are high added value and technology for 
Global OEMs and Tier1 customers; it constantly advances its 
goals. Although 51 of the 518 staff members are R&D person-
nel who are experts in their fields; When engineers from ot-

her units are added, the total number of engi-
neers reaches 100.

Our R&D studies for environmentally 
friendly products with electric-hydrogen sys-
tems, autonomous and low emissions have 
accelerated and gained even more impor-
tance; within the framework of the concept 
of “Mobility” and “Smart cities” brought by 
digitalization in the automotive. On the other 
hand, within the scope of reducing carbon 
emissions, reducing energy costs and comp-
lying with the Green Deal; ISO 64001 docu-
ment studies are continuing.

There are 24 inventions of AL-KOR, that 
have been turned into active products wit-
hin the scope of R&D studies; 11 of them have 
been already registered and the registration 
process continues of 8 of them. 6% of the 2021 

turnover was used for R&D studies. Exports are carried out 
to more than 15 countries in Europe, Asia, Africa, America 
and automotive companies  including the global giants of the 
sector.

As a “Full System Supplier” in TOGG C SUV lighting pro-
duct groups; in the part of our development projects; to take 
product responsibility and to have successfully completed 
these projects is a source of pride for us.

AL-KOR MAKİNA KALIP SANAYİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Otomotiv / Automotive
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Berç DARÇİN
Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı / R&D Deputy General Manager: Erol DİVANYAN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   61 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  17.929.790,16 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   32.748.564,00 TL 
www.al-kor.com.tr 

ÖNCELİĞİMİZ; SON YILLARDA ŞEKİLLENEN 
DİJİTAL DÜNYANIN, DİNAMİK VE YENİLİKÇİ 
OYUNCUSU OLMAKTIR

OUR PRIORITY IS; BEING A DYNAMIC AND 
INNOVATIVE PLAYER IN THE DIGITAL WORLD 
THAT HAS BEEN SHAPED IN RECENT YEARS

40’tan fazla ülkeye ihracat yapan AL-KOR Makine Kalıp San. 
Ve Tic. A.Ş., otomotiv, beyaz eşya ve savunma sanayisine 
yönelik kalıp ve seri parça üretimini; İstanbul ve Bursa’daki 
üretim tesislerinde sürdürmektedir.  Ar-Ge faaliyetlerine çok 
uzun yıllar önce parça, proses ve kalıp tasarımı ile başlamış 
olmasına rağmen; 2017 yılında Türkiye’nin 346. Ar-Ge merkezi 
olarak Sanayi Bakanlığı tarafından tescil edilmiştir. 

AL-KOR produces molds and serial parts for the automotive, 
white goods and defense industries; which is exporting to more 

than 40 countries, the company continues its production 
facilities in Istanbul and Bursa. Although it started its R&D 

activities many years ago with part, process and mold design, it 
was registered by the Ministry of Industry as Turkey’s 346th 

R&D center in 2017.

AL-KOR

Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı 
R&D Deputy General Manager

EROL DİVANYAN



www.al-kor.com.tr
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Türk ilaç sektöründe 59 yıllık deneyimi ve yüzde yüz yerli ser-
mayesi ile önemli bir yere sahip olan Ali Raif İlaç Sanayi, yeni 
ürünlere yatırım yapmakta, yıllardır sürdürdüğü Ar-Ge faali-
yetleriyle ve 2017 yılında tescillenen Ar-Ge Merkezi’nde yaptığı 
çalışmalarla Türk ilaç sanayine yeni ürünler kazandırmaktadır.

Ali Raif İlaç, 200’ü aşkın ürünü ve yeni mar-
kaları ile Türk ilaç endüstrisinde ilk 20 firma 
arasında yer almaktadır. Geleceğe yatırımını 
sürdüren Ali Raif İlaç, 2021 yılında temelini 
attığı ikinci fabrika yatırımı ile mevcut üretim 
kapasitesini dört katına çıkarmayı, istihdamı 
yüzde 30 artırmayı, yeni üretim hatları açarak 
farklı formlarda üretim yapmayı, Ar-Ge Merke-
zi’nin büyütülmesi ve yeni ürün çalışmalarının 
çeşitlendirilmesi ile uluslararası pazarda da söz 
sahibi olunarak ihracatını büyütmeyi hedefle-
mektedir.

Ar-Ge faaliyetlerine yatırımı öncelikleri ara-
sında bulunduran Ali Raif İlaç, 2020 yılında ça-
lışmalarını 54 proje ve 21 marka ile sürdürmüş-
tür. 2021 yılında Ar-Ge harcamalarını önemli 
düzeyde artırarak geliştirme gücüne güç kat-
mış, aynı yıl patent ve marka portföyü genişlet-
me çalışmalarının yanında 1 ulusal ve 1 de uluslararası patent 
tescili gerçekleştirmiştir.  Dahil olduğu ve hedeflediği tedavi 
alanlarında hasta ve hekim için etkili, farklılaşmış farmasötik 
formlar ile kullanım kolaylığı sağlayan ve hasta uyumunu artı-
ran yenilikçi ürünler yapmayı sürdürmektedir. Kadın istihda-
mına önem veren Ali Raif İlaç,  yüzde 75 kadın çalışan ve yüzde 
70 kadın yöneticiye sahip Ar-Ge Merkezi ekibi ile çalışmalarına 
devam etmekte, araştırmacılarına lisansüstü eğitim desteği su-
narak hem kişisel hem de ekip donanımının artırılmasını sağ-
lamaktadır. Ar-Ge Merkezi yeni ürün geliştirme çalışmalarının 
yanında ilaç endüstrisi ve üniversiteler arasındaki işbirliğini 
de önemsemektedir. Bu alanda eğitim, sempozyum ve konfe-
ranslara katkı sağlayarak öğrencilerin endüstriye katılımlarını, 
faydaya ortak olmalarını ve farkındalıklarının artırılarak teşvik 
edilmelerini hedeflemektedir.

Drawing on its 59-year experience and with one hundred per-
cent domestic capital, Ali Raif İlaç Sanayi has cemented its po-
sition in the Turkish pharmaceutical industry. Our long R&D 
experience enables us to continuously invest in innovation and 
introduce new products to the industry at our R&D center regis-

tered in 2017.
Ali Raif İlaç ranks in the top 20 companies in 

the Turkish pharmaceutical industry with over 
200 products and new brands on the market.  
Consistently investing in the future, we launc-
hed the construction of our second production 
plant in 2021. The aim is to quadruplicate our 
current production capacity, create new jobs 
by 30%, open new production lines to produce 
different forms, expand our R&D center, and 
diversify new product research. We ultimately 
intend to gain a competitive edge in the global 
marketplace and increase our exports.

Ali Raif İlaç considers R&D activities enor-
mously important, and in this regard, carried 
out 54 projects and registered 21 brands in 2020. 
In 2021, our R&D spending grew substantially, 
helping us boost our development power. And 

as part of our patent and brand portfolio development activi-
ties, we registered one national and one international patent in 
2021.  Ali Raif produces effective, differentiated pharmaceutical 
forms for patients and doctors in the current and target treat-
ment areas. Our easy-to-use innovative products help improve 
patient compliance. We prioritize the employment of women, 
as women hold 75 percent of jobs and 70 percent of executi-
ve positions at Ali Raif İlaç R&D Center. Additionally, we offer 
postgraduate education support to our researchers to upgrade 
their personal skills and improve our team efficiency. Besides 
product development efforts, our R&D center helps organi-
ze training programs, symposiums, and conferences as part of 
industry-university collaborations to help students learn more 
about our business and encourage them to join the pharmaceu-
tical industry and be a stakeholder.

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: İlaç Endüstrisi / Pharmaceuticals Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: M. Kaya TURHAN
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Prof.Dr. Serdar Ünlü, PhD.
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   33 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  17.783.682,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   25.000.000,00 TL 
www.aliraif.com.tr

BÜYÜYEN AR-GE EKİBİMİZ İLE HER 
GEÇEN GÜN GÜÇLENEREK GELİŞİYORUZ

ALİ RAİF İLAÇ RAMPS UP 
R&D TO GROW STRONGER

Yaşama değer katmak, insan sağlığını korumak ve 
iyileştirmek amacı ile topluma yüksek kalitede 
hizmet ve ürünler sunmak için çalışıyoruz. 

We strive to offer high-quality services and 
products to add value to life and protect and improve 

human health.

Ar-Ge Direktörü
R&D Director

PROF.DR. SERDAR ÜNLÜ, PhD.
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Türkiye’nin ilk seri yelkenli ve motor yat üreten şirketi Sirena 
Marine, 2006 yılından bu yana faaliyettedir. Kendi yarattığı 
Azuree, Euphoria ve Sirena Yachts olmak üzere üç marka için 
üretim yapan Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, 
faaliyetlerini Orhangazi ve Tuzla lokasyonlarında toplam 150 
dönümlük bir alanda, 1.000’e yakın çalışanıyla 
yürütmektedir. 

Sirena Marine, yüzde 80’ini ihraç ettiği 
tekneleri dünyanın dört bir yanına gönder-
mektedir. Montaj ve kompozit üretimlerinin 
dışında fabrika çatısı altında “Mobilya”, “Tik”, 
“Döşeme”, “Paslanmaz” , “Elektrik” atölyeleri-
ni de barındırmakta. Tekne üretiminden elde 
ettiği bilgi ve tecrübeleri, Türk donanması için 
kompozit parça üretimlerinin yanında, tren ve 
otobüs endüstrisinin önde gelen üreticilerine 
de parça tedariği sağlamakta kullanmaktadır.              

Ar-Ge bünyesindeki çalışan sayısını, farklı 
alanlarda eğitim almış kişileri ekleyerek, her 
yıl arttıran Sirena Marine, ülkemizin teknolojik 
gelişimine katkı sağlamak amacıyla üniversite-
lerimiz ile işbirliklerini artırmakta, akademik 
bilgiyi sektorel dinamiklerle birleştirerek bu 
sektorün en önemli unsurlarından biri olacak Ar-Ge faaliyetle-
rinde yer almak isteyen mühendis, mimar, tasarımcı, teknisyen 
ve birçok gence apayrı bir olanak sağlamaktadır.

Üretiminin tamamını Türk işçiliği ve bugüne kadar çatısı 
altında edinilen bilgi birikimi ile gerçekleştiren Sirena Marine, 
inovatif düşünme ve araştırma geliştirme yeteneğini, 2017 yılın-
da Ar-Ge Merkezi ünvanını alan tesisiyle destekleyerek, yenilik-
çilik kapasitesini artıran bir noktaya gelmiştir. Bünyesinde ino-
vatif tasarımların yanı sıra müşteri deneyimi odaklı araştırma 
ve geliştirme çalışmalarını sürdürerek sektör içindeki rekabette 
bir adım daha öne çıkmaktadır. Böylelikle hem günümüz hem 
de gelecek için fark yaratacak trendlerin sadece takipçisi değil, 
belirleyicisi ve takip edileni olma amacındadır.

Sirena Marine, as the first mass sail boat and motor yacht manufactu-
ring company in Turkey, has been active since 2006. Sirena Marine, as 
the global boat manufacturer in Turkey manufacturing for three brands 
as Azuree, Euphoria and Sirena Yachts, carries out its activities in Or-
hangazi and Tuzla locations on a total area of 150 acres with its approxi-

mately 1.000 employees.
Sirena Marine delivers boats, 80 percent of whi-

ch is exported, to the four corners of the world. Apart 
from the assembly and composite production, there 
are “Furniture”, “Teak”, “Upholstery”, “Stainless” and 
“Electric” workshops under the roof of the factory. 
In addition to the composite part production for the 
Turkish navy, the knowledge and experience gained 
from boat manufacturing is being used in ensuring to 
be a well-known supplier for the leading manufactu-
rers of the train and automotive industry.

Sirena Marine, increasing the number of emplo-
yees within the R&D department each year by inclu-
ding people who have received education in different 
areas, in order to contribute to the technological de-
velopment of our country, is increasing cooperation 
with universities and, by combining the academic 
knowledge with the sectoral dynamics, provides a 

whole new opportunity to engineers, architects, designers, technici-
ans… and many young people requesting to take part in the R&D activi-
ties as the most important factor of this relevant sector.

Sirena Marine, carrying out the entire manufacturing process with 
the Turkish workmanship and knowledge gained under its roof until 
today, by supporting its innovative thinking and research & develop-
ment ability with its facility which has received the title of R&D Center 
in 2017, has reached a point where increasing its innovative capacity. 
It becomes more prominent in the sectoral competition by continuing 
its customer experience oriented research and development studies in 
addition to the innovative designs within its body. Thus, Sirena Marine 
aims not to be a follower of trends that will make a difference for both 
today and the future, but being determinant of these trends.

SIRENA MARINE

Sektör Bilgisi / Sector Information: Denizcilik, Otomotiv, Raylı Sistemler / Maritime, Automotive, Rail Systems
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: İpek KIRAÇ
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: İbrahim Sertaç ÖĞDÜM
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  52 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  17.273.747,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   19.000.000,00 TL 
www.sirenamarine.com.tr

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MARKA OLMANIN 
YOLU AR-GE’DEN GEÇİYOR

R&D IS ESSENTIAL IN BECOMING 
A SUSTAINABLE BRAND

İnovatif tasarımın yanı sıra farklı müşteri taleplerinin ve 
beklentilerinin karşılanması için müşteri deneyimi odaklı 
araştırma ve geliştirmeye büyük bir önem veren Sirena Marine, 
bu özelliğiyle sürdürülebilir bir küresel marka olarak uluslararası 
rekabette fark yaratmakta.

Sirena Marine, attaching great importance to the customer 
experience oriented research and development in order to meet the 

requests and expectations of different customers in addition to the 
innovative design, makes difference in the international competition 

as a sustainable global brand with this relevant feature.

Ar-Ge Müdürü
R&D Manager

İBRAHİM SERTAÇ ÖĞDÜM
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Torun Grubu olarak misyonumuz; sırasıyla, müşterilerimiz, çalı-
şanlarımız, tedarikçilerimiz, sosyal ve ekolojik çevremiz ve yatı-
rımcılarımız için değer üretmektir. 

Ar-Ge Merkezimiz, 
● Torun Grup şirketlerinin sürdürülebilir gelişimini sağlamak,
● Firmanın yenilikçi alanlarda atacağı adım-

ların öncüsü olmak,   
● Üretim proseslerinde sürekli iyileştirme fel-

sefesi ve bilimsel metotlar ile Ar-Ge faaliyetleri-
ni yürütmek

amacıyla kurulmuştur. T.C. Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’ndan alınan onayla Aralık 2017 
tarihinde Ar-Ge Merkezi olarak belgelendiril-
miştir. 

Torun Grup Ar-Ge Merkezi dövme, döküm, 
talaşlı imalat, takım teknolojileri, kalıp teknolo-
jileri ve otomasyon konusunda gelişmiş bilimsel 
yöntemleri kullanarak; operasyonların ve maki-
nelerin verimliliğini artırmak, üretim süreçleri-
ni optimize etmek, üretilen ürünlerin kalitesini 
artırmak ve maliyetleri düşürmek için hizmet 
vermektedir. 

Sektöründe öncü firmalarla iş ortaklıkla-
rı bulunan Ar-Ge Merkezi kuruluşundan bu yana iki TÜBİTAK 
TEYDEB 1501 projesini ve iki Avrupa Birliği destekli projeyi ha-
yata geçirmiştir. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek 
amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda ulusal ve uluslararası 
birçok üniversiteden akademisyenler ile ortak projeler yürütül-
mektedir. Üniversite iş birlikleri kapsamında TÜBİTAK 2244 
Sanayi Doktora Programındaki doktora öğrencileri ile projeler 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca alüminyum ve magnezyum gibi 
doğa dostu metallerden parça üretimine yönelik araştırma faali-
yetleri sürdürülmektedir. Sağlıklı yaşama katkısı sebebiyle sıhhi 
tesisatta kullanılması tavsiye edilen kurşunsuz pirinçten ürün-
ler konusunda araştırmalara ağırlık verilmektedir. 3D yazıcılarla 
yürütülen projeler sayesinde daha az doğal kaynak tüketimi ile 
fonksiyonel komponentlerin üretimi sağlanmaktadır.

Our mission as Torun Group is to create value for our custo-
mers, employees, suppliers, community, social and ecologi-
cal environment and investors. 

Torun R&D Center was founded with the aim;
● To ensure the sustainable development of Torun Group 

companies,
● To pioneer innovation for group compa-

nies,
● To carry out R&D activities with the 

philosophy of continuous improvement and 
scientific methods in production processes. 

Torun R&D has been certified since De-
cember 2017 with the approval of the Turkish 
Republic Ministry of Industry and Techno-
logy.

Our R&D Center serves to increase the 
efficiency of operations and machinery, op-
timize production processes, improve the 
quality of manufactured products and reduce 
costs by using advanced scientific methods  
in forging, casting, machining, tool techno-
logies, mold technologies and automation. 

The R&D Center, which has business part-
nerships with leading companies in its sector, has realized 
two TUBITAK TEYDEB 1501 projects and two European Uni-
on supported projects.since its establishment. To strengthen 
university-industry cooperation, joint projects are carried 
out in collaboration with academicians from national and 
international universities. 

Projects are carried out with doctoral students in 
TUBITAK 2244 Industry Doctorate Program within the sco-
pe of university collaborations. In line with our sustainability 
goals, our research activities prioritize eco-friendly materials 
such as aluminium, magnesium and lead-free brass. Thanks 
to the projects carried out with 3D printers, functional com-
ponents are produced with less natural resource consump-
tion.

TORUN BAKIR

Sektör Bilgisi / Sector Information: Diğer musluk valf/vana imalatı / Manufacture of other faucet valves/valves
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Ahmet TORUN
Ar-Ge Merkezi Yöneticisi / R&D Center Manager: Ahmet YILMAZ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  31 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  14.067.570,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   15.047.780,00 TL 
www.torunmetal.com

PİRİNÇ, ALÜMİNYUM, MAGNEZYUM VE PASLANMAZ 
ÇELİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER

SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR BRASS, 
ALUMINIUM, MAGNESIUM AND STAINLESS

Birlikte yola çıktığımız paydaşlarımız sayesinde 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ve 
Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı arasında ilk 250’de yer 
almanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

We are proud and happy to be among Turkey’s Top 500 
Industrial Enterprises and Top 250 in Turkey’s Top 1000 

Exporters.

Şirket Lideri
Company Leader

GÜRBÜZ ERÇİN

BRASS
ALUMINIUM
MAGNESIUM
STAINLESS STEEL
FOR SUSTAINABLE SOLUTIONS



BRASS
ALUMINIUM
MAGNESIUM
STAINLESS STEEL
FOR SUSTAINABLE SOLUTIONS



2021 AR-GE 250 / R&D 250  
AR-GE YILDIZLARI    R&D STARS

140

Türkiye ve Avrupa tekstil piyasası, teknik tekstiller, otomotiv 
tekstilleri ve fonksiyonel ürünler pazarlarında elde ettiği liderliği 
Ar-Ge çalışmalarıyla sürdürürken sektöre de rol model oluyoruz. 
Korteks olarak, daha yaşanılabilir bir dünya için, Akıllı Hayat 
2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirlik ve döngüsel eko-
nomi odaklı bir Ar-Ge anlayışıyla çalışıyoruz. 
PLASTICE Projesi ile Avrupa Birliği’nin araştır-
ma, geliştirme ve inovasyon projelerini yürüttü-
ğü Horizon Programı’na kabul edildik. Korteks’in 
ilk Horizon Europe Projesi olan PLASTICE, ayrış-
tırılması çok zor olan kompleks yapıdaki tekstil 
ve plastik atıkların teknoloji ve inovasyon ile 
geri dönüştürülmesi ve bu yolla elde edilen ham-
maddelerden düşük karbon ayak izine sahip ni-
hai ürünlerin imalatını hedefleyen bir döngüsel 
ekonomi modelini hayata geçirecek. Bunun ya-
nında sürdürebilirlik çalışmalarımız çerçevesin-
de, 10 milyon dolar yatırımla devreye aldığımız 
Polimer Geri Dönüşüm Tesisi ile Avrupa ve Tür-
kiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve yüzde 100 pet 
şişeden polyester iplik üretmeye başladık. 

Ar-Ge’mizden çıkan yenilikçi ürünlerle dün-
yada da dikkat çekmeyi sürdürüyoruz. Örneğin 
rüzgâr güllerinin yapılarında kullanılan özel teknik polyester ip-
likleri üretiyoruz. Bu kumaşları yapan dünyanın en büyük üreti-
cilerinin tedarikçisiyiz. Ürettiğimiz en özel ipliklerden bir diğeri 
ise; su şebekelerinin sökülüp bir daha yapılmasındansa sökülme-
den tamirini sağlıyor. Bu kumaşın içme suyuyla temasında insan 
sağlığı açısından hiçbir sıkıntısı bulunmuyor ve bunu uluslararası 
kuruluşlar ile de belgeliyoruz. Bu konuda da yine yurt dışında bu 
konularda uzmanlaşmış bir firma, ipliğimizden üretilen kumaşla-
rı su borularının tamirinde kullanıyor.

Bugüne kadar Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde TAÇ Flame Re-
tardant, TAÇ Cotton-Like, Taç Milpa-Like, Taç Linen-Like ve TAÇ 
Antistatic ve Taç UV Resistant gibi yenilikçi ve fonksiyonel ürün-
ler üreten bir şirket olarak sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge çalışma-
larımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Thanks to our R&D efforts, we became a role model for the se-
ctor while keeping the leadership we have achieved in the Tur-
kish and European textile markets and the markets of technical 
textiles, automotive textiles, and functional products. At Korteks, 
our R&D approach is focused on sustainability and circular eco-

nomy in line with the Smart Life 2030 strategy 
for a more livable world. With the PLASTICE Pro-
ject, we were accepted to the Horizon Program, 
where the European Union carries out research, 
development, and innovation projects.PLASTICE 
is our first Horizon Europe Project which is fun-
ded by EU. It will carry out a circular economy 
model that aims to recycle complex textile and 
plastic wastes, which are challenging to decom-
pose, with technology and innovation, and provi-
de final products with low carbon footprints from 
the raw materials. Also, we broke new ground in 
Europe and Turkey with the Polymer Recycling 
Facility, in which we invested 10 million dollars 
within the framework of our sustainability ef-
forts. As a result, we produced polyester filament 
yarn from 100 percent plastic bottles.

We continue to draw attention globally with 
innovative products we develop in our R&D department. For ins-
tance, we produce special technical polyester yarns used in the 
structures of wind turbines. We are the supplier of the world’s 
largest manufacturers of these fabrics. Another special yarn we 
produce ensures that water networks are repaired without being 
dismantled, rather than removing them and rebuilding. In terms 
of human health, this fabric is certified by international organi-
zations for contacting drinking water. In addition, a global com-
pany specializing in this business uses materials produced from 
our yarn in repairing water pipes. Thanks to our R&D efforts, we 
produced innovative and functional products such as TAÇ Flame 
Retardant, TAÇ Cotton-Like, Taç Milpa-Like, Taç Linen-Like, and 
TAÇ Antistatic, and Taç UV Resistant. We will continue our sus-
tainability-oriented R&D efforts without slowing down.

KORTEKS

Sektör Bilgisi / Sector Information: Polyester İplik / Polyester Yarn
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Zeki ZORLU
Genel Müdür / General Manager: Barış MERT
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Serdar Murat CAM
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   36 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  12.982.513,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   14.287.296,00 TL 
www.korteks.com.tr

AR-GE ÇALIŞMALARIMIZLA SEKTÖRE
ROL MODEL OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

WE CONTINUE TO BE A ROLE MODEL FOR 
THE SECTOR WITH OUR R&D EFFORTS

Korteks olarak sürdürebilirlik çalışmalarımız çerçevesinde, 10 
milyon dolar yatırımla devreye aldığımız Polimer Geri Dönüşüm 
Tesisi ile Avrupa ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve yüzde 
100 pet şişeden polyester iplik üretmeye başladık. 

As Korteks, we broke new ground in Europe and Turkey with the 
Polymer Recycling Facility, in which we invested 10 million dollars 

within the framework of our sustainability efforts. As a result, we 
produced polyester filament yarn from 100 percent plastic bottles.

Korteks Genel Müdürü
Korteks General Manager

BARIŞ MERT 
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Değişmeyen tek şey; işimize olan aşkımızdır. Vaden çağını aşkla ku-
ruyor ve geliştirerek ilerliyoruz. Ülkemizin adını kendi markamız olan 
Vaden Original ile dünyaya duyuruyoruz. Alanında uzman mühendis-
lerimiz ile ağır vasıtalarda mekanik çalışan bileşenlerden elektronik 
ağırlıklı ürünlere geçişi hızlandırıyoruz. Konya’da 1968 yılında Merhum 
Onursal Başkanımız İsmail Acar tarafından Yıldız 
Enjektör ve Rekor Pulları adı ile kurulduk ve günü-
müzde dünya devleri ile çalışacak tecrübe, bilgi ve 
teknolojik güce ulaştık. Bu gücümüzün başlangıcı; 
2014 yılında TÜBİTAK Ar-Ge projeleri destek prog-
ramlarına katılım sağlanmak suretiyle gerçekleşti-
rilen yenilikçi proje çalışmaları oldu. İlk Ar-Ge proje 
deneyimlerimizin başarılı sonuçlar vermesi sayesin-
de bugünkü Ar-Ge Merkezimizin temelleri atılmış 
oldu. Çalıştığı tüm aşamaları en iyi şekilde organize 
eden ve gerçekçi bir bakış açısıyla mükemmel proje-
lere imza atan mühendislerimiz ile dünyanın birçok 
ülkesinde etkin bir şekilde faaliyet gösteriyoruz.

Pul ve conta üretimi ile başlayan serüvenimiz; 
bugüne geldiğimizde ticari araçların birçok parçası-
nın üretebilir hale gelmesi, her geçen yıl yeni ürün ve 
ürün gruplarının ürün yelpazemize dahil edilmesiyle 
devam etmektedir.

Tecrübe ve teknolojiyi bir araya getiriyor, büyük bir gelişim mer-
kezini ortaya çıkarıyoruz. Proje çıktısı ürünlerimizi son aşama olarak 
test ve denemelere tabi tutuyoruz. Test ve deneme merkezimizde elde 
edilen verileri Ar-Ge Merkezimizde değerlendirerek ürün geliştirme 
sürecinin; minimum hata, maksimum verim ve maksimum perfor-
mans ilkelerine göre sürdürülmesini sağlıyoruz. Her gün değişen ve 
gelişen teknoloji sadece günlük hayatımızı değil, iş yapma şeklimizi 
de geliştirmektedir. Pandemi süresince durmadan ilerledik. Yaptığımız 
yatırımlarla farklı lokasyonlarda farklı çalışma konularını benimsedik. 
Bursa’da kurduğumuz Kauçuk Üretim Tesisi, İstanbul Satış ve Teknik 
Servis Ofisi, Konya Teknik Servis ofisi ve Konya Organize Sanayi böl-
gesinde105  bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisimiz ile tam oto-
masyonlu ve çevreci örnek bir üretim üssüne dönüştük.

2021 sonu itibari ile 8 tamamlanan Ar-Ge projesi, 18 devam eden Ar-
Ge projesi, 13 planlanan Ar-Ge projesi ile ülkemiz ekonomisine katma 
değerli ürünler geliştiriyor ve ülkemiz kalkınmasına katkı sağlıyoruz.

The only thing that does not change; is our love for our work. We are establis-
hing Vaden Age with love and moving forward by developing it. We announ-
ce the name of our country to the world with our own brand, Vaden Original. 
With our expert engineers, we accelerate the transition from mechanical 
components to electronic products in heavy vehicles. We were established in 

Konya in 1968 by our deceased Honorary President İsmail 
ACAR under the name Yıldız Enjektör ve Rekor Pulları, 
and today we have reached the experience, knowledge 
and technological power to cooperate with world’s giants. 
The beginning of this strength was the innovative project 
studies carried out by participating in TÜBİTAK R&D pro-
jects support programs in 2014. Thanks to the successful 
results of our first R&D project experiences, the founda-
tions of our current R&D Center were laid. We operate 
effectively in many countries of the world with our en-
gineers, who organize all the stages they work in the best 
way and put their signature under perfect projects with a 
realistic perspective.

Our adventure, which started with the production of 
washers and gaskets, continues with the fact that many 
parts of commercial vehicles can be produced today, and 
new products and product groups are included in our pro-
duct range every year.

We bring together experience and technology, revealing a large develop-
ment center. We subject our project output products to tests and trials as the 
final stage. By evaluating the data obtained in our test and trial center in our 
R&D Center, we ensure that the product development process is continued 
according to the principles of minimum error, maximum efficiency and 
maximum performance. Changing and developing technology every day 
improves not only our daily life but also the way we do business. We have 
progressed nonstop during the pandemic. With the investments we have 
made, we have adopted different working subjects in different locations. 
With Rubber Production Facility we established in Bursa, Istanbul Sales and 
Technical Service Office, Konya Technical Service office and our new facility 
with a closed area of 105.000 m² in Konya Organized Industrial Zone, we have 
turned into a fully automated and environmentally friendly production base.

As of the end of 2021; We develop value-added products for our country’s 
economy and contribute to the development of our country with; 8 Comple-
ted R&D Projects, 18 Ongoing R&D Projects, 13 Planned R&D Projects.

YILDIZ PUL

Sektör Bilgisi / Sector Information: Otomotiv Endüstrisi / Automotive Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Seyit ACAR
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Suat UYSAL
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   64 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  12.930.594,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   25.500.000,00 TL 
www.vaden.com.tr

BÜYÜK HEDEFLER İÇİN 
GÜÇLÜYÜZ

WE ARE STRONG 
FOR BIG GOALS

Vaden Original ruhu; ağır vasıta havalı fren bileşenleri 
için satış sonrası pazardaki en yüksek üretim kapasiteleri 
ile tutku, özveri ve çalışkanlığın hikayesidir.

Vaden Original spirit; It is the story of passion, dedication 
and hard work with the highest production capacities in 

the aftermarket for heavy vehicle air brake components.

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

SEYİT ACAR
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Döhler Gıda, Almanya’da bulunan uluslararası Döhler 
GmbH şirketine bağlı olarak 1989 yılından bugüne, gıda sek-
töründe faaliyet gösteren tedarikçi bir firmadır.  

Ar-Ge ve inovasyon ile büyümeyi kültüründe bulundu-
ran Döhler, Karaman ve İstanbul lokasyonu olmak üzere 
iki ayrı Ar-Ge merkezine sahip. Meyve-seb-
ze püre konsantreleri/tozları, malt ürünleri, 
Freeze dry, spray dry ürünleri, tahıl&hubu-
bat, doğal aromalar ve renklendiriciler, bota-
nik ve çay ekstraktları, doğal şeker ürünleri 
ve infüze kurutulmuş meyve ürünleri gibi 
geniş yelpazedeki portföyüyle yiyecek ve 
içecek kategorisinde yenilikçi entegre çö-
zümler üretiyor.

Döhler, endüstride pilot tesise sahip en 
büyük gıda Ar-Ge merkezleri arasında yer 
alıyor. Ar-Ge ve inovasyona dayalı stratejik 
projeler geliştirme amacıyla Ar-Ge çalışan 
sayısını 2019 yılından günümüze %150 artır-
mış durumda. Büyüyen ekibiyle; çevre dos-
tu, sürdürülebilir ve özellikle de ülkemizin 
ithalat kalemlerine yönelik projelerini ger-
çeğe dönüştürüyor. Büyümeye paralel olarak 
proje sayısı da %50 artmış durumda. Ayrıca  Ar-Ge merkez-
leri, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliklerini 
destekleyen Döhler, ulusal ve uluslararası projeler ile daha 
da güçlenmeyi hedefliyor. 

Özgün Ar-Ge ekosistemi için yenilikçi teknolojilerin ta-
kip edilmesi gerektiğini öngören Döhler, yapısındaki pilot 
tesisinde teknolojilerin entegrasyonu ve çözümlerin geliş-
tirilmesi noktasında Ar-Ge yatırımlarına yön veriyor. 2021-
2022 yıllarında Freeze Dryer, Sprey Dryer, Vacuum Belt Dr-
yer, Spinning Cone Column, Süperkritik CO2 ekstraksiyon 
teknolojilerini bünyesine kazandıran Döhler, teknolojiyle 
hammaddeleri buluşturarak geliştirdiği ürün portföyü saye-
sinde müşterilerine yüksek kalitede entegre çözümler sun-
maya devam ediyor.

Döhler Gıda is a supplier company operating in the food in-
dustry since 1989, affiliated with the international company 
Döhler GmbH in Germany.

Döhler, which has developed through R&D and innova-
tion, has established two distinct R&D centers in Karaman 

and Istanbul. Innovative food and beverage 
integrated solutions with products obtained 
through studies in the fields of fruit-vegetab-
le puree concentrate/powders, malt produ-
cts, freeze-dried, spray-dried, cereals & puls, 
natural flavors, and colorants, herbal and tea 
extracts, natural sugar products, and infused 
dried fruit products continue to produce. 

Döhler is among the largest food R&D 
centers with a pilot plant in the food industry. 
It has increased the number of R&D emplo-
yees by 150% since 2019, in order to develop 
strategic projects based on R&D and innova-
tion by creating expert staff with the latest 
technology. With its expanding team, it con-
tinues to work on environmentally friendly, 
sustainable, and especially import items of 
our country. In this context, it has increased 

its projects by 50% and also aims to strengthen further with 
national and international projects by supporting collabo-
rations with R&D centers, private sector organizations, and 
universities. 

Foreseeing that innovative technologies should be fol-
lowed for the unique R&D ecosystem, Döhler directed R&D 
expenditures in terms of integration of technologies and de-
velopment of solutions in its pilot facility, and Freeze Dry, 
Spray Dry, Vacuum Belt Dry, Spinning Cone Column, Su-
percritical CO2 extraction in 2021-2022 technology has been 
incorporated. 

Döhler will continue to industrialize its innovative produ-
cts by combining technologies and raw materials and offe-
ring high-quality integrated solutions to its customers.

DÖHLER GIDA

Sektör Bilgisi / Sector Information: Gıda Sanayi / Food Industry
Genel Müdür / General Manager: Kerim AYDEMİR - Can AYDEMİR
Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü / R&D and Technology Director: Dr. Arda SERPEN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  65 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  12.330.406,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  14.796.487,00 TL 
www.doehler.com/tr

YENİLİKÇİ FİKİRLERİ 
HAYATA GEÇİRİYORUZ

WE BRING 
IDEAS TO LIFE

Sektöründe yüksek katma değerli ürünler üzerine odaklanmayı 
ve inovatif teknolojileri üretim sistemlerine adapte etmeyi ilke 
haline getiren Döhler, geliştirdiği Ar-Ge projeleri ile yenilikçi 
fikirleri hayata kazandırmaya devam ediyor.

The execution it a principle to focus on high-value-added 
products and adapting innovative technologies to 

production systems, Döhler continues to bring innovative 
ideas to life with the R&D projects it has developed.

Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü
R&D and Technology Director

DR. ARDA SERPEN 
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Portföyünde bulunan PA6, PA6.6, PA6.10, PPA, Yüksek Perfor-
mans PA, PBT, PET, PC, PPO, PESU, PPSU, PSU, PC/ABS, PP, PE, 
POM, PEEK, PPA, TPU ve PK kompaund ürünlerle farklı sek-
tördeki iş ortaklarına değer katan Eurotec, sürdürülebilir bir 
gelecek için yeşil ürünleriyle çözüm sunmaktadır. Yeşil ürün 
portföyü, biyobozunur ve geri dönüştürülmüş 
polimer ürün gruplarından oluşur. Bio içerikli 
ürün grupları PLA, PBS, PP ve bu polimerlerin 
blendleri ile takviye edilmiş ahşap tozu, ceviz 
kabuğu tozu, kayın tozu, kayısı çekirdeği tozu, 
fındık kabuğu tozu, mısır koçanı tozu gibi doğal 
katkı malzemelerinin farklı oranlarda proses 
edilmesiyle geliştirilmiştir. 

Ar-Ge çalışmalarımızdaki temel odağımız, 
sürdürülebilir ve yaratıcı çözümleri henüz oluş-
mamış talep için hazır hale getirip, iş ortakla-
rımızın rekabetçiliğini ve yenilikçiliğini diri 
tutmaktır. İklim krizi ve çevresel sorunlar oto-
motiv sektörü üzerindeki baskıyı ve sorumlu-
luğu artırırken, elektrikli araçlara yönelik artan 
talebi çok önceden öngörerek, e-mobiliteye yö-
nelik çeşitli yüksek performanslı teknik ürün-
ler ve yenilik odaklı çözümler sunduk. 

Ar-Ge ekibimiz; pratik, teorik ve yönetimsel bilgi ve dene-
yimlerini teknolojik imkanlarımızla birleştirerek tüm projelere 
alternatif çözümler sunmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri kapsamın-
da her yıl nitelikli projeler yürüterek başarıyla sonuçlanan bir-
çok projeye imza atmaya devam etmektedir. 

Elde ettiğimiz başarıda, teknolojik yenilenmeye hızlı bir 
şekilde ayak uydurmamız ve buna yeterli kaynak ayırmamız 
etkili olmuştur. Ar-Ge Merkezi ve Kalite Laboratuvarımız saye-
sinde, yeni ürün veya sürecin geliştirilmesinin yanı sıra, kabul 
görmüş standartlara uygun testler yapılarak güvenilir ve tekrar-
lanabilir sonuçlar elde edilmektedir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, üretim faaliyetlerimizde de 
ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak, çevre ve insan 
sağlığının korunması ana hedefiyle sürekli iyileştirilmektedir. 

Contributing value to its business partners in various industries 
thanks to its product line including PA6, PA6.6, PA6.10, PPA, High 
Performance PA, PBT, PET, PC, PPO, PESU, PPSU, PSU, PC/ABS, PP, 
PE, POM, PEEK, PPA, TPU and PK compounds, Eurotec offers solu-
tions for a sustainable future through its green products. Its range 

of green products consists of biodegradable and 
recycled polymer product lines. The product lines 
with partly biobased content are developed by 
processing, at varying rates, natural additives, such 
as wood flour, walnut shell powder, beech powder, 
apricot kernel powder, nutshell powder and corn 
cob powder, reinforced with PLA, PBS and PP and 
blends of these polymers. 

Our core focus on R&D studies is to make susta-
inable and creative solutions ready for the demand 
that has not arisen yet and to keep the competi-
tiveness and innovation of our business partners 
alive. While the climate crisis and environmental 
issues result in the increased pressure and respon-
sibility on the part of the automotive industry, we 
have offered a wide range of high-performance 
technical products and innovation-driven soluti-
ons for e-mobility by anticipating the increasing 

demand for electric vehicles. Our R&D team offers alternative so-
lutions to all projects by combining their practical, theoretical and 
managerial know-how and experience with our technological me-
ans. The team continues to accomplish many projects by running 
qualified projects every year as part of its R&D activities. 

This achievement is driven by our rapid pace with technologi-
cal innovation as well as our allocation of adequate resources for 
this purpose. Our R&D Center and Quality Lab allows us not only to 
develop new products or processes, but also to obtain reliable and 
reproducible results by performing tests in accordance with the re-
cognized standards. Our understanding of sustainability is continu-
ously improved in line with the primary objective of protecting en-
vironmental and human health as part of our production activities 
in accordance with national and international regulations. 

EUROTEC

Sektör Bilgisi / Sector Information: Mühendislik Plastikleri / Engineering Plastics 
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Selim Reşit RONABAR
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Seçil YILANCIOĞLU
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   39 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  11.598.361,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   15.398.486,00 TL 
www.eurotec-ep.com

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN 
YENİ ÇÖZÜMLER

NEW SOLUTIONS 
FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Otomotivden elektrik & elektronik, beyaz eşya, inşaat ve 
sağlık ekipmanlarına kadar birçok sektör için hammadde 
konusunda çözüm ortağı olan Eurotec, Avrupa’nın önde 
gelen mühendislik plastikleri üreticisidir. 

A solution partner in raw materials for many industries 
from automotive to electrical & electronics, white 

appliances, construction and medical equipment, Eurotec 
is the leading engineer plastics producer in Europe. 

Teknik Direktör  
Technical Director
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Ar-Ge çalışmalarımızda yaklaşımımız üç ana noktada toplanmakta-
dır. Yenilikçi ürünler ile değişen günün ihtiyaçlarına cevap verebilen 
ürünler üretmek, ürünlerimizin görevlerini yerine getirme konusunda 
fonksiyonel olmalarını sağlamak ve bunların yanında estetik ürünler 
üreterek tüketicilere hitap etmek ortak paydalarımız arasında yer al-
maktadır.  Hedeflediğimiz pazarlarda tüketici ihtiyaç ve beklentilerini 
iyi analiz ederek, hedef pazarlara özgü yerel ürünler 
üretmek ve tüketicilerin güvenini kazanmanın mar-
kalaşma yolunda bize önemli bir ivme kazandıraca-
ğına inanıyoruz. 

Kullanıcı ihtiyaçlarını gözeterek yürüttüğümüz 
Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda , Dizayn Turkey, İF 
Dizayn, Reddot Desing Award, Turquality, A Desıng 
Avard&Competıtıon gibi sektörün önemli ödülleri-
nin sahibi olduk.  Bugünkü başarısının temelinde, 50 
yıllık uzmanlaşmış bir tecrübe ve ödün verilmeyen 
kalite anlayışı yatıyor. Üretimin her aşamasında, Ar-
Ge tasarım çalışmalarından, hammadde seçimine, 
üretim bandından paketlemeye görselliğine kadar 
tüm detaylarda kalite vazgeçilmez bir unsur olarak 
öne çıkıyor. Korkmaz ISO 9001 üretim kalitesi, CE, 
GS, TSE kalite kontrol sistemleri ile ISO 27001 bilgi 
güvenliğini uluslararası standartlara uygun olarak 
devamlı kontrol altında tutuyor. Korkmaz markası 
olarak amacımız; müşterilerimizin sağlığını koruyan, beklentilerini ve 
gereksinimlerini karşılayan ürünler üretmektir. Bunun yanında çalı-
şanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın memnuniyetini ve 
bilgi güvenliğini ön planda tutarak, istihdam yaratan, ülkemize kazanç 
sağlayan, tüm kaynakları en verimli biçimde kullanan bir kuruluş ol-
maktır. Müşteri odaklı süreç yaklaşımımızın ve sürekli iyileştirme 
prensibimizin gereği, ürünlerimizi, kullanım amacı ve ruhsat mecbu-
riyetlerine uygun, güvenilir, kalite ve etkinlik açısından risk oluştur-
mayacak şekilde üretmek amacıyla ISO 9001&27001 Entegre Yönetim 
Sistemini uygular ve sistemimizi sürekli iyileştiririz. Hedeflerimizin 
temelinde yatan asıl neden ise arzulanan ve tüketiciler tarafından akla 
ilk sıradan gelen mutfak eşyaları markası olma isteğimizdir. 

Our R&D approach is based on 3 main points. With innovatı-
ve products to meet the needs of the modern era, to produce 
functional products and to produce aesthetical products.  We 
believe that analyzing target audiences’ needs and expecta-
tions by producing local products due to those geographies 
will accelerate us to reach the goal of the brand identification 

at target markets. 
As we have been working on the R&D 

field, through the user needs we analyzed, 
we got awarded from prestigious competiti-
ons such as Dizayn Turkey, İF Dizayn, Red-
dot Design Award, Turquality and A Design 
Award & Competition. 

The success of KORKMAZ is based on 50 
years of experience,mastery and high un-
derstanding of the quality. At every phase of 
the production, R&D process, selecting raw 
material, packaging and for the other details 
the most important subject for us is the qu-
ality. KORKMAZ is controlled by ISO 9001 
production quality, CE,GS, TSE quality cont-
rol programs as well as ISO 27001 information 
security systems to reach international stan-
dards.

Our main goal as a brand is to protect our consumer’s he-
alth, giving them products that meet their expectations and 
needs.  On the other hand we pritroize the contentment and 
information security of our employees, consumers and work 
partners by creating new jobs, adding value to the country 
and using the resources in the best possible and sustainable 
way.  To relate with our consumer focused and continuous 
improvement policy, we implement ISO 9001 & 27001 Integ-
rated Management Systems. 

The main goal for KORKMAZ is to become a desirable 
brand which came to consumers’ mind as a priority. 

KORKMAZ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Beyaz Eşya Sektörü  / White Goods Sector
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Kerim KORKMAZ
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Abdullah YAMAN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   22 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  10.070.678,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   12.750.000,00 TL 
www.korkmazstore.com.tr

TEKNOLOJİYE YATIRIM GELECEĞE 
YATIRIM

INVEST IN TECHNOLOGY INVEST 
IN THE FUTURE

1972 yılından bu yana; paslanmaz çelik mutfak eşyaları ve 
elektrikli ev aletleri üretmekte olan KORKMAZ; her geçen 
zaman diliminde Ar-Ge çalışmaları ile üretim kapasitesini 
çağın yüksek teknolojisiyle geliştirerek, pazarda mevcut 
olan konumunu daha geniş bir alana yaymayı başarmıştır. 

Since 1972, KORKMAZ has been producing stainless steel 
kitchenware and electrical appliances by expanding its 

production capacity through performing research & 
development to implement modern technological 

advantages and expand the brand’s status on the market.  

Yönetim Kurulu Başkanı 
Chairman of the Board

KERİM KORKMAZ
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Şirketimiz Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat, Nevşehir ve Amas-
ya illerinde yaklaşık 15 bin çiftçiyle ortalama 53 bin hektar 
alanda sözleşmeli şeker pancarı üretimi yapan 78 bin ortak-
lı bir çiftçi kuruluşudur. Sektörde 3 şeker fabrikasına sahip 
tek şirket olup, ülke şeker ihtiyacının yüzde 16’sını karşıla-
maktadır. Şirketimiz akıllı ve iyi tarım uy-
gulamaları, su ve enerji tasarrufuna yönelik 
üretim anlayışı, sıfır atık hedefi, sağlıklı ve 
güvenli gıda üretimi, çiftçilerimize ve insan 
kaynağına verdiği değer, sosyal sorumluluk 
bilinci, inovatif uygulamaları ve dünyanın 
büyük markalarıyla olan iş birlikleriyle ül-
kemize katma değer sağlamaktadır.

Şirketimiz şeker sektöründeki ve Kay-
seri’deki ilk Ar-Ge Merkezine sahiptir. 37 
kişilik multidisipliner kadrosuyla inovatif 
projeler yürütmektedir. Ulusal-uluslararası 
kurum, şirket ve üniversiteler ile yapmış ol-
duğu iş birlikleriyle varlığını güçlendirerek 
sürdürmektedir. 

Üniversite-Sanayi iş birlikleri, AB Proje-
leri, TÜBİTAK ve TAGEM projeleriyle ülke ve 
dünya bilimine katkıda bulunmak amacıy-
la 17 ulusal, 7 uluslararası üniversiteyle iş birlikleri gerçek-
leştirmiştir. Ar-Ge Merkezimiz şeker pancarı başta olmak 
üzere yerli tohum ıslahı, verimliliği artırıcı projeler, otonom 
tarım robotu ve gıda katkı maddeleri üretimi gibi projeler 
ile tarımda sürdürülebilirliği hedef edinmiştir. 

7. İstanbul Karbon E-Zirvesi’nde “2021 SÜT-D Karbon 
Kahramanı” ödülünü almıştır. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından düzenlenen “Verimlilik Proje Ödülleri” 
kapsamında dereceye girmiştir. Aynı yıl sürdürülebilir ta-
rım ürünleri satışında en büyük platform olan ve içerisinde 
dünyanın en güçlü gıda firmalarının yer aldığı Sürdürülebi-
lir Tarım Girişimi (SAI) platformunda Gümüş FSA belgesini 
alarak sürdürülebilir şeker çalışmalarına öncülük etmek-
tedir.

Kayseri Seker is a farmer’s organization with 78.000 partners 
that perfoms contracted sugar beet farming approximately 
15.000 farmers within the provinces of Kayseri, Yozgat, Sivas, 
Tokat, Nevşehir and Amasya on an average of 53.000 hectares 
of area.. It is the only company in the sector that holds 3 fac-

tories and meets 16% of country’s sugar con-
sumption. Kayseri Seker adds value to Turkey 
by its smart and good agricultural practices, 
production approach towards water and ener-
gy saving, zero waste target, healthy and safe 
food production, value to farmers and human 
resources, social responsibility awareness, 
innovative practices and the collaborations 
with the major brands around the world. 

Kayseri Seker has the first R&D Center 
in sugar sector and Kayseri. It carries out in-
novative projects with its multidisciplinary 
workforce with 37 people. It continues to exist 
by strengthening its cooperation with nati-
onal-global organizations, enterprises, and 
universities. Our company has cooperated 
with 17 national and 7 international universi-
ties for contribute national and international 

science with University-Industry collaborations, EU Projects, 
TUBITAK and TAGEM projects. The R&D Center aims at sus-
tainability in agriculture with projects such as domestic seed 
breeding particularly for sugar beet, productivity-enhancing 
projects, autonomous agricultural robots and food additives 
production. Kayseri Seker won “2021 SÜT-D Carbon Hero 
Award” at the 7th Istanbul Carbon E-Summit. It was ranked 
within the scope of “Productivity Project Awards” organized 
by the Ministry of Industry and Technology. In the same year, 
it continued to lead sustainable sugar studies by obtaining the 
Silver FSA certificate in the Sustainable Agriculture Initiative 
(SAI) platform, which is the largest platform in the sale of sus-
tainable agricultural products and includes the world’s most 
powerful food companies.

KAYSERİ ŞEKER

Sektör Bilgisi / Sector Information: Gıda / Food
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Hüseyin AKAY
Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı / Deputy General Manager of R&D: Oğuzhan ULU
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  37 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  10.032.683,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   20.000.000,00 TL 
www.kayseriseker.com.tr

DOĞAYA SAYGI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ŞEKER ÇALIŞMALARINDA ÖNCÜYÜZ

WE ARE THE PIONEERS IN SUSTAINABLE 
SUGAR STUDIES IN TERMS OF NATURE RESPECT

Kayseri Şeker Ar-Ge projeleriyle verimliliği artıran ve 
teknolojik ürünleri geliştiren stratejiler doğrultusunda, 
yenilikçiliği ve teknolojiyi sürdürülebilir olarak üretime 
taşıyor.

Kayseri Seker R&D Center brings innovation and 
technology to production in a sustainable manner in line 

with strategies that increase efficiency and develop 
technological products with its R&D projects.

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board 

HÜSEYİN AKAY

DOĞA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 AR-GE İLE

KAYSERİ ŞEKER’DE BULUŞUYOR!

Kayseri Şeker sürdürülebilir tarım ve gıda teknolojileri için
Ar-Ge projeleri yürütüyor

www.kayseriseker.com.tr



DOĞA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 AR-GE İLE

KAYSERİ ŞEKER’DE BULUŞUYOR!

Kayseri Şeker sürdürülebilir tarım ve gıda teknolojileri için
Ar-Ge projeleri yürütüyor

www.kayseriseker.com.tr
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Çocukların sınır tanımayan
düşlerinden ilham alıyoruz!
Bu ilhamdan yola çıkarak özgün tasarımlar geliştiriyor ve 
tematik ürünlerle çocukların odalarına yeni deneyimler 
kazandırmaya devam ediyoruz.

2015 yılında sektöründeki ilk Ar-Ge Merkezini, 2016 yılında 
ise Tasarım Merkezini kurarak bu iki merkezi bir arada bu-
lunduran sektöründe ilk marka olma özelliğine sahibiz. Çilek, 
kurulduğu zamandan bu yana var olan Ar-Ge bölümünü ve 
ilgili bağlantılı fonksiyonlarını Ar-Ge Merkezi gereklilikleri-
ni yerine getirerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 2015’ de onaylandı. Bu 
konuda önemli yatırımlar gerçekleştirerek 
özgün ve tematik ürünler üretmeye devam 
ediyor.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizde, yük-
sek lisans ve lisans mezunu mühendislik ve 
endüstriyel tasarım temelli, kendi alanların-
da uzman araştırmacı ve tasarımcı 72 çalı-
şanımızla tasarım, ürün, süreç geliştirme ve 
yazılım faaliyetlerimizi başarıyla gerçekleş-
tiriyoruz. Yeni ürün geliştirme, seri üretime 
alınması, kalite çalışmaları, endüstriyelleşme 
süreçleri, üretim teknolojilerinin geliştirilme-
sine yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Ayrıca, 
firma içerisinde ihtiyaç duyulan projelerin 
mühendislik ve yazılım temelli olarak, yeni 
nesil teknolojilere uygun şekilde geliştirilme-
sini sağlayan yazılımları kendi bünyemizde yapıyoruz. Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezimizde yapılan çalışmalarla, katma değeri 
yüksek yeni ürünler ortaya çıkarılıyor ve süre, kalite, verim-
lilik gibi konularda iyileştirmeler sağlanıyor. Son beş yılda Ar-
Ge projelerinin yanı sıra 32 patent başvurusu yapılarak, 12 pa-
tent tescillendi. Ayrıca, 11 adet TÜBİTAK destekli proje yapıldı 
ve 533 tasarım tescili alındı. 

Tematik ürünlerde öncü pozisyonumuzu ve global yapı-
mızı sürdürebilmek için çocukların hayal dünyasından ilham 
alarak tasarımlarımızı yapmaya özen gösteriyoruz. Düşle! 
mottosuyla gençlerin ve çocukların hayallerini süsleyen, ih-
tiyaçlarını gözeten, ergonomik, yenilikçi, kaliteli, güvenli ve 
çevreye duyarlı özgün tasarımlara imza atmak önceliğimizi 
oluşturuyor.

By establishing the first R&D Center in the furniture sector in 
2015 and the Design Center in 2016, we are the first brand to have 
these two centers together in our sector. Çilek has been aprroved 
by the Ministry of Science, Industry & Technology in 2015 by 
filling the requirements of the R&D center and its related func-

tions, which is already have existed since its es-
tablishment. Moreover, our company continues 
of producing unique and thematic products by 
making significant investments in this regard.

In our R&D and Design Centers, we succes-
sfully carry out design, product development, 
process development, and software develop-
ment activities with our 72 staff of researchers 
and designers, most of whom are graduates and 
experts in engineering and industrial design 
fields. We conduct studies such as new product 
development, mass production of new produ-
cts and process control, quality studies, project 
manufacturing processes, and development of 
new production techniques. We make softwa-
re that enables the projects needed within the 
company, to be developed on engineering and 
software basis, in accordance with the require-

ments of the new generation. The studies carried out in our R&D 
center contribute to the creation and development of new fun-
ctional products with high added value resulting in significant 
gains in terms of time, quality, and efficiency. In the past five 
years, in addition to the other R&D projects, 32 patent applicati-
ons were made, and 12 patents were registered. Furthermore, 11 
TÜBİTAK-supported projects were implemented, and we recei-
ved 533 design registrations.

In order to maintain our leading position and global structure 
in thematic products, we take care to make our designs inspired 
by children’s imaginations. Our priority is to create unique de-
signs that embellish the dreams of youth and children with the 
motto of “Imagine” taking care of their needs, provide ergono-
mic, innovative, quality, safe and eco-friendly. 

ÇİLEK MOBİLYA

Sektör Bilgisi / Sector Information: Mobilya / Furniture
CEO: Muzaffer ÇİLEK
Genel Müdür / General Manager: Murat BULCA
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   72 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  9.218.794,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   11.500.000,00 TL 
www.cilek.com

ÇİLEK MOBİLYA’DA TASARIM VE 
AR-GE MERKEZİ BİR ARADA

DESIGN AND R&D CENTERS TOGETHER IN 
ÇİLEK FURNITURE

Çilek olarak, inovatif bakış açısı ve dijitalleşme ile özgün 
tasarımlarımızı yeni nesil teknolojiler kullanarak üretiyor 
ve beş kıtada, 71 ülkede 500’ün üzerinde satış 
noktasında çocukların hayallerine dokunuyoruz. 

As Çilek, we produce our unique designs using the latest 
generation technologies with innovative perspectives and 

digitalization. We touch children’s dreams in more than 500 
sales points over 71 countries on five continents.

Genel Müdür
General Manager

MURAT BULCA



Çocukların sınır tanımayan
düşlerinden ilham alıyoruz!
Bu ilhamdan yola çıkarak özgün tasarımlar geliştiriyor ve 
tematik ürünlerle çocukların odalarına yeni deneyimler 
kazandırmaya devam ediyoruz.
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Sun Chemical, SunECG uygulamasıyla matbaa sektörünü sür-
dürülebilirlik konusunda desteklemekte ve geliştirmektedir. 
Genişletilmiş renk gamı, dört ana mürekkep grubuna (CMYK 
– Cyan, Magenta, Yellow ve Black) üç mürekkep (OGV - Oran-
ge, Green, Violet) eklenerek daha geniş renk gamı elde etmek 
için kurulan bir sistemdir. Ayrıca özel renklerin 
basılması için alternatif çözüm sunmaktadır.
Temel yöntem proses renklerin kullanılma-
sıyla renk eşlenmesidir. Bu yöntemde CMYK 
mürekkeplerinin üst üste farklı kombinasyon-
larda basılmasıyla renk eşlenir. Renk gamı sı-
nırlı olduğu için özel renk yapabilme kapasitesi 
sınırlıdır. 

Sun Chemical, ECG sanayi uygulamaları 
standartını oluşturmak için baskı öncesi hazır-
lık programlarının önde gelen şirketlerinden 
ESKO ile birlikte çalışmaktadır. Öncelikle bas-
kı makinalarının kendi ortamlarında yapılan 
incelemeyle proses kontrol uygulamalarının 
yeterliliği kontrol edilir. Baskı koşullarının 
stabil ve tekrarlabilir olduğu doğrulandıktan 
sonra ECG mürekkep setiyle baskı alınır ve 
‘baskı parmak izi’ oluşturulur. Baskı parmak 
izi uygulaması mürekkeplerin birçok kombinasyonda üst üste 
basılması ve spektrofotometre ölçümlerinin yapılmasıyla olu-
şur. Esko Equinox programına aktarılan ölçüm verileriyle ECG 
profili oluşturulur. Hedeflenen özel renk, Equinox programına 
tanıtılır ve 7 renk kullanılarak özel rengin yapılacağı kombi-
nasyon oluşturulur.

SunECG ile mürekkep değişimine gerek duyulmadan baskı 
işleri arasında geçiş yapılabilir. 7 ana renk sürekli sistemde kul-
lanabilir olduğu için baskı hazırlık ve  değişim/setup süreleri ile 
önemli ölçüde azalır. Ayrıca, baskı işleri arası geçişlerde mü-
rekkep seti değişmediğinden yıkama maliyetini ve harcanan 
zamanı ortadan kaldırarak,mürekkep ve malzeme atıklarını 
azaltarak çevreye olumlu katkı sağlar. Proses verimliliğini ar-
tırarak maliyetlerin düşmesine yardımcı olur.

Sun Chemical, with the SunECG application, supports and de-
velops the printing industry in terms of sustainability. Expan-
ded color gamut is a system established to obtain a wider range 
of colors by including 3 inks (OGV - Orange, Green, Violet) to 
its 4 main ink groups (CMYK - Cyan, Magenta, Yellow and Bla-

ck). Moreover, it offers an alternative solution 
for printing special colors. The basic method is 
the color matching using process colors. By this 
method, the color is matched by printing diffe-
rent combinations of CMYK inks on top of each 
other. Since the range of colors is limited, the 
capacity to make special colors is also limited 
accordingly.

Sun Chemical has been closely collaborating 
with ESKO, one of the leading enterprises in 
prepress software, to establish the standard for 
ECG industry practices. Primarily, the adequacy 
of the process control applications is checked 
by the review performed in the printing mac-
hines’ own employed environments. Following 
the verification and validation that the printing 
conditions are stable and reproducible, the ECG 
ink set is printed and a ‘press fingerprint’ is then 

created accordingly. Press fingerprinting consists of overprinting 
inks in numerous combinations and performing spectrophoto-
meter measurements. An ECG profile is then created with the 
measurement data transmitted to the Esko Equinox system. The 
special color targeted is introduced to the Equinox program and 
the combination of the special color is created by using 7 colors.

SunECG is able to switch among the printing jobs without any 
requirement for changing the ink. As 7 colors are continuously 
available and in use within the system, printing preparation time 
and the change/setup periods are substantially reduced. Reduc-
tion of costs also leads to increase in productivity and efficiency. 
Moreover, since the ink set is not changed in switching among 
the printing tasks, the washing cost and the time wasted are eli-
minated.

SUN CHEMICAL

Sektör Bilgisi / Sector Information: Boya / Paint
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Carlo MUSSO
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Hülya DENKTAŞ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   33 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:   9.130.000,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  14.000.000,00 TL 
www.sunchemical.com/regions/europe/turkey/

AMBALAJ SEKTÖRÜNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE LİDERLİK EDİYORUZ

WE ARE LEADING THE SUSTAINABILITY 
IN THE PACKAGING INDUSTRY

Sun Chemical ambalaj döngüsü, karbon ayak izi 
azaltılması ve hizmet ettiği sektörlere çevre sorunlarını 
farkındalık yaratma hedefleriyle oluşturduğu stratejik 
sürdürülebilirlik yol haritasını uygulamaktadır.

Sun Chemical implements the strategic sustainability roadmap, 
which it has created and embraced with the objective of reducing 

the packaging cycle, reducing its carbon footprint and raising 
awareness of environmental issues within the industries it operates.

Global Renk Yönetim Lab. Müdürü 
Global Colour Management Lab Manager

SEMİH HASTÜRK
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Şirketimiz, savunma sanayinde hem ana hem de alt yükle-
nici olarak faaliyetler yürütmektedir. Sivil kullanıma yöne-
lik ürünlerin yanında savunma sanayiine yönelik çözümler 
de sunan firmamız, ülkemizin alanında önde gelen üretici-
lerindendir. 

Mühendislik kabiliyetleri ve özgün tasarımlarla dizayn 
edilen ürünlerimiz, hem 30 yılı aşkın birikimin vermiş ol-
duğu tecrübe hem de teknolojinin getirdiği yeniliklerin bir 
sentezi olarak üretilmektedir. Mühendislik 
ve Ar-Ge çalışmalarımızın bir neticesi olarak 
savunma sanayiine yönelik “Mayına Karşı 
Kısmi Korumalı Kurtarıcı”, “El Yapımı Pat-
layıcı Tespit ve İmha Robotik Kol Sistemi”, 
“Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi Vinci” gibi 
farklı çözümler ve ürünler sunmaktayız. 

 Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı, 
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki araç-
ların arıza veya hasar durumlarında, güvenli 
şekilde kurtarılmasında görev almak üzere 
milli imkânlarla tasarlanıp üretilmiştir. Kah-
raman Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonla-
rında kullanılan bu ürün, gelişmiş ve özgün 
teknolojik çözümlerle donatılmış, üretim 
öncesi yoğun bir Ar-Ge çalışması sonrasında 
ortaya çıkmıştır. Mayına Karşı Kısmi Koru-
malı Kurtarıcı, kurtarma ihtiyacındaki dışa 
bağımlılığı ortadan kaldırmaktadır. 

Dünya üzerinde sayılı ülke envanterinde ancak benzer-
leri bulunan, çok az ülkenin geliştirebildiği ve dünyadaki 
muadillerinden üstün özelliklere sahip Mayına Karşı Kısmi 
Korumalı Kurtarıcı, 2020 yılı itibariyle Türk Silahlı Kuvvet-
leri envanterine girmiştir. 

Ülkemizin jeopolitik konumu gereği ihtiyaç duyulan sa-
vunma sanayi ihtiyaçlarının milli ve yerli olarak üretilmesi 
bir tercih değil zorunluluktur. Savunma sanayi ülkemiz için 
hayati derecede önemli olup dışa bağımlı olmaktan kurtul-
manın gerekli olduğu önemli bir sektördür. Hedefimiz ileriki 
aşamalarda bu ürünün de ihracatını gerçekleştirmek. Önü-
müzdeki dönemler için katma değeri yüksek, stratejik ve 
teknolojik ürünler imal etmeye devem edeceğiz.

The company carries out main and subcontractor activities 
in the defense industry. The company offers solutions for the 
defense industry and products for civilian use. Also, it is one 
of the leading Turkish manufacturers in its field. Our produ-
cts are designed with engineering capabilities and original 
designs. 

Products are the synthesis of our 30 years of experience 
and technological innovations. We offer different solutions 

and products in the defense industry as a fruit 
of our engineering and R&D work. These are: 
“Rescue Vehicle Partially Protected Against 
Landmine”, “Improvised Explosive Detection 
and Disposal Robotic Arm System”, and “Mis-
sile Carrier and Loader Crane”. 

 Rescue Vehicle Partially Protected Aga-
inst Landmine was designed and manufac-
tured with national facilities to take part in 
the safe rescue of vehicles in the inventory 
of the Turkish Armed Forces in case of mal-
function or damage. The product is used in 
the operations of our Heroic Armed Forces. 
Before production, it has been developed af-
ter intensive R&D studies and has equipped 
with advanced and original technological 
solutions. Rescue Vehicle Partially Protected 
Against Landmine eliminates the external 

dependence during the rescue missions. Rescue Vehicle Par-
tially Protected Against Landmine is only available in a limi-
ted number of countries in the world. Only a few countries 
can develop such machinery. It has superior features to its 
counterparts in the world. It is a part of the Turkish Armed 
Forces inventory as of 2020. 

Due to the geopolitical position of Türkiye, it is not a cho-
ice but a necessity to produce national and domestic defen-
se industry requirements. The defense industry is a crucial 
sector and vitally important for our country. We must be 
self-sufficient and get rid of foreign dependency. We aim to 
export this product in the future stages. We will continue to 
produce strategic and technological products with high ad-
ded value in the following periods.

MPG MAKİNE

Sektör Bilgisi / Sector Information: Makine ve aksamları / Machinery and parts
Genel Müdür / General Manager: Veysel ALVER
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Mahmut SAĞDIÇ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   48 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  8.695.800,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   15.000.000,00 TL 
www.mpg.com.tr

DIŞA BAĞIMLILIĞI ORTADAN 
KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

TO ELIMINATE FOREIGN 
DEPENDENCY

MPG A.Ş. olarak ülkemizin ‘yerlileşme ve millileşme’ 
hamlesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

MPG A.Ş. is very proud to be a part of the Turkish 
‘endenization and nationalization’ movement.

Genel Müdür
General Manager 

VEYSEL ALVER
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Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando olarak, 
Çukurova Holding ve Güney Koreli Mando Grubu ortaklığında faali-
yetlerimizi sürdürüyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızın odağında çevreci, 
yenilikçi, verimlilik odaklı ve katma değeri yüksek ürünler bulunu-
yor. İleri teknoloji geliştirmeye öncülük edip, ezber bozan inovasyon 
stratejileriyle küresel pazarlardaki konumumuzu 
daha da güçlendirme odaklı faaliyetler yürütüyoruz.

Ürün geliştirme aşamasında ürünlerimizin tasa-
rım, doğrulama, statik ve dinamik dayanım ve ömür 
testlerinin tümünü bünyemizde yapabiliyor, böy-
lece rekabette öne çıkabiliyoruz. Otomotivde içten 
yanmalı motorlu araçlar yerine akıllı teknolojilerle 
donatılmış elektrikli araçlar öne çıkıyor. Elektrikli 
araçlar içten yanmalı motorlu araçlara göre daha ağır 
oldukları için amortisörün de dayanım olarak daha 
ağır bir paketi taşıması gerekiyor. Bu kapsamda, 
artan araç ağırlığına rağmen amortisörün ağırlığını 
artırmadan hatta mümkünse azaltarak, müşterile-
rimizin beklentilerine cevap verebilmek amacıyla 
inovatif çalışmalar yürütüyoruz. Nihai müşterilerin 
her geçen gün artan güvenlik ve konfor beklentisi-
ne uygun, ilave sönümleme sağlayacak ve konforu 
artıracak dayanıklı, kaliteli ve rekabetçi fonksiyon-
ları ürünlerimize ekledik, eklemeyi de sürdürüyoruz. Kriz döneminin 
ortaya çıkardığı iyileştirme çalışmalarını fırsat olarak görüp, çevik iş 
gücü yönetimi ile operasyonel verimliliğimizi artırmak, çevreci yak-
laşımlarla ve dijital ek çözümlerle de süreci destekleyerek, firmamızı 
pandemi sonrası daha yukarılarda konumlandırmak için çalışmalar 
yapıyoruz.

Dijital olgunluk seviyemizi ‘akıllı şirket’ kademesine yükseltme 
odağıyla dijital dönüşüm yolculuğumuz devam ediyor. Fabrikamızda-
ki tüm süreçlerin birbirine entegrasyonu ve mobil hale getirilmesi üze-
rine çalışmalarımız da sürüyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını 
stratejilerimize ve politikalarımıza entegre etmeye devam ederek, bir 
yandan yaşadığımız küreye değer katarken, aynı zamanda daha çevik 
bir yapıyla verimlilik, kârlılık ve sürdürülebilir büyüme odaklı çalış-
malarımızı sürdüreceğiz.

As the first and largest shock absorber producer in Turkey, Maysan Mando 
continues its operations under a partnership with Çukurova Holding and 
South Korea-based Mando Group. Our R&D activities focuses on eco-friend-
ly, innovative, and efficiency-oriented products with high added value. We 
lead the development of advanced technologies and carry out activities 

focusing on reinforcing our position in global markets 
through disruptive innovation strategies.

In the process of developing new products, we are 
able to carry out design, validation, as well as static and 
dynamic strength and endurance tests in-house, which 
allows us to keep ahead of the competition.

Today, electric vehicles equipped with smart mobi-
lity solutions, rather than internal combustion engine 
vehicles, come to the fore in the automotive industry. 
Since electric vehicles are heavier than internal com-
bustion engine vehicles, the shock absorbers must have 
a higher strength to bear a heavier package. As Maysan 
Mando, we carry out innovative studies to meet the ex-
pectations of our customers without increasing the wei-
ght of the shock absorber, even by reducing it, if possible, 
despite the increasing vehicle weight. Moreover, we have 
added durable, high quality, and competitive functions 
to our products providing additional damping capability 

and increasing comfort in line with the increased safety and comfort expec-
tations of the end customers every day.

Considering the improvement points emerged during the crisis period, 
as an opportunity, we have been trying to increase our operational efficien-
cy through agile workforce management by supporting the process with en-
vironmentalist approaches and additional digital solutions to continuously 
position our company to much higher levels after the pandemic. We have 
been continuing our digital transformation journey by focusing on raising 
our digital maturity level to the ‘smart company’ level. Also, we have been 
continuing our efforts for the integration and mobilization of all processes 
in our production plant. We will continue to focus on efficiency, profitabi-
lity and sustainable growth through a more agile structure as well as adding 
value to the world we live in, while continuing to integrate the Sustainable 
Development Goals into our strategies and policies.

MAYSAN MANDO

Sektör Bilgisi / Sector Information: Otomotiv Tedarik Sektörü / Automotive Supply Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Mehmet Emin KARAMEHMET
Genel Müdür / General Manager: Tülay Hacıoğlu ŞENGÜL
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Cem GÜNERİ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   29 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  8.609.604,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  10.274.000,00 TL 
www.maysanmando.com

GELECEĞE YÖN VERECEK TEKNOLOJİLERLE 
DÖNÜŞÜME LİDERLİK EDİYORUZ

LEADING THE TRANSFORMATION WITH 
TECHNOLOGIES SHAPING THE FUTURE

Otomotiv sektöründeki yeni trendlere paralel, 
ürünümüzün ağırlığını artırmadan sürüş konforunu ve 
yolcu güvenliğini artırmaya yönelik amortisör sistemleri 
üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. 

We try to improve driving comfort and passenger safety 
without increasing the weight of the shock absorber 

systems in line with the new trends in the automotive 
industry. 

Genel Müdür 
General Manager

TÜLAY HACIOĞLU ŞENGÜL
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Kayalar Kimya olarak, GENÇ markası altında ahşap koruyu-
cu sistemler, DÜFA markası altında inşaat boyaları, WOOD-
SOL markası altında dış mekan ahşap boya ve vernikleri ve 
GENÇ-NOROO markası altında sanayi boyaları üretiyoruz. 
Kayalar Kimya, 1976 yılında Yılmaz Kayalar tarafından kurul-
muştur. Yılmaz Kayalar, bizlere kaliteli ürün-
den vazgeçmemeyi, dünyayı iyi tanımayı, 
dürüstlükten taviz vermemeyi, çok çalışmayı 
ve vizyonumuzu sürekli geliştirmeyi öğütledi. 
Bu öğütleri şirketimizin değerleri olarak kabul 
ederek ve uygulayarak, bugün endüstriyel mo-
bilya ve ahşap koruma sektöründe ülkemizde 
lider, Avrupa’da önde gelen bir konumda yer 
alıyoruz. 50 yıla yaklaşan bilgi birikimimiz, 
genç ve dinamik ekibimiz, sistematik Ar-Ge 
çalışmalarımız, uygulama ve simülasyon mer-
kezimiz, teknoloji yatırımlarımız ve geniş ürün 
yelpazemiz ile kazandığımız rekabetçilik gü-
cümüzle hızlı büyümeye devam ediyoruz. 

Uzun vadeli hedeflerimize ulaşabilmemiz 
için, Ar-Ge, inovasyon, sürdürülebilirlik ve di-
jitalleşme temel ilgi alanlarımız. Bu kapsam-
da, şirketimizde yoğun bir dönüşüm süreci 
yaşıyoruz. Ar-Ge stratejimizi de sürdürülebilirlik, inovasyon 
ve dijitalleşme temelinde yeniden kurguladık. Değişen dünya 
ile birlikte, değişen müşteri profilleri ve beklentileri, şirketleri 
daha inovatif ve çevreye duyarlı ürünler ve çözümler üretmeye 
zorluyor. 

Sürdürülebilirlik çalışmalarımıza hız verdik ve yeni ino-
vasyon sistemimizi hayata geçirdik. TİM tarafından yürütülen 
Katma Değer Odaklı Inosuit Programı’nda yer alıyoruz. Ufuk 
Avrupa Çerçeve Programları’nı düzenli takip ediyoruz ve kon-
sorsiyumlara katılıyoruz.

Pandeminin etkisinin azalması ile yatırımlarımıza ve Ar-Ge 
çalışmalarımıza hız verdik. Yurt dışı, yurt içi, akademi içi veya 
akademi dışı, sektörden veya sektör dışı her türlü iş birliklerine 
açığız.

As Kayalar Kimya, we produce wood coatings under GENÇ 
brand, architectural paints under DÜFA brand, exterior woo-
den paints and varnishes under WOODSOL brand and indust-
rial paints under GENÇ-NOROO brand. Kayalar Kimya was 
founded by Yılmaz Kayalar in 1976. Yılmaz Kayalar, the foun-

der, exhorted us to persist with quality pro-
ducts, to get to know the World well,  to make 
no concessions of honesty, to work hard and 
to improve the vision continuously. By taking 
and applying these advices as core values of the 
company, we reached the leading position in 
wood coatings industry in Turkey and one of 
the main players in Europe. We keep growing 
fast by our competitive power obtained from 
almost 50 years accumulation of knowledge, 
young and dynamic team, systematic R&D 
activities, Application and Simulation Center, 
technology investments and wide product ran-
ge.

R&D, innovation, sustainability and digi-
talization are the main fields of interests to 
reach our long term goals. We are in an intensi-
ve transition period as Kayalar Kimya. We have 

rebuilt our R&D strategy on the basis of sustainability, innova-
tion and digitalization. Changing customer profiles and expe-
ctations with changing World, force companies supply more 
innovative and environment-friendly products and solutions. 

We accelerate sustainability activities and carry into effect 
our new innovation system. We take place in the Inosuit Prog-
ramme of Turkish Exporters Assembly. We follow the latest 
developments of Horizon Europe calls and we participate in 
appropriate consortia. 

We speed up our investments and R&D activities with the 
decrease in the impact of the pandemic. We are open to any 
kind of collaboration with any domestic or foreign entities from 
academia or non-academia and same industry or other indust-
ries. 

KAYALAR KİMYA

Sektör Bilgisi / Sector Information: Kimyevi Maddeler ve Mamulleri / Chemical Substances and Products
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Ersin Kenan KAYALAR
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Ebru ERGÜVEN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   38 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  7.968.182,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   11.000.000,00 TL 
www.kayalarkimya.com.tr

AR-GE, İNOVASYON, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
VE DİJİTALLEŞME

R&D, INNOVATION, SUSTAINABILITY 
AND DIGITALIZATION

Ar-Ge, inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme temel 
ilgi alanlarımız. Şirketimizde yoğun bir dönüşüm süreci 
yaşıyoruz. Ar-Ge stratejimizi de buna uygun olarak 
yeniden kurguladık. Her türlü iş birliklerine açığız. 

R&D, innovation, sustainability and digitalization are the 
main fields of interests. We are in an intensive transition 

period. We have rebuilt our R&D strategy accordingly. 
We are open to any kind of collaboration.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Vice Chairman of the Board

TOLGA KAYALAR
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Koçfinans, otomotiv başta olmak üzere birçok alanda 27 yıldır bi-
reysel ve kurumsal finansman çözümleri sunan, kaliteli, hızlı ve 
ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile sektöründe güçlü bir konumda yer 
alan Türkiye’nin ilk finansman şirketidir. Koçfinans Ar-Ge Mer-
kezi, finans sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmek, Fin-
tech ve InsurTech girişimleri başta olmak üzere 
yapay zeka, makine öğrenimi, alternatif kredi 
değerlendirme modelleri, yeni nesil pazaryerleri 
ve teknolojileri alanlarında iş ortaklığı yapmak 
ve yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek hede-
fiyle 2019 yılında hayata geçirildi.

Koçfinans, API teknolojisi ile çözümler geliş-
tirerek sektörde farklılaşmıştır. Anlaşmalı satış 
noktalarımızın bağlılığını ve motivasyonunu 
güçlendirmek için oyunlaştırma tekniklerinin 
kullanıldığı Ar-Ge projeleri yürütülmektedir. 
İş ortaklarımızın finansal ihtiyaçlarını karşı-
lamak ve kurumsal kredi süreçlerinde derin-
leşmek için; başvuru, değerlendirme ve kul-
landırım süreçleri mikroservis mimarisi ile 
geliştirilmektedir.

Farklı risk analitiği modelleri ile finansman 
çözümü sunmak, inovatif iş modelleri geliştir-
mek için bankacılık ürünleri ile ilişkisi olmayan müşterileri, 
alternatif veri kaynakları üzerinden değerlendirmeye yöne-
lik makine öğrenmesi modelleri geliştirilmektedir. Projemiz, 
ARDEB 1005 kapsamında desteklenmektedir.

Müşterilerimizin kredilerini kullanmaya başladıktan sonra 
ihtiyaç duyduğu işlemleri makro ekonomik tabanlı modellerle 
tahminleyerek proaktif kampanyalar düzenleyen makina öğ-
renmesi modelleri üzerinde çalışılmaktadır.

Hizmetlerimizin müşterilerimize ulaştırılması için mik-
roservis mimarisindeki uygulamamızda servislerin otomatik 
kontrolü ve sistematik yönetiminin sağlanması amacıyla kesti-
rimsel bakım yaklaşımına dayanan bir ürün geliştirilmektedir.  
Bu projemiz ise TEYDEB 1501 programı kapsamında desteklen-
mektedir.

Koçfinans, the first financing company in Turkey, which has 
been providing individual and corporate financing solutions in 
many fields, especially automotive, for 27 years, holds a strong 
position in the sector with its quality, fast and privileged service 
approach. Koçfinans started its R&D Center in 2019 to lead the 

digital transformation of the financial sector, 
to collaborate in areas of artificial intelligence, 
machine learning, alternative credit assessment 
models, new generation marketplaces and tech-
nologies, especially Fintech and InsurTech initi-
atives, and to develop innovative products and 
services.

Koçfinans differentiated itself in the sector 
by developing solutions with API technology. 
R&D projects are carried out using gamification 
techniques in order to strengthen the loyalty and 
motivation of our contracted sales points. Appli-
cation, evaluation, and utilization processes are 
developed with a microservice architecture in 
order to meet the financial needs of our business 
partners and to enhance the corporate loan pro-
cesses.

In order to provide financing solutions with 
different risk analytics models and to develop innovative busi-
ness models, machine learning models are developed to assess 
the customers who are not related to banking products through 
alternative data sources. Our project is supported within the sco-
pe of ARDEB 1005.

We are working on machine learning models that organize 
proactive campaigns by predicting the transactions that our cus-
tomers need after they start using their loans with macro-econo-
mic-based models.

A product based on a predictive maintenance approach is now 
under development in order to provide automatic control and sys-
tematic management of services in our application in microservi-
ce architecture to deliver our services to our customers. This pro-
ject is supported within the scope of the TEYDEB 1501 program.

KOÇFİNANS

Sektör Bilgisi / Sector Information: Bankacılık ve Finans / Banking and Finance
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Gökhan ERÜN
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Özlem EKŞİOĞLU KUMUK
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   26 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:   7.230.270,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  11.101.225,00 TL 
www.kocfinans.com.tr 

SEKTÖRÜN İLK AR-GE 
MERKEZİYİZ

WE ARE THE FIRST R&D CENTER 
OF THE SECTOR

Ar-Ge Merkezi olan ilk finansman şirketi olarak öncü 
rolümüzü sürdürmeye, yenilikçi çözümlerle 
müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam 
ediyoruz. 

We continue to maintain our leading role as the first 
financing company with an R&D Center and make 

the lives of our customers easier with innovative 
solutions. 

Ar-Ge Direktörü
R&D Director

ÖZLEM EKŞİOĞLU KUMUK
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VORNE, 50 bin metrekare açık, 36 bin metrekare kapalı alana 
sahip İleri Pencere ve Kapı Sistemleri tesisinde üretilen dünya 
standartlarındaki ürünlerini 50’ye yakın ülkeye ihraç ederek 
pencere ve kapı sistem- leri alanındaki yenilikçi çözümlerini 
uluslararası pa- zarda tüketicilerin hizmetine sunuyor.

 VORNE için Ar- Ge merkezinin en temel 
hedefleri inovatif ürün sayısını artırmak, Ar-Ge 
yönünü geliştirerek dünyada pencere ve açılım 
sistemleri sektörüne yön vererek ülkemizin ih-
racat hedeflerine katkıda bulunmaktır.

Ar-Ge Merkezi’nde tasarlanan ürünlerin 
perfor- mans ve ömür testleri Ar-Ge merke-
zi bünyesindeki prototip test laboratuvarında 
gerçekleştirilmektedir. VORNE, özgün tasa-
rımları ile üretimini yaptığı pen- cere ve kapı 
sistemleri ürünlerini ulusal ve ulusla- rarası 
düzeyde almış olduğu patent, faydalı model, 
tasarım tescil belgeleri ile koruma altına al-
maktadır.

Dünyada açılım sistemleri sektörünü yakın-
dan takip eden VORNE, geleceğin akıllı evleri 
için internet ve bulut sistem bağlantılı açılım 
sistemleri ürünlerinin tasarlanması ve üretil-
mesine yönelik projelere devam etmektedir.

VORNE, 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 Demir ve Demir Dışı Metaller İh-
racatçılar Birliği, ‘’İhracatın Yıldızları’’ gibi ödüller, VORNE için 
kendine yeni hedefler belirleme yolunda teşvik edici güç olma-
ya devam etmektedir.

Ürettiği ürünlerin yüzde 70’ini ihraç eden VORNE, yurt dı-
şında açtığı ofis ve depolarla üretim kapasitesini artırmanın 
yanı sıra ihracatını da artırmayı hedeflemektedir.

VORNE, dünya çapında ürünleriyle uluslararası arenada re-
kabetçi anlayışını sürdürmeyi hedeflerken; bunu ticari bir he-
defin ötesinde milli bir görev olarak görmektedir.

VORNE, today, exports to about 50 countries its world-standard 
pro- ducts manufactured in the Advanced Window and Door 
Systems facilities on an indoor area of 36 thou- sand square meter 
and outdoor area of 50 thousand square meter, offering its inno-
vative solutions in win- dow and door systems to the service of 

consumers all around the world.
Innovation and R&D has become two vital 

elements of the sustainable competition. For 
VORNE, the basic goals of the R&D center is to 
increase the number of innovative products, to 
develop its R&D capacity, as well as to steer the 
window and opening systems, while contribu-
ting to the export goals of our country.

Performance and service life tests of the pro-
ducts designed in the R&D Center are conducted 
in the pro- totype testing laboratory contained 
again in the R&D Center. VORNE protects its 
genuinely designed and manufactured window 
and door system products with national and in-
ternational patents, utility model, and design re-
gist- ration certificates.

Closely keeping up with the opening systems 
industry across the world, VORNE continues the 

projects for designing and producing In- ternet and cloud conne-
cted opening system products for the smart ho- mes of the future.

VORNE continues to enjoy the benefits of its investments in 
the R&D and design activities which were realized by implemen-
ting a well-thou- ght plan. Success of VORNE is also certified with 
the awards, on top of the constantly increasing export figures sin-
ce 2017 when it enjoyed the status of R&D Center. Export Perfor-
mance Award, as well as “Stars of Export” Award of Istanbul Iron 
and Non-Irons Metals Exporters’ Association it has won every 
year continue to be a driving force for VORNE to set new goals 
for itself. 

VORNE aims to maintain its competitive understanding in the 
international arena with its worldwide products; it sees it as a na-
tional duty beyond a commercial goal.

VORNE - İLERİ PENCERE

Sektör Bilgisi / Sector Information: Demir ve Demir Dışı Metaller / Ferrous and Non-Ferrous Metals
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board:  Saime İLERİ
Genel Müdür / General Manager: Nagehan DEMİR
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Murat DEMİR
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   42 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  6.388.376,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   12.000.000,00 TL 
www.vorne.com.tr

AR-GE VE İNOVASYONDA YATIRIMLARA 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ

ALWAYS “ONE STEP AHEAD” WITH 
INNOVATIVE SOLUTIONS BY VORNE

VORNE, pencere ve kapı sistemleri sektörünün Türkiye’deki 
öncü kuruluşlarından olan ve 1985 yılında “İleri Kalıpçılık” olarak 
faaliyetlerine başlayan “İleri Pencere ve Kapı Sistemleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.”nin 2002 yılında kurulan markasıdır.

VORNE is a 2002-launched brand of “İleri Pencere ve Kapı 
Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.”, one of the pioneering 

Turkish companies in window and door systems, 
established in 1985 under the name of “İleri Kalıpçılık”.

Genel Müdür 
General Manager

NAGEHAN DEMİR
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RECORE  SOFTWARE

ORGANIC CHEMICAL

CHEMICAL MANAGEMENT

waterless

stoneless

Sürdürülebilirlik ve verimlilik süreçleri, üretimlerimizde 
önemli rol oynamaktadır.Ar-Ge merkezimizde  sürdürüle-
bilir kimyasal hammadde üretimleri ve dijitalleşme proje 
konuları doğrultusunda iki yeni şirket kurulmuştur. Ayrıca 
potasyum permanganant ve diğer toksik kimyasalları kul-
lanmaktan kaçınıyor ve tüm kimyasal tüketimimizi çevre 
dostu organik kimyasallarla değiştiri-
yoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız 
sonucunda standart proseste kullanılan 
ponza taşına alternatif olarak, Realkom 
Ar-Ge merkezi tarafından formüle edi-
len konsantre su kullanılmayan enzim 
“Realzyme Gold” adlı ürünlerimizi kul-
lanmaktayız. Realkom’un imalat yıkama 
parkurunda sadece organik kimyasalları 
kullanmaktayız. Formüle ettiğimiz kim-
yasalların tamamı GOTS (Global Organic 
Textile Standard) sertifikasına sahip ve 
ZDHC platformuna üyedir.

Denim sektöründe büyük bir değişim 
yaşanmaktadır. Dijitalleşme ve teknoloji, 
moda endüstrisi ve müşteri seçimlerinin 
şekillenmesinde önemli bir yer alıyor. Bu 
oyun değiştiricilerle ürünlerimizin çev-
resel ve sosyal ayak izi daha akıllı hale geliyor. Bu nedenle 
Inovasyon’nun, Realkom’un operasyonlarına ve verimliliği-
ne katkısı giderek daha önemli hale geliyor.

Yazılım ekibimiz ve mühendislerimiz tarafından oluş-
turulan “RECORE Yazılım Projesi” ile tüm analog üretim 
sistemlerini dijitalleştirerek ve üretimin uçtan uca dijitalleş-
mesini sağlayarak en verimli üretim hatlarını oluşturuyoruz.

Ayrıca Realkom’un her kumaşın test sonuçlarını dijital 
olarak analiz edebilen, verimli ve doğru test sonuçları vere-
bilen dijital kumaş değerlendirme makinesi gibi devam eden 
diğer projelerini de sunmaktan gurur duyarız.

Gelecekte projelerimiz, tasarım, satış ve üretim birimleri-
nin tamamen dijital kontrol edilmesi ve yapay zeka ile geliş-
tirilmesi olacaktır.

As sustainability and efficency plays a significant role in our 
productions. In our R&D center, two new companies were es-
tablished in line with sustainable chemical raw material produ-
ction and digitalization project.

We provide benefits of the concentrated waterless enzyme 
“Realzyme Gold” formulated by “Realkom R&D center as an al-

ternative to the pumice stone used in the standard 
process, which is the result of our sustainability 
studies.   

 We also replaced all chemical substances by 
environmentally friendly organic chemicals. Today 
Realkom laundry is only using organic chemicals 
and avoid using potassium permanganate and any 
other toxic chemicals. The organic chemicals we 
formulate have GOTS (Global Organic Textile Stan-
dard) certification and member of ZDHC platform. 

In the profession of denim, a big change is taking 
place. Digitalization and technology are taking a 
crucial place and are shaping the fashion industry 
and consumer choice. The environmental and so-
cial footprint of denim becomes smarter with these 
game-changers. Therefore the contribution of in-
novation is becoming more and more crucial to the 
functioning and efficiency of Realkom’s operations.

We create the most efficient production lines by digitalizing 
all analogue production systems and end-to-end digitalization 
of production with the “RECORE Software Project” created by 
our software team and engineers. In this direction, we continue 
production in a technological structure that can collect Realtime 
data which constantly improve itself thanks to instant data and 
quality measurements.

We also proud to present Realkom’s other ongoing projects 
such as digital fabric assessment machine which can digitally 
analyse each fabric’s test results that can provide very efficient 
and accurate test results.

Addition of future projects which will be the full digital cont-
rol and improvement of our business model such as design , sa-
les and production units by artificial intelligence.

REALKOM

Sektör Bilgisi / Sector Information: Hazır giyim ve konfeksiyon / Ready-to-wear and apparel
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Yusuf Yosi ÖZLEVİ
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Şeyma KAYA
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   30 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  5.313.213,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  6.000.000,00 TL 
www.realkom.com

AR-GE DÜNYASI WORLD OF R&D
Ar-Ge önceliklerimiz, sürdürülebilir üretim süreçlerini 
destekleyici organik kimyasal hammaddeler 
geliştirmektir. Bunun yanı sıra yazılım ve otomasyon 
faaliyetlerini geliştirerek bütün üretim süreçlerinin 
dijitalleşmesini hedeflemekteyiz. 

Our R&D priorities are the innovation of organic chemical 
raw materials that support sustainable production 

processes. Additionaly, we aim to digitalise all production 
processes by developing software and automation 

activities.

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

YUSUF YOSİ ÖZLEVİ
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1986 yılında kurduğumuz kalite kontrol laboratuvarıyla başlayan 
yolculuğumuz, bugün bünyemizde ileri teknolojik altyapıya sa-
hip akredite laboratuvarlara, pilot tesislere, farklı disiplinlerden 
uzmanlara sahip Türkiye’nin ilk arı ürünleri Ar-Ge merkezine 
dönüştü. Bugün Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en kapsamlı dört eş-
değer bal ve diğer arı ürünleri ihtisas laboratuvarı 
arasında yer almaktayız. Bu kapsamda günü-
müzde takviye edici gıdalar olarak onaylanan arı 
ürünlerinin ve balın fonksiyonel özelliklerinin 
yanında biyoyararlılıkları üzerinde bilimsel ça-
lışmalar yürütmekte ve inovatif ürünler geliştir-
mekteyiz.

Yaptığımız her işte fayda yaratmayı 
gözetiyoruz
Balparmak olarak kurulduğumuz günden bu 

yana amacımız, tüketicilerimize kovandan sof-
raya doğallığını koruduğumuz ürünler sunmak. 
Balparmak Ar-Ge Merkezimiz ’de son iki yıldır 
TÜBİTAK MAM iş birliğiyle yürüttüğümüz bi-
limsel çalışmalar sonucunda 2022 Haziran ayın-
da hayata geçirdiğimiz; Apitera Propolisli Sprey, 
Apitera Plus Forte Propolis, Apitera Plus Propolis 
Çocuk C Vitaminli de bu fayda yaratma anlayışından doğan ürün-
lerdir. İyi yaşamı desteklemeye yönelik geliştirdiğimiz fonksiyo-
nel gıdaları tüketicinin ihtiyacına ve damak tadına yönelik olarak 
çeşitlendiriyoruz.  

Balparmak Ar-Ge Merkezi’nden  dünyaya hediye metot
Ar-Ge Merkezimizde bal ve diğer arı ürünlerinde özellikle tak-

lit ve tağşişin belirlenmesine yönelik metot geliştirme çalışmala-
rının yanı sıra, yenilikçi metot geliştirme çalışmaları da yürütül-
mektedir. Dünyada bir ilk olarak balda tağşişe yönelik kullanılan 
esmer pirinç şurubunun varlığına yönelik metot geliştirilmiş ve 
dünyanın saygın bilimsel dergilerinden biri olan “LWT Food 
Science & Technology”de yayınlanarak dünya literatürüne girme-
si sağlanmıştır. Metot ile ilgili patent başvurusu da yapılmıştır. 

We began our journey with a quality control laboratory founded 
in 1986. Today, we are Turkey’s first R&D center for bee products, 
with accredited laboratories, an advanced technological infrast-
ructure, pilot facilities, and experts from various disciplines. We 
are now one of the four most comprehensive laboratories speci-

alized in honey and other bee products in Euro-
pe, and the first in Turkey. We perform scien-
tific research on the functional properties and 
bioavailability of bee products and honey, now 
approved as supplementary foods, and develop 
innovative products for them.

We aim to create a benefit in every 
part of our business!
Here at Balparmak, our objective since the 

first day has been to offer products from the 
hive to the table, preserving their nature. As a 
result of the scientific studies we have carried 
out in our Balparmak R&D Center in coopera-
tion with TÜBİTAK MAM for the last two years, 
we have launched Apitera Propolis Spray, Apite-
ra Plus Forte Propolis, and Apitera Plus Propolis 
for Kids Vitamin C, all of which arised from our 

mission of creating benefit. We develop functional foods to sup-
port a better life and diversify these foods according to the needs 
and taste of consumers. 

A Gift from the Balparmak R&D Center to the World
In our R&D Center, we not only develop methods to determi-

ne imitation and adulteration in honey and other bee products, 
but we also perform innovative research for new method deve-
lopment. We developed a method for detecting the presence of 
brown rice syrup, which is used for adulteration in honey, for 
the first time in the world. This research was published in LWT 
Food Science & Technology, one of the most respected scientific 
journals across the globe, contributing to the literature. We’ve 
also filed a patent application for the method. 

ALTIPARMAK GIDA

Sektör Bilgisi / Sector Information: Bal ve Diğer Arı Ürünleri/ Honey and Other Bee Products
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Özen ALTIPARMAK
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Dr. Emel DAMARLI
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   20 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  4.712.595,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   6.019.316,00 TL 
www.balparmak.com.tr

İNOVASYONDA ÖNCÜ ÇALIŞMALARA 
İMZA ATIYORUZ

PIONEERING WORK IN 
INNOVATION 

Ar-Ge Merkezimizde arı ürünleri kategorisinde sürdürülebilir 
ve inovatif yaklaşım işimizin en önemli parçası. Ulusal ve 
uluslararası alanda üniversiteler, araştırma merkezleri kamu 
kuruluşları ile iş birlikleri yapıyoruz. 

In our R&D Center, a sustainable and innovative 
approach to bee products is the key part of our business. 

We cooperate with universities, research centers, and 
public institutions in the national and international arena. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board 

ÖZEN ALTIPARMAK
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Kempropol Kimyasal ve Polimer Maddeler Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. olarak özellikle ithal edilerek ülkemize gelen termoplastik 
(1K) akrilik, termoset (2K) akrilik, doymuş poliester ve poliüre-
tan reçinelerimizi ve çözümlerimizi; oto tamir boyaları, ahşap 
ve plastik kaplamalar başta olmak üzere, tüm endüstriyel kap-
lama uygulamaları için sunuyoruz. Yerli tek-
nolojimiz ve bilgi birikimimiz sayesinde tüm 
polimerlerimizin özelliklerini (OH sayıları, katı 
madde oranları, solvent bileşenleri, Tg değerleri, 
vb.), müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
modifiye ederek, laboratuvar ortamında en et-
kin ve uygun şekilde projelendirip, bu projeleri 
üretim altyapımız sayesinde en uygun yöntem 
ile ölçeklendirme (scale up) ve üretim işlemleri-
ni gerçekleştiriyoruz.

Kempropol, müşterilerinin ihtiyacı olan özel 
üretimleri yapabilecek araştırma ve geliştirme 
laboratuvarına, reçinelerinin uygulamalarını 
yapabilecek uygulama laboratuvarına, üretim 
tesislerine ve teknik ekibe sahiptir. Kempropol 
bünyesinde isteğe uygun olarak terzi usulü; Ak-
rilik Polimer & Kopolimer Solüsyonları ve Ak-
rilik Polioller, Solventli ve Solventsiz Poliüretan 
Reçineler, Prepolimerler, Su Esaslı Poliüretan, Akrilik ve Poliü-
retan-Akrilik Hibrit Dispersiyonlar üretiyoruz.

Ürünlerimiz; boya, kaplama, yapıştırıcı, tekstil, ahşap, ma-
rin, ayakkabı, deri, metal, izolasyon, otomotiv, yapı kimyasalları 
sektörlerinde kullanılmaktadır.

KROL marka adımız ile tescillenmiş ürünlerimizi talep edi-
len ambalaj boyutlarında, İstanbul-Tuzla’daki Birlik OSB’de yer 
alan üretim tesisimiz ve depomuz vasıtasıyla, müşterilerimizin 
ihtiyaç miktarlarına göre tam zamanında teslimat usulü ile su-
nuyoruz. Kempropol; deneyimli ve kalifiye satış gücü ile müş-
terilerine gelişen teknoloji ve ürünler hakkında doğru bilgi ve 
polimeri sağlamaktadır.

We, as Kempropol Kimyasal ve Polimer Maddeler Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., produce thermoplastic (1K) and thermoset (2K) 
acrylic resins, saturated polyester, polyurethane resins and 
solutions for various industries such as car refinishes, wood, 
plastic and industrial coatings. With our long years of expe-

rience, we can easily modify and adjust the 
requested features such as OH value, solid 
content, solvent system, Tg value, etc. of our 
resins according to our customers’ requests 
on a tailor-made business model.

Having well-equipped R&D and applica-
tion Laboratories in its own facilities, Kem-
propol continuously develops tailor-made ac-
rylic polymer & copolymer solutions, acrylic 
polyols, polyurethane resins, prepolymers, 
polyurethane dispersions, acrylic and pol-
yurethane acrylic hybrid dispersions for the 
customers’ specific needs.

Kempropol actively works for industrial 
coatings industries, car refinishes, industrial 
coatings, wood coatings, adhesives, textile, 
wood, leather, construction chemicals and 
insulation industries. 

We supply our product range with our brand name KROL, 
on just in time delivery basis out of our local premises in 
Birlik Industrial Zone, located in Tuzla, Istanbul. With ex-
perienced and skilled sales force supported by competent 
technical service, Kempropol provides accurate information 
and produce polymers by following up the new emerging te-
chnologies.

KEMPROPOL KİMYASAL VE POLİMER MADDELER

Sektör Bilgisi / Sector Information: Kimya / Chemical
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Ömer Saim OĞUZ
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Dr. Şebnem CAMADANLI
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   25 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  4.331.130,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   5.500.000,00 TL 
www.kempro.com.tr 

KEMPROPOL AKRİLİK, POLYESTER VE 
POLİÜRETAN REÇİNE ÜRETİCİSİ

KEMPROPOL PRODUCES ACRYLIC, 
POLYESTER AND POLYURETHANE RESINS

Müşterilerinin ihtiyacı olan özel ürün geliştirmelerini 
yapabilecek Ar-Ge laboratuvarına, üretim tesislerine ve teknik 
ekibe sahip olan Kempropol, ürünleriyle; boya, kaplama, 
yapıştırıcı, tekstil, ahşap, kozmetik, marin, ayakkabı, deri, 
metal, kaplama, izolasyon, otomotiv, beyaz eşya, yapı 
kimyasalları sektörlerinin ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Having well-equipped R&D and application
laboratories in its own facilities, Kempropol continuously 

develops resins for paint & coatings industries; especially 
car refinishes, industrial coatings, wood coatings, 

adhesives, textile, leather, construction chemicals and 
insulation materials.

Ar-Ge Direktörü 
R&D Director

DR. ŞEBNEM CAMADANLI
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Uludağ İçecek, inovasyonu sadece üretim ve kalite ile sınırlama-
yan ve şirketin her kademesine yayan bir yaklaşımla ilerlemek-
tedir. Portföyünü genişletirken farklı tüketici kitlelerinin değişen 
beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak, sağlıklı ve kalite unsur-
ları ön planda olan ürünler geliştirmeyi hedefleyen şirketimiz, 
gerçekleştirdiği Ar-Ge, inovasyon çalışmaları ve 
teknik yatırımlar sonucu 2017 yılından itibaren 
dünyada ilk kez gazlı içecek üretiminde aseptik 
dolum teknolojisini kullanmaya başlamış ve tüm 
ürün gruplarını raf ömründen taviz vermeden 
koruyucusuz olarak üretmeyi başarmıştır.

Türkiye’nin içecekte sağlık markası olma 
misyonuyla ilerleyen şirketimiz, sürdürülebi-
lirlik odaklı çalışmalarında da iddialı adımlarla 
ilerlemektedir. Sorumlu üretim ve tüketim viz-
yonuyla iklim kriziyle mücadeleye bilim temelli 
hedeflerle yönelen şirketimiz net sıfır emisyona 
ulaşmak için aksiyonlar almaktadır. Bu amaçla, 
sektörümüzde yerel, bölgesel ve ulusal hedeflerle 
uyumlu çalışıyor, küresel gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. Küresel eylemlerde yer alarak 
amaç ve hedeflerimizi global referanslarla be-
lirliyoruz. Bu kapsamda, doğal kaynaklarımızın 
korunması ve sera gazı emisyonlarımızın azaltılmasına yönelik 
çalışmalarımız, en önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. 
Bu doğrultuda aldığımız aksiyonları ise sadece kurumumuzun 
üretim faaliyetleri ile sınırlı tutmuyoruz; tedarikçilerimizin faa-
liyetlerinden ürünlerimizin tüketicilerimize ulaşıncaya kadarki 
tüm süreçleri de hedef alarak ilerliyoruz. Sıfır Atık Sertifikasına 
sahip tüm üretim tesislerimizde devreye aldığımız güneş enerjisi 
santralimizle (GES) ile 1 yılda tükettiğimiz elektrik enerjisinin en 
az %30’unu yenilenebilir enerji ile sağlıyoruz.   

Gerçekleştirdiği Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı 
çalışmalar ile Science Based Targets, UNGC, CDP ve UNGC CEO 
Water Mandate gibi küresel eylemlerin sektöründe öncü olarak 
imzacısı olan şirketimiz çalışmalarına hız kesmeden devam edi-
yor. 

Uludag Beverage proceeds with an approach that does not limit innova-
tion only to production and quality but spreads it to all levels of the com-

pany. While expanding its portfolio, our company 
aims to develop products that will meet the changing 
expectations of different consumer groups in the 
best way, with health and quality elements at the fo-
refront. As a result of its R&D, innovation studies and 
technical investments, it has started to use aseptic 
filling technology for the first time in the world in 
the production of carbonated beverages since 2017 
and has succeeded in producing all product groups 
without compromising their shelf life.Our company, 
which is advancing with the mission of being Tur-
key’s health brand in beverages, also takes assertive 
steps in its sustainability-oriented works. Our com-
pany, which aims to combat the climate crisis with 
its vision of responsible production and consumpti-
on, takes actions to reach net zero emissions. For this 
purpose, we work in harmony with local, regional, 
and national targets in our sector and closely follow 

global developments. 
By taking part in global actions, we determine our goals and targets 

with global references. In this context, our efforts to protect our natural 
resources and reduce our greenhouse gas emissions are among the is-
sues we attach most importance to. In this context, we do not limit the 
actions we take to the production activities of our institution, but also 
target all processes from the activities of our suppliers to the delivery 
of our products to the consumers. With our solar power plant (GES) we 
have commissioned in all our Zero Waste Certified production facilities, 
we provide at least 30% of the electrical energy we consume in a year 
with renewable energy. Our company, which is a leading signatory of 
global actions, such as Science Based Targets, UNGC, CDP and UNGC 
CEO Water Mandate, continues its activities without slowing down, 
with its R&D, innovation, and sustainability-oriented studies.

ULUDAĞ İÇECEK

Sektör Bilgisi / Sector Information: Gıda Sektörü / Food Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Mehmet H. ERBAK
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: M. Çağlar ERCAN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   22 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  4.227.122,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   6.000.000,00 TL 
www.uludagicecek.com.tr

ULUDAĞ İÇECEK İNOVATİF ADIMLARLA İÇECEK 
SEKTÖRÜNE YÖN VERMEYE DEVAM EDİYOR

ULUDAĞ BEVERAGE CONTINUES TO LEAD 
ITS INDUSTRY WITH ITS GAINS 

INCREASED BY INNOVATIVE R&D WORKSŞirketimiz, yalnızca günümüzün zorlu rekabetçi ortamında değil, 
kurulduğu ilk yıllardan beri altyapısına yaptığı yatırımlar ve 
teknik gelişime verdiği büyük önem sayesinde sektöründe 
öncü, çevre ve topluma değer yaratan çalışmalara imza atıyor. Thanks to the investments it has made in its infrastructure and the great 

importance it attaches to technical development since the first years of 
its establishment, our company carries out works that are pioneers in 

the sector and create value for the environment and society.

Ar-Ge Müdürü
R&D Manager

M. ÇAĞLAR ERCAN





2021 AR-GE 250 / R&D 250  
AR-GE YILDIZLARI    R&D STARS

174

SYK Grup başta tekstil olmak üzere yeşil enerji, otelcilik ve 
hayvancılık alanlarında 1966’dan beri ticaret hayatındadır. 30 
yılı aşkın süredir sürdürülebilir kalite standartlarından ödün 
vermeden 28 bin metrekare kapalı alanımızda dokuma, iplik 
ve kumaş boya, dijital baskı ve konfeksiyon birimlerimizle 
üretim yapmaktayız. Verimli ve temiz üretimi 
destekleyen, insan odaklı, sürdürülebilir ve 
inovatif tasarımlarla kalıcı büyümeyi hedef-
lemekteyiz. 

Son iki yılda küresel ticarette yaşanan fark-
lı ve zorlu şartlar sonucunda katma değerli 
ürünlerin daha da önemli hale gelmesiyle 
Ar-Ge yönündeki çalışmalarımıza daha fazla 
ağırlık vermeye başladık. Kasım 2020’de kur-
duğumuz Ar-Ge Merkezimizle global pazarda 
geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Firma-
mızda daha temiz bir geleceğe yön verebilmek 
için karbon ayak izimizi düşüren teknolojileri 
kullanarak enerji verimliliği konusunda pro-
jeler gerçekleştirmekteyiz. Atık ısıların geri 
kazanımı yönünde yaptığımız projemizle İs-
tanbul Sanayi Odası Enerji Verimliliği Ödül-
leri’nde birincilik elde ettik. GES projemizle 
kullandığımız elektriğin yüzde 15’ini güneşten elde ediyoruz. 
Ar-Ge merkezimizde, mevcut ürün kalitesini yükselten, yeni 
teknolojileri uygulayan, katma değeri yüksek ve sürdürülebi-
lirliği ön plana çıkaran çalışmalar yapılmaktadır. 

Yürüttüğümüz projelerle su ve enerji tüketimini azaltan 
yeni ürün/proses geliştirilmesi aşamasında sürdürülebilir, 
yenilenebilir, yenilikçi elyaf çeşitleriyle çalışarak ekolojik 
üretime destek olmaktayız. Ayrıca Üniversite-Sanayi iş birliği 
kapsamında köklü üniversitelerden akademisyenlerle Ar-Ge 
kültürümüzü ve çalışan fikirlerini de dikkate alarak ortaya çı-
kan yeni projelerimizi geliştirmekteyiz. Proje çıktılarımıza ait 
makalelerimizi ulusal/uluslararası akademik alanlarda yayın-
layarak tanınırlığımızı ve çalışmalarımızı arttırmayı hedefli-
yoruz.

SYK Group has been in business since 1966 in the fields of green 
energy, hotel management and animal husbandry, especially in 
textiles. For more than 30 years, we have been producing with 
our weaving, yarn and fabric dyeing, digital printing and appa-
rel units in our 28 thousand square meter closed area without 

compromising sustainable quality standards. 
We aim to grow permanently with human-
oriented, sustainable and innovative designs 
that support efficient and clean production. 

As value-added products have become more 
important as a result of the different and chal-
lenging conditions experienced in global trade 
in the last two years, we have started to give 
more weight to our R&D studies. We aim to 
reach large masses in the global market with 
our R&D center that we established in Novem-
ber 2020. In order to direct a cleaner future in 
our company, we carry out projects on energy 
efficiency by using technologies that reduce 
our carbon footprint. We won the first place 
in the Istanbul Chamber of Industry Energy 
Efficiency Awards with our project for the reco-
very of waste heat. 

We obtain 15% of the electricity we use with our SPP project 
from the sun. In our R&D center, studies are carried out that inc-
rease the quality of existing products, apply new technologies, 
have high added value and emphasize sustainability. With the 
projects we carry out, we support ecological production by wor-
king with sustainable, renewable and innovative fiber types 
during the development of new products/processes that reduce 
water and energy consumption. 

In addition, within the scope of University-Industry coopera-
tion, we develop new projects with academicians from well-es-
tablished universities, taking into account our R&D culture and 
employee ideas. We aim to increase our recognition and work by 
publishing our articles on our project outputs in national/inter-
national academic fields.

SYK GROUP

Sektör Bilgisi / Sector Information: Tekstil ve Hammaddeleri / Textile and Raw Materials
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Sabahattin YEDİKARDEŞ
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: İpek YILDIRAN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   28 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  4.101.419,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   7.000.000,00 TL 
www.sykgroup.com.tr

EKOLOJİK ÜRETİME 
DESTEK OLUYORUZ

WE SUPPORT ECOLOGICAL 
PRODUCTION

Verimli ve temiz üretimi destekleyen, insan odaklı, 
sürdürülebilir ve inovatif tasarımlarla kalıcı büyümeyi 
hedefleyen firmamız son iki yılda Ar-Ge yönündeki 
çalışmalarına daha fazla ağırlık vermeye başladı.

Our company, which supports efficient and clean production 
and aims to grow permanently with human-oriented, 

sustainable and innovative designs, has started to give 
more weight to its R&D studies in the last two years.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vice Chairman of the Board

SELÇUK YEDİKARDEŞ

G E L E C E Ğ İ M İ Z
iç in doğayı  koruyoruz!

Elektriğimizin %15’ini güneşten elde ediyoruz 

Daha az su kullanıyor, daha verimli harcıyoruz

Ciromuzun %2’sini Ar-Ge‘ye ayırıyoruz

 

www.sykgroup.com /sykgroup
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Ar-Ge merkezimiz, gelişen teknolojiye uyum sağlamak, ya-
şanan gelişmeler doğrultusunda yeni ürünler tasarlamak ve 
malzeme geliştirmek hedefiyle 2017 yılında kurulmuştur. 
Bu kapsamda gerçekleştirmeye devam ettiğimiz projeleri-
mizle birlikte ürün gamımızı her geçen gün genişletiyoruz. 
Yeni ürün tasarımlarımız ile patent ve fayda-
lı model tescil süreçlerini başlatıyoruz. Ar-Ge 
çalışmalarımızın odak noktasını ise paydaş-
larımızın beklentilerini göz önünde bulun-
durarak şekillendiriyoruz.

Birleşmiş Milletler, dünya nüfusunun 2017 
yılından 2050 yılına yüzde 30’luk bir artış 
göstereceğini ve karayolu taşıtlarının sayısı-
nın da bu nüfus artışına bağlı olarak önemli 
oranda artacağını öngörmektedir. 

Bu öngörü doğrultusunda, Avrupa Birli-
ği’nin ulaşım sera gaz emisyonlarını azaltma-
sı gibi yeni iklim politikaları, geleneksel içten 
yanmalı motorlu araçların elektrikli araçlar 
(EV’ler) ile yer değiştirmesini hızlandırmıştır. 
Bugün karayolu araçlarının elektrifikasyonu 
önde gelen otomotiv trendlerinden biri hali-
ne gelmektedir. 

Yaşanan bu değişim doğrultusunda, yıllardır otomotiv 
sektörüne yön veren firmalar bile köklü değişiklikler yap-
maktadır. Bu nedenle dünyanın gündemindeki elektrikli 
araçlara yönelik parça üretimi, şirketimizin Ar-Ge Merkezi 
çalışmalarının ana konusudur. 

Firmamızın ana gündem maddeleri arasında dijital dönü-
şüm ile tüm süreçlerimizin izlenebilirliğini en üst seviyeye 
çıkartmak, mevcut üretim proseslerimizin iyileştirilmesini 
sağlamak, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün firmamızda be-
nimsenmesi ve nitelikli Ar-Ge personel sayısını artırmak yer 
almaktadır. İnovatif bakış açısıyla dijital dönüşüm, malzeme 
ve ürün geliştirme teknolojilerine öncelik vererek, uluslara-
rası pazarda Elatek markasının bilinirliğini artırmak hede-
fiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Our R&D center was established in 2017 on the purpose of 
adapting to the advancing technology, designing new pro-
ducts and improving material. For these purpose, we are 
expanding our product range day by day with ongoing pro-
jects. We apply patent and petty patent for registration with 

our new product designs. We plan the focus 
of R&D projects by considering the expecta-
tions of our stakeholders.

The United Nations predicts that the wor-
ld population will increase by 30% from 2017 
to 2050 and the number of individual vehic-
les will increase significantly depending on 
this population growth. 

According to this prediction, new climate 
policies such as the European Union’s redu-
ction of transport greenhouse gas emissions 
have accelerated the replacement of tradi-
tional internal combustion engine vehicles 
with electric vehicles (EVs). 

Recently, electrification of vehicles is the 
one of the most popular automotive trends. 
With this changes, even the big companies 
that have been leading the automotive in-

dustry for many years are making radical changes. For this 
reason, the production of electric vehicles, which is on the 
main topic of the world, is the main subject of our compan-
y’s R&D Center studies.

Maximizing the traceability of all our processes with 
digital transformation, improving our current production 
processes, adopting the R&D and innovation culture in our 
company, and increasing the number of qualified R&D per-
sonnel are the main agenda items. 

With the innovative perspective, we continue to work 
with the aim of increasing the awareness of the Elatek 
brand in the international market by giving priority to di-
gital transformation, material and product development 
technologies.

ELATEK

Sektör Bilgisi / Sector Information: Otomotiv - Automotive
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Deputy Chairman of the Board of Directors: Çiğdem DEĞİRMENCİOĞLU
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Muhammet KARA
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   25 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  3.700.207,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   6.500.000,00 TL 
www.elatek.com.tr

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ODAKLI AR-GE 
ÇALIŞMALARIMIZ GELECEĞE YÖN VERİYOR

DIGITAL TRANSFORMATION ORIENTED BY 
R&D STUDIES GIVE DIRECTION TO FUTURE

Tam 50 yıldır sahip olduğumuz üretim tecrübemizle, 
otomotiv sektöründe kullanılan çok kollu kauçuk 
hortumların, sistem içerisinde kullanılan plastik ve metal 
boruların üretimini Ar-Ge çalışmaları ile geliştiriyoruz.

With 50 years of production experience, we develop the 
production of multi sleeve rubber hoses, plastic and 

metal pipes that used in system at automotive industry 
via our R&D studies.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili   
Deputy Chairman of the Board of 

Directors

ÇİĞDEM DEĞİRMENCİOĞLU
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Türkiye’nin Ar-Ge vizyonuyla paralel şekilde katma değer-
ler üreten Ar-Ge merkezimiz, geliştirdiği ürünlerle hem ithal 
ikamesi hem de doğrudan ihracat ile ülke ekonomisine kat-
kıda bulunuyoruz. Bu kapsamda, tamamen kendi bünyemiz-
de geliştirdiğimiz cihazlarımızın ürün geliştirme faaliyetleri 
ile ticarileşmesini sağlıyoruz. Yurt içinde bir-
çok hastane ve kuruluşa ürünlerimizi teslim 
ediyor, aynı zamanda yurtdışında birçok ül-
keye ihracatını gerçekleştiriyoruz.

Ankara’da yerleşik Ar-Ge Merkezimiz, 
2020 yılında T.C Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından tescillendi. Toplam 30’un 
üzerinde araştırmacı kadromuzla biyomedi-
kal teknolojisi alanlarında üretim yapmaya, 
yenilikçi çözümler sunmaya ve teknolojinin 
içerisinde yer almaya devam ediyoruz.

Kurum içerisinde 50’den fazla veri ta-
banına erişimi ile, literatürdeki akademik 
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Belirli 
üniversiteler ile imzaladığımız Ortak-Eğitim 
sözleşmesi ile lisans derecesindeki öğrenci-
lerin Ar-Ge Merkezimizde deneyim kazan-
malarına imkân sağlıyoruz. Yürüttüğümüz 
sanayi odaklı yüksek lisans tezleri ve akademik ortaklı pro-
jeler ile üniversite-sanayi işbirliklerini her geçen gün arttırı-
yoruz. 

Ar-Ge Ödül Teşvik Sistemimiz ile çalışma arkadaşları-
mızın eğitim ve araştırmalarına maddi ve manevi destek 
veriyoruz. Bu kapsamda yayın üreten, proje fikri geliştiren, 
patent başvurusu yapan çalışanlarımızı maddi ve manevi 
ödüllerle destekliyoruz.

Ar-Ge merkezimizde geliştirilen tasarımlar; yenidoğan 
yoğun bakım cihazları, solunum ve hayat destek üniteleri, 
tıbbi cihaz test ve kalibrasyon cihazları olarak devam et-
mektedir. Biyomedikal cihaz tasarımı, termodinamik ana-
liz, elektronik donanım ve yazılım tasarımı gibi ana başlıklar 
altında Ar-Ge çalışmalarını sürdürmekteyiz.

Our R&D center, which produces added value in line with 
Turkey’s R&D vision, contributes to the country’s economy 
with the products it develops, both by import substitution 
and direct exports. In this context, we ensure the commer-
cialization of our devices, which we develop entirely in-hou-

se, through product development activities. 
We deliver our products to many hospitals 
and organizations in the country and export 
them to many countries abroad.

Our R&D Center in Ankara was registered 
by the Ministry of Industry and Technology of 
the Republic of Turkey in 2020. We continue to 
produce in the fields of biomedical technolo-
gy, offer innovative solutions and take part in 
technology with a team of more than 30 re-
searchers.

With access to more than 50 databases 
within the institution, we closely follow 
academic developments in the literature. 
With the Joint-Training agreement we sig-
ned with certain universities, we enable 
undergraduate students to gain experience 
in our R&D Center. We are increasing uni-

versity-industry cooperation with each passing day, with 
industry-oriented master’s theses and projects with acade-
mic partnerships.

With our R&D Award Incentive System, we provide ma-
terial and moral support to the education and research of our 
colleagues. In this context, we support our employees who 
produce publications, develop project ideas and apply for pa-
tents with material and moral awards.

The designs developed in our R&D center; continue as neo-
natal intensive care devices, respiratory and vital support units, 
and medical device test and calibration devices. We continue 
R&D studies under main headings such as biomedical device 
design, thermodynamic analysis, electronic hardware, and 
software design.

OKUMAN MEDİKAL

Sektör Bilgisi / Sector Information: Medikal / Medical
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Ogan UÇAK
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Yücel DEMİRCİ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  38 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  3.617.780,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  5.800.000,00 TL 
www.okuman.com.tr

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ TIBBI CİHAZLAR 
VE ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

WE PRODUCE HIGH-TECH MEDICAL 
DEVICES AND SOLUTIONS

Biyomedikal teknolojileri alanlarında üretim yapmaya, 
yenilikçi çözümler sunmaya ve teknolojinin içerisinde yer 
almaya devam ediyoruz. Akademik ortaklı projeler ile 
üniversite-sanayi iş birliklerini her geçen gün artırıyoruz.

We continue to produce in the fields of biomedical 
technologies, offer innovative solutions and take part in 

technology. We are increasing university-industry 
cooperation with academic partnership projects day by day.

CEO

OGAN UÇAK
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Şirketimizin misyonu; gelişmiş bilgi teknolojilerini kul-
lanarak mevzuata uygunluğu ve etik kuralları ön planda 
tutarak sektöründe; hesap verebilir, rekabetçi ve öncü şir-
ket olmayı sürdürmektir. 2019 yılında Gümrük Müşavirliği 
sektöründe kurduğu yerinde Ar-Ge Merkezi ile bir ilke imza 
atarak, bu hedefler ışığında dış ticaretin ko-
laylaştırılması için teknolojinin ve dijitalleş-
menin tüm süreçlerinde aktif rol almakta-
dır. 

Merkezinde konusunda deneyimli araş-
tırmacı ve teknisyenlerle gümrük müşavir-
liği ve dış ticaret faaliyeti gerçekleştirirken, 
teknolojiyi, yeni süreçleri geliştirmeyi, bu 
süreçleri üniversite ve sanayi iş birliği ile yü-
rüterek desteklemektedir. 

Bilgi birikimini ve deneyimini her geçen 
gün artıran ÜNSPED Ar-Ge Merkezinde yü-
rütülen projeler özetle:

● Etkileşimli soru yanıtlama sistemiy-
le dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik 
chat bot projesi,

● Yapay sinir ağı ve istatistiksel teknikler-
le tarife tespit karar destek sistemi projesi, 

● Yapay zekâ yöntemleriyle dış ticarette kullanılan bel-
gelerin sınıflandırılması projesi,

● Dış ticaret için büyük veriye dayalı yapay zekâ temelli, 
akıllı dış ticaret sistemi projesi,

● Optik karakter okuma, doğal dil işleme, görsel tanıma 
teknikleri ile makine öğrenmesine dayalı akıllı teknik dü-
zenlemeler sistemi projesi,

● Dış Ticarette blok zincir projesidir; projeden elde edi-
len çıktılarla Türk Ticaret Zinciri (TTZ) adı altında başka 
bir girişime de destek verilmektedir. Bu girişimle ithalatçı, 
teknoloji şirketi, nakliyeci ve bankadan oluşan paydaşlarla 
dış ticarette kullanılan belgelerin blok zincir ortamına ak-
tarılması hedeflenmektedir.

Our company’s mission is to continue to be an accountable, competi-
tive, and leading company in the sector by using advanced informa-
tion technologies and keeping compliance with the legislation and 
ethical rules in the foreground. ÜNSPED broke new ground with the 
on-site R&D Center, established in the Customs Brokerage sector in 

2019, and takes an active role in all processes of te-
chnology and digitalization to facilitate foreign trade 
in light of these targets.

While carrying out customs consultancy and fo-
reign trade activities with experienced researchers 
and technicians at its headquarters, it supports the 
development of technology and new processes by 
executing them in cooperation with the university 
and sector.

The projects carried out in the ÜNSPED R&D 
Center, which increases its knowledge and expe-
rience day by day, are as follows but are not limited 
to:

● Chatbot project aimed at facilitating foreign tra-
de with an interactive question-answering system,

● Tariff detection decision support system pro-
ject with artificial neural network and statistical 
techniques,

● Classification of documents used in foreign trade with AI met-
hods,

● Smart foreign trade system project using AI based on big data for 
foreign trade,

● Smart technical regulations system project based on optical cha-
racter reading, natural language processing, visual recognition tech-
niques, and machine learning,

● Blockchain project in Foreign Trade; With the outputs obtained 
from the project, another initiative under the Turkish Trade Chain 
(TTZ) is supported. This initiative is aimed to transfer the documents 
used in foreign trade to the blockchain environment with stakehol-
ders consisting of importers, technology companies, transporters, and 
banks.

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Gümrükleme hizmeti / Customs clearance service
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Remzi AKÇİN
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Serkan AYVERDİ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   34 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  2.893.444,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  3.500.000,00 TL 
www.ugm.com.tr 

SEKTÖRÜNDE YERİNDE AR-GE MERKEZİ OLARAK 
BİR İLK: ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

A FIRST IN ITS SECTOR AS AN ON-SITE R&D 
CENTER: ÜNSPED CUSTOMS CONSULTANCY

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. 41 yıllık 
deneyimiyle 28 şehir, 60 hizmet noktasında, Türkiye genelinde, 
150 gümrük idaresinde hizmet vermektedir. 1.500 çalışandan 
oluşan profesyonel kadrosuyla gümrük müşavirliği ve dış ticaret 
danışmanlığı alanında faaliyetine devam etmektedir.

Ünsped Customs Clearance and Services Inc. With 41 years of 
experience, ÜNSPED provides services in 28 cities, 60 service 
points, and 150 customs offices throughout Turkey. It continues 

its activities in the field of customs consultancy and foreign 
trade consultancy with its professional staff of 1.500 employees.

Ar-Ge Direktörü 
R&D Director

SERKAN AYVERDİ
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DEVA Holding olarak, küresel ölçekte sağlıklı yaşama 
herkesin erişebilmesi amacıyla, yenilikçi ve farklı ürün-
leri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunma, rekabet ettiği 
alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olma he-
definde hızlı adımlarla ilerliyor; sunduğumuz yeni tedavi-
lerle, her sene ürün çeşitliliğini zenginleşti-
rerek fark yaratıyoruz.  

Tüm Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımı-
zı DEVA’nın Ar-Ge oluşumu olan DEVARGE 
Merkezi altında yürütmekteyiz. Alanında 
uzman Ar-Ge ekiplerimiz son teknoloji ile 
donatılmış laboratuvarlarımızda yeni form 
ve ürünler geliştirirken, diğer yandan say-
gın üniversiteler ile iş birliği yapıyoruz. 

Ülkemizin ilaç harcama bütçesine 
olumlu katkıda bulunmak üzere geliştirdi-
ğimiz maliyet etkin tedavilerde Ar-Ge’nin 
stratejik öneme sahip olduğuna inanıyo-
ruz. Bu doğrultuda, 2021 yılında ciromu-
zun yaklaşık yüzde 8’ini Ar-Ge’ye ayırdık. 
Ayırdığımız önemli kaynak ve Ar-Ge çalış-
malarımızın bizi daha da ileriye taşıdığına 
inanıyoruz.

Diğer yandan, Ar-Ge çalışmalarındaki başarılarımız 
neticesinde son yıllarda birçok ödülün de sahibi olduk. 
2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan düzenlenen 4. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirve-
si’nde ilaç sektörünün en iyi Ar-Ge merkezine sahip ilaç 
şirketi seçildik. 

İlaç ve eczacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden 
olan Altın Havan’a da 3 kez layık görüldük. Son olarak, 
Kimyagerler Derneği tarafından düzenlenen 10. Ulusla-
rarası İlaç Kimyası Kongresi’nde “Ar-Ge Harcamalarına 
Göre En Fazla Harcama Yapan İlaç Firması” ve “Ar-Ge 
Merkezinde Yürütülen Proje Sayısına Göre En Fazla Proje 
Yürüten İlaç Firması” kategorilerinde birincilik ödüllerine 
layık görüldük.

DEVA Holding is pacing rapidly toward its goal of offering 
innovative and unique products with a high-quality expe-
rience and becoming the first preference by creating giant 
pharmaceutical brands in areas where it competes, in or-
der to make healthy living accessible to everyone around 

the world, placing new treatments on the 
market every year to diversify our offering 
and make a difference.

We carry out all our R&D and innovati-
on activities under the DEVARGE Center, 
which is the R&D formation of DEVA. Our 
R&D teams, who are experts in their respe-
ctive fields, are developing innovative new 
forms and products at our state-of-the-art 
laboratories, and collaborating with repu-
table universities. We believe that R&D has 
a strategic value for developing cost-effe-
ctive treatments that we offer to make a 
positive contribution to our national drug 
spend. Accordingly, we reinvested 8% of 
our sales revenues in R&D in year 2021. We 
are confident that our R&D efforts will help 
us move even further.

On the other hand, we have received many awards in 
recent years as a result of our success in R&D activities. In 
2015, we were selected as the best R&D company in the 
pharmaceutical industry in the 4th Private Sector R&D 
Centers Summit organized by the Ministry of Science In-
dustry and Technology. 

We were also awarded 3 times by Golden Mortar, one 
of the most prestigious awards of the pharmaceutical in-
dustry. Lastly, at the 10th International Pharmaceutical 
Chemistry Congress organized by the Association of Che-
mists, we were awarded by first prizes in the categories of 
“Pharmaceutical Company with the Highest R&D Expen-
diture” and “Pharmaceutical Company Carrying out the 
Highest Number of R&D Projects”.

DEVA HOLDİNG

Sektör Bilgisi / Sector Information: İlaç / Pharmaceutical Company
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Philipp Daniel HAAS
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Hartwig Andreas STECKEL
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   378 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  167.132.143,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   --- TL 
www.deva.com.tr 

KÜRESEL ÖLÇEKTE SAĞLIKLI YARINLAR 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ

WE ARE WORKING FOR A GLOBAL 
HEALTHY FUTURE

Sürdürülebilir başarı ve rekabet gücü için Ar-Ge son 
derece önemli. DEVA’nın sürdürülebilir başarısının 
temelinde de Ar-Ge’ye verdiğimiz önemin etkisinin büyük 
olduğunu düşünüyoruz.

R&D is crucially important for sustaining our success 
and competitive edge. We think that the importance we 

attach to R&D has a great impact on the basis of DEVA’s 
sustainable success.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Chairman of the Board

PHILIPP DANIEL HAAS
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Teknoloji, AR-GE ve inovasyon, hemen her sektör için ar-
tık gelecekte de var olabilmenin ve rekabetçi kalabilmenin 
anahtarı olmuş durumda. Dünyada kıyasıya bir rekabetin 
sürdüğü sektörümüz için, teknolojiyi takip etmek değil, 
teknolojiye yön veren olmak önemli. Bir ürünü geliştirme-
nin yaklaşık 2-3 yıl sürdüğü günümüzde, 
teknoloji hızla eskiyebiliyor ki; rekabetçi ve 
yenilikçi çözümler sunabilmenin tek koşu-
lu olarak AR-GE ve inovasyon öne çıkıyor. 
STM olarak  bu bakış açısıyla sürekli gelişen 
bir endüstriyi dönüştürebilmenin, geleceğin 
teknolojilerini şimdiden geliştirebilmenin 
ve yarının dünyasına yatırım yapabilmenin 
yolu olarak görüyoruz.

Şirketimizde AR-GE’yi kurum kültürü-
müzün bir parçası haline getirmiş durumda-
yız. Bu noktada sadece ülkemizin ihtiyaçları 
noktasında hareket etmiyor, dost ve kardeş 
ülkelerin ihtiyaçlarını da gözetiyor ve kabili-
yetlerimizi bu ülkelere de taşıyoruz. 

Aynı zamanda milli kaynaklarla geliştirip 
ürettiğimiz çözümlerimizi, sahip olduğumuz 
kabiliyetlerimizi savunma sanayinin yanı 
sıra kritik sivil sektör ihtiyaçları doğrultusunda da değerlen-
diriyor, ihtiyaca yönelik çeşitlendirerek kamu ve özel sektö-
rümüzdeki  birçok kuruluşa da hizmet verme konusunda yol 
alıyoruz.

800’e yakın nitelikli insan kaynağımız ve aralıksız sür-
dürdüğümüz AR-GE çalışmalarımızla, ülkemizin teknoloji 
temelli yarınlarının inşasına katkı sunuyoruz. Ülkemizin 
küresel anlamda öne çıkması için, askeri deniz araçlarının 
tasarımı, modernizasyonu ve inşasındaki kabiliyetlerimizle, 
taktik mini İHA sistemlerinde ve siber güvenlikte attığımız 
öncü adımlarla yol alıyor; yerli ve milli çözümlerimizle yurt 
dışı bağımlılığının önüne geçilmesi için çalışıyoruz. Başta 
Taktik mini İHA sistemleri olmak üzere, siber güvenlik ve 
bilgi teknolojileri ile birlikte uydu ve uzay teknolojileri alan-
larında AR-GE çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdürüyo-
ruz. 

Technology, R&D and innovation are the key factors behind 
the success of almost every industry, ensuring they remain 
competitive in the future. For industry, as an area of fierce 
competition in the world, it is important not to follow tech-
nologies, but to lead the field. In today’s world, where de-

veloping a new product can take 2–3 years, 
technology can quickly go out of date, and so 
R&D and innovation come to the forefront as 
the only means of remaining competitive in 
the provision of innovative solutions. With 
full recognition of this fact, STM sees R&D 
and innovation as vital for its transforma-
tion in this ever-evolving sector, and in its 
development of the technologies of the fu-
ture today as an investment in the world of 
tomorrow.

As STM, we have made R&D part of our 
corporate culture. In doing so, we are able 
to act in line not only with the needs of our 
country, but also those of friendly and brot-
herly countries to whom we offer our capa-
bilities. At the same time, we evaluate our 
solutions developed and produced with na-

tional resources and our capabilities in line with the needs 
of the defence industry as well as the critical civilian sector, 
and by diversifying them according to needs, we are moving 
forward in serving many institutions both in public and pri-
vate sector.

We contribute to the shaping of the technology-based fu-
ture of our country through our close to  800 strong qualified 
workforce and our continued efforts in R&D. We are moving 
forward with our capabilities in the design, modernization 
and construction of military naval vehicles and the pione-
ering steps we have taken in the fields of tactical mini-UAV 
systems and cyber security, ensuring our country can beco-
me a shining light in the world, while working to reduce our 
foreign dependency through domestic and national soluti-
ons. 

STM

Sektör Bilgisi / Sector Information: Savunma Sanayii / Defense Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Prof. Dr. İsmail DEMİR
Genel Müdür / General Manager: Özgür GÜLERYÜZ
www.stm.com.tr

AR-GE’Yİ KURUM KÜLTÜRÜMÜZÜN BİR 
PARÇASI HALİNE GETİRDİK

R&D IS PART OF OUR 
CORPORATE CULTURE

STM olarak, geleceğin teknolojilerini şimdiden 
geliştirebilme ve yarının dünyasına yatırım yapabilme 
yolununun AR-GE ve inovasyondan geçtiğini biliyor, 
AR-GE çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdürüyoruz.

As STM, we know that the development of the 
technologies of the future and investments in the world of 
tomorrow rely heavily on R&D and innovation, leading us 

to continue our R&D activities without interruption.

Genel Müdür  
General Manager

ÖZGÜR GÜLERYÜZ
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40 yılı aşkın köklü Ar-Ge geçmişimiz ile 25 yıldan fazladır 
dünyanın en iyi global firmaları için dijital dönüşüm projele-
ri yürüten Orion Innovation bünyesine 1 yıl önce dahil olduk. 
Netaş’ın uluslararası Ar-Ge iş birimi olarak başlayan yolculu-
ğumuzun devamında Orion Innovation’un yeni teknolojilere 
hızla adapte olan global bakış açısıyla yeni 
teknolojiler üretmeyi ve üreterek büyümeyi 
amaçlıyoruz. Yazılım dalında Hizmet İhraca-
tı şampiyonlukları ve dereceleriyle başarıla-
rımızı taçlandırıyoruz. 

Orion Innovation, merkezi Edison, New 
Jersey’de bulunan sektöründe lider bir dijital 
dönüşüm ve ürün geliştirme hizmetleri fir-
masıdır. Bir çok coğrafyadaki müşterileri için 
dönüştürücü projeler geliştirmektedir.  Ori-
on Innovation, yeni müşteriler ve geliştirdiği 
uzmanlıklar neticesinde küresel ayak izini 
güçlendirerek, hem organik hem de inorga-
nik olarak son üç yılda üç kattan fazla büyü-
müştür. 

Hi-Tech, Telekom, Medya&Eğlence, Pro-
fesyonel Hizmetler, Finansal Hizmetler, 
Sağlık Bilimleri ve Eğitim alanlarında müş-
terilerimizle uzun süreli ilişkilerle kapsamlı bir endüstri de-
neyimine sahibiz ve karmaşık küresel iş bağlantıları için ka-
nıtlanmış ve test edilmiş bir metodoloji ile çalışıyoruz. Temel 
değerlerimiz olan ‘’Performans Odaklılık’’, ‘’Yenilikçi Bakış 
Açısı’’, ‘’Bilgi Paylaşımı’’ ve ‘’Sürekli Öğrenme’’yi tüm çalış-
malarımızda rehber ediniyoruz.

Kurtköy’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 dakika 
uzaklıktaki ofisimizde önde gelen üniversitelerden mezun 
ve alanında deneyimli 500’den fazla genç, hevesli ve yük-
sek nitelikli çalışanımız ile global müşterilerimiz için yazı-
lım geliştirme, test, ürün destek, proje ve program yönetimi, 
DevOps, iş zekası ve teknik danışmanlık gibi yetkinlikleri-
mizi kullanarak yüksek teknolojili Ar-Ge çözümleri sağla-
maya devam ediyoruz.

With our deep-rooted R&D background of more than 
40 years, we joined Orion Innovation family one year ago. 
In the next chapter of our journey that started as the inter-
national R&D business unit of Netas, we aim to produce 
and grow by producing new technologies with the global 

perspective of Orion Innovation. With our 
long-standing past as being one of the biggest 
R&D centers in Turkey, we have repeatedly 
won Software Services Export champions-
hips and degrees.

Orion Innovation is a leading digital trans-
formation and product development services 
firm, headquartered in Edison, New Jersey. 
We develop transformative projects for our 
clients across many geographies. Orion In-
novation has grown more than triple over the 
last three years, both organically and inorga-
nically, by developing new customers, comp-
lementary skills, expertise in our industry, 
and strengthening our global footprint.

We have extensive industry experience 
with long-term relationships with our clients 
in Hi-Tech, Telecom, Media & Entertainment, 

Professional Services, Financial Services, Healthcare & Life 
Sciences and Education, and we work with a proven and tes-
ted methodology for complex global business engagements. 
We take our core values   “Performance Orientation”, “Inno-
vative Perspective”, “Knowledge Sharing” and “Continuous 
Learning” as a guide in all our work.

We continue to provide high-tech R&D solutions by using 
our competencies such as software development, testing, 
product support, project and program management, DevOps, 
business intelligence and technical consultancy for our glo-
bal customers with more than 500 young, enthusiastic and 
highly qualified employees graduated from leading universi-
ties and experienced in their field at our office in Kurtkoy, 10 
min away from Sabiha Gokcen Airport.

ORION INNOVATION TÜRKİYE (NETRD BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE TELEKOMÜNİKASYON)

Sektör Bilgisi / Sector Information: Yazılım / Software
Genel Müdür / General Manager: Burak ŞALK
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Meltem GÜNER
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   385 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  68.580.155,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   120.000.000,00 TL 
www.orioninc.com

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ AR-GE ÇÖZÜMLERİ 
GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

WE CONTINUE TO DEVELOP HIGH-TECH 
R&D TECHNOLOGIES

Globalde 14 teslimat merkezimizde 6 binden fazla çalışandan 
oluşan küresel iş gücümüzle Kuzey Amerika, Avrupa, 
Asya-Pasifik ve Latin Amerika coğrafyaları genelinde iş 
çözümleri ve dijital ürün geliştirme hizmeti sunuyoruz.

With a global workforce of more than 6,000 employees at 
our 14 delivery centers globally, we provide transformative 

business solutions and digital product development 
across North America, Europe, APAC and Latin America.

Genel Müdür 
General Manager

BURAK ŞALK
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HİDROMEK olarak, dördü Ankara’da, biri İzmir’de, biri de Tay-
land’da olmak üzere altı üretim tesisimizde kazıcı yükleyici, 
hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici, motor greyder ve toprak 
silindiri üretimi gerçekleştiriyoruz.

Yenilikçiliği merkeze alan vizyonumuzla, 2014 yılında Tür-
kiye’nin 157’nci, iş ve inşaat makineleri sek-
törümüzün ilk teknoloji ve Ar-Ge merkezini 
hayata geçirdik. 2018 yılında ise 2’nci Ar-Ge 
merkezimizi kurduk. 

Mühendislik, Ar-Ge ve tasarım ekiplerimizle 
yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Çok 
yakın bir zamanda, midi paletli ekskavatör ve 
mini paletli kazıcı yükleyicimizi ürün gamımı-
za ekledik. Yarı otonom, elektrikli ve hibrit ma-
kineler için Ar-Ge faaliyetlerimiz de sürüyor. 

Ayrıca, Ar-Ge gücümüzle Avrupa Birliği 
Ufuk Avrupa Programı (Horizon Europe) kapsa-
mında desteklenmeye hak kazanan bir projede 
yer alıyoruz. İlerleyen süreçlerde bu platformda 
daha nice projelere imza atmayı hedefliyoruz.

Akıllı, çevreye saygılı ve enerjisini verimli 
kullanan makineler geliştirmeye önem veriyo-
ruz. Bu hedef doğrultusunda HICON alt mar-
kasını oluşturduk ve yüzde 100 elektrikli lastikli ekskavatör 
HICON 7W’yi, ardından da konsept tasarımımız Konsept Kuleli 
Teleskopik Yükleyici HICON VRL’yi geliştirdik. 

Bir diğer konsept tasarımımız yeni nesil operatör iş istasyonu 
projemiz “HİDROMEK Vision Opera” ise kullanıcı konforunu 
artıran detaylarıyla geleceğin iş makinelerine ışık tutmaktadır. 

İş makinesi tasarımı konusundaki gücümüzü ise uluslarara-
sı düzeyde prestije sahip tasarım ödüllerimiz kanıtlamaktadır. 
Aralarında German Design Award, If Design Award, Red Dot 
Design Award ve Automotive Brand Contest’in de bulunduğu 
tasarım ödüllerimizin sayısı 29’a ulaşmıştır. 

As HİDROMEK, we are producing backhoe loaders, hydraulic 
excavators, wheel loaders, motor graders and soil compactors in 
six production facilities including 4 factories in Ankara, 1 factory 
in İzmir and 1 factory in Thailand.

With our vision centralizing innovativeness, we founded 
Turkey’s 157th, construction equipment sector’s 
first technology and R&D center in 2014. In 2018 
we founded our second R&D center.

We continue to develop new products toget-
her with our engineering, R&D and design te-
ams. Recently, we have added midi crawler ex-
cavator and mini crawler backhoe loader to our 
product range. Our R&D activities also continue 
for semi-autonomous, electrical and hybrid ma-
chines.

In addition, we are one of the partners of a 
project which is entitled to be supported by Ho-
rizon Europe Program of European Union. We 
aim to be a part of more projects on this plat-
form in the future.

We care to develop smart, environmen-
tally friendly and energy efficient machines. In 
line with this goal, we created our sub-brand 

HICON and developed the 100% electric wheel excavator 
HICON 7W, followed by our concept design “Vision Rotary 
Loader” HICON VRL.

Another concept design is our new generation operator 
workstation project “HİDROMEK Vision Opera” which enligh-
tens construction machines of the future with details increasing 
user comfort. 

Our strength in construction equipment design is proven by 
our international design awards which the total number has 
reached to 29 including German Design Award, If Design Award, 
Red Dot Design Award and Automotive Brand Contest.

HİDROMEK

Sektör Bilgisi / Sector Information: Makine ve Aksamları / Machinery and Parts
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Mustafa BOZKURT
Ar-Ge Teknik Destek Yöneticisi / R&D Technical Support Executive: Aykut DİLDEN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   183 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  55.642.895,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  125.855.503,00 TL 
www.hidromek.com.tr

AR-GE’NİN VE YENİLİKLERİN 
MERKEZİ HİDROMEK

HİDROMEK, THE CENTER OF R&D AND 
INNOVATION

Ar-Ge merkezlerimiz ve bu merkezlerimiz içerisinde 
bulunan tasarım stüdyomuz ve mühendislik birimlerimizle 
birlikte sektörümüze yenilikçi ve teknolojik ürünler 
kazandırmak için çalışıyoruz. Yarı otonom, elektrikli ve 
hibrit makineler için Ar-Ge faaliyetlerimiz sürüyor. 

We keep working in order to bring innovative and 
technological products to our sector with our R&D 

centers, and the Design Studio and engineering 
departments within. Our R&D activities continue for 
semi-autonomous, electrical and hybrid machines. 

Ar-Ge Teknik Destek Yöneticisi
R&D Technical Support Executive

AYKUT DİLDEN
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Ülkemizde özellikle üretimi sınırlı veya hiç olmayan konular 
üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  SMB Technics mar-
kamız altında Hareket Kontrol Teknolojileri ve CNC Takım 
Tezgâhları üzerinde çalışırken, Fermada markamız ile LED Ay-
dınlatma Teknolojileri konularında çok sayıda ürün ortaya çı-
kardık ve yeni ürünler üzerinde çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Ar-Ge Merkezimizde 80’i araştırmacı mü-
hendis olmak üzere 149 çalışma arkadaşımız-
la toplam 88 patent/faydalı model başvurusu 
yaparken, 46 uluslararası, 31 ulusal makale ve 
bildiri yayınladık. 2022 yılı içerisinde kurulum 
çalışmaları biten iki yeni Ar-Ge Merkezimiz 
kuruluşunu tamamlayarak, toplamda üç Ar-Ge 
Merkezine ulaşmayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin ticarileşen ilk endüstriyel servo 
motor ve sürücü ailesini kullanıcıların hizmeti-
ne sunduk. Yurt içi bayilik çalışmalarımızla şu 
anda 13 bayimizle yolumuza devam ediyoruz.

CNC takım tezgahlarımızın üretimi için yeni 
fabrikamızı devreye aldık. Otomotiv ve savun-
ma sanayi firmalarımıza özel çözümler sunan 
torna tezgahlarımızla sektörde oldukça başarılı 
olduk. Ülkemizin katma değeri yüksek ürünleri üretmeye ihti-
yacı bulunmaktadır. Bu bağlamda kilogram başı değeri 80 Dolar 
üstü olan SMB Technics servo motor ve sürücülerimiz gibi kat-
ma değerli ürünlerin üretilmesi oldukça önemlidir. 

Son üç yıldır her geçen gün genişlettiğimiz yazılım ekipleri-
mizle yapay zekâ ve makine öğrenmesi temelli dijital dönüşüm 
projelerine ağırlık vermeye başladık. Türkiye’nin standartlara 
uygun ilk LED sürücü ailesini ortaya çıkardık.

Savunma sanayinde yerlileşme ve millileşme çalışmalarında 
kendi uzmanlık alanlarımızda 100’e yakın kritik öncelikli mo-
toru yerlileştirdik. Her biri kendi alanında uzman ve özveriy-
le çalışan çalışma arkadaşlarımızla inovatif, rekabetçi, yüksek 
katma değerli ve sürdürülebilir projeler üzerine çalışıyor ve ül-
kemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz.

We continue to work on issues that have limited or no produ-
ction in our country. While working on Motion Control Tech-
nology and CNC Machine Tools under our SMB Technics brand, 
we have also produced many LED Lighting Technology produ-
cts under our brand Fermada and we continue to work on new 

products.
As R&D Center we applied for a total of 88 pa-
tents/utility models with our 149 colleagues, 80 
of whom are research engineers, we published 
46 international and 31 national articles and pa-
pers. We aim to reach 3 R&D Centers in total by 
adding 2 new R&D Centers, the establishment 
of which will be completed in 2022.

We offered Turkey’s first commercialized 
industrial servo motor and driver family to 
users. With our local dealership efforts, we are 
currently on our way with 13 dealers and we 
continue. We have commissioned our new fac-
tory for our CNC Machine Tools production. We 
have been very successful in the industry with 
our lathes that offer special solutions to auto-
motive and defense industry companies.

Our country needs to manufacture products 
with high value-added. Whit this approach and responsibility, it 
is very important to manufacture value-added products such as 
our SMB Technics servo motors and drives with a value of more 
than 80 USD per kilogram. We have started to focus on digital 
transformation projects based on artificial intelligence and ma-
chine learning with our software teams that we have expanded 
every day for the last 3 years. We revealed Turkey’s first LED dri-
ver family that complies with the standards. We have succeeded 
to produce nearly a hundred critical priority servo motors in our 
fields of expertise in the localization and nationalization efforts 
in the Defense Industry. We are working on innovative, compe-
titive, high value-added and sustainable projects with our colle-
agues, each of whom is an expert in their own field and working 
with devotion. We are proud to serve our country.

AKIM METAL 

Sektör Bilgisi / Sector Information: Beyaz Eşya ve Otomotiv / White Goods And Automotive
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Yusuf Salih BÖYET
Ar-Ge Merkezi Yöneticisi / R&D Center Manager: Yüksel YILDIZ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  99 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  43.595.587,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   55.583.803,00 TL 
www.akimmetal.com.tr

TÜRKİYE’NİN GLOBAL MARKALARINI 
YARATACAĞIZ

WE WILL CREATE TURKEY’S GLOBAL 
BRANDS

Yarım asırdır beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde 
tedarikçi sanayi olarak yer alan Grubumuzda 2011 
yılında kurulan Ar-Ge Merkezimizle birlikte katma değerli 
teknolojiler üreten şirketler topluluğuna dönüştük. 

With our R&D Center established in 2011 within A Group, which 
has been in the home appliances and automotive sectors as a 
supplier industry for half a century, we have turned into a group 

of companies that produce value-added technology.

 Ar-Ge Merkezi Yöneticisi
R&D Center Manager

YÜKSEL YILDIZ
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Doğuş Teknoloji olarak 2012 yılında Doğuş Grubu şirketlerine 
bilgi teknoloji alanında değer yaratma heyecanı ile kurulduk, 
2018 yılında Doğuş Grubu dışındaki markalara da bilişim tek-
nolojisi alanında hizmet vermeye başladık. 500’ün üzerinde 
çalışanımızla odağında “insan” olan, genç kadromuzla birlik-
te tutkuyla yeni teknolojilerin peşinden ko-
şan, çevik ve güvenilir çalışma kültürümüzle 
bilişim sektöründe ilklere imza atan şirketler-
den olmaya devam ediyoruz. Uzmanlık alan-
larımız arasında; iş süreçlerinin otomasyonu, 
raporlama, güvenlik ve diğer nedenlerle orta-
ya çıkan iş ihtiyaçlarının analizi sonucunda 
belirlenen yazılım ve bilişim sistemi taleple-
rinin tasarlanması, geliştirilmesi, kurulması, 
bakımlarının sağlanması, güncellemelerinin 
yapılması ve sorunlarının giderilmesi yer alı-
yor.  

2017 yılından beri Türkiye’nin sayılı Ar-
Ge merkezlerinden biri olarak sektörlerin 
ihtiyaçlarını proaktif yöntemlerle tespit edip, 
teknolojik bilgi birikimi, deneyim ve yüksek 
nitelikli iş gücünü birleştiriyor, mevcut ih-
tiyaçlara üst düzey çözümler sunan ürünler 
geliştiriyoruz. 

ML & AI, servis/hizmet tasarımı, veri ofisi, veri dönüşüm-
leri ve hizmetleri, danışmanlık, bulut teknolojisi, IoT, robotik 
süreç otomasyonu (RPA), Web/Mobil platform geliştirme ve 
blokzincir (Blockchain) alanlarına odaklanan Ar-Ge Merkezi-
mizde hem araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütüyor hem 
de Türkiye’nin inovasyon çalışmalarına katkıda bulunuyoruz. 

2021 yılı itibariyle 224 Ar-Ge personelimiz ile bu odak 
alanlarında proje çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ar-Ge 
şirketleri, girişimciler, üniversiteler ve çözüm ortakları ile iş 
birliği içerisinde gelişen ekosistemde servis ve ürünlerimizin 
değerini sürekli yükseltmeye odaklanıyor, Doğuş Teknoloji 
olarak 2022’de de yerli ve yabancı iş birlikleri ekosistemimizi 
diğer Ar-Ge şirketleri ve üniversiteler ile güçlendirerek çalış-
malarımıza devam etmeyi hedefliyoruz.

As Doğuş Technology, we were founded in 2012 with the ex-
citement of creating value in the field of information tech-
nology for Doğuş Group companies, and in 2018, we started 
to provide services to brands apart from the Doğuş Group in 
the field of information technology. With our more than 500 

employees, we are continuing to be one of 
the companies that center around “people”, 
pursue new technologies with great passion 
with our young staff, and break grounds in 
the information industry with our agile and 
reliable working culture. Our areas of exper-
tise include: designing, developing, installing, 
maintaining, updating and troubleshooting 
the software and information system de-
mands determined as a result of the analysis 
of business requirements resulting from the 
automation of business processes, reporting, 
security and other reasons.

As one of the few R&D centers in Turkey 
since 2017, we determine industries’ needs 
with proactive methods, bring technological 
knowledge, experience and highly qualified 
manpower together, and develop products 

offering high-level solutions to current needs.
In our R&D Center focusing on ML & AI, Labor/Servi-

ce Design, Data Office, Data Transformations and Services, 
Consulting, Cloud Technology, IoT, Robotic Process Auto-
mation (RPA), Web/Mobile Platform Development and Blo-
ckchain, we carry out research-development activities and 
also contribute to Turkey’s innovation studies. From 2021, 
we have been continuing our project studies in these focus 
areas with our 224 R&D employees. We focus on continu-
ously increasing the value of our services and products in the 
developing ecosystem in cooperation with R&D companies, 
entrepreneurs, universities, and solution partners, and as Do-
ğuş Technology, we intend to continue our work by strengt-
hening our ecosystem of domestic and foreign collaborations 
with other R&D companies and universities in 2022.

DOĞUŞ BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Yazılım / Software
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Hüsnü AKHAN
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Utku ÇOLAK
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   293 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  39.796.523,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   59.694.785,00 TL 
www.d-teknoloji.com.tr 

GELECEĞİ TASARLIYOR, BAŞARIYI 
PAYLAŞIYOR, SEKTÖRE YATIRIM YAPIYORUZ

WE ARE DESIGNING THE FUTURE, SHARING THE 
SUCCESS, AND INVESTING IN THE INDUSTRY

2021 yılında blockchain odağında faaliyete başlayan Urla 
Teknopark ofisimizde Ar-Ge çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

We are continuing our R&D studies in our Urla 
Technopark office went into action in 2021 by focusing 

on Blockchain.

Ar-Ge Direktörü 
R&D Director

UTKU ÇOLAK 
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DYO olarak, 1967 yılında Ar-Ge laboratuvarıyla başladığımız ça-
lışmalara bugün Türkiye’nin en iyi 10 Ar-Ge merkezi arasında yer 
alan Çiğli Ar-Ge Merkezi ve Dilovası Ar-Ge Merkezi’nde devam 
ediyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında 2021 yılında Çiğli 
Ar-Ge Merkezi’nde 22 proje tamamlandı, başlatılan 30 yeni Ar-
Ge projesi ile 5 TÜBİTAK projesine devam edil-
di. Dilovası Ar-Ge Merkezi’nde ise 1’i TÜBİTAK 
projesi, toplamda 18 adet proje tamamlanırken, 
26 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı. Çalışmalarımız 
sonucunda, yıl içerisinde toplam 74 adet farklı 
ve yenilikçi ürünü pazara sunduk.

DYO olarak, Ar-Ge çalışmaları kapsamında 
inovatif ürün geliştirme, marka konumlama ve 
ürün tasarımlarının iyileştirilmesi başlıklarında 
kendi öz kaynaklarımız ile proje geliştirmenin 
yanısıra, üniversiteler ve diğer sanayi kuruluşla-
rı ile birlikte ortak çalışmalara da imza atıyoruz. 

Ar-Ge stratejilerimiz;
● Teknolojik ve inovatif ürün çalışmaları 

yapmak
● Yeni teknolojileri yakından izlemek
● Sektörde öncü olmak ve pazarı yönlendir-

mek
● Müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren ürünler tasarlamak
● Yeni pazarlar ve farklı kullanım alanları yaratabilmek
● İnsan sağlığı ve çevrenin korunmasını ön planda tutmak
● Katma değeri yüksek ürünleri pazara sunmak
● Üniversite-Sanayi ve Sanayi-Sanayi iş birliğine yönelik pro-

jelerle etkinliği artırmak
● Devlet destekli ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yü-

rütmek olarak sıralanıyor.
Sürdürülebilirlik vizyonumuz çerçevesinde, kurduğumuz Sı-

fır Atık Yönetim Sistemi ile atık azaltımı konusunda çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. Atık seviyesini en aza indirmek ve sürdü-
rülebilir gelecek için ekolojik bilince katkı sağlamak amacıyla, 
ürün ambalajlarında geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ve 
Su Ayak İzi çalışmalarını etkinlikle sürdürüyoruz.

As DYO we established our R&D center and started our studies in in 
1967. Today, we continue our studies, in Çiğli R&D Center and Dilo-
vası R&D Center, which are among the top 10 R&D centers in Turkey. 
As part of our R&D activities, 22 projects were completed in Çiğli 
R&D Center in 2021, 30 new R&D projects and 5 TÜBİTAK projects 

were launched. In Dilovası R&D Center, 18 projects 
in total, including 1 TÜBİTAK project, were comp-
leted, while 26 new R&D projects were launched. 
As a result of our efforts, we launched a total of 74 
different and innovative products during the year.

As DYO, in addition to developing projects with 
our own resources in innovative product develop-
ment, brand positioning and product design impro-
vements within the scope of R&D studies, we also 
collaborate with universities and other industrial 
organizations.

Our R&D strategies are as follows;
● Conducting technological and innovative pro-

duct studies
● Closely following new technologies
● Being a sector pioneer and directing the mar-

ket
● Designing products that meet customer needs

● Creating new markets and different usage areas
● Prioritizing the protection of human health and the environ-

ment
● Presenting products of high added value to the market
● Increasing efficiency with projects for University-Industry and 

Industry-Industry cooperation
● Carrying out state-supported national and international Pro-

jects
Within the framework of our sustainability vision, we conti-

nue to work on waste reduction with our Zero Waste Management 
System. In order to minimize the level of waste and contribute to 
ecological awareness for a sustainable future, we actively continue 
to work on the use of recycled materials in product packaging and 
water footprint.

DYO BOYA FABRİKALARI

Sektör Bilgisi / Sector Information: Boya /Paint
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: E. Feyhan YAŞAR
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Ercümend ATAKAY, Hasan ŞEREFHAN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  105 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  35.541.000,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   36.000.000,00 TL 
abcdefg.com.tr

SEKTÖRÜ İLERİ TAŞIMANIN İNOVASYON 
İLE GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNE İNANIYORUZ

WE BELIEVE THAT MOVING THE INDUSTRY 
FORWARD CAN BE ACHIEVED WITH INNOVATION

Ödüllü Ar-Ge merkezleri ile sektöre birçok yenilik 
kazandıran Dyo Boya, pazarı iyi okuma yetkinliğini güçlü 
alt yapısı ile birleştirerek inovatif teknolojiler ve ürünler 
geliştirmeye devam ediyor.

Introducing many innovations to the industry with its 
award-winning R&D centers, Dyo Boya continues to develop 
innovative technologies and products by combining its ability 

to effectively analyze the market using its robust infrastructure.

Genel Müdür
General Manager

M. MUTLU UYSAL
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Sürekli inovasyon vizyonuyla çıktığımız bu yolda, 23 yılı 
aşkın süredir dijital dönüşüme öncülük eden yenilikçi pro-
jeler geliştiriyoruz. Kendi Ar-Ge merkezimizde TÜBİTAK ta-
rafından desteklenen bütçe ve çevre dostu çözümlerin yanı 
sıra tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımızla iş 
süreçlerini uçtan uca otomatize ediyor, sür-
dürülebilir büyümeyi amaçlayan kurumlara 
yol arkadaşlığı yapıyoruz. SAP çözüm ortak-
ları topluluğu United VARs’ın Türkiye’deki 
tek temsilcisi Detaysoft olarak, 100’ün üze-
rinde ülkeyi kapsayan aktif iletişim ağımız 
sayesinde uluslararası projeler gerçekleştiri-
yor, kurumların uluslararası pazarlarda aktif 
rol oynamasını sağlamak üzere, iş süreçlerini 
uluslararası seviyeye taşıyoruz. Teknoloji ve 
inovasyona yaptığımız yatırımlarla değer ya-
ratmaya devam ediyoruz. 

Kalite, maliyet ve verimlilik paramet-
relerini düşünerek inovasyona yaptığımız 
yatırımlara devam ederken, bu yıl Ar-Ge’ye 
ayırdığımız bütçeyi geçen yıla kıyasla % 70 
oranında artırdık. Yazılım ve teknoloji ala-
nındaki nitelikli Ar-Ge personelimizle ge-
liştirdiğimiz kurumsal iş çözümlerimiz arasında e-Fatura, 
e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Müstahsil gibi zorunlu uygu-
lamaların yanı sıra, e-sağlık, e-SGK, personel takibi gibi in-
san kaynakları uygulamaları, e-hesap özeti, e-beyanname, 
e-mutabakat gibi mali işler uygulamaları ve e-İmza, dijital 
arşivleme sistemi, U-ETDS gibi iş çözümleri yer alıyor. Yük-
sek hacimli ve tekrarlanabilir görevlerin otomasyonunu 
mümkün kılan ve işte dönüşüm için gereken ileri teknolojiyi 
içerisinde barındıran kurumsal yazılımlarımızla dijitalleşme 
öykülerini çoğaltmayı, şirketlerin akıllı işletme yolculukları-
na hız katarak rekabette öne çıkmalarını hedefliyoruz.

In our “continuous innovation” journey of over 23 years, we 
have developed many innovative projects, pioneering digital 
transformation. In addition to carrying out TÜBİTAK-sup-
ported cost-effective and environmentally-friendly projects 
at our R&D center, with our consultants who are experts in 

all SAP modules, we automate all business 
processes, partnering with institutions ai-
ming at sustainable growth. As Detaysoft, the 
only Turkish member of United VARs, the 
SAP solution partners community, we deve-
lop international projects with our commu-
nication network covering over 100 countries 
and transform the business processes of insti-
tutions to help them take off as international 
contenders. We continue to create added va-
lue with our investments in technology and 
innovation.

As we continue to invest in innovation 
in line with our commitment to better qua-
lity, costs, and efficiency, we have increased 
our R&D budget by 70% this year compared 
to last year. Among the enterprise business 
software solutions our R&D personnel, who 

are experts in the areas of software and technology, have 
developed are mandatory applications such as e-Invoice, 
e-Ledger, e-Archive, e-Waybill, and e-Producer, in addition 
to human resources applications such as e-Health, e-SGK, 
personnel tracking, financial affairs applications such as 
e-Account Statement, e-Declaration, and e-Reconciliation, 
and business solutions such as e-Signature, digital archiving 
system, and U-ETDS. With our enterprise business softwa-
re solutions that enable the automation of high-volume and 
repetitive tasks and incorporate the advanced technology 
required for business transformation, we aim to facilitate the 
digitalization and smart business implementation journeys 
of more companies, helping them gain a competitive edge.

DETAYSOFT

Sektör Bilgisi / Sector Information: Yazılım ve Bilişim / Software and Informatics
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   143 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  29.593.328,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   50.000.000,00 TL 
www.detaysoft.com

TEKNOLOJİYİ İŞ HEDEFLERİYLE 
BULUŞTURUYORUZ

WE OFFER TECHNOLOGY THAT HELPS 
BUSINESSES TO ACHIEVE THEIR GOALS

Türkiye’nin yüzde yüz Türk sermayeli en büyük SAP 
çözüm ortağı Detaysoft olarak, 1999 yılından bu yana 
aynı tutku ve heyecanla teknolojiyi kurumların iş 
hedefleriyle buluşturuyoruz.

As Detaysoft, Turkey’s largest SAP solution partner with 
100 percent Turkish capital, we have been offering 

technologies that help businesses reach their objectives 
with the same passion and enthusiasm since 1999.

Genel Müdür - Ar-Ge Merkezi Müdürü
General Manager - R&D Center Manager

ALKİN AKSOY
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Sanovel İlaç olarak 35 yılı aşkın süredir devam eden başarı-
mızın temelinde; etik ve güvenilir olma sürekli gelişme, çevik, 
çevreye ve doğaya saygılı olma değerlerimiz yer almaktadır. De-
ğerlerimizden aldığımız güç ile Ar-Ge alanındaki çalışmaları-
mızı desteklemek amacıyla geniş ürün portföyünün ve standart 
ürünlerin yanı sıra niş ürünleri de geliştirmeye 
odaklanıyor, geliştirdiğimiz her ürünü ise Fikri 
Mülkiyet ile koruma altına alıyoruz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
fikri mülkiyet yetkinliği alanında Türkiye ge-
nelinde tüm Ar-Ge merkezleri, sektörler ve 
firmalar arasında 1. seçilerek bu başarımızı 
tescilliyoruz. Aynı zamanda Ar-Ge çalışmaları-
mızla da 2020-2021 yıllarında Uluslararası İlaç 
Kimyası Kongresi Ar-Ge Ödülleri kapsamın-
da “En çok patent başvurusu yapan ilaç firma-
sı” kategorisinde birinci seçilmenin sevincini 
yaşıyoruz.  

Ar-Ge merkezimizde farklı tedavi grupla-
rında hemen hemen tüm farmasötik formlarda 
ilaçlar geliştiriyor ve ilaç sektöründe beş kıtada 
global rekabet hedefliyoruz.  2018 yılında, dün-
yanın en büyük sağlık otoritesi olarak kabul 
edilen Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’ndan aldığımız FDA ona-
yı sayesinde ise bu alanda sağlam adımlar atıyor ve ABD paza-
rına ilaç ihracatı yapmaya devam ediyoruz. Tamamıyla kendi 
Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda geliştirdiğimiz ürünlerimizle 
Amerika pazarının yanı sıra Avrupa, Avustralya ve Kanada gibi 
küresel anlamda önemli konuma sahip pazarlarda da yer bula-
biliyoruz. 

Sanovel Ar-Ge Merkezimizde, yüksek oranda kadın istih-
damına önem veriyor ve yüzde 63 kadın yönetici oranımız ile 
Türkiye ortalamasının üzerinde bir profil sergiliyoruz. Dün-
ya standartlarındaki tesisimiz ve en yüksek teknolojiye sahip 
ekipmanlarımız ile insana ve yaşama verdiğimiz değeri önce-
likli tutarak dünya çapında başarılara imza atmaya devam ede-
ceğiz. 

Sanovel, one of the leading pharma companies in Turkey, operating in 
the market for more than three decades and striving for lifelong health. 
Integrity, Continuous Improvement, Agility, Being Responsible to the 
Environment and Society are the core values of the company which 
have been instrumental to its success since the inception. 

Sanovel with the best-in class R&D capabilities, 
offers a wide range of products in various therapeutic 
areas, such as pain, infection & hepatology, endocri-
nology, cardiovascular diseases, central nervous sys-
tem, gastrointestinal diseases.. 

The continued effort and success of the company 
with regards to R&D and Intellectual Propriety, was 
honored several times by various authorities in Tur-
key and Europe.

• Ranked as the 1st for intellectual property com-
petency by the Ministry of Industry and Technology, 
amongst all the R&D centers across different indust-
ries. 

• Also named as “the Pharmaceutical company 
with the highest number of patent applications” by 
the International Pharmaceutical Chemistry Cong-
ress in both 2020 and 2021.

Sanovel with its golden-standard manufacturing 
capabilities, FDA approved production line and top of notch quality 
management systems, strives for lifelong health in multiple therapeutic 
areas, across different geographies such US, Canada, Europe, CIS, Midd-
le East, and Asia. 

At Sanovel R&D Center, one of the key attributes that drive the in-
novation is the Company’s diversity and inclusion policies/ practices, 
the female representation at managerial levels is 65%, the new hires 
come with diverse backgrounds and profiles, the culture is designed in 
a way to respect and encourage diverse opinions. Sanovel will continue 
to be the role-model to the industry with the R&D and IP capabilities, 
technology-enabled production capabilities with a continuously rising 
quality bar, value-driven management, making diversity and inclusion 
a priority, and the capabilities of the talent, and will keep taking steps to 
bring lifelong health in different therapeutic areas and continents.

SANOVEL

Sektör Bilgisi / Sector Information: İlaç / Medical
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Mehmet Can İLKİN
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Fatih SÜNEL
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  85 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  26.297.914,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   37.000.000,00 TL 
www.sanovel.com

AR-GE TEKNOLOJİMİZ İLE 
GELECEĞE YOL ALIYORUZ

WE ARE HEADING TO THE FUTURE WITH 
THE POWER OF INNOVATION

Teknolojik alt yapımız ve nitelikli iş gücümüz ile Sanovel 
olarak sektöre yön veren bir konumdayız. Türk ilaç 
sanayisini geleceğe taşımayı ve küresel pazarlarda 
önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz. 

We at Sanovel, lead by example with our best-in-class 
R&D, high-quality medicines, and unique workforce to 

bring healthier and longer life to patients across the five 
continents.

Ar-Ge Direktörü
R&D Director

FATİH SÜNEL
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Temel yetkinliği ve felsefesi ilaç etkin maddesi üretimi olan tek firma 
konumundaki Atabay Kimya, 2021 senesinde startuplarla ve akademi 
ile girdiği iş birliklerini de büyüterek Türkiye’de Ar-Ge’ye en çok yatı-
rım yapan ilaç şirketleri arasında yer aldı. Atabay Kimya, tüm üretim 
tesislerinde Sağlık Bakanlığı tarafından GMP (İyi Üretim Uygulamala-
rı), Avrupa Birliği GMP ve hammadde tesisinde 
ABD FDA onayına sahip.

Konvansiyonel ilaç, bitkisel ilaç, biyobenzer 
ve aşı geliştirmede Türkiye’de Ar-Ge yatırımı 
yapan, insan kaynağı yetiştiren öncü firmalar-
dan biri olan Atabay, Türkiye’nin 10 büyük üni-
versitesi ile kamu - üniversite – sanayi iş birliği 
projeleri (TÜBİTAK 1001, 1007, 1004, 2244, 2210, 
2515, Siparişe Dayalı Ar-Ge) geliştiriyor.

Atabay Kimya olarak her yıl kârımızın yüz-
de 80’ini üretim tesisi, ürün geliştirme ve Ar-
Ge için ayırıyoruz. Ağustos 2021’de TÜBİTAK 
KAMAG destekli milli biyobenzer Ar-Ge’sini 
klinik çalışmalar aşamasına kadar getirip bi-
tiren ilk şirket olduk. 2021 senesinde BİO tesi-
simize Mikrobiyal Aşı GMP Pilot Üretim Tesisi 
izni alarak klinik çalışmalar için aşı numunesi 
hazırlayacak noktaya geldik. 2020’de olduğu 
gibi 2021’de de Covid-19 pandemisinde kullanılabilecek ilaçların sen-
tezlerini dünya ile eş zamanlı Ar-Ge Merkezimizde geliştirdik. TÜBİ-
TAK MAM, üniversiteler ve startuplar ile iş birliğimizi güçlendirip, geliş-
tirdiğimiz GBTÜ ürün portföyünde yeni bir platform kurarak, ülkemiz 
tarlalarından ‘tohumdan-rafa’ yerli ve milli bitkisel ilaç projesini daha 
da genişlettik. Faaliyetlerimizi ilaçta dışa bağımlılığı azaltma hede-
fiyle sürdürüyoruz. Bugüne kadar 150’nin üzerinde ilaç etkin maddesi 
sentezledik ve 100’ün üstünde ilacımız ruhsatlandı. Gebze ve Acıba-
dem’deki toplam 300 dönüm üzerine kurulu 60 bin metrekare kapalı 
alanda bulunan tesislerimizde formülasyon ve analitik çalışmalarını 
tamamlayıp ruhsatı alınmış ilaçlar üretiyoruz. Steril infüzyon dolum 
hattı, kullanıma hazır steril şırınga dolum hattı, saşe, supozituvar, şu-
rup, süspansiyon, tablet ve kapsül hatları ile üretim tesislerimizde yak-
laşık 200 milyon kutu üstü kapasiteye ulaştık. Atabay Kimya olarak 
yerli ve milli ilaç üretimini ileriye taşımayı hedefliyoruz.

The only firm whose primary competence and philosophy lie in the pro-
duction of pharmaceutical substances, Atabay Kimya became one of the 
pharmaceutical companies that invested most in R&D in Turkey in 2021, 
expanding its partnerships with startups and academia as well. Atabay Kim-
ya holds GMP certifications by the Turkish Health Ministry and the EU for 

all of its manufacturing plants as well as a US FDA approval for 
its raw materials plant. One of the pioneering firms investing 
in R&D and raising human resources for the development of 
conventional medicine, plant-based medicines, biosimilars and 
vaccines in Turkey, Atabay is engaged in government-univer-
sity-industry projects (TÜBİTAK 1001, 1007, 1004, 2244, 2210, 
2515, Order-based R&D) with the country’s ten major univer-
sities. At Atabay Kimya, we allocate 80% of our profit to ma-
nufacturing plants, product development and R&D each year. 
In August 2021, we became the first company to complete the 
national biosimilar R&D supported by TÜBİTAK KAMAG as far 
as the clinical studies stage. In 2021, we achieved readiness to 
prepare vaccine samples for clinical studies by receiving a mic-
robial vaccine GMP pilot manufacturing plant certification for 
our BİO facility. The year 2021 also saw us developing syntheses 
in our R&D Center concurrently with the rest of the world for 
medicines that could be used during the Covid-19 pandemic as 
we did in 2020. Strengthening our cooperation with TÜBİTAK 

MAM, universities and startups, we set up a new platform on the Traditional 
Plant-based Medical Products portfolio we developed, further expanding 
the domestic and national plant-based pharmaceuticals project “from seed 
to shelf” originating from the fields of Turkey. We conduct our operations 
with the goal of reducing reliance on foreign sources in pharmaceuticals. 
We synthesized more than 150 pharmaceutical substances so far and rece-
ived licenses for more than 100 medicines. We are founding our company’s 
second R&D Center on our Gebze Campus which brings biotechnology and 
vaccine R&D, small molecule synthesis, and standardized plant extraction 
R&D under the same roof as high-tech analytic labs. We have reached a ca-
pacity of more than 200 million boxes in our manufacturing plants equip-
ped with a sterile infusion filling line, a disposable syringe filling line, and 
lines for sachets, suppositories, syrups, suspensions, tablets and capsules. 
Our goal at Atabay Kimya is to advance domestic and national pharmaceu-
ticals production.

ATABAY KİMYA

Sektör Bilgisi / Sector Information: İlaç / Medicine
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Zeynep ATABAY
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Doğan TAŞKENT
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   26 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  25.290.583,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   30.000.000,00 TL 
www.atabay.com

ATABAY KİMYA GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ İLE 
AR-GE’DE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYOR

ATABAY KIMYA REMAINS A LEADING ACTOR IN 
R&D THROUGH POWERFUL PARTNERSHIPS

Biyobenzer, aşı, küçük molekül ve bitkisel ilaç etken madde 
ve müstahzar ilaç Ar-Ge’sini tek çatı altında toplayabilen tek 
şirket oldu.

Sole Company that develops API and FDF R&D on 
biosimilar, vaccine, small molecule and phytopharma under 
single roof.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Chairman of the Board

ZEYNEP ATABAY
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Sektörümüzün en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerinden 
biriyiz ve güçlü bir Ar-Ge yapısına sahibiz. Gerçekleşen Ar-Ge 
yatırım miktarımız 52 milyon Euro’dur. İki ayrı Ar-Ge Merke-
zimiz bulunuyor. 2009 yılından beri faaliyet gösteren ve T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi onaylı, Hacette-
pe Teknokent’te faaliyet gösteren İlko Argem 
Ar-Ge Merkezimizde küçük moleküllü jenerik 
ürünlerin yanı sıra ileri teknolojiye dayalı kat-
ma değerli ürünlerin geliştirilmesi için çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Türkiye’de ilk ve tek 
olan üretim teknolojilerine sahibiz. 

Türkiye’nin ilk biyoteknoloji şirketi İlkogen’i 
2013 yılında kurarak biyoteknolojide öncü rol 
üstlendik. Türkiye’nin ilk biyoteknoloji Ar-Ge 
Merkezi olan İlko Argem Biyoteknoloji Merke-
zimizde ise rekombinant DNA teknolojisi araç 
olarak kullanılarak biyoteknolojik ilaçlar geliş-
tirmek üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlk 
aşamada kanser ve kansere bağlı hastalıklara 
yönelik olarak biyoteknolojik ürünler geliştir-
me hedefindeki merkezimizde halen biyoüs-
tün, biyobenzer ve yeni nesil biyoteknolojik 
ürünler üzerine Ar-Ge ve klinik çalışmalar yü-
rütüyoruz. 

İLKO’nun kemoterapiye bağlı nötropeni tedavisinde kulla-
nılacak ilk orijinal biyoteknolojik ilacı GX-G3’ün Faz II klinik 
çalışmasını da başarıyla tamamladık. TÜBİTAK tarafından des-
teklenmiş ve desteklenmekte olan 2’si uluslararası olmak üze-
re 27 yenilikçi projemiz mevcuttur. Ar-Ge merkezlerimizdeki 
araştırmacılarımızın %72’si doktora & yüksek lisans dereceli ve 
lisansüstü eğitimi devam eden niteliktedir.

İLKO olarak 2021 yılının Avrupa patent şampiyonlarından 
biriyiz. Bununla birlikte biyoteknoloji alanında en fazla patent 
başvurusu yapan ilaç sektöründeki ilk üç firma arasındayız. 
69 adet ulusal ve uluslararası patent başvurumuz, 2 ulusal ve 3 
uluslararası (Avrupa & Avrasya) tescilli patentlerimiz mevcuttur.  

We have one of the highest R&D budgets of any company in our 
industry and a powerful R&D structure. We invested 52 mil-
lion Euro in actualized R&D.  We have two R&D Centers. We 
are continuing to develop added value products that rely on cut-
ting-edge technology as well as  small-molecule generic produ-

cts at our İlko Argem R&D Center in Hacettepe 
Technokent, which has been operational since 
2009 and has Republic Of Turkey Ministry of 
Industry and Technology approval. We own the 
first and only production technology of its kind 
in Turkey.

By establishing İlkogen, Turkey’s first bio-
technology company, in 2013, we assumed a 
pioneering role in biotechnology. Moreover, 
we are continuing to develop biotechnological 
drugs by utilizing recombinant DNA technology 
at the İlko Argem Biotechnology Center, Tur-
key’s first biotechnology R&D Center. We are 
currently conducting R&D and clinical trials on 
biobetter, biosimilar, and next generation bio-
technology products at our center, which started 
out with the goal of developing biotechnological 
products for cancer and cancer-related diseases. 

The Phase II clinical trial of İLKOGEN’s first original biotech-
nological drug, GX-G3, to be used in the treatment of chemot-
herapy-induced neutropenia, has been successfully completed. 
We have 27 innovative projects, two of which are international, 
that have been and are currently supported by TÜBİTAK. 72% 
of our researchers in our R&D centers have doctorate & master’s 
degrees and continuing postgraduate education.

We in İLKO rank among the European patent champions for 
2021. Furthermore, we are one of the top three companies in the 
pharmaceutical industry with the most biotechnology patent 
applications. We have 69 national and international patent app-
lications and also two national and three international granted 
(EP & EA) patents.

İLKO İLAÇ

Sektör Bilgisi / Sector Information: İlaç /Medical
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: İsmail ÖNCEL
Genel Müdür / General Manager: Hatice ÖNCEL
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Dr. Ecz. Onur PINARBAŞLI
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   49 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  24.524.944,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   54.936.434,99 TL 
www.ilko.com.tr 

ANA ODAĞIMIZ 
İLERİ TEKNOLOJİ VE AR-GE

OUR MAIN FOCUS IS ON ADVANCED 
TECHNOLOGY AND R&D

50 yılı aşkın tecrübe ve birikime sahip İLKO İlaç olarak modern 
tıbbın ihtiyaç duyduğu ileri teknolojileri kullanarak, insanların yaşam 
kalitesini artıran ve hayat kurtaran ‘yenilikçi’ ürünleri kullanıma 
sunarak,  tüm üretim ve Ar- Ge yatırımlarımızla; küresel rekabette 
öncü bir şirket olma hedefiyle çalışıyoruz.

With more than half a century of experience and accumulated knowledge, 
İLKO Pharmaceuticals, with all our investments in production and R&D, we 

aim to be a company that leads the global competition by using the 
cutting-edge technologies needed by modern medicine, and offering 

innovative products that improve people’s quality of life and save lives.

Ar-Ge Direktörü
R&D Director

DR. ECZ. ONUR PINARBAŞLI
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Coşkunöz Holding bünyesinde, otomotiv ve savunma/ha-
vacılık ve bilişim alanında olmak üzere iki Ar-Ge birimimiz 
bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Mer-
kezlerimize yılda yaklaşık 4 milyon Euro bütçe ayırıyoruz. 
Yedi farklı sektörde 15 şirketle faaliyet gösteren Coşkunöz 
Holding’de, üretim stratejilerimiz doğrultu-
sunda teknoloji yol haritalarımızı ve Ar-Ge 
projelerimizi oluşturduk. Otomotiv ve sa-
vunma/havacılık sektöründeki Ar-Ge’mizde 
25, CITS’te altı olmak üzere, 31 proje üzerine 
çalışıyoruz.

Otomotiv ve savunma-havacılık alanla-
rında ürün geliştirme, ağırlık azaltma, sür-
tünme karıştırma kaynağı ve lazer kaynağı 
birleştirme teknolojileri, eklemeli imalat tek-
nolojileri ve patentli yeni nesil çelik alaşım 
alanlarındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında he-
deflerimizi artırırken; tüm paydaşlarımız ile 
güç birliği yaparak karbon-nötr teknolojilere 
yönelik çözümler sunuyoruz. Ayrıca Ar-Ge 
Merkezimizde uzun süredir yürütülen ürün 
geliştirme faaliyetlerinin oluşturduğu uz-
manlıkla, bir yurt dışı OEM’in stratejik araç tasarım partneri 
olarak ürün kompleleri tasarlıyoruz ve üretimini gerçekleş-
tireceğiz.

CITS’ bağlı Bilişim Ar-Ge’miz, sanayi kuruluşlarının ihti-
yaçlarına yönelik yazılımlar, bulut bilişim uygulamaları ve 
dijital dönüşüm projelerimiz üzerine çalışıyor. Yapay zeka 
birimimiz, dijital dönüşümün etkinliğini artıran yenilik-
çi projelerde yer alıyor. Makina öğrenmesi, görüntü işleme, 
RPA gibi teknolojilerin kullanımı, BIG-DATA yapıları ve IoT 
Platformlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız da 
hızlandı.

Ar-Ge Merkezimizde ulusal ve uluslararası alanda; 43 adet 
tescillenmiş ve ticarileşmiş patentin yanı sıra, 32 adet de pa-
tent başvurumuz bulunuyor.

Coşkunöz Holding has two R&D departments working in two dif-
ferent fields namely, automotive and defense/aerospace, and infor-
matics. The budget we allocate for our R&D Centers, certified by the 
Ministry of Industry and Technology, amounts to about four million 
euros per year. Operating with 15 companies in seven different se-

ctors, Coşkunöz Holding got its technology road-
maps and R&D projects ready taking into account 
its production strategies. We are currently working 
on 31 projects, 25 of which are under the respon-
sibility of our Automotive and Defense/Aerospace 
R&D Center while the remaining six are handled 
by CITS.

Our projects continue in the fields of automo-
tive and defense/aerospace with a focus on pro-
duct development, weight reduction, friction stir 
welding and laser beam welding technologies, as 
well as additive manufacturing technologies and 
patented new-gen steel alloys. We are increasing 
the number of our goals under the European Gre-
en Deal while at the same time joining forces with 
all our shareholders to generate solutions for car-
bon-neutral technologies. Plus, leveraging the ex-
pertise gained through the product development 

activities that have long been carried out at our R&D Center, we are 
now designing product assemblies as the strategic vehicle design 
partner of an overseas OEM and will be soon producing them.

Our Informatics R&D Center working under CITS works on 
software programs, cloud computing applications and digital trans-
formation projects to cater to the needs of industrial enterprises. Our 
Artificial Intelligence department, on the other hand, takes place in 
innovative projects that increase the efficiency of digital transfor-
mation. We also accelerated our efforts in areas including the use of 
technologies such as machine learning, image processing and RPA, 
as well as the building of big data structures and IoT platforms.

Our R&D Center boasts 43 registered and commercialized pa-
tents both at home and abroad in addition to 32 others pending ap-
proval.

COŞKUNÖZ HOLDİNG

Sektör Bilgisi / Sector Information: Otomotiv Endüstrisi / Automotive Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Oya COŞKUNÖZ AKTAŞ
 Ar-Ge ve İnovasyon Direktörü / R&D and Innovation Director: Volkan AKINCI
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   88 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  --- 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  --- 
www.coskunozholding.com.tr

COŞKUNÖZ HOLDİNG’İN AR-GE ÇALIŞMALARI, 
YENİ ÇAĞI MERKEZİNE ALIYOR

THE R&D ACTIVITIES OF COŞKUNÖZ HOLDING 
TAKES THE NEW AGE AS FOCAL POINT

Coşkunöz Holding olarak, hızla gelişen ve değişen 
teknolojiler kapsamında bilişime yatırımlarımızı artırıyor 
ve bu kapsamda Ar-Ge merkezlerimize yılda yaklaşık 4 
milyon Euro ayırıyoruz.

As Coşkunöz Holding, we keep increasing our 
invesments in informatics in terms of rapidly developing 
and changing technologies and allocate approximately 

EUR 4 million per year for this purpos.

Ar-Ge ve İnovasyon Direktörü 
R&D and Innovation Director

VOLKAN AKINCI
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Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesine sahip ve en yüksek 
kaliteli galvanizli çelik üreticisi Borçelik’in, 1.5 milyon ton üretim 
kapasitesi bulunuyor. Çelik servis merkezi hizmeti veren Kerim Çe-
lik markası ise 500 bin ton metal işleme kapasitesi ile müşterilerine 
hizmet sağlıyor.  

Borçelik otomotiv, beyaz eşya, ısıtma-hava-
landırma, yapı-inşaat gibi Türkiye ihracatının 
omurgasını oluşturan sektörlere yüksek kaliteli 
ürünler sağlıyor. Sektörlerin değişen ihtiyaçlarını 
karşılayabilme yeteneği, yenilikçi bakış açısı ve 
malzemede farklılaşmaya olanak tanıyan Ar-Ge 
süreçleri sonucunda Türkiye’de üretilen otomotiv 
ve beyaz eşyaların büyük bölümünde Borçelik çe-
liği kullanılıyor.

Türkiye ekonomisine ve ihracatçı sektörlere 
sağladığı katkıyı artırma hedefi doğrultusunda 
Borçelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onaylanmış Ar-Ge Merkezi’ni 2017 yılında hayata 
geçirdi. Ar-Ge çatısı altında şirket sadece ürün ve 
malzeme ile sınırlı kalmıyor, süreçlerini, teknolo-
jileri ve ürünleri birlikte geliştirmeye odaklanıyor. 
Bu doğrultuda Borçelik Ar-Ge Merkezi çalışmala-
rını Malzeme Geliştirme, Teknoloji Geliştirme ve 
Proses Geliştirme olmak üzere üç ana eksende sürdürüyor. 

İlk olarak malzeme alanında farklılaşmayı odağında tutan Bor-
çelik, farklı kaplama türleri ile korozyon direncini geliştiriyor ve 
şekillendirmeye yönelik alternatifler oluşturuyor. Diğer bir odak 
noktayı ise müşterilerle beraber dizayn aşamasında ortak çözüm-
ler üretmek ve ilgili parçaların kullanımında teknik destek sağla-
mak oluşturuyor. Dijital dönüşüm başlığı altında ise optimizasyon 
algoritmaları ve akıllı karar destek sistemleri aracılığı ile üretim ve 
tedarik zinciri süreçlerini hızlandırmayı, yalınlaştırmayı ve verim 
artışını hedefliyor. 

Toplam 22 Ar-Ge ve inovasyon projesini yürütmeye devam eden 
Borçelik, 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ar-
Ge performans endeksi değerlendirmesi sonucunda B grubu Ar-Ge 
Merkezleri sınıfında 1.’lik ödülünün de sahibi oldu.

Being the highest quality galvanized steel producer with the largest co-
ated flat steel production capacity in Turkey, Borçelik has a total flat 
steel production capacity of 1.5 million tons. Under Kerim Çelik brand, 
on the other hand, it offers services to its customers with a metal proces-
sing capacity of 500 thousand tons.  

Borçelik provides high-quality products to the 
backbone industries of Turkey’s exports, including 
automotive, white goods, heating-ventilation, and 
building-construction. Thanks to Borçelik’s capacity 
to respond to the shifting needs of the industries, take 
an innovative perspective and carry out R&D proces-
ses that allow for differentiation of materials, most 
automotive products and white goods manufactured 
in Turkey use Borçelik steel. In line with its goal of 
scaling up the contribution it provides to the Turkish 
economy and export industries, Borçelik established 
its R&D center in 2017, which was endorsed by the 
Ministry of Industry and Technology. Under the umb-
rella of R&D, the company does not limit itself with 
working on products and materials, it also focuses on 
developing the processes, technologies and products 
simultaneously. In this context, Borçelik carries out 
its R&D center operations around the following three 

axes: Material Development, Technology Development and Process De-
velopment. With its primary focus on differentiating itself in the field 
of materials, Borçelik aims to improve high corrosion resistance pro-
ducts thanks to different types of coating, and creates improvements 
and alternative processes for steel shaping/ forming. Another focus area 
would be generating solutions at the design stage, in consultation with 
the customer, and providing technical assistance for the use of relevant 
parts. Finally, under the heading of digital transformation, the company 
aims to increase productivity while expediting and simplifying produ-
ction and supply chain processes through optimization algorithms and 
smart decision support systems. Currently implementing 22 R&D and 
innovation projects, Borçelik was awarded First Prize in Group B R&D 
Centers at the end of an R&D performance index assessment, by the 
Ministry of Industry and Technology in 2021.

BORÇELİK

Sektör Bilgisi / Sector Information: Yassı Çelik / Flat Steel
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Muhammet Hüseyin HAMEDİ
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Celal SEYALIOĞLU
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   50 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  22.167.035,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   25.000.000,00 TL 
borcelik.com

BORÇELİK YÜKSEK KATMA DEĞERLİ 
ÜRÜNLERLE FARKLILAŞIYOR

BORÇELİK DIFFERENTIATES THROUGH 
HIGH VALUE-ADDED PRODUCTS

Türkiye’nin ihracatına yön veren sektörlerin güvenilir 
iş ortağı Borçelik, Ar-Ge ve dijitalleşme ile yüksek 
katma değerli malzemeleri üretmeye 
odaklanıyor. 

Borçelik, a reliable business partner for the industries 
that drive Turkey’s exports, focuses on manufacturing 

materials with high added value, through R&D and 
digitalization. 

Ar-Ge, Dijital Dönüşüm, Bilgi Teknolojileri ve Yönetim 
Sistemleri İcra Kurulu Üyesi / Member of the Executive 

Board of R&D, Digital Transformation, Information 
Technologies and Management Systems

S. BARAN BURAT
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Savronik, farklı kategorilerdeki ürün portföyü ile yurt içinde 
ve yurt dışında yerleşik birçok büyük kuruluşun ihtiyaçlarına 
yönelik çözümler sunmakta; iş birliği içerisinde olduğu birçok 
yerli, yabancı ve akademik kuruluş ile ana ve alt yüklenici ola-
rak çalışarak yenilikçi ve rekabetçi çözümlerini pazara sun-
maktadır.

Savronik, kurumsal kültürü ve esnek or-
ganizasyon yapısı ile farklı ekosistemlere ko-
laylıkla entegre olabilmeyi başarabilmektedir. 
Savronik’in çalışma yapısı karmaşık sistemle-
rin tasarımı, üretimi, geliştirilmesi, test edilme-
si ve bu yapıları destekleyecek tedarik zincirini 
oluşturması şeklindedir.

Savronik’in en önemli gücü, nitelikli insan 
kaynağıdır. 450’den fazla çalışanı bulunan şir-
kette çalışanların yüzde 60’ı mühendistir. Çalı-
şanların yüzde 36’sı yüksek lisans veya doktora 
derecesine sahiptir.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sür-
dürüldüğü Ar-Ge Merkezi’nde 129 Ar-Ge per-
soneli görev yapmaktadır. 2021 yılında aktif 
olarak 19 Ar-Ge projesinin yürütüldüğü merke-
zimizdeki personelin yüzde 80’i araştırmacılar-
dan oluşmaktadır.

Savronik’in Ar-Ge stratejisi; aynı zamanda üniversiteler, 
araştırma merkezleri ve diğer sanayi kuruluşları ile iş birlikler 
ve ortak çalışmalar sürdürmektir. Bu çalışmalar sonucu ortaya 
çıkacak bilgi birikimi Savronik’in gelişimi, gelecek stratejileri 
için de büyük önem taşımaktadır. 

Kuruluşumuz, haberleşme sistemleri, mühimmat tekno-
lojileri, uçak ve helikopter üzeri aviyonik sistemleri, akıllı güç 
dağıtım ve kontrol sistemleri, kritik malzeme bileşen teknolo-
jileri ve bilgi teknolojileri ile ilgili tasarım, üretim, test altyapısı 
ve lojistik destek başta olmak üzere savunma sanayisine hizmet 
vermektedir. Ayrıca sinyalizasyon sistemleri ve tren onboard 
sistemleri alanlarında demiryolları için tasarım, üretim, test, 
entegrasyon ve lojistik destek hizmetleri vermektedir.

With its product portfolio in different categories, Savronik 
offers solutions to the needs of many large institutions loca-
ted at home and abroad, and presents innovative and com-
petitive solutions to the market as the main and subcont-

ractor together with many domestic, foreign 
and academic institutions.

With its corporate culture and flexible or-
ganizational structure, Savronik is easily able 
to integrate into different ecosystems. Savro-
nik’s working structure is to design manufac-
ture, develop, test complex systems and set up 
the supply chain supporting these structures.

The most important strength of Savronik 
is its qualified human asset. 60 percent of the 
Company’s more than 450 employees are en-
gineers. Furthermore, 36 percent of the emp-
loyees have a Master’s Degree or doctorate.

129 R&D personnel work at the R&D Cen-
ter, where research and development studies 
are conducted. 80 percent of the staff of our 
R&D Center at which 19 R&D projects were 
carried out actively in 2021 are researchers.

Savronik’s R&D strategy is also to cooperate and collabo-
rate with universities, research centers and other industrial 
organizations. The knowledge emerging from the results of 
these studies is also of great importance for the development 
of Savronik and its future strategies.

Our organization services the defense industry, especially 
with the design, production, test infrastructure and logistics 
support related to the communication systems, ammunition 
technologies, aircraft and helicopter onboard avionics sys-
tems, smart power distribution and control systems, critical 
material component technologies and information techno-
logies. It also provides design, production, testing, integration 
and logistics support services for railways in the fields of sig-
naling systems and train onboard systems.

SAVRONİK

Sektör Bilgisi / Sector Information: Elektrik Elektronik / Electrical Electronics
Savronik İcra Başkanı / CEO: Tarkan UYGUNUÇARLAR
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Teoman SÜER
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   129 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  22.093.375,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   24.000.000,00 TL 
www.savronik.com.tr

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER 
SUNUYORUZ

WE OFFER INNOVATIVE 
SOLUTIONS

Savronik olarak, farklı kategorilerdeki ürün portföyü ile 
yurt içinde ve yurt dışında yerleşik birçok büyük 
kuruluşun ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler 
sunuyoruz.

As Savronik, with our product portfolio in different 
categories, we offer innovative solutions to the 
needs of many large institutions at home and 

abroad.

Savronik İcra Başkanı
CEO

TARKAN UYGUNUÇARLAR
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TÜMOSAN 1,6 milyon metrekare arazi üzerinde bulunan 
üretim tesisinde, yıllık 75 bin motor ve 45 bin traktör üretim 
kapasitesine sahip, tarım ekipmanları, toprak altı ve toprak 
üstü 280’in üzerinde farklı tarım makinesi geliştirme, trak-
tör grubunda ise 50 hp ile 105 hp arasında 200’e yakın model 
üretmektedir.

Traktörün yanı sıra, farklı alanlarda ba-
ğımsız motor ve aktarma organları tasarım 
ve üretimi gerçekleştiren TÜMOSAN, bu ba-
şarıyı savunma sanayiine de aktarma gaye-
siyle 2014 yılında savunma sanayii çalışma-
larına başlamıştır. 

Türkiye’de kendi gelirine oranla tüm sek-
törler arasında Ar-Ge çalışmalarına en çok 
yatırım yapan ilk beş firma arasında yer alan 
TÜMOSAN, Ar-Ge Merkezi bünyesinde 2022 
yılı itibari ile farklı disiplinlerde, alanında 
uzman dokuz farklı departmanda 90 araştır-
macı görev almaktadır. 

Ar-Ge Merkezi çalışmaları Askeri Plat-
form, Dizel Motor, Marin Motor, Transmis-
yon,  Aktarma Organları, Zirai Ekipman, Di-
zel/Elektrikli Forklift ve Elektrik/Elektronik 
Sistem Tasarımı, modernizasyonu ve yenileştirmeleri ağır-
lıklı olarak sürdürülmektedir.

TÜMOSAN, Ar-Ge çalışmaları için ayırdığı payı her geçen 
yıl artırarak; bu konudaki yetkin ve donanımlı insan gücü 
ile birlikte, gelişme ve büyümeyi sürekli kılma hedefindedir.

Bu alanda kazanmış olduğumuz tecrübe ve birikimimizi 
gelecek vizyonumuza taşıyarak, mevcut Ar-Ge çalışmala-
rıyla özellikle Savunma Sanayiinde kullanılan motor ve güç 
gruplarını Türkiye’de geliştirmek ve üretmeyi hedeflemek-
teyiz.

Bu doğrultuda Türkiye’nin, önümüzdeki yıllarda dünyada 
alanında söz sahibi bir konumda olacağına inancımız tam-
dır.

TÜMOSAN has an annual production capacity of 75000 en-
gines and 45000 tractors per year, in the factory built on an 
area of 1,600,000 m2.

TÜMOSAN develops over 280 different agricultural equ-
ipment, agricultural machines, and in the tractor group pro-

duces nearly 200 models between 50 hp and 
105 hp.

Besides the tractor, TÜMOSAN designs 
and manufactures engines and powertrains 
in different areas. With the aim of transfer-
ring this success to the Defense Industry star-
ted its Defense Industry progress in 2014.

Among all sectors, TÜMOSAN with the 
highest investment in the 5th place in R&D 
studies compared to its own income in Tur-
key. As of 2022, 90 researchers are working 
in 9 different departments specialized in 
different disciplines in the TÜMOSAN R&D 
Center.

TÜMOSAN R&D Center works mainly on 
Military Platform, Diesel Engine, Marine En-
gine, Transmission, Powertrain, Agricultural 
Equipment, Diesel/Electric Forklift and Ele-

ctric/Electronic System Design, modernization and innova-
tions.

TÜMOSAN intent to increase the budget allocated for R&D 
activities every year, and to make sustainably development 
of its competent and equipped manpower in the sector.

We labor to develop and produce engines and powertra-
ins, used in especially the Defense Industry in Turkey, with 
current R&D studies, by carrying our experience and know-
ledge gained in this field to our future vision.

In this context, we firmly believe that in future years Tur-
key will lead the industry in the world.

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Savunma Sanayii, Tarım Makineleri / Defense Industry, Agricultural Machinery
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Ahmet ALBAYRAK
Genel Müdür / General Manager: Halim TOSUN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   90 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  20.764.139,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  28.255.840,00 TL 
www.tumosan.com.tr

SÜRDÜRÜLEBİLİR YERLİ VE MİLLİ 
ÇÖZÜMLER

SUSTAINABLE DOMESTIC AND NATIONAL 
SOLUTIONS

TÜMOSAN, müşteri memnuniyetini artırmak, üretim 
maliyetlerini azaltmak, uygulanabilir yeni teknolojileri 
kullanmak amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önemli kaynak 
ayırmakta ve alanında sürdürülebilirliği hedeflemektedir. 

TÜMOSAN allocates significant resources to Research and 
Development activities in order to increase customer 

satisfaction, reduce production costs, and use applicable 
new technologies, and intended to sustainably development.

Genel Müdür
General Manager

HALİM TOSUN
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1922’den beri bir aile şirketi olarak tekstil sektöründe faaliyet 
gösteren Berteks Tekstil A.Ş olarak 1983 yılından günümüze 
Bursa’nın en büyük organize sanayi bölgesi Bursa Demirtaş 
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteriyoruz. Berteks 
Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Berteks Tekstil, 100 yıl-
lık bir tarihle, günümüzde 4. kuşak sahipleri 
ve bilgi birikimiyle alanının liderleri arasın-
dadır. Ev tekstilinde, çevre dostu, kaliteli, 
fonksiyonel ürünler sunan, sürekli gelişimi 
ve yenilikçiliği misyon edinen bir markayız. 
Ev tekstili üretimimizin yüzde 85’ini başta 
Avrupa, Avustralya ve Amerika olmak üzere 
beş kıtada 55’i aşkın ülkeye ihracat yapıyo-
ruz.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’nın yerinde Ar-Ge Merkezi başvuru ve de-
ğerlendirme sürecini başarı ile tamamladık 
ve Türkiye tekstil sektöründe faaliyet göste-
ren 19. Ar-Ge merkezi olmaya hak kazandık. 
Ar-Ge merkezinde yaptığımız çalışmalar ile 
teknik tekstile de yönelerek; elektromanye-
tik kalkanlama sağlayan kumaşlar, akustik 
kumaşlar, hastane ve hijyenik tekstiller, ışık 
ve ısı yalıtım sağlayan kumaşlar, termoteks, biyobozunur 
kumaşlar, alev almaz, güç tutuşur kumaşlar, antibakteri-
yel-antiviral tekstil ürünleri ve iç ortam hava kalitesini ar-
tıran VOC- Neutrilizer ürünümüzü ürün gamımıza ekledik. 

Sürdürülebilir üretimin her geçen gün daha da önem 
kazandığı sektörümüzde çevresel yüklerin en fazla olduğu 
proses adımlarında hammadde, su ve enerji optimizasyonu 
gerçekleştirerek yeni ürünler ve süreçler geliştirmekteyiz. 
Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrul-
tusunda çalışıyoruz. 

Ülkemizin başarılı bir geleceğe sahip olabilmesinin an-
cak tüm kurumların sosyal sorumluluk bilincinde olması 
gerekliliğin farkındalığıyla sosyal sorumluluk projelerimizi 
yürütmekteyiz.

Berteks Tekstil A.Ş has been operating in the textile sector 
as a family company since 1922. We have been operating in 
Bursa Demirtaş Organized Industrial Zone, the largest orga-
nized industrial zone of Bursa, since 1983. Berteks Tekstil, 
which is part of the Berteks Group of Companies, is among 

the leaders of its field with its 4th generation 
owners and knowledge, with a history of 100 
years. In home textiles, we are a brand that 
offers environmentally friendly, high quality, 
functional products and takes continuous de-
velopment and innovation as a mission. We 
export 85% of our home textile production to 
more than 55 countries in 5 continents, ma-
inly in Europe, Australia and America. 

We successfully completed the on-site 
R&D Center application and evaluation pro-
cess of the Ministry of Science, Industry and 
Technology, and we were entitled to be the 
19th R&D center operating in the Turkish tex-
tile industry. With the works we have done in 
the R&D center on technical textile; we have 
created fabrics that provide electromagnetic 
shielding, acoustic fabrics, hospital and hy-

gienic textiles, fabrics that provide light and heat insulation, 
thermotex, biodegradable fabrics, non-flammable and flame 
retardant fabrics, antibacterial-antiviral textile products and 
our VOC-Neutrilizer product that improves indoor air quality 
to our product range.

We develop new products and processes by optimizing 
raw materials, water and energy in process steps with the 
highest environmental burdens in our sector, where sustai-
nable production is gaining more importance day by day. We 
work in line with the United Nations sustainable develop-
ment goals. 

We carry out our social responsibility projects with the 
awareness of the necessity for our country to have a succes-
sful future.

BERTEKS

Sektör Bilgisi / Sector Information: Tekstil ve Hammaddeleri / Textile and Raw Materials
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: A. Berk NOYAN
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: O. Murat ERDEBİL
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   55 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  18.595.071,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   25.000.000,00 TL 
www.berteks.com

EKOLOJİK, İNOVATİF ÜRÜN VE SÜREÇLER 
İLE YARINLARI KURGULUYORUZ

WE BUILD THE FUTURE WITH ECOLOGICAL, 
INNOVATIVE PRODUCTS AND PROCESSES

Ar-Ge harcamamızı her yıl artırarak, Ar-Ge projelerimizi 
ticarileşmesini sağlayarak, yarattığımız katma değerle 
her yıl Bursa’nın sektörümüzdeki en fazla ihracat yapan 
firmaları arasında yer alıyoruz.

We are among the companies that export the most in 
our sector in Bursa with the added value we create by 

increasing our R&D expenditures and commercializing 
our R&D projects.

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

    A. BERK NOYAN
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Yüksel Tohum, 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından; 
Tohum Firmaları arasında “Ar-Ge Merkezi Belgesi” alan ilk firma ol-
muştur. Bugün itibariyle Ar-Ge Merkezi bünyesinde 1 doktora, 2 doktora 
öğrencisi, 6 yüksek lisans, 38 lisans, 7 tekniker ve diğer destek perso-
nellerle birlikte toplam 55 Ar-Ge personeli görev yapmaktadır. Ar-Ge 
Merkezi’nde 2021 yılında biri Tübitak projesi olmak 
üzere 17 proje başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 1 
üniversite-özel sektör işbirliği projesi olmak üzere 
toplam 41 proje devam etmektedir. 

Ar-Ge projeleri sonucunda Türkiye’de yılda 10 
ile 15 arasında yeni çeşit geliştirilerek üreticilerin 
hizmetine sunulmaktadır. Yurt dışı tescil çeşitlerle 
birlikte bu sayı yılda 50’yi geçmektedir. Ar-Ge çalış-
maları sonucunda ortaya çıkan veriler ulusal ve ulus-
lararası önemli dergilerde makale olarak yayınlan-
makta, bilimsel toplantılarda sunularak bilime katkı 
sağlanmaktadır.

Yüksel Tohum, yurt içi faaliyetlerinin yanı sıra 
önemli ölçüde tohum ihracatı da gerçekleştirmek-
tedir. Hollanda, İspanya, Polonya, Fas, Meksika, Şili, 
Brezilya, Pakistan ve Çin’de “Yüksel Seed” adıyla 
Yüksel Tohum Türkiye’ye bağlı firmalar kurulmuş-
tur. Tüm dünya genelinde 500 den fazla tescilli ticari 
çeşidi ile 78 ülkeye tohum ihracatı yapmaktadır.

Kuruluşumuz, günümüzde birçok ülkede Yüksel Tohum / Yüksel 
Seed adı ve markası ile bilinmektedir. Yurtdışındaki Türkiye adına ilk-
ler olan bu operasyonel tohumculuk faaliyetleri ile Türkiye’yi dünyada 
tohumcu ülkeler arasına sokmuştur. Yüksel Tohum, ülkemizin tohum 
konusundaki en önemli, stratejik bir tohum firması olma görevini üst-
lenmiştir. Yüksel Tohum markasıyla uluslararası tohum sektöründe 
global bir marka olma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Ar-Ge 
harcamalarını her geçen gün daha da artırarak, dünyadaki rakipleri ile 
daha da etkin rekabet etmeyi ve güçlü global bir tohum firması olmayı 
hedeflemektedir.

Yüksel Tohum, in 2017, by the Ministry of Industry and Technology; 
was the first company to receive the “R&D Center Certificate” among 
Seed Companies. As of today, a total of 55 R&D personnel, including 1 
doctorate, 2 doctoral students, 6 masters, 38 undergraduates, 7 technici-
ans, and other support personnel, are working in the R&D Center. At the 

R&D Center, 17 projects were successfully completed 
in 2021, one of which was the Tübitak project. A total 
of 41 projects, including 1 university-private sector 
cooperation project, are ongoing. In Turkey, 10 to 15 
new varieties are developed annually and offered to 
the producers. With the varieties registered abroad, 
this number exceeds 50 per year. The data obtained 
as a result of R&D studies are published as articles in 
important national and international journals, and 
contributions are made to science by presenting them 
at scientific meetings.

In addition to its domestic activities, Yüksel To-
hum also exports seeds to a significant extent. In 
the Netherlands, Spain, Poland, Morocco, Mexico, 
Chile, Brazil, Pakistan, and China, companies affili-
ated with Yüksel Tohum were established under the 
name “Yüksel Seed”. It exports seeds to 78 countries 
with more than 500 registered commercial varieties 

all over the world.
Today, our company is known in many countries with the name and 

brand of Yüksel Tohum / Yüksel Seed. These operational seed business 
studies, which are the first for Turkey abroad, it has made Turkey one 
of the seed producer countries in the world. Yüksel Tohum has under-
taken the task of being the most important and strategic seed company 
in our country. In addition, the Yüksel Tohum brand has covered sig-
nificant distances to become a global brand in the international seed 
industry. It aims to compete more effectively with its competitors in 
the world and to become a strong global seed company by increasing its 
R&D expenditures day by day.

YÜKSEL TOHUM

Sektör Bilgisi / Sector Information: Tarım ve tohum sektörü / Agriculture and seed sector
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Mehmet YÜKSEL
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Dr. Ercan ÖZKAYNAK
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   56 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  18.133.000,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   24.400.000,00 TL 
www.yukseltohum.com

TOHUM ISLAH SANATI TOHUMCU ÜLKE 
OLMANIN ANAHTARI AR-GE: YÜKSEL TOHUM

ART OF SEED BREEDING R&D: YUKSEL SEED, 
THE KEY TO BEING A SEED EXPORT COUNTRY

Ülkemizde tohum sektörünün lokomotif firmalarının başında 
gelen Yüksel Tohum; 1990 yılında yüzde yüz yerli sermaye ile 
kurulmuş Antalya merkezli bir tohum firmasıdır. Yüksel Tohum, 
tohumculukta A’dan Z’ye her aşamada Ar-Ge nitelikli çalışmalar 
yürütmektedir. Ar-Ge ve ıslah çalışmalarımız; domates, biber, 
hıyar, karpuz, marul, mısır, patates, muz, mavi yemiş, avokado 
ve mango gibi çok geniş bir yelpazede yapılmaktadır. 

Yüksel Tohum, which is one of the leading locomotive companies in 
the seed sector in our country; is an Antalya-based seed company 

that was established in 1990 with 100% domestic capital. Yuksel 
Seed carries out R&D studies at every stage in seed production 
from A to Z. Our R&D and improvement work; is made on a very 

large scale, such as tomato, pepper, cucumber, watermelon, 
lettuce, corn, potato, banana, blueberry, avocado, and mango. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

MEHMET YÜKSEL
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Gücümüzü bir kültür olarak görüp desteklediğimiz ve üç alana 
odaklandığımız inovasyondan alıyoruz. Yaptığımız her çalış-
manın sürdürülebilir, sağlıklı ve akıllı banyolara hizmet etme-
sini hedefliyoruz. Bu doğrultuda bağlantılı, temassız, hijyenik 
ve pratik ürünler geliştiriyoruz. Gerek üretir, tasarlar ve yöne-
tirken, gerekse kullanıcılar tarafından ürün-
lerimiz kullanılırken de kaynakları koruma 
sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Mavi geze-
genimizin geleceğini koruyarak, kendi faaliyet 
alanımızda Eczacıbaşı Topluluğu’nun öncülük 
ettiği çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın inşa-
sına destek oluyoruz.

Rekabette avantajlı olmak ve daha fazla kat-
ma değer yaratmak için, her yıl ciromuzun yak-
laşık yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. 2011’de 
kurduğumuz VitrA İnovasyon Merkezi, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge Merkezleri 
Performans Endeksi sonuçlarına göre, kuruldu-
ğu günden bugüne sektörünün ya da kategori-
sinin en iyisi seçiliyor. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri 
markalarının rekabet gücünü artıracak araş-
tırma ve geliştirme çalışmaları yürüttüğümüz 
Merkez’de, dünyadaki gelişmeleri ve kurum içi 
önerileri takip ederek inovatif fikirleri zenginleştiriyoruz.

VitrA İnovasyon Merkezi
VitrA İnovasyon Merkezi, banyo alanında yeni malzeme, 

süreç ve teknoloji araştıran, tasarlayan, geliştiren ve üreten bir 
merkezdir. İnovasyon odaklı kurum kültürünün gelişmesine 
olanak sağlayan bir iklim yaratır. İş birlikleriyle, müşteri ve 
paydaşlarına yeni ufuklar açılmasına, sektörün rekabet gücü-
nün artırılmasına katkıda bulunur. Açık iletişime ve deneyim 
paylaşımına olanak tanıyan, yaratıcılığı ve ortak aklı teşvik 
eden bir eğitim merkezi sunar. Genç yeteneklere inovasyon 
üretebilecekleri çalışma ortamı sağlar. Akademisyenlere sun-
duğu altyapıyla, teorik bilgilerin uygulamaya konulması için 
fırsat verir. 

We draw our strength from our culture of innovation which is firmly 
focused on these three areas. Every task that we undertake must have 
bathroom hygiene, sustainability and smart technology as its ultimate 
goal.  To deliver on these three areas, we are continually developing tou-
chless, hygienic and practical products. We strive to protect resources 

during the design and manufacture of our products 
and in how we design them to be used by our cus-
tomers. The Blue Life approach is to support the cre-
ation of a modern, high-quality and healthy way of 
life which is derived from the Eczacıbaşı Community 
ethos of protecting the future of our Blue Planet.

We allocate around 2 percent of our turnover to 
R&D annually, in order to maintain our competitive 
advantage and to add more value. Established in 2011, 
the VitrA Innovation Center has been consistently 
selected as the best in its sector and category since 
2013 according to the Ministry of Industry and Tech-
nology’s Performance Index. At the Center, we carry 
out research and development activities that contri-
bute to increasing the competitiveness of Eczacıbaşı 
Building Products brands, enriching innovative ideas 
by keeping up to speed with global improvements, as 
well as by implementing in-house recommendations.

The VitrA Innovation Center
The VitrA Innovation Center is a space for research, design, deve-

lopment and manufacture, using new materials, processes and tech-
nologies, in the field of bathroom. The Center fosters a climate that 
enhances the growth of our innovation-oriented corporate culture. It 
contributes to providing new horizons for customers and stakeholders 
in which they can collaborate, as well as to increasing the competitive-
ness of the sector as a whole. It offers an educational center that allows 
a free and open exchange of ideas and expertise, encouraging creativity 
and collective thinking. The Center gives young talents a working envi-
ronment in which they can innovate. Finally, it also presents academics 
with the opportunity to put theoretical knowledge into practice using 
the Center’s first-class infrastructure.

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Yapı Ürünleri / Building Products
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Özgen ÖZKAN (CEO)
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Boğaç ŞİMŞİR
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   68 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  15.614.642,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   20.000.000,00 TL 
www.vitra.com.tr / vitraglobal.com

VitrA’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR, 
SAĞLIKLI VE AKILLI BANYOLAR

SMART, SUSTAINABLE, AND HEALTHY 
BATHROOMS FROM VitrA 

Kurumsal stratejisinin temeline inovasyonda etkin rol 
oynamayı ve katma değerli üretime destek olmayı koyan 
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, VitrA İnovasyon Merkezi ile 
hayal edilen ürünlerin gerçeğe dönüştürülmesini sağlıyor. 

Turning imagination and conceptual design into reality at 
its VitrA Innovation Center, Eczacıbaşı Building Products 

has always positioned innovation and value-added 
production at the heart of its corporate strategy. 

Ar-Ge Direktörü
R&D Director

BOĞAÇ ŞİMŞİR
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ELİAR, 38 yıldır tümüyle yerli ve özgün Ar-Ge faaliyetleri ile 
Endüstriyel Otomasyon alanında ürün ve sistemler geliştiri-
yor. 2015 yılında ise ülkemizin 196’ncı Ar-Ge merkezi olma 
unvanını aldık. 

Geleceğin multi-disipliner ve çevik Ar-Ge çalışmaları ile 
şekilleneceğine inanıyoruz. Bu nedenle bün-
yemizde Donanım ve Akıllı Sensörler, Gömü-
lü, Masaüstü ve Mobil Yazılımlar, Mekatronik / 
Robotik Sistemler, Kontrol Mühendisliği, Ma-
kine Öğrenmesi ve Veri Bilimine dayalı çalış-
malar yapan ekipler var. Endüstri 4.0 rüzgârı 
ile çok hızlı değişen Endüstriyel Otomasyon 
alanı, artık tüm bu disiplinlere hakimiyeti ge-
rektiriyor.

Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürülebilir kıl-
mak ve sürekli iyileşmesini sağlamak ama-
cıyla, yurt dışı Ar-Ge ekosistemine yönelik ça-
lışmalar da sürdürüyoruz. Böylece hem yerli 
hem de yabancı üniversite ve Ar-Ge kuruluş-
ları ile ilişkilerimizi güçlendirip, Endüstriyel 
Otomasyon odaklı bir Uygulamalı Araştırma 
Merkezine dönüşme vizyonumuz var.

Geleceği kestirmenin her geçen gün daha 
da zorlaştığı bir ortamda, çevik olamayan yapıların yaşaması 
mümkün gözükmüyor. Çevik bir yapı ise, otonom yapıların 
etkin iş birliğini gerektiriyor. Biz bu amaçla 2021 yılında iş bi-
rimlerimizi otonom kılan, yaratıcılığı ve katılımcılığı destek-
leyen yeni bir iş modeline geçtik. Ar-Ge departmanlarımıza 
şirket hedefleri ile uyumlu faaliyetleri için kuluçka merke-
zinde yer almaktan, bir departmanı teknik ve mali olarak tü-
müyle otonom yürütmeye kadar geniş bir alan tanıyoruz. 

Bu model, yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri tasar-
layıp geliştiren otonom ekiplerin hızla olgunlaşmasını, maddi 
ve iş tatmini almalarını da sağlayacak.  Bu yaklaşımın vizyo-
numuz doğrultusunda faaliyetlerimizi güçlendireceğini, çe-
vikleştireceğini ve hedeflerimize daha hızlı varmamızı sağla-
yacağını düşünüyoruz.

ELİAR has been developing products and systems in the field 
of Industrial Automation for 38 years and deliver genuine va-
lue through inhouse R&D activities. In 2015, we are titled as 
the 196th R&D center of Turkey.

We believe the future will be shaped by agile and mul-
ti-disciplinary R&D organizations. We have 
teams working on Hardware and Smart Sen-
sors, Embedded, Desktop and Mobile Softwa-
re, Mechatronics / Robotic Systems, Control 
Engineering, Machine Learning and Data 
Science. The Industrial Automation field, 
transforming rapidly with the impact of In-
dustry 4.0, now requires domination over all 
these disciplines.

To keep our R&D studies sustainable and 
ensure continued improvement, we also 
consider to become a member of the R&D 
ecosystem abroad. Thus, we have a vision to 
strengthen our relations with both domestic 
and foreign universities and R&D organiza-
tions to become an Applied Research Center 
focused on Industrial Automation. 

Predicting the future is getting harder 
every day, hence it will be difficult for non-agile organiza-
tions to survive. An agile structure requires effective coope-
ration of autonomous units. For this purpose, we moved to 
a new business model in 2021 that promotes creativity and 
participation. 

We provide our R&D departments with a wide range of 
options, from taking part in the incubation center, to mana-
ge a department completely autonomously while remaining 
aligned with company strategy.

This model will also enable autonomous teams to design 
and develop state of the art products and services, mature 
quickly, while enabling both income and job satisfaction. We 
believe that this approach will strengthen and accelerate our 
R&D efforts and enable us to reach our goals faster.

ELİAR

Sektör Bilgisi / Sector Information: Endüstriyel Otomasyon / Industrial Automation
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Mehmet TAYGUN
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Mehmet TAYGUN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  55 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  14.978.991,24 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   21.000.000,00 TL 
www.eliar.com.tr

ÇEVİK OLAMAYAN YAPILARIN YAŞAMASI 
MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR

IT WILL BE DIFFICULT FOR NON-AGILE 
ORGANIZATIONS TO SURVIVE

Geleceğin multi-disipliner ve çevik Ar-Ge çalışmaları ile 
şekilleneceğine inanıyoruz. Endüstri 4.0 rüzgârı ile çok 
hızlı değişen Endüstriyel Otomasyon alanı, artık tüm bu 
disiplinlere hakimiyeti gerektiriyor. 

We believe the future will be shaped by multi-disciplinary 
R&D organizations. The Industrial Automation field, 

transforming rapidly with the impact of Industry 4.0, now 
requires domination over all these disciplines.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Chairman of the Board

MEHMET TAYGUN
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Kuruluşundan sonraki 6 yıl içerisinde pazardaki 31 marka 
arasında üçüncülüğe yerleşen Erkunt Traktör, iki modelle 
başladığı üretimine bugün 160’ı aşkın model ile devam eder-
ken, ihracat yaptığı ülkeler için de özel tasarımlar yapmak-
tadır. 

Ankara’da kurulan ve bugün yıllık traktör 
üretim kapasitesi 18 bin adet olan fabrikada, 
traktör üretiminin yanında traktörler için ön 
aks, hidrolik kaldırıcı ve kabin üretimi de 
gerçekleştirilmektedir. Her yıl cirosunun or-
talama yüzde 3’ünü Ar-Ge çalışmalarına ayı-
rarak ürettiği traktörlerin verimli, tasarruflu, 
üstün teknolojik özelliklerle donatılmış ve 
ağır şartlara dayanıklı olması için çalışan Er-
kunt Traktör, 2015 yılında Türkiye Cumhu-
riyeti Sanayi Bakanlığı tarafından da Ar-Ge 
Merkezi olarak kabul edilmiştir. 

2007 yılında ArmaTrac markası ile ürün-
lerini ihracata başlayan Erkunt Traktör, üre-
timinin yüzde 25’ini, toplamda 35 ülkeye ih-
raç etmektedir. 2017 yılında dünyanın önde 
gelen traktör üreticilerinden olan Mahind-
ra&Mahindra (M&M) Erkunt Traktör hissele-
rini devir aldı. İki güçlü firma Türkiye ve dünya pazarında 
birlikte faaliyet göstermeye başladı.  

2018 yılında sektörde bir ilki başararak, Türkiye’den yurt 
dışında üretilmek üzere lisans veren ilk traktör markası olan 
Erkunt’un lisansörü Sudan’da kurulu olup, Afrika’nın en bü-
yük üretim tesislerinden birisidir ve bu vesile ile 19 COMESA 
ülkesinin kapısı da Erkunt marka traktörlere açılmıştır. Ay-
rıca Erkunt, Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Tarım 
Makinelerinin seçilmiş bazı aktif varlıklarını satın almıştır. 

Bu varlıkların içinde Hisarlar markası, ürün fikri mülki-
yet hakları ve üretim varlıkları bulunmaktadır. Her zaman 
çiftçiyi dinleyerek, çiftçi memnuniyetini ön plana alan Er-
kunt, sektörde ISO 10001 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet 
Yönetimi Belgesi’ne sahip yegâne traktör markasıdır.

In the 6th year of its establishment, Erkunt Traktör became 
the third among 31 brands in the market. Erkunt Traktör, 
which started its production journey with two models and 
continued with more than 160 models, also produces special 
production products for the countries it exports to. 

The factory established in Ankara, which 
has the capacity to produce 18.000 tractors 
in a year, produces front axles, hydraulic lif-
ters and cabins for tractors, along with tractor 
production. The brand allocates more than 
3% of its turnover to R&D studies every year 
and in 2015, has been registered as an R&D 
center by the Republic of Turkey Ministry of 
Industry. 

Erkunt Traktör, which started exporting 
under the ArmaTrac brand in 2007, exports 
25% of its production to 35 countries in total. 
In 2017, Mahindra & Mahindra (M&M), one 
of the world’s leading tractor manufacturers, 
took over the share certificates of Erkunt 
Tractor. The two companies started to opera-
te together in the Turkish and world markets. 

In 2018, Erkunt Tractor became the first 
tractor brand to give a license for production abroad from 
Turkey. This establishment, which has the Erkunt license, is 
located in Sudan and is one of the largest production facilities 
in Africa. 

With this cooperation, the doors of 19 COMESA countries 
are opened to Erkunt brand tractors. In addition, Erkunt has 
purchased some selected active assets of the Agricultural 
Machinery of Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. These 
assets include the Hisarlar brand, the products’ intellectual 
property rights and production resources.  

Erkunt Traktör always listens to the farmer and puts far-
mer satisfaction at the forefront. The Erkunt is the only trac-
tor brand in the industry that has ISO 10001 Customer Satis-
faction and Complaint Management Certificate.

ERKUNT TRAKTÖR

Sektör Bilgisi / Sector Information: Otomotiv / Automotive
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Hemant SIKKA
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Mehmet TEMUÇİN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   57 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  14.467.205,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   9.500,000,00 TL 
www.erkunttraktor.com.tr 

AR-GE MERKEZİMİZ GÜCÜNÜ 
ÇİFTÇİLERDEN ALIYOR

OUR R&D CENTER GETS ITS POWER 
FROM FARMERS

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., 12 Eylül 2003 tarihinde yerli 
sermaye ile kurulmuştur ve Türkiye’nin ilk yerli tasarım 
traktörünü üretmektedir. Traktörlerin tamamının tasarımı 
Türk mühendisler tarafından yapılmaktadır.

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. was established on 
September 12, 2003, with domestic capital and it 

produces Turkey’s first domestically designed tractor. All 
of the tractors are designed by Turkish engineers.

CEO

TOLGA SAYLAN
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Polisan Kansai Boya Ar-Ge merkezinde bakanlık, sanayi ve üni-
versitelerle beraber çalışmalar yürüterek inovatif ürünlerimizle 
Türkiye’de ve dünyada öncü olmak vizyonuyla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Türkiye boya sektörüne yön verecek yeni ürün 
çalışmalarımız devam ediyor. Ciddi bir cihaz parkurumuz var. 
Sadece ürünlerin testiyle sınırlı kalmıyor, gelen 
hammaddeden çıkan ürüne kadar tüm aşama-
ları her şekilde kontrol ediyoruz. Bu çalışma-
larla birlikte en önemli özelliklerimizden biri 
üretimimizin tamamen endüstri 4.0 olması.  

Kullandığımız hammaddelerin üretim aşa-
masındaki atıklarına kadar her aşamayı izli-
yoruz. Yani bitmiş boyanın yaşam döngüsünü 
anlayabilmek için hammadddenin üretim aşa-
masından başlayıp boyanın son tüketiciye ula-
şana kadar atık, enerji tüketimi vb. gibi aşama-
ları kontrol ediyoruz. Bu testlerin çıkış noktası 
da Ar-Ge’de kullandığımız hammaddeler. Gün-
cel olarak 4 EDP belgemiz mevcut ve bu belge-
ler “Yeşil Bina” denilen leed sertifikalı binalar 
açısından oldukça önemli.

Boya sektöründe sürdürülebilirlik ve ihraca-
tın devamlılığı açısından Ar-Ge çalışmalarının 
kritik bir önemi var. Geçmişten bugüne bakıldığında solvent 
bazlı boyalar yerini su bazlı boyalara bırakıyor ama Türkiye’de 
hala solvent bazlı boyalar sanayide ve dekoratif grupta kullanılı-
yor. Biz, su bazlı ürünlerimizi geliştirerek solvent bazlı ürünlere 
ikamelerini üretiyoruz. Bu kapsamda; çevreye ve sağlığa duyarlı 
çalışmalar yapıyoruz. Son günlerdeki yeşil çevre konseptlerine 
ve Avrupa Birliği’ndeki süreçlere bakarsanız üç önemli odağımız 
var, sürdürülebilirlik, maliyet ve performans. Sürdürülebilirlik 
anlamında en düşük karbon ayak izine sahip hammaddelerinin 
bulunması ve bu hammaddelerle performansı yüksek boya ta-
sarımının yapılmasında Ar-Ge burada büyük bir önem taşıyor.

We continue to work with ministries, industry and universities 
in the Polisan Kansai Paint R&D center with the vision of being 
a pioneer in Turkey and in the world with our innovative produ-
cts. Our new product studies that will shape the paint industry 
in Turkey are proceeding apace. We have a very good Device 

Farm. Not only do we test products but we also 
check every stage of the process from the inco-
ming raw materials to the finished product. One 
of the leading features of our work is that our 
production is entirely Industry 4.0.                        

We monitor every stage of the raw materials 
we use right down to what is wasted in the pro-
duction phase. In other words, to understand 
the life cycle of finished paint, we check waste, 
energy consumption, and similar stages from 
the raw material production stage until the pa-
int reaches the consumer. The raw materials we 
use in R&D are the starting point for these tests. 
We currently have 4 EDP certificates and these 
certificates are very important for LEED-certi-
fied buildings, known as “Green Buildings.”

R&D studies are crucial for sustainability in 
the paint industry and for continuity of exports. 

The solvent-based paints of the past are being replaced today by 
water-based paints, but solvent-based paints are still being used 
in Turkey in the industrial and decorative groups. We are ma-
king replacements for solvent-based products by improving our 
water-based product range. To this end, we are conducting envi-
ronment- and people-friendly studies. If we look at the green en-
vironment concepts of today and the processes in the European 
Union, we can see three key areas of focus: sustainability, cost, 
and performance. When it comes to sustainability, R&D is very 
important if we are to find raw materials with the lowest carbon 
footprint and design high-performance paints using them.

POLİSAN

Sektör Bilgisi / Sector Information: Boya / Paint
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Mehmet HACIKAMİLOĞLU
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Ahmet Burhan ÖZDEMİR
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   57 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  14.430.538,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  20.299.618,00 TL 
www.polisan.com.tr

İNOVATİF ÜRÜNLER KADAR ALTERNATİF 
HAMMADDE ÇALIŞMALARINA DA ÖNEM 
VERİYORUZ

WE ATTACH EQUAL IMPORTANCE TO 
INNOVATIVE PRODUCTS AND 

ALTERNATIVE RAW MATERIAL STUDIES
Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli unsurlardan biri 
çevreye saygılı, inovatif, performansı yüksek, fark 
yaratan ürünler üretme odaklı Ar-Ge stratejimizdir. 2014 
yılında Türkiye’nin 159. Ar-Ge Merkezi Belgesi ve 
unvanını aldık.

One of the most important elements that distinguishes 
us from our competitors is our R&D strategy focused on 
producing innovative, high-performance, and distinctive 

products that respect the environment. In 2014, we 
received Turkey’s 159th R&D Center Certificate and title.

Ar-Ge Direktörü
R&D Director

AHMET BURHAN ÖZDEMİR
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Vakıf Katılım, ‘teknoloji ile büyüme’ vizyonu doğrultusun-
da yürüttüğü çalışmalar sayesinde 2017 senesinde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’ndan tescilli Ar-Ge Merkezi unvanına 
sahip bir finans kurumu oldu. Ar-Ge ve inovasyon strateji-
leriyle genel iş stratejilerine yön veren Vakıf Katılım, dijital 
süreç otomasyonu, veri analitiği, blockchain 
ve makine öğrenmesi gibi finans teknoloji-
leri alanında çalışmalar yapıyor, müşteri de-
neyimini sürekli iyileştiriyor. Ayrıca fikirlere 
destek olarak yeni girişimlerin kurulmasını 
teşvik ediyor.  

Vakıf Katılım Ar-Ge merkezi sadece Tür-
kiye’de değil yurt dışında da konumlandırı-
labilecek özgün ve yenilikçi faaliyetler yürü-
tüyor. AB Eureka ve Erasmus+ programlarında 
devam eden teşvikli Ar-Ge projeleri bulunan 
Vakıf Katılım, çok sayıda ülkeyle proje faali-
yetleri gerçekleştiriyor.

Dijital finans alanında yayın ve patent yaz-
ma konusuna da büyük önem veren Vakıf Ka-
tılım’ın bu kapsamda, 2021 yılı sonuna kadar 
ulusal ve uluslararası konferanslarda sunduğu 
22 akademik yayını önemli dergilerde yer bu-
lurken, Türk Patent ve Marka Kurumu’na şu ana kadar 6 pa-
tent başvurusu gerçekleştirdi.  

Vakıf Katılım 2021 yılında finansal teknoloji alanında giri-
şim fikri belli bir aşamada olan girişimcilerin fikirlerini haya-
ta geçirme fırsatı sağlamak amacıyla İstanbul Ticaret Üniver-
sitesi iş birliğinde “Girişim Hızlandırma Programı”nı ve yine 
finansal teknoloji alanında özgün fikir ve projelerin ortaya 
çıkmasını sağlamak amacıyla “Fikrefon Hackathon” progra-
mını hayata geçirdi.

Ayrıca Vakıf Katılım, 133 ülkede 120’den fazla finans sek-
töründen üyesi olan Efma’nın 2021 yılında Efma-Accenture 
Bankacılık İnovasyon Ödülleri (2021), Future Workforce ka-
tegorisinde “Blockchain Based Customer Intelligence Sharing 
– (Rizico)” isimli projesi ile 3’üncülük ödülüne layık görüldü.

Thanks to its studies performed in line with its “growth with te-
chnology” vision, Vakıf Katılım was registered by the Ministry 
of Industry and Technology as a financial institution holding 
the title of R&D Center in 2017.  Vakıf Katılım, which shapes its 
general business strategies with R&D and innovation strategies, 

performs studies in the field of finance techno-
logies such as digital process automation, data 
analytics, blockchain and machine learning and 
continuously improves the customer experien-
ce. Furthermore, it promotes the establishment 
of new initiatives by supporting new ideas.  

Vakıf Katılım R&D Center carries out original 
and innovative activities which can be positio-
ned not only in Turkey but also abroad. Having 
on-going incentive R&D projects in EU Eureka 
and Erasmus+ programs, Vakıf Katılım carries 
out project studies with many countries.
Vakıf Katılım attaches great importance to the 
publications and patent writing in the field of 
digital finance. In this context, its 22 academic 
publications, which were presented in national 
and international conferences until the end of 
2021, have been published in important journals 

and Vakıf Katılım has made 6 applications for patent to Turkish 
Patent and Trademark Office until now.  
Vakıf Katılım has initiated the “Initiative Acceleration Program” 
in cooperation with Istanbul Commerce University with the ob-
jective to give an opportunity for the entrepreneurs who have 
an entrepreneurship idea in the field of financial technology to 
bring their ideas to life and further initiated the “Fikrefon Ha-
ckathon” program with the objective to discover original ideas 
and projects in the field of financial technology.
Furthermore, Vakıf Katılım was granted the third prize with its 
“Blockchain Based Customer Intelligence Sharing – (Rizico)” 
project in Future Workforce Category at EFMA-Accenture Ban-
king Innovation Awards organized by EFMA which has more 
than 120 financial groups in 133 countries.

VAKIF KATILIM

Sektör Bilgisi / Sector Information: Bankacılık ve Finans / Banking and Finance
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Öztürk ORAN
BT Strateji ve Yönetişim Müdürü / IT Strategy and Governance Manager: Mustafa Burak COŞKUN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   45 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  12.165.900,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   15,000.000,00 TL 
www.vakifkatilim.com.tr

VAKIF KATILIM’DAN DİJİTAL FİNANS 
ALANINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR 

SIGNIFICANT STUDIES FROM VAKIF 
KATILIM IN THE FIELD OF DIGITAL FINANCE 

Vakıf Katılım dijital dünyanın sunduğu olanakları 
sistemlerine hızla entegre ederek, hem müşterilerinin 
hayatlarını kolaylaştırıyor hem de kurum içi verimliliğini 
üst noktalara taşıyor.  

Vakıf Katılım rapidly integrates the opportunities offered 
by the digital world into its systems and both facilitates 

the lives of its customers and increases its in-company 
productivity as well.  

BT Strateji ve Yönetişim Müdürü
IT Strategy and Governance 

Manager

MUSTAFA BURAK COŞKUN
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1984’te Tükek Ailesi tarafından İstanbul’da kurulan ve üretimine 
450 metrekarelik bir atölyede duvar kağıdı üreticiliği ile başlayan 
Flokser, bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin her yıl açıkladığı 
Türkiye’nin İlk 1000 ihracatçısı arasında yer alıyor. 2006 yılında 
suni deri poliüretan üretimiyle faaliyete geçen Flokser Kimya in-
şaat, terlik ve taban, mobilya, otomotiv, yapıştırıcı, 
beyaz eşya, izolasyon sektörlerinin ihtiyacını kar-
şılarken aynı zamanda 50’den fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor.

Evdeki buzdolaplarında, binanın çatı ve cep-
helerinde; ısı yalıtımına ihtiyaç duyulan her yer-
de sert köpük kullanılıyor. Sert köpük ihtiyacına 
cevap vermenin yanı sıra terlikler ve ayakkabı 
tabanlarında kullanılan poliüretan sistemlerini de 
pazara sunuyor.  Flokser Kimya sünger sistemler 
grubunda, ofis ve otomotiv olmak üzere iki ana 
hizmet kolunda faaliyet gösteriyor. Araba koltuk-
larının içinde bulunan süngerlerde; direksiyon, 
vites topuzu, darbe emici aksamlarda; motor üze-
rindeki ses yalıtım kapaklarında; ofis koltukların-
da poliüretan ihtiyacını karşılıyor. Case grubunda 
ise yer-zemin kaplamaları, park alanlarındaki 
yumuşak zeminlerde küçük kauçukları birbirine 
bağlayan poliüretan ihtiyacını da karşılıyor.

Poliüretan sektöründeki ilk devlet destekli Ar-Ge merkezine sa-
hip Flokser Kimya, sert köpükte ve sünger sistemlerde kullanılan 
hammaddelerin yanmazlık özelliklerini artırıyor. Pazarı giderek 
büyüyen ve ithal edilen EVA’ya muadil bir poliüretan üretmeyi ba-
şaran Flokser Kimya, dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bu-
lunuyor. EVA’ya muadil bu ürünlerin iş güvenliği ayakkabılarında 
kullanılması hedefleniyor. 

Flokser Kimya uzman Ar-Ge ekibiyle savunma sanayisindeki 
çalışmalarıyla sektörde fark yaratıyor. Geliştirdiği polimer sistem-
lerle yapıları olası bir saldırı ve afet durumuna karşı daha dayanıklı 
hale getiriyor. Yapının üzerine sprey olarak uygulanabilen bu po-
limerler, sandviç bir yapıda plastik ve metallerle bir araya gelerek, 
hafif ama dayanıklı kompozit zırh sistemleri de oluşturabiliyor.

Flokser, which was founded in Istanbul in 1984 by the Tükek family 
as a wallpaper producer in a 450-square-meter workshop, is now one 
of Turkey’s Top 1000 exporters, as declared by the Turkish Exporters 
Assembly every year. Flokser Chemical, which started its operations in 

2006 with the production of artificial leather and pol-
yurethane, meets the needs of the construction, slip-
pers and soles, furniture, automotive, adhesive, white 
goods, and insulation sectors, while also exporting to 
more than 50 countries.

Rigid foam is used in refrigerators at home, on ro-
ofs and facades of buildings, and wherever thermal 
insulation is needed. In addition to responding to the 
need for rigid foam, it also offers polyurethane sys-
tems used in slippers and shoe soles to the market. 

Flokser Chemical operates in the flexible foam 
systems group in two main service branches, office 
and automotive. It fulfills the demand for polyuret-
hane in automobile seatfoams, steering wheels, gear 
knobs, shock absorption parts, engine sound insu-
lation covers, and office seats. In the Case group, 
ground-floor coverings also meet the need for polyu-
rethane, which binds small rubbers together on soft 

floors in parking areas.
The non-flammability features of the raw materials used in rigid and 

flexible foam systems are improved by Flokser Chemical, which has the 
first state-supported R&D facility in the polyurethane sector. Flokser 
Chemical, which has succeeded in producing a product equivalent to 
EVA, which is imported and whose market is growing, contributes to 
reducing foreign dependency. These EVA-equivalent products are in-
tended for use in work safety footwear. 

Flokser Chemical makes a difference in the sector with its expert 
R&D team and its work in the defense industry. With the polymer sys-
tems developed, the structures are made to be more resistant to possible 
attacks and disasters. These polymers, which can be applied to the stru-
cture as a spray, interact with plastics and metals in a sandwich structu-
re to create a light yet robust composite armor system.

FLOKSER KİMYA

Sektör Bilgisi / Sector Information: Kimya (Poliüretan) / Chemical (Polyurethane)
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Yasin TÜKEK
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Dr. Serpil YILMAZTÜRK GÜNEY
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   37 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  11.436.034,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  11.701.483,00 TL 
www.flokserkimya.com.tr

FLOKSER KİMYA AR-GE’DEKİ GÜCÜYLE
SEKTÖRDE FARK YARATIYOR

FLOKSER CHEMICAL MAKES A DIFFERENCE IN 
THE INDUSTRY WITH ITS STRENGTH IN R&D

Sahip olduğu teknolojiler ve güçlü Ar-Ge’siyle kimya sektörüne 
katma değeri yüksek ürünler sunan Flokser Kimya, Ar-Ge’den 
aldığı güçle, kimya sektörüne artı özelliklere sahip, katma 
değerli ürünler kazandırırken insan hayatına konfor sağlıyor.

Flokser Chemical, which provides comfort to human life while 
bringing value-added products with additional features to the 
chemical business with the strength it derives through R&D, 

provides comfort to human life while offering value-added 
products with plus features to the chemical industry.

Genel Müdür
General Manager

EKİN TÜKEK 
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Arven İlaç yüksek teknoloji gerektiren ürünleri geliştirme 
ve üretmeyi amaçlamaktadır. Özünü bilgiye ve yerli istih-
dama dayandıran ve bu konuda her türlü yatırımı yapan 
Toksöz Grup; 2007 yılından itibaren farklı bilim dallarını bir 
araya getirerek lisans, yüksek lisans ve doktoralı personel-
lerden oluşan araştırma ekiplerini kurmaya 
başlamıştır. Kurulan bu ekipler, biyotekno-
loji alanında hücreden başlayarak bitmiş 
ürüne kadar gerekli tüm proses ve analitik 
metotları geliştirerek ilk yerli biyobenzeri, 
inhalasyon alanında ise kuru toz formülas-
yonu ve medikal cihazı geliştirerek ilk yerli 
inhale kuru toz ilacını üretmeyi başarmıştır. 
Yüksek teknoloji ürünlerine yö nelik yeni ya-
tırımların olumlu ara çıktıları, Arven’in 2013 
yılında kurulması ile sonuçlanmıştır. 

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer 
alan üretim tesisimiz, Ağustos 2017’de TİT-
CK’dan GMP belgesi alarak, 25 bin metrekare 
kapalı alana sahip fabrikasında üretime baş-
lamıştır. İçerisinde birbirinde bağımsız Bi-
yoteknoloji Üretim, Steril Üretim ve Inhaler 
Üretim alanları mevcuttur.

Ar-Ge merkezimizde ise inhalasyon ürünlerine özgü for-
mülasyon ve analitik çalışmaları yapılmaktadır. Biyotekno-
lojik ilaç geliştirme projeleri ise; temel olarak proses geliştir-
me ve analitik metot geliştirme adımlarından oluşmaktadır. 
Pilot üre tim çalışmaları için ise Arven fabrika alt yapısı 
kullanıl maktadır.

Aynı bakış açısı ve yaklaşımı ile Arven, 2021 yılında ça-
lışma alanlarını genişleterek diğer konvansiyonel ilaç geliş-
tirme süreçlerini yürütebilmek için Ar-Ge bünyesinde yeni 
bir ekip kurmuştur. Yeni kurulan bu ekibin amacı; yenilikçi/
değer katılmış eşdeğer ilaçların geliştirilmesi, ilaç yeniden 
konumlandırma çalışmaları, TİTCK/EMEA/FDA’de ilk eşde-
ğer ilaç olarak ruhsat alabilecek eşdeğer ilaçların geliştiril-
mesidir. 

Arven aims to develop and produce products that require 
high technology. Since 2007, Toksoz Group, which bases its 
essence on knowledge and domestic employment and ma-
kes different kinds of investments in this regard, has star-
ted to establish research teams consisting of undergraduate, 

graduate and doctoral personnel by bringing 
together different branches of science. These 
established teams succeeded in producing 
the first domestic biosimilar by developing all 
the necessary process and analytical metho-
ds from the cell to the finished product in the 
field of biotechnology, and the first domestic 
inhaled dry powder drug by developing the 
dry powder formulation and medical device 
in the field of inhalation. The positive outputs 
of new investments in high-tech products re-
sulted in the establishment of Arven in 2013.

Our production facility, located in Kırk-
lareli Industrial Zone, received GMP certifi-
cate from TİTCK in August 2017 and started 
production in its factory with a closed area of   
25,000 m2. It has independent Biotechnology 
Production, Sterile Fill & Finish and Inhaler 

Production areas. 
In our R&D center, formulation and analytical studies spe-

cific to inhalation products are carried out. Biotechnological 
drug development projects basically consist of process and 
analytical method development steps. Arven factory infrast-
ructure is used for pilot production studies.

With the same perspective and approach, Arven has ex-
panded its working areas in 2021 with a new team establis-
hed within the R&D body to carry out development of ot-
her conventional drug projects. The purpose of this newly 
established team; development of innovative / value-added 
generic drugs, drug repositioning studies, development of 
generic drugs that can be licensed as the first generic drug in 
TITCK/EMEA/FDA. 

ARVEN İLAÇ

Sektör Bilgisi / Sector Information: İlaç / Medicine
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Zafer TOKSÖZ
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Emine YILMAZ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   44 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  10.827.356,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  16.530.925,00 TL 
www.arvenilac.com.tr

GELECEK İÇİN TEKNOLOJİ TASARLIYORUZ VE 
İNSAN SAĞLIĞI İÇİN GELECEK SUNUYORUZ

WE DESIGN TECHNOLOGY FOR THE FUTURE AND 
WE PROVIDE FUTURE FOR HUMAN HEALTH

Uzmanlaşmış kadrosuyla yüksek teknoloji gerektiren 
ürünleri geliştirmeyi, üretmeyi ve insan sağlığına 
ulaştırmayı hedefleyen bir firmayız. 

We are a company that aims to develop, produce and 
deliver high technology products to human health with its 

specialized staff.

Ar-Ge Direktörü
R&D Director

EMİNE YILMAZ
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2021 yılı, mobilya sektörü açısından e-ticaret anlamında bü-
yüme yılı oldu. Ar-Ge alanında yaptığımız çalışmalarla biz 
de e-ticarette hızlı bir büyüme yakaladık. Doğtaş ve Kelebek 
markalarımızda pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz 
uygulamalarımızı da web sitemize taşıyarak, marka internet 
siteleri veya direkt Whatsapp üzerinden de 
online satış hizmeti vermeye başladık. 2022 
yılında Ar-Ge için Mobilya Grubu olarak cid-
di bir bütçe ayırdık. Yeni yatırımlarla birlikte 
2022 yılı e-ticaretin toplam satış içerisinde 
payının önceki yıllara göre daha da artaca-
ğını öngörüyoruz. İnovatif çalışmalar, gü-
nümüz gerçeğinde nefes almadan üzerinde 
durulması gereken bir konu. Bunun için var 
gücümüzle çalışıyoruz.

Geçtiğimiz yıl, Doğtaş ve Kelebek marka-
larımızda hibrit teknoloji kullanmaya başla-
dık. Doğtaş’ın 2024 yılına kadar portföyünün 
yüzde 40’ını, yüzde 100 geri dönüşümlü ku-
maş kullanımıyla hayata geçirmeyi hedefle-
dik. Bu yaklaşımı üretim süreçlerinin yanı 
sıra hammadde seçiminde de uyguluyoruz. 
Bu doğrultudaki ilk girişimimiz, Doğtaş’ın 
2021 yılı sonuna doğru mağazalarda satışa çıkan koltuk ta-
sarımı oldu. Bu köşe takımının döşemeleri yüzde 100 pet şi-
şelerin geri dönüşümünden elde edilen kumaş kullanımıyla 
üretildi. Koltukların ayak ve aksesuar kısımlarında kulla-
nılan ahşap kısımları ise mobilya üretimi adına yetiştirilen 
ormanlardan elde edilen ağaçlardan yaratılıyor.  Lova Yatak 
markamız da Wellness Rest ürünüyle, Seaqual organizasyo-
nu iş birliğinde, okyanuslardan toplanan atık ve plastikler-
den üretilen sürdürülebilir nitelikte bir kumaşın kullanıldığı 
yatak üretti. Lova Yatak olarak, 48 saatte mağaza siparişle-
rimizi teslim ediyoruz. Ayrıca tüketicimize memnun kal-
madığı taktirde 120 gün içinde değişim imkanı sağlıyoruz. E 
ticaret markamız Ruum Store için de yatırımlarımız devam 
ediyor. 

2021 has been a year of growth in e-commerce for the fur-
niture industry. We have achieved a rapid growth in e-com-
merce with our activities in the field of R&D. Throughout the 
pandemic, we transferred our practices regarding our Doğ-
taş and Kelebek brands to our website, and we started offe-

ring online sales services on brand websites 
or directly via WhatsApp. 

As a Furniture Group, we allocated a signi-
ficant budget for R&D in 2022. Thanks to the 
new investments, we foresee that the share 
of e-commerce in total sales in 2022 will inc-
rease even more compared to previous years. 
Innovation must be a continuous focal area 
in the face of current conditions. We are wor-
king hard for this.

Last year, we started using hybrid tech-
nology in our Doğtaş and Kelebek brands. 
We aimed to achieve 40% of Doğtaş’s port-
folio by using 100% recycled fabric by 2024. 
We apply this approach in the selection of 
raw materials as well as in manufacturing 
processes. Our first attempt in this area was 
Doğtaş’s armchair design, which went on 

sale in stores at the end of 2021. The upholstery of this corner 
set was produced using the fabric obtained from 100% re-
cycled plastic bottles. The wooden parts used in the legs and 
accessories of armchairs are created using the trees obtained 
from the forests grown for furniture production.  

With its Wellness Rest product, our Lova Sleep brand pro-
duced a mattress using a sustainable fabric produced using 
the waste and plastics collected from the oceans, in coope-
ration with the Seaqual organization. 

As Lova Sleep, we deliver our store orders within 48 
hours. And if our consumer is not satisfied, we provide the 
opportunity to replace these products within 120 days. Our 
investments are in place for our e-commerce brand Ruum 
Store. 

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU

Sektör Bilgisi / Sector Information: Mobilya / Furniture
CEO: İsmail DOĞAN
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: İbrahim ŞAHİN (Doğtaş ve Lova Yatak) / Kadir YÜKSEK (Kelebek Mobilya - Kelebek Mutfak-Banyo)
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  63 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  10.569.729,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   18.626.738,00 TL 
www.doganlarmobilyagrubu.com

DİJİTAL YÖNTEMLER İLE BÜYÜYORUZ WE GROW WITH DIGITAL METHODS
Doğanlar Holding şirketlerinden Doğanlar Mobilya Grubu 
olarak bünyemizde; Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, 
Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarını 
barındırıyoruz. Grup olarak, kurulduğumuz günden 
bugüne, mobilya sektöründe dünyada önemli markalar 
arasında yer almayı hedefledik. 

As one of Doğanlar Holding companies, Doğanlar 
Furniture Group encompasses the brands Doğtaş, 

Kelebek, Lova Sleep, Kelebek Mutfak Banyo (Kelebek 
Kitchen-Bathroom) and Ruum Store. As a group, we 
have aimed to be among the important brands in the 

furniture industry since the day we were founded. 

CEO

İSMAİL DOĞAN



207

Yapı kimyasallarının her dalında üretim yapan ve 1990 yı-
lında yapı sektörünün ilk Ar-Ge birimine sahip olan Kalekim; 
üretim teknolojisine ve Ar-Ge faaliyetlerine yaptığı önem-
li yatırımlar, yarım asra yaklaşan bilgi ve tecrübesi ile ürün 
yelpazesini sürekli genişletiyor. Şirket, Türkiye’de ilk olabi-
lecek ürünlerin geliştirilmesini de Kalekim 
Ar-Ge’nin önemli bir stratejisi olarak görmek-
tedir.

2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescil-
lenen Kalekim Ar-Ge bölümümüz, sektörünün 
en donanımlı Ar-Ge laboratuvarlarından birine 
sahip olup, alanında uzman kişilerden oluşan 
ekibi ve sahip olduğu 21 milyon TL’nin üzerin-
de teknik ekipman ve altyapısı ile Avrupa stan-
dartlarında faaliyet gösteren bir merkezdir.

2021 yılında 9.887.335 milyon TL değerin-
de Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik. Ar-Ge’de 
yürütülen ürün optimizasyon çalışmaları 
kapsamında yine 2021 yılında 2,6 milyon TL 
tasarruf sağladık. Sektörel platformlarda su-
numlar yapıyor, bilimsel yayın kaynağı olabi-
lecek temel araştırma çalışmaları yürütüyor, 
patentlenebilirlik üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. 
Üniversiteler ve tedarikçilerimizle yürüttüğümüz iş birlikleri 
ile değer yaratmaya çalışıyoruz. Geri dönüşüm çalışmaları ve 
atık malzeme kullanımı, CO2 emisyonu düşürme çalışmaları, 
biyo tabanlı hammadde kullanımı ve inovatif çözümlere yö-
nelik projelere odaklanarak müşterilerimize en iyi çözümleri 
sunuyor, grubumuzun başlattığı “İyi Bak Dünyana” hareketi-
ne destek oluyoruz.

2021 yılında Ar-Ge merkezimizde dört adet çatı proje ta-
mamlanmış ve bu çalışmalar kapsamında toplam 67 adet ürüne 
ait çalışma başarıyla tamamlanarak reçeteleri açılmıştır. 2022 
yılında ise 19 adet çatı proje üzerinde çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Kimya odağımızı derinleştirerek, 2022 ve sonrasında 
daha geniş bir bilgi birikimiyle yola devam etmeyi hedefliyoruz. 

Kalekim makes products in every branch of construction 
chemicals and in 1990 it became the first company in the 
construction industry to own an R&D unit. It is continual-
ly expanding its product range with the key investments it 
makes in production technology and R&D and close to half 

a century of knowledge and experience. The 
company also regards developing products 
that could debut in Turkey as a key strategy 
of Kalekim R&D.

Kalekim’s R&D department was registered 
as an R&D Center by the Ministry of Science, 
Industry, and Technology in 2017. Possessing 
one of the best-equipped R&D laboratories 
in the industry and a team of experts in the-
ir respective fields plus technical equipment 
and infrastructure worth 21 million Turkish 
lira, it operates in European standards.

We spent TL 9.887.335 million on R&D in 
2021. With the product optimization studies 
carried out in R&D, we saved 2.6 million TL 
in 2021. We are delivering presentations on 
various industrial platforms, conducting fun-
damental researches that could be a referen-

ce for scientific articles, and intensifying our studies on pa-
tentability. We are working to create value by collaborating 
with universities and our suppliers. By focusing on recycling 
work and waste usage, work on reducing CO2 emissions, use 
of bio-based raw materials, and projects aimed at innovative 
solutions, we are working to offer the best solutions to our 
customers by supporting the “Take Care of Your World” pro-
ject, which Kale Group started.

The R&D center completed four collective projects in 2021 
as a result of which studies on 67 products were successfully 
completed making them ready for production. We are still 
working on 19 collective projects in 2022. We aim to stay on 
track in 2022 and beyond with even greater knowledge by 
deepening our focus on chemistry. 

KALEKİM

Sektör Bilgisi / Sector Information: Yapı Kimyasalları ve Boya / Construction Chemicals and Paint
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Zeynep Bodur OKYAY
Genel Müdür / General Manager: Timur KARAOĞLU
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Ece Ünlü PINAR
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   26 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  9.887.335,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   15.500.000,00 TL 
www.kalekim.com.tr

YAPI KİMYASALLARININ ÖNCÜSÜ 
KALEKİM’İN GÜCÜ: AR-GE YATIRIMLARI

THE POWER OF KALEKİM, THE LEADER IN 
CONSTRUCTION CHEMICALS: R&D INVESTMENTS

Yapı kimyasallarının her dalında üretim yaparak, üretim 
teknolojisi ve önemli Ar-Ge yatırımları ile ürün 
yelpazemizi geliştirip, ülkemizin Ar-Ge merkezine sahip 
şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz.

We are proud to be one of our country’s companies with 
an R&D center, making products in every branch of 

construction chemicals and expanding our product range 
through production technology and R&D investments.

Ar-Ge Müdürü
R&D Manager

ECE ÜNLÜ PINAR
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Dünyanın en büyük mürekkep üreticilerinden biri olan Japonya mer-
kezli Toyo Ink Group’un global ağının bir parçası olarak Türkiye’de fa-
aliyet gösteriyoruz. Manisa’da bulunan fabrikamızda, ambalaj ve basım 
sektörlerinin ihtiyaçlarına en iyi çözümü sunacak ürünlerin Ar-Ge ve 
üretimini aynı çatı altında gerçekleştiriyoruz. “Toplam Ambalaj Çözü-
mü’’ olarak tanımladığımız ürünlerimizle pazarın ve 
iş ortaklarımızın bugünkü ihtiyaçlarının tamamına 
hizmet edebilir durumdayız. Toyo Ink Türkiye olarak 
hem üretim kapasitesinin ve ihracatının artırılma-
sı hem de daha önce sadece satışını yaptığımız ithal 
ürünlerin ülkemizde üretilmesi amacıyla üç sene önce 
MOSB’de 62 bin 500 metrekarelik bir arazinin satın alı-
mını gerçekleştirdik. Son teknolojilere uygun şekilde 
kurmayı planladığımız ve titizlikle devam eden yeni 
fabrikamızın inşaatına başladık. Yeni nesil test baskı 
cihazlarının da yer alacağı Ar-Ge Merkezimiz, var olan 
Ar-Ge Merkezimizin de yaklaşık dört katı büyüklüğün-
de olacak. Bu yatırımlar ile amacımız Ür-Ge ve Ar-Ge 
faaliyetlerinde hizmet kalitemizi en üst seviyeye getir-
mek ve iş ortaklarımıza daha iyi çözümler sunabilmek. 
Ar-Ge Merkezimizde döngüsel ekonomiye katkıda bu-
lunacak, geri dönüştürülebilir kaynaklardan elde edi-
len hammadeleri kullanmaya, su ve bitkisel yağ bazlı 
ürünler geliştirmeye, insan sağlığı ve çevre ile uyumlu ürünler üretmeye 
özen gösteriyoruz. Gıda ambalaj regülasyonlarına uygun şekilde gelişti-
rilen mürekkebimizi geçtiğimiz aylarda pazara sunduk. Ülkemizde bu 
tarz ürünlerin temini ithalat yoluyla yapılmakta olup Türkiye’de ilk defa 
tasarımı ve üretimi şirketimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda 
ülkemizin ithalat girdilerinin azaltılmasına ve ihracatımızın artmasına 
destek olacağına inanıyoruz. Aynı zamanda UN Global Compact imzacı-
sı olarak ürün gruplarımız dahil her alanda sürdürülebilirliğin uygulan-
ması gerektiğini düşünüyor, çalışmalarımızı bu bakış açıyla yönetiyoruz.

We operate in Turkey as part of the global network of Toyo Ink Group, 
one of the largest ink manufacturers in the world, based in Japan. In our 
factory in Manisa, we carry out R&D and production of products that 
will provide the best solution to the needs of the packaging and printing 
sectors under the same roof. With our products defined as a “Total Pa-

ckaging Solution”, we can serve all the needs of the 
market and our business partners today. As Toyo Ink 
Turkey, we purchased land of 62,500 m2 in MOSB 
three years ago to increase production capacity and 
exports and to produce only the imported products 
we previously sold in our country. We have started 
the construction of our new factory, which we plan 
to establish with the latest technologies and conti-
nues meticulously. Our R&D Center, which will inc-
lude new generation test printing devices, will be 
approximately four times our existing R&D centre’s 
size. With these investments, we aim to maximize 
our service quality in P&D and R&D activities and to 
offer better solutions to our business partners.

In our R&D Center, we use raw materials obta-
ined from recyclable sources, develop water and 
vegetable oil-based products, and produce products 
compatible with human health and the environ-

ment, contributing to the circular economy. We have provided our ink, 
which has been developed by food packaging regulations, to the market 
in recent months. In our country, the supply of such products is made 
through imports. It was designed and produced for the first time in Tur-
key by our company. In this context, we believe that our country will 
support the reduction of imports and increase our exports. At the same 
time, as the UN Global Compact signatory, we think that sustainability 
should be implemented in all areas, including our product groups, and 
we manage our business from this perspective.

TOYO INK TÜRKİYE

Sektör Bilgisi / Sector Information: Kimyevi Maddeler ve Mamulleri / Chemical Substances and Products
Toyo Ink Türkiye Başkanı / Toyo Ink Turkey Chairman: Takashi YAMAUCHI
Toyo Ink Türkiye CEO / Toyo Ink Turkey CEO: Yakup BENLİ
Metal Ambalaj Sistemleri Ar-Ge ve Teknik Destek Müdürü / 
Metal Packaging Systems R&D and Technical Support Manager: Arzu Erdem ŞİMŞEK
Ofset Mürekkepler Ar-Ge ve Teknik Destek Müdürü / Offset Inks R&D and Technical Support Manager: Rukiye Güler KİTER
Likit Mürekkepler Ar-Ge ve Teknik Destek Müdürü / Liquid Inks R&D and Technical Support Manager: Yuichi SATO
Yeni Ürünler Ar-Ge Müdürü / New Products R&D Manager: Sara Bilge ÖZCAN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   23 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  8.673.389,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  13.774.393,00 TL 
www.toyoink.com.tr

AR-GE MERKEZİMİZDE DÖNGÜSEL 
EKONOMİYE  KATKI SAĞLIYORUZ

WE CONTRIBUTE TO THE CIRCULAR 
ECONOMY IN OUR R&D CENTER

Toyo Ink Türkiye olarak uzun dönemli stratejimizde “For A 
Vibrant World” mottosunu benimsiyor; Ar-Ge Merkezimizde 
yaşamın her alanında insan ve çevre sağlığını odağımıza 
alarak inovatif teknolojilerle öne çıkmayı hedefliyoruz.

As Toyo Ink Turkey, we adopt the motto “For A Vibrant 
World” in our long-term strategy; in our R&D Center, we 

aim to stand out with innovative technologies by focusing 
on human and environmental health in all areas of life.

Toyo Ink Türkiye CEO
Toyo Ink Turkey CEO

YAKUP BENLİ
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DTÖ verilerine göre, hali hazırda eşyanın sınır ötesi hareket 
edebilmesi için işlem başına ortalama 36 belge kullanılmakta 
ve bunların ortalama 250 kopyası üretilmektedir. Bu belgelerin 
bugüne değin yapılan tüm girişimlere rağmen yalnızca yüzde 1’i 
dijitalleştirilebilmiş durumdadır. İngiliz Milletler Topluluğu için 
yapılan bir çalışmada topluluk arasında yapılan 
ticaret işlemlerinin dijitalleştirilmesi sonucun-
da 2026 yılı itibarı ile 1,2 trilyon dolarlık bir fay-
da elde edileceği öngörülmektedir.

Mevcut ekosistemde entegrasyon dikey ek-
sende gerçekleşmekte ve ilgili tüm tarafları bir 
araya getirebilecek sistematik bir yatay enteg-
rasyon çözümü bulunmamaktadır. 

Bu durum, son kullanıcı için ürün izlenebi-
lirliğini sınırlamakta ve ticaret yapanlar, hizmet 
sağlayıcıları ve kamunun verimsiz bir iş görme 
süreci içerisinde çalışmasına yol açmaktadır. 
Bekleme süreleri karbon emisyon değerlerinin 
artmasına, belgelerin çoğaltılması da devasa 
miktarlarda kâğıt kullanımı ile bunların ha-
zırlanabilmesi için iş gücü ve enerji sarfiyatına 
neden olmaktadır.

ATEZ, 2017 yılından bu yana yukarıda bir 
kısmına değinilen sorun alanlarına yatay entegrasyon anlayı-
şı ile uçtan uca ve olabildiğince otonom bir çözüm geliştirmek 
üzere çalışmaktadır. 

2019’dan beri Ar-Ge merkezi olan şirketimiz, üniversite, tek-
nik kurum, kamu ve özel sektör aktörleri ile çalışarak, yapmış 
olduğu teknoloji transferi ile eşyanın sınır ötesi hareketini ilgi-
lendiren tüm süreçleri önce dijitalleştirip sonrasında blokzincir 
üzerine taşıyarak yalnızca Türkiye pazarı ile sınırlı olmayan 
sofistike bir çözüm geliştirmektedir. Projenin süreçlerini içeren 
birden fazla kavram ispatı çalışmasının başarılı olarak tamam-
lanmasının ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın aç-
mış olduğu proje ihalesini de kazanan ATEZ, dijital çözümünün 
ilk adımı olan MVP çalışmasını 2022 yılında hizmete sokmayı 
planlamaktadır.

According to WTO, an average of 36 documents are created 
and an average of 250 copies of these documents are produ-
ced for a cross-border trade transaction. Despite all efforts, 
made until today, only 1% of these documents could be di-
gitalized. Another study made for Commonwealth countries 

shows a benefit of 1.6 trillion USD can be ac-
hieved when cross-border trade is digitalized.

Currently, the digital integrations betwe-
en stakeholders are vertical and there is no 
embedded horizontal solution available for a 
systematic integration between parties.

Current ecosystem is limiting the visibility 
of commodities for end user, and it is also re-
sulting insufficiencies for traders, their servi-
ce providers, and governing bodies. Extended 
lead times is causing increased carbon emis-
sions and duplicating documents engenders 
use of enormous amounts of paper. Creating 
these documents also requires use of human 
resources and more energy consumption.

ATEZ is working on a Blockchain based 
horizontal integration solution, that will 
enable end-to-end process handling in a 

most possible autonomous way to resolve above problems for 
all parties.

ATEZ is a certified R&D Center since 2019 and closely 
working with Universities, Technical Institutions and Go-
vernmental bodies as well as private sector for a solution. 
ATEZ uses domain and technologic know-how to first digi-
talize processes so they can be moved on to Blockchain. The 
sophisticated solution not only targets local market but also 
plans to have a wider coverage.

After completing PoC projects on number of pieces of fi-
nal product, ATEZ was nominated by EBRD to test feasibility 
of moving Turkish Export procedures on to Blockchain.

The company expects to publish the first public beta ver-
sion of its MVP product by the end of 2022.

ATEZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Bilgi Teknolojileri / Information Technologies
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Dr. Kenan GÜLER
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Şükrü ÇAKMAK
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   37 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  8.304.591,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   10.000.000,00 TL 
www.atez.com.tr

BLOKZİNCİR İLE OTONOM VE UÇTAN UCA 
SINIR ÖTESİ TİCARET ÇÖZÜMLERİ

AUTONOMOUS & END-TO-END CROSS-BORDER 
TRADE SOLUTIONS ON BLOCKCHAIN

Eşyanın sınır ötesi hareketi ekosistemindeki dikey 
entegrasyonları sistematik tek yatay entegrasyona 
çeviren, otonom, tüm tarafların birlikte çalışabilecekleri, 
uçtan uca, blokzincir tabanlı bir PaaS kuruyoruz.

We are working on a Blockchain based PaaS solution to 
convert vertical integrations into a single horizontal 

integration for an end-to-end and autonomous solution 
for all stakeholders in cross-border movement of goods.

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

DR. KENAN GÜLER
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Otomotiv sektöründe özellikle mikron seviyesinde ve dar tole-
ranslı parçaların üretimini gerçekleştiren Doğu Pres, 1989 yılın-
da faaliyetine başlamış olup, OEM’ler de dahil olmak üzere yıl-
lar içinde portföyüne yeni müşteriler katarak sektörde varlığını 
artırarak sürdürmektedir. 

Gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve 
kendini bu doğrultuda geliştiren Doğu Pres, 
teknolojinin doğrudan üreticisi olmak adına 
2019 yılında Ar-Ge Merkezi olmuştur. Toplam 
29 kişi olan Ar-Ge ekibinde, biri doktora olmak 
üzere beş yüksek lisans, 14 lisans dereceli çalı-
şan mevcuttur. 

Hassas pres şekillendirmenin gereği olan 
metal şekillendirme programları simülasyon 
uzmanları tarafından devreye alınmış olup ku-
rulumdan itibaren tüm projelerde aktif olarak 
kullanılmaktadır. Metal şekillendirme ve ısıl 
işlem simülasyonları kullanılarak hassas ve 
karmaşık geometriye sahip takımlar ve kalıp-
lar uzun yıllardır oluşan tecrübe ile üretilmekte 
ve devreye alınmaktadır. Dar tolerans değerle-
rine sahip torna ve pres parçalarının ölçüsel ve 
görsel kontrolleri, mekanik, elektronik tasarımı 
ve algoritma yazımı dahil olmak üzere tamamıyla Ar-Ge tara-
fından tasarlanarak devreye alınan kameralı otomatik kontrol 
sistemleri ile yapılmaktadır. Görüntü işleme alanındaki bilgi bi-
rikim ve deneyiminin artmasıyla yakın gelecekte üreteceği her 
ürünün ölçüsel ve görsel olarak kontrolünü görüntü işleme tek-
nolojileri ile sağlamayı hedeflemektedir. Ar-Ge merkezi olduğu 
2019 yılından itibaren bir tescilli patent olmak üzere toplam altı 
patent başvurusu gerçekleştirmiş ve sekiz bilimsel makale tü-
retmiştir. 

Yetkinliklerini artırarak uzun yıllardır iş birliği içinde oldu-
ğu müşterileriyle ürünler tasarlamak ve aranan bir co-designer 
olmak öncelikle hedefi olan Doğu Pres yeni projelerle nitelikli 
Ar-Ge faaliyetlerini daha da ileri düzeylere taşımayı hedefle-
mektedir. 

Doğu Pres was founded in 1989 to produce the parts for au-
tomotive industry. Doğu Pres has been producing parts in 
micron level and precision tolerance. It continues to increase 
its presence in the automotive industry by adding new custo-
mers to its portfolio over the years, especially OEMs. 

Doğu Pres which always keeps up with 
the latest developments in technology, estab-
lished a Research and Development Center in 
2019 in order to become a direct producer of 
this technology. Our R&D center consists of 
29 research employees who are 1 Phd student, 
5 MSc and 14 BSc degree. 

Metal forming programs, which are neces-
sary for precision press forming, have been 
engaged by simulation experts and are acti-
vely used in all projects since the installation. 
Tools and dies with precision and complex 
geometry are made and installed by using 
metal forming and heat treatment simulati-
ons and process know-how. 

Dimensional and visual controls of tur-
ned parts and stamping parts with precision 
tolerances are carried out with automatic 

camera control systems designed and installed by R&D cen-
ter including mechanical, electronic design and algorithm 
writing. With the increase in its knowledge and experience 
in the field of image processing, Doğu Pres aims to provide 
dimensional and visual control of every product it will pro-
duce in the near future with image processing technologies. 
Since 2019 Doğu Pres has performed 6 patent applications, 
including 1 registered patent, and has published 8 scientific 
articles. 

Doğu Pres, which aims to design products with its custo-
mers and to be a preferred co-designer, aims to carry its qua-
lified R&D activities to even higher levels with new projects 
by increasing its competencies.

DOĞU PRES

Sektör Bilgisi / Sector Information: Otomotiv Endüstrisi / Automotive Industry
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Mustafa Ekinci
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Gülcan ULUDAĞ MUTAF
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   29 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  8.220.990,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  10.080.627,00 TL 
www.dogupres.com

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE 
HASSAS ÜRETİM

PRECISION PRODUCTION WITH HIGH 
TECHNOLOGY

Otomotiv endüstrisinde önemli bir yere sahip olan Doğu 
Pres, gelişen teknolojiden yararlanarak dünya çapında 
mühendislik teknikleri ve hassas üretim süreçleri ile 
mikron düzeyinde üretim yapmaktadır.

Doğu Pres, which has an importance in the automotive 
industry, makes production at micron level with world-class 

engineering techniques and precision production processes 
by taking advantage of the developing technology.

 Ar- Ge Direktörü
R&D Director

GÜLCAN ULUDAĞ MUTAF
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Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., 60 yıldır hem Türkiye’de hem 
de dünyada faaliyet göstererek; inşaat, denizcilik, balıkçılık, 
petrol, madencilik, otomotiv, beyaz eşya, tarım gibi bir çok 
sektörde kullanılmak üzere ürettiği, halat, endüstriyel tel, gal-
vanizli endüstriyel tel, patentli tel ve ön germeli beton demeti 
ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Öncü kimliğinin bir getirisi olarak, 2018 
yılında Türkiye’de sektörün ilk Ar-Ge merke-
zini kurarak eşsiz bilgi birikimini ve tecrübe-
sini inovatif fikirlerle besleyip, katma değeri 
yüksek ürün üretimi yapmaya başlamıştır. 
Bu yolculukta, günümüz şirketlerinin gele-
ceğe bağlanması için sürdürülebilir ve kârlı 
büyüme stratejilerini gerçekleştirmelerinde 
en önemli unsurun inovasyon ve Ar-Ge faali-
yetleri olduğunun bilincinde olarak, sürdürü-
lebilir akıllı çözümler sunma hedefiyle her yıl 
Ar-Ge bütçesini artırmaktadır. 

Bununla birlikte 2021 yılında açılışı yapılan 
yeni Ar-Ge laboratuvarında Türkiye’de daha 
önce yapılamayan testleri Çelik Halat çatısı 
altında uygulamaya almıştır. Ayrıca yoğunlaş-
tığı katma değeri yüksek ürünlerinin perfor-
mans testlerini yapabilmek için Ar-Ge merkezi fiziki alanını 
iki katına çıkartmıştır. 

Tasarım ve simülasyon teknolojilerinde kabiliyetini ar-
tırma, çalışmaları sürdürülebilir kılma ve sürekli iyileştirme 
sağlamak için tüm Ar-Ge projelerinde uluslararası iş birlikle-
riyle birlikte ulusal üniversite iş birliklerine de büyük önem 
vermektedir.

Kısa dönem hedefi olarak da dijitalleşme ve inovasyonda 
siparişe dayalı Ar-Ge projelerine ağırlık vermektedir. Bu çer-
çevede 2022 yılında dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışma-
lar için yaklaşık 10 milyon TL yatırım bütçesi ayırarak hem 
üretim teknolojilerinde hem de kaynak kullanımlarında sür-
dürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edecektir.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. has been operating both in Turkey 
and in the World for 60 years; offers its customers rope, industri-
al wire, galvanized industrial wire, patented wire and pre-stres-
sed concrete strand products, which it produces for use in many 
sectors such as construction, marine, fishing, oil&gas, mining, 

automotive, white goods and agriculture.
As a result of its pioneering identity, it es-

tablished the first R&D center of the sector in 
Turkey in 2018, nurturing its unique knowledge 
and experience with innovative ideas, and star-
ted to manufacture products with high added 
value. In this journey, being aware of the fact 
that innovation and R&D activities are the most 
important factor in realizing sustainable and 
profitable growth strategies for today’s com-
panies to connect to the future, it increases its 
R&D budget every year with the aim of provi-
ding sustainable smart solutions. 

Additionally, in the new R&D laboratory, 
which was opened in 2021, tests that could not 
be done before in Turkey were put into practice 
under the roof of Çelik Halat. 

In addition, the R&D center doubled its phy-
sical area in order to perform the performance tests of the high 
value-added products it concentrated on. 

It attaches great importance to national university collabora-
tions as well as international collaborations in all R&D projects 
in order to increase its capability in design and simulation tech-
nologies, to make studies sustainable and to ensure continuous 
improvement.

As a short-term goal, it focuses on order-based R&D projects 
in digitalization and innovation. In this framework, it will con-
tinue to work for a sustainable world in both production tech-
nologies and resource use by allocating an investment budget of 
approximately 10 million TL for digitalization and sustainability 
studies in 2022.

ÇELİK HALAT

Sektör Bilgisi / Sector Information: Demir ve Demir Dışı Metaller / Ferrous and Non-Ferrous Metals
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Çağlar GÖĞÜŞ
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Sevim Gökçe ESEN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   33 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  8.005.271,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  12.450.000,00 TL 
www.celikhalat.com.tr

ÇELİK HALAT, DEĞİŞEN DÜNYADA 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLERİYLE
FARK YARATIYOR

ÇELİK HALAT MAKES A DIFFERENCE WITH 
ITS SUSTAINABLE SOLUTIONS 

IN A CHANGING WORLD
Sürdürebilir akıllı çözüm bakış açısıyla kalite ve 
performans değerlerini ön planda tutan Çelik Halat, 
global bir marka olma yolunda.

Çelik Halat, which prioritizes quality and performance 
values   with a sustainable smart solution perspective, is 

on its way to becoming a global brand.

Satış ve İş Geliştirme GM Yardımcısı 
Deputy General Manager, Sales and 

Business Development 

BİLAL GÜLPINAR
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Panasonic Electric Works Türkiye olarak, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından da onaylı olan Ar-Ge merkezi-
mizde, yetkin ve dinamik insan kaynağımız ile her ülke 
insanı için ayrı düşünüp üretebilen hız ve donanıma sahip 
bir kuruluşuz. İnovatif çözümlerimizi kalite ile buluştura-
bilmedeki hızımız, global taleplere cevap 
verebilme yeteneği olarak bize önemli avan-
tajlar sağlıyor. Günümüzde müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve “Live Your 
Best” marka vaadimizi yerine getirmek için 
bulduğumuz yenilikçi çözümleri, hızla deği-
şen dünyada hayatı en kaliteli şekilde yaşa-
manız için sunuyoruz. 

Ar-Ge merkezimiz, ulusal ve uluslarara-
sı fonlarla desteklenen inovatif projeleri de 
geliştirmeye devam ediyor. Merkezimizde, 
yetkin ve dinamik mühendislerden oluşan 
60’tan fazla çalışanımız görev alıyor. Katı-
lım sağladığımız ulusal ve uluslararası Ar-
Ge projelerinde 100’den fazla partner ile iş 
birliğimiz bulunuyor.  İnovasyondaki yet-
kinliğimizle 46 faydalı model ve 124 patent 
başvurusuna sahip bir kuruluş olarak, ülke-
mizin lider şirketlerinden birisiyiz.  

En güncel teknolojileri uygulayan endüstriyel tesisi-
mizde yıllık 100 milyondan fazla anahtar ve priz üretme 
kapasitesine sahibiz. Ürün gamımızda yer alan ve sürekli 
gelişerek büyüyen Akıllı Bina Otomasyon çözümleri, uzak-
tan erişim ve kontrol sistemleri, ev ve binalarda ihtiyaç olan 
çeşitli sensör ve multimedia çözümlerimiz ile fark yaratı-
yoruz. Bunun yanında, pandemi süreci ile birlikte tüketi-
cilerin hijyen konusunda artan ihtiyacına cevap veren yeni 
bir elektrik anahtar- priz serisini de pazara sunmuş bulu-
nuyoruz.  

As Panasonic Electric Works Turkey, we are an organizati-
on that can think and produce individually for the people of 
each country with our speed and equipment, along with our 
competent and dynamic human resources in our R&D cen-
ter, which is also approved by the Ministry of Industry and 

Technology. Our speed when combining our 
innovative solutions with quality grants us 
advantages as the ability to answer the global 
demands. We offer the innovative solutions 
we provide in order to meet our customers’ 
contemporary needs and fulfill our brand 
promise “Live Your Best” so that you live life 
to the fullest in the constantly changing wor-
ld. 

Our R&D center continues to develop in-
novative projects funded nationally and in-
ternationally. More than 60 employees con-
sisting of competent and dynamic engineers 
are assigned to our center. We collaborate 
with more than 100 partners on the R&D pro-
jects we participate in nationally and interna-
tionally.  As an organization that has 46 utility 
model and 124 patent applications with our 

competency in innovation, we are one of the leading compa-
nies of our country.  

We have the capacity to produce more than 100 million 
switches and sockets at our industrial facility where the la-
test technologies are applied. We set ourselves apart with 
our Smart Building Automation solutions, remote access and 
control systems, numerous sensors, and multimedia solutions 
for homes and buildings, all of which are part of our product 
line, which is constantly expanding. Additionally, we put a 
new electrical switch- socket series that answer the need of 
hygiene which has been rising during the pandemic period.  

PANASONIC

Sektör Bilgisi / Sector Information: Elektrik elektronik / Electrical electronics
Şirket Başkanı / Company President: Yoshiyuki KATO
Enerji Sistemleri İş Bölümü, Başkan Yardımcısı / Energy Systems Business Division, Vice President: Orhan ÜNAL
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:  75 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  7.989.567,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   9.886.310,00 TL 
ewtr.panasonic.com

SUNDUĞUMUZ İNOVATİF ÇÖZÜMLERLE, 
HIZLA DEĞİŞEN DÜNYADA HAYATI EN KALİTELİ 
ŞEKİLDE YAŞAMANIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

WITH THE INNOVATIVE SOLUTIONS WE 
PROVIDE, WE WORK TO OFFER A HIGH QUALITY 

OF LIFE IN THE EVER-CHANGING WORLD
Süreli geliştirilen teknolojik alt yapısı ve endüstri 4.0 
uygulamaları ile dünyanın en iyileri arasında gösterilen 
endüstriyel tesisimiz, yetkin ve dinamik Ar-Ge 
merkezimiz ile müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına 
yenilikçi ürün ve çözümler sunuyoruz. 

With our industrial facility, regarded as one of the best in the 
world for its periodically developed technological 

infrastructure and industry 4.0 applications, and our skilled 
and dynamic R&D center, we offer innovative products and 

solutions to meet the changing needs of our customers.

Enerji Sistemleri İş Bölümü, Başkan 
Yardımcısı / Energy Systems Business 

Division, Vice President

ORHAN ÜNAL
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Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, Toros Tarım’ın Mersin Üretim Tesisi bün-
yesinde kurulan, Türkiye’nin bitki besleme alanında ilk Ar-Ge Merke-
zi olup, 2017 yılından bu yana çalışmalarını yürütmektedir. Sektörün 
talep ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilimsel çalışmalar yü-
rüten Ar-Ge Merkezi’nde, katma değeri yüksek ürün ve sürdürülebilir 
uygulamalar hedefiyle ulusal ve uluslararası projeler 
yürütülmektedir. Merkez’de bitki besleme konusun-
daki verimliliğe katkı yapacak yeni ürünler geliştir-
mek, uluslararası iş birlikleri ile sürdürülebilir tarım 
faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak, üniversite 
iş birlikleri ile nitelikli insan kaynağını artırmak ve 
korumak, bilimsel literatüre katkı sağlayacak nite-
likte çalışmalar yapmak kültür olarak benimsenmiş 
durumdadır. Ar-Ge serası yatırımı ile bilimsel veri 
tabanlı bitki besleme deneme çalışmaları yürütülen 
Merkez’de bitki beslemenin her alanında inorganik/ 
organik/ organomineral/ mikrobiyal gübrelerde ön-
cül çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın 2023 hedeflerine paralel ola-
rak nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik, 
üniversiteler ile iş birliklerini içeren TÜBİTAK 2244 
projeleri, TÜBİTAK ve TAGEM destekli ulusal katma 
değeri yüksek ürünler geliştirilmesini amaçlayan 
projeler yürütülmektedir. TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi 
Programı kapsamında devam eden 2 ayrı proje konsorsiyumunda görev 
alan Merkez, Uluslararası Belmont Forum çağrısı kapsamında 2021 yı-
lında başlatılan proje ile Sürdürülebilir Tarım Matrisinin incelenmesi ve 
belirlenmesine yönelik çalışmalarını ulusal ve uluslararası paydaşlarla 
birlikte yürütüyor. Merkez, 2021 yılı içinde Ar-Ge çalışmaları çıktıları 
ile 4 faydalı model ve 1 patent başvurusu yapmış ve yayınlanan 10 ma-
kale ve bildiri ile de bilimsel literatüre katkıda bulunmuştur.

Toros Tarım R&D Center, established within Toros Tarım’s Mersin Produc-
tion Facility, is Turkey’s first R&D Center in the field of plant nutrition and 
has been carrying out its activities since 2017. In the R&D Center, which 
carries out scientific studies to meet the demands and requirements of the 
sector, national and international projects are carried out with the aim of 

high value-added products and sustainable practices. 
Developing new products that will contribute to the ef-
ficiency in plant nutrition, working on sustainable agri-
cultural activities with international cooperation, inc-
reasing and protecting qualified human resources with 
university collaborations, and making studies that will 
contribute to the scientific literature have been adopted 
as a culture at the Center. In the Center, where scientific 
data-based plant nutrition trials are carried out with the 
R&D greenhouse investment, pioneering studies about 
inorganic/organic/organomineral/microbial fertilizers 
are continuing in every field of plant nutrition. In ad-
dition, in parallel with the 2023 targets of the Ministry 
of Industry and Technology, TÜBİTAK 2244 projects 
which include cooperation with universities for the 
training of qualified human resources, and the projects 
supported by TÜBİTAK and TAGEM, aiming develop-
ment of national high value-added products, are car-

ried out. The Center, which takes part in 2 separate projects consortiums at 
evaluation process within the scope of TÜBİTAK 1004 Center of Excellen-
ce Program, carries out its studies for the examination and determination 
of Sustainable Agriculture Matrix together with national and international 
stakeholders with the project initiated in 2021 within the scope of the In-
ternational Belmont Forum call. The Center applied for 4 utility models 
and 1 patent with the outputs of R&D studies in 2021 and contributed to the 
scientific literature with 10 articles and papers published.

TOROS TARIM

Sektör Bilgisi / Sector Information: Kimyevi Maddeler ve Mamulleri / Chemical Substances and Products
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Ali PANDIR
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Didem TÜMÜK
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   29 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  7.931.528,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  10.220.669,00 TL 
www.toros.com.tr

TOROS TARIMIN ANA HEDEFİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

MAIN GOAL OF TOROS TARIM 
IS SUSTAINABLE PRODUCTION

Tarımın gelişmesini çok yönlü bir süreç olarak gören ve bu süreçte 
etkin rol alarak öncü olmayı şirket politikası olarak benimseyen 
Toros Tarım, sürdürülebilir tarımın en önemli unsurlarından gübre 
üretimi alanında ürün portföyünü yeni ürünler ile destekliyor. Türk 
tarımını teknolojik yeniliklerle tanıştırmayı, tarımsal üretim ve 
gübre üretim prosesinde sürdürülebilir yaklaşımları ana 
sorumluluğu olarak gören Toros Tarım, Yeşil Mutakabat 
(GreenDeal) hedeflerine uyumluluk konusunda da tarım 
sektörünün geleceği için öncül çalışmalar yürütüyor. 

Seeing the development of agriculture as a multi-faceted process and 
adopting being a pioneer by taking an active role in this process as a 

company policy, Toros Tarım supports its product portfolio with new products 
in the field of fertilizer production, one of the most important elements of 
sustainable agriculture. Toros Tarım considers introducing technological 

innovations to Turkish agriculture and sustainable approaches in the 
agricultural production and fertilizer production process as its main 

responsibility and carries out pioneering studies for the future of the 
agricultural sector in terms of compliance with the Green Deal targets.

Ar-Ge Müdürü
R&D Manager

DİDEM TÜMÜK
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Adana-Agripark tesislerinde 2018 yılında kurulan Tekfen 
Tarım Ar-Ge Merkezi, tarımın birçok alanında çalışmalar ya-
parak katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini hedef-
lemektedir. Ar-Ge Merkezi bünyesinde, çoğunluğu ziraat ala-
nında olmak üzere farklı disiplinlerden, 3 doktora mezunu, 1 
doktora öğrencisi, 4 yüksek lisans mezunu, 1 
yüksek lisans öğrencisi ve 17 lisans mezunu 
olmak üzere toplam 26 Ar-Ge personeli görev 
yapmaktadır.  

Ar-Ge Merkezinde toplam 14 proje yü-
rütülmekte olup bunlardan 8’ i öz kaynak-
lı projelerdir. Geriye kalan projelerden 2’ si 
uluslararası, 6’sı ulusal destekli projelerdir. 
Yürütülen projelerde üniversite-sanayi iş bir-
liğinin geliştirilmesi, istihdamın artırılma-
sına da katkıda bulunacak TÜBİTAK 2244 
Sanayi Doktora Programı, 1505 Üniversi-
te-Sanayi İş birliği Destek Programı kapsa-
mında projeler merkezimizde yürütülmek-
tedir. 

Ar-Ge Merkezi çatısı altında tarımsal biyo-
teknolojinin önemli alanlarından olan doku 
kültürü, moleküler biyoloji ve tohum ıslahı 
ile ilgili çalışmaları etkin bir şekilde kullanarak ülke yara-
rına yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi için çalışmalarını 
sürdürmektedir. Başta arpa, buğday, susam, patates, şeker-
pancarı ve daha birçok bitki üzerinde Ar-Ge çalışmalarına 
devam edilmektedir. 2021 yılı sonu itibariyle, tarla bitkileri 
milli çeşit listesinde 11 adet tescilli çeşidimiz, 8 adet de tescile 
aday çeşidimiz bulunmaktadır.

Tarım sektöründe daima ilkleri hedefleyen Tekfen Tarım 
Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge çalışmalarında etkin rol almayı hedef-
lemektedir.

Tekfen Agriculture R&D Center, which was established in 
Adana-Agripark facilities in 2018, aims to develop products 
with high added value by working in many fields of agricul-
ture. A total of 26 R&D personnel, including 3 doctoral gradu-
ates, 1 doctoral student, 4 master’s graduates, 1 master’s stu-

dent and 17 undergraduate graduates, work 
within the R&D Center, mostly from different 
disciplines, mostly in the field of agriculture.

A total of 14 projects are carried out in the 
R&D Center, 8 of which are self-sourced pro-
jects. Of the remaining projects, 2 are interna-
tional and 6 are nationally supported projects. 
Projects within the scope of TÜBİTAK 2244 
Industry PhD Program and 1505 Universit-
y-Industry Cooperation Support Program, 
which will contribute to the development of 
university-industry cooperation and increase 
employment, are carried out in our center.

It continues its efforts to develop domes-
tic and national products for the benefit of 
the country by effectively using the studies 
on tissue culture, molecular biology and seed 
breeding, which are important fields of agri-

cultural biotechnology, under the umbrella of the R&D Cen-
ter. In particular, R&D studies continue on barley, wheat, se-
same, potato, sugar beet and many other plants. As of the end 
of 2021, we have 11 registered varieties and 8 candidate varie-
ties for registration in the national variety list of field crops.

Tekfen Agricultural R&D Center, always aiming to break 
new ground in the agricultural sector, aims to take effective 
role on R&D studies every year.

TEKFEN TARIMSAL ARAŞTIRMA PAZARLAMA VE ÜRETİM

Sektör Bilgisi / Sector Information: Tohumculuk ve Bitki Islahı / Seed Growing
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Hakan Sadık GÖRAL
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Dr. Taner BOZKURT
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   27 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  7.876.963,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  4.970.000,00 TL 
www.tekfentarim.com.tr

TARIMDA BİYOTEKNOLOJİ VE AR-GE’Yİ 
ÖNEMSİYORUZ

WE CARE ABOUT BIOTECHNOLOGY AND 
R&D IN AGRICULTURE

Güçlü altyapısı ve uzman personelleri ile Türk tarımına 
yön vermeye devam eden Tekfen Tarım, değişen iklim ve 
çevre koşullarında sürdürülebilir tarım uygulamalarını 
kendine ilke haline getirmiştir. 

Continuing to shape Turkish agriculture with its strong 
infrastructure and expert personnel, Tekfen Tarım has 
made it a principle to ensure sustainable agriculture in 

changing climate and environmental conditions.

 Ar-Ge Direktörü
R&D Director

TANER BOZKURT
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Uzun yıllardır sürdürdüğümüz Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerimizin 
2016 yılı Aralık ayında kurduğumuz Ar-Ge Merkezi çatısı altında top-
lanması ile daha kurumsal bir yapıya kavuştuk. Bu yapı ile ambalaj ve 
otomotiv sektörlerinde liderliğe yükselen önemli adımlar attık. Bu ça-
lışmaların neticesinde 2020 yılında plastik sektöründe en fazla Ar-Ge 
harcaması yapan firma olduk. Ar-Ge Merkezi bün-
yesinde farklı disiplinlerde uzmanlaşmış 37 kişiden 
oluşan mühendis ve teknik kadromuz ile bu başarı-
ların sürdürülebilir olacağına inanıyoruz.

Ülkemizde son yıllarda önemli bir farkındalık 
oluşturan Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı konusunda 
Özler Plastik olarak bizlerde firma stratejilerimizi ye-
niden gözden geçirdik. Kısa sürede karbon ayak izi-
nin hesaplanması ve azaltılması konusunda önemli 
adımlar attığımız gibi gelecek 5 yıl içerisinde de ger-
çekleştirmeyi hedeflediğimiz projeler bulunmakta. 
Özellikle Ar-Ge faaliyetleriyle gerçekleştirilecek 
karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışma-
ların Avrupa pazarında bize avantaj sağlayacağının 
bilincindeyiz. Bu kapsamda, organik atıklarından 
biyoplastik eldesi, elektrikli plastik şişirme makinesi 
geliştirilmesi, düşük gramajlı ambalaj çözümleri ve 
yenilenebilir enerji konularında çalışmalarımızı hız-
landırdık.

Devam eden dijitalleşme faaliyetlerimizle ilgili olarak, üretim ve 
kontrol işlemlerini insan inisiyatifinden çıkartacak full otomasyonlu 
sistemler geliştirmeye devam ediyoruz. Bunun için de endüstriyel ro-
bot sistemleri, üretime yönelik yazılımların geliştirilmesi, endüstriyel 
kameralarla ürün hatalarının otomatik görüntülenmesini sağlayan gö-
rüntü işleme teknolojileri, derin öğrenme ve otonom sistemler ile ilgili 
konularda çalışmalar yürütüyoruz.  Aynı zamanda SAP dönüşümümü-
zü de tamamlayarak kurumsal dijital altyapımızı uluslararası standart-
lara kavuşturduk. 

Geriye dönüp baktığımızda sayısız başarıyı elde etmiş olan şirketi-
mizin inovatif dönüşüm sürecindeki başarısının her bir çalışanımızın 
desteği ile elde edildiğini biliyor, bu uğurda çalışmalarımıza hız kesme-
den hep birlikte devam edeceğimize gönülden inanıyoruz.

We gained a more corporate structure with the gathering of our R&D 
and Innovation activities, which we have been continuing for many ye-
ars, under the umbrella of the R&D Center we established in December 
2016. With this structure, we took important steps to become the leader 
in the packaging and automotive sectors. As a result of these efforts, we 

became the company that made the highest R&D ex-
penditure in the plastics industry in 2020. We belie-
ve that these successes will be sustainable with our 
engineers and technical staff consisting of 37 people 
specialized in different disciplines within the R&D 
Center. As Özler Plastik, we have reconsidered our 
company strategies regarding The European Green 
Deal, which has created an important awareness in 
our country in recent years. As we have taken im-
portant steps in calculating and reducing the carbon 
footprint in a short time, there are projects that we 
aim to realize in the next 5 years. We are aware that 
the efforts to reduce the carbon footprint, which will 
be carried out especially through R&D activities, will 
give us an advantage in the European market. In this 
context, we accelerated our work on the production 
of bioplastics from organic wastes, the development 
of electric plastic blow molding machines, low weight 

packaging solutions and renewable energy.
Regarding our ongoing digitalization activities, we continue to de-

velop fully automated systems that will remove the production and 
control processes from human effect. For this, we carry out studies on 
industrial robot systems, development of software for production, ima-
ge processing technologies that enable automatic display of product de-
fects with industrial cameras, deep learning and autonomous systems. 
At the same time, we completed our SAP transformation and brought 
our corporate digital infrastructure to international standards.

When we look back, we know that the success of our company, whi-
ch has achieved countless successes, in the innovative transformation 
process has been achieved with the support of each of our employees, 
and we wholeheartedly believe that we will continue our work together 
without slowing down for this cause.

ÖZLER PLASTİK SANAYİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Lastik-Plastik-Kauçuk / Tire-Plastic-Rubber
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Murat ÖZADAM
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Mert GÜLCAN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   42 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  7.086.077,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   9.000.000,00 TL 
www.ozlerplastik.com

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYONDA ODAK 
NOKTAMIZ “DÜŞÜK KARBON”

OUR FOCUS ON SUSTAINABLE 
INNOVATION “LOW CARBON”

Çalışan katılımlı kurumsal inovasyon sistemimizi düşük 
karbon üzerine odaklayarak, çevre açısından önemli 
projelere imza atıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu 
değişimin meyvelerini alacağımıza inancımız tam.

By focusing our corporate innovation system with employee 
participation on low carbon, we undertake projects that are 

important for the environment. We have full faith that, we will 
reap the fruits of this change in the next 10 years.

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

MURAT ÖZADAM
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Mühendislik plastikleri alanında 40 yılın üzerindeki tec-
rübesiyle; otomotiv başta olmak üzere elektrik, beyaz eşya, 
savunma, tarım ve inşaat gibi hayatınıza dokunan pek çok 
sektörde sürdürülebilir ve çevre dostu çözümleri ile Epsan 
Ar-Ge çalışmalarıyla sektörde fark yaratıyor. Türkiye’nin 
poliamid alanında lider polimer kompaund 
üreticisi olan Epsan, 55 bin ton yıllık üretim 
kapasitesine sahiptir. 

Avrupa’da Almanya, İtalya, İspanya ve 
Fransa’da bulunan dört satış ofisine ek ola-
rak, iş birliği içinde olduğu geniş distribütör 
ağı ile tüm dünyada 40 ülkeye direkt ihracat 
yapmaktadır.

 Yeni teknoloji ile donatılmış üstün özel-
liklere sahip laboratuvarlarımızda, malze-
me analizi, mekanik ve fiziksel testler, aynı 
zamanda termal ve alev geciktirici ürünlere 
uygulanabilen birçok testi uluslararası kabul 
görmüş test standartlarına uygun olarak ken-
di bünyemizde gerçekleştirilmektedir. 

Mühendislik plastikleri polimerleri ve 
mühendislik plastikleri kompaundları üre-
ticileri de diğer tüm sektörlerde olduğu gibi, 
karbon emisyonlarını azaltmak ve döngüsel ekonomiye kat-
kı sağlamak üzere hızla aksiyon almaktadırlar. Tamamen 
geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanarak ürettiğimiz 
EPLON+ serisi başta otomotiv sektörü ve diğer birçok sektör 
için uygun olup yüzde 78 daha az CO2 salınımı ve yüzde 97 
daha az su kullanımı ile çevre dostu bir üründür. EPLON+ 
ürünlerimiz LCA ( Life Cycle Assessment) Sertifikalı olup, 
Avrupa’da ve global pazarlarda rekabet gücümüzü arttır-
maktadır. 

 Epsan, önemi gittikçe artan elektrikli araç uygulamala-
rında ise özellikle elektrifikasyon sistemleri, şarj sistemleri 
ve batarya yönetimi için gerekli gelişmiş yanma dayanımı ve 
iletkenlik özellikleri sunan çözümler üretmektedir.

Güçlü Ar-Ge ekibimiz ve inovatif ürünlerimiz ile her ge-
çen yıl global pazarda hızla büyümeye devam etmekteyiz.

With over 40 years of experience in the field of engineering 
plastics; Epsan makes a difference in the industry with its 
R&D studies together with its sustainable and environmen-
tally friendly solutions developed for many industries such 
as automotive, electricity, white goods, defense, agriculture 

and building & construction. 
With its annual production capacity of 55 

thousand tons, Epsan Turkey is the leading 
polymer compound producer in the field of 
polyamide. In addition to its four sales offices 
in Germany, Italy, Spain and France in Euro-
pe, Epsan also exports directly to 40 count-
ries all over the world through its extensive 
distributor network.  

  Material analysis, mechanical and physi-
cal tests, as well as many other tests that can 
be applied to thermal and flame retardant 
products, are carried out in our laboratories 
that are equipped with the latest technology, 
in accordance with internationally accepted 
test standards. 

As in all other industries, manufacturers 
of engineering plastics polymers and com-

pounds are also taking action to reduce carbon emissions 
and contribute into the circular economy. The EPLON+ se-
ries, which we produce using post industrial recycled mate-
rials, is our eco-friendly product that releases 78% less CO2 
emissions and uses 97% less water. While, Eplon+ is suitable 
for automotive and many other industries, it is also LCA (Life 
Cycle Assessment) Certified, increasing our competitiveness 
in Europe and global markets..

Epsan produces solutions offer advanced heat resistance 
and conductive properties, especially for electrification sys-
tems, charging systems and battery management, in electric 
vehicle applications that are becoming increasingly impor-
tant.

 With our strong R&D team and innovative products, we 
continue to grow rapidly in the global market every year.

EPSAN PLASTİK SANAYİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Performanslı plastik üreticisi / Performance plastic manufacturer
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Atila EFE
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Ecem YILDIRIM
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   23 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  6.991.792,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   10.500.000,00 TL 
www.epsan.com 

SÜRDÜLEBİLİRLİK DOĞRULTUSUNDA 
İNOVASYON

INNOVATION WITH SUSTAINABILITY 
FOCUS

Güçlü Ar-Ge ekibimiz ve inovatif ürünlerimiz ile her 
geçen yıl global pazarda hızla büyümeye devam 
etmekteyiz.

With our strong R&D team and innovative products, 
we continue to grow rapidly in the global market 

every year.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vice Chairman Of The Board

BORA EFE 
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Prometal Hafif Metaller Döküm Sanayi olarak 22 yıldır dünya 
otomotiv ve beyaz eşya sektörü başta olmak üzere 0,5 gr’dan 1 
kg’a kadar zamak enjeksiyon ve 2,5 kg’a kadar alüminyum en-
jeksiyon üretimi, 5000 metrekarede ara ürünleri gerçekleştiren 
yüzde 100 yerli sermayeli KOBİ ölçekli bir firma olarak çalışma-
larımızı sürdürmekteyiz.

Çalışmalarımızı bugün içinde bulunduğu-
muz VUCA döneminde yüksek esneklik ka-
biliyetimiz ve çevik organizasyonel yapımızla 
müşteri isteklerine rekabet avantajlarımızla 
cevap vermekteyiz. Özellikle 2022 yılı itibariy-
le tüm faaliyetlerimizde enerji kullanımını ön 
plana alarak yeşil mutabakat ve sıfır karbon po-
litikalarına adaptasyon amacıyla enerji yöneti-
mi ve çalışmaları hızlandırılmıştır. 

Buna yönelik verimlilik artırıcı çalışmalarla 
enerji kullanımını azaltma stratejisiyle düşük 
karbon salınımlı üretim yöntemleri için ISO 
50001 uygulamalarına ilave olarak dijitalleşme 
yöntemiyle enerji kontrol mekanizmalarına sa-
hip proses yönetimlerine geçişler başlamıştır. 
Tüm bu çalışmaların yanı sıra aynı zamanda 
Ar-Ge Merkezimizin verimlilik artırıcı iç proje-
leriyle de çalışmalar desteklenmektedir. 

Yeşil sürdürülebilir tedarik zinciri hedeflerimiz doğrultu-
sunda; TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı, üniversite 
sanayi iş birlikleriyle TÜBİTAK 1505, 1507 çalışmaları sürdürül-
düğü gibi Ar-Ge Merkezimizin bilimsel araştırmaları 20 kişilik 
ekibimizle devam ettirilmektedir. 

Bugün 18 ayrı ülkeye sıfır hata politikalarıyla otomotiv sek-
törünün can güvenliğini sağlayan emniyet kemeri ekipman-
larının üretiminden beyaz eşya sektörünün ihtiyaç duyduğu 
ürünler yüksek kalitede ve tam zamanlı olarak KOBİ ortalama-
larının üstünde bir performansla ürün ve mühendislik hizmet-
leri sunmaya devam ediyoruz. 

As Prometal Light Metals Casting Industry, we have been 
producing zamak injection from 0.5 gr to 1 kg and alu-
minum injection up to 2.5 kg, mainly in the World Au-
tomotive and Home Appliance Industry for 22 years, We 
continue our work as a SME-scale company with 100% 

domestic capital that realizes intermediate 
products in 5000 m2.

Our work In the VUCA era we are in to-
day, we respond to customer requests with 
our competitive advantages, with our high 
flexibility and agile organizational struc-
ture. In particular, as of 2022, energy ma-
nagement and studies have been accelera-
ted in order to adapt to green agreement 
and zero carbon policies by prioritizing the 
use of energy in all our activities.

In addition to ISO 50001 applications for 
low-carbon emission production methods, 
with the strategy of reducing energy use 
together with efficiency-enhancing stu-
dies, transitions to process managements 
with energy control mechanisms have 
started with digitalization method.

In line with our green sustainable supply chain targets, 
TÜBİTAK 2244 Industry Doctorate Program, TÜBİTAK 
1505, 1507 studies with University-Industry collaborati-
ons continue, as well as scientific researches of our R&D 
Center with a team of 20 people.

Today, we continue to provide high quality produ-
cts and engineering services with a performance above 
the average of SMEs, from the production of seat belt 
equipment that ensures the life safety of the automoti-
ve industry to the products needed by the white goods 
industry, with zero defect policies in 18 different count-
ries.

PROMETAL HAFİF METALLER DÖKÜM SANAYİ

Sektör Bilgisi / Sector Information: Otomotiv, Beyaz Eşya / Automotive, White Goods
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Burak AZMAN
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Ümmet AYYILDIZ
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   20 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  5.964.874,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:  6.500.000,00 TL 
www.prometaltr.com

YEŞİL SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK 
ZİNCİRİNE YÜKSEK TEKNOLOJİ VE 
TECRÜBEYLE ADAPTE OLUYORUZ

WE ADAPT TO THE GREEN SUSTAINABLE 
SUPPLY CHAIN WITH HIGH TECHNOLOGY 

AND EXPERIENCE
Hafif metaller döküm sanayimizde yüksek teknoloji 
kullanımımız, Endüstri 4.0 çalışmalarımız ve yeni makine 
yatırımlarımızla tedarik zincirimizi müşterilerimizin sürdürebilirlik 
taahhütleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlıyoruz. 

Our use of high technology in our light metal casting 
industry, with Industry 4.0 studies and new machinery 

investments, we design our supply chain to be compatible 
with our customers’ sustainability commitments.

Ar-Ge Direktörü 
R&D Director

ÜMMET AYYILDIZ
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Maritaş Denim olarak sürdürülebilirliğe ve inovasyona ina-
nan, bu yolda kendimizi büyütmeyi hedefleyen bir tekstil 
firmasıyız. Çevre bilinciyle geleceğimizi ve endüstrimizi 
teknolojiyle yeniden tanımlıyor, bunu kendisine misyon et-
miş kişi ve kuruluşlarla beraber yürümeyi amaçlıyoruz. 

Kahramanmaraş’ta entegre iplik eğirme 
ve dokuma fabrikası olarak kurulan firma-
mız, 2018 yılında Ar-Ge Merkezi lisansını 
almış ve dünyanın önde gelen hazır giyim 
markalarına fikir ve yenilik sunan denim 
kumaşlar tedarik ederek sektöre yeni bir so-
luk kazandırmıştır. Hammadde, makine ve 
üretim süreçlerini içerisinde barındıran Ar-
Ge departmanımız, en yeni trendleri ve müş-
teri davranışlarını yansıtan yeni ürün ve ko-
leksiyonlarımızın temelini oluşturmaktadır.

Koleksiyonlarımızı tasarlarken yeniliğe 
ve sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Doğanın 
merkezde yer aldığı bu değişim dönemin-
de, ürünleri ve süreçleri ekolojik bir bakış 
açısıyla analiz ediyor ve geleneksel üretim 
yöntemlerini güncelleyerek   Ar-Ge merke-
zimizde patentli çözümler üretip sektörle 
paylaşıyoruz. Tecrübemizi yaratıcılığımızla, keşfetme ve 
geliştirme iştahımızla harmanlayarak sürekli yeni eğirme, 
boyama, dokuma ve terbiye teknikleri tasarlıyor ve gelişti-
riyoruz.

Ar-Ge merkezimizde tamamladığımız TÜBİTAK ve Öz-
kaynak projelerimizi nihai ürünlere dönüştürmekte, patent 
ve marka tescil çalışmaları yapmaktayız. Verimlilik, kalite, 
inovasyon, çevre ve firmamızın sürdürülebilirlik konularını 
içeren proje çalışmalarımızı sürekli güncel tutmaktayız.

Ar-Ge Merkezi olarak nihai hedeflerimiz arasında olan; 
Üniversite-Sanayi iş birliği projeleri kapsamında İTÜ, Hacet-
tepe, Uludağ, Erciyes, Harran, Gaziantep ve Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitelerinden birçok değerli hocalarımızla 
görüşmeler yapmakta ve proje, analiz çalışmalarımızda bili-
min ışığından faydalanmaktayız. 

Maritaş Denim is a textile company that believes in sustainabi-
lity and innovation and aims to grow ourselves in this way. We 
are redefining our future and our industry with technology, en-
vironmental awareness, and aim to walk together with people 
and organizations that have made this their mission.

Our company, which was established as an 
integrated spinning and weaving factory in 
Kahramanmaraş, received the R&D Center li-
cense in 2018 and brought a new breath to the 
sector by supplying denim fabrics that offer 
ideas and innovations to the world’s leading 
clothing brands. Our R&D department inclu-
des raw materials, machinery and production 
processes, forms the basis of our new products 
and collections that reflect the latest trends and 
customer behaviors.

We focus on innovation and sustainability 
while designing our collections. In this peri-
od of change where nature is at the center, we 
analyze products and processes from an eco-
logical perspective, update traditional producti-
on methods, produce patented solutions in our 
R&D center and share them with the industry. 

We are constantly designing and developing new spinning, dye-
ing, weaving and finishing techniques, blending our experience 
with our creativity and appetite for discovery and development.

We transform our TÜBİTAK and Özkaynak Projects, whi-
ch we have completed in our R&D Center, into final products 
and carry out patent and trademark registration studies. We are 
constantly updating our project work, which includes the issues 
of efficiency, quality, innovation, environment and sustainabi-
lity of our company.

As an R&D Center, among our ultimate goals; Within the 
scope of University-Industry collaborations, we have meetings 
with many valuable professors from ITU, Hacettepe, Uludağ, 
Erciyes, Harran, Gaziantep and Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Universities, and we benefit from the light of science in our pro-
jects and analysis studies.

MARİTAŞ DENİM

Sektör Bilgisi / Sector Information: Tekstil / Textile
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board:Metin KESİM
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Kübra Sabancı KAPUKAYA
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   37 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  4.416.647,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   10.000.000,00 TL 
www.maritasdenim.com 

DOĞADAN İLHAM ALAN 
İNOVASYON

INNOVATION BY THE 
NATURE

Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz üretim 
yöntemlerimizde doğanın bize sunduklarından 
faydalanıyor, çevreci yeni teknikler geliştiriyoruz.

In our production methods developed in our R&D center, 
we take advantage of what nature offers us and develop 

new techniques to protect the environment.

Ar-Ge Direktörü
R&D Director

KÜBRA SABANCI KAPUKAYA
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Yayla Agro Gıda olarak sektörde 26 yıllık tecrübemiz, gene-
tiğimizde kodlanmış olan yenilikçilik genlerimiz ve 2018 
yılında aldığımız Ar-Ge merkezi unvanı ile yolumuza hızla 
devam ediyoruz. İnsanların değişen istek ve ihtiyaçlarını 
doğru analiz ederek, sağlık ve güven ön planda olmak ko-
şulu ile onların hayatlarını kolaylaştıracak ve 
doğru beslenmelerini sağlayacak ulaşılabilir 
kaynaklar sunmak için gayret gösteriyoruz. 
TÜBİTAK destekli olarak ticarileştirdiğimiz 
Yemek Hazır ürün çeşitlerimiz raflarda tü-
keticilerimizin hayatlarını kolaylaştırma-
ya devam ediyor. Ar-Ge Merkezimizde 19’u 
araştırmacı olmak üzere toplam 25 personel 
ile araştırma faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 
Güçlü pilot ekipman ve cihaz yetkinliğine 
sahibiz. Bu yetkinlikler ile Yemek Hazır ürün 
portföyümüzü genişletmenin ve yemek ko-
nusunda insanlığa daha fazla alternatif sun-
manın yanında, bitkisel protein bazlı ham-
maddeleri ön planda tutarak katma değeri 
yüksek sağlıklı atıştırmalıklar konusunda 
yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmala-
rımız ile yakın bir gelecekte Niğde’de kurula-
cak üçüncü üretim fabrikamızda üretime şimdiden hazırız. 
Ar-Ge Merkezi olarak çığır açacak farklı projelerin peşinde 
koşturmaya devam etmek istiyoruz.   

Merkezimizde yalnız iç pazar için ürünler geliştirmiyo-
ruz. Dünya mutfaklarından da tarifleri mutfağımızda yapa-
rak dünyanın farklı bölgelerinde farklı damak tadına sahip 
tüketiciler için de çalışmalar yapıyoruz. 

Yeni ürün çalışmalarımızda sıfır atık prensibini elinin al-
tında bulunduran bir Ar-Ge anlayışımız bulunuyor. Sadece 
görsel ve fiziksel özelliğinden dolayı ayrılmış ve mali değeri 
düşmüş ancak besin değeri açısından kaynağı ile aynı olan 
yan ürünleri değerlendirmek ve bunları kullanarak katma 
değerli ürünler ortaya çıkarmak Ar-Ge stratejilerimizden en 
önemlisini oluşturuyor. 

As Yayla Agro, we continue our way rapidly with the title of 
R&D center we received in 2018 with our 26 years of expe-
rience in the sector and our innovation genes coded in our 
genetics. We strive to provide accessible resources that will 
make people’s lives easier and provide them with the right 

nutrition, with health and safety at the fo-
refront, by accurately analyzing the changing 
demands and needs of people. Our Read-
y-to-Eat product range, which we commer-
cialized with TÜBİTAK support, continues 
to make the lives of our consumers easier on 
the shelves. In our R&D Center, we carry out 
our research activities with a total of 25 per-
sonnel, 19 of whom are researchers. We have 
strong pilot equipment and instrumentation 
capabilities. With these competencies, in ad-
dition to expanding our ready-to-eat product 
portfolio and offering more alternatives to 
humanity in terms of meals, we are working 
intensively on healthy snacks with high ad-
ded value by prioritizing vegetable prote-
in-based raw materials. With these works, we 
are already ready for production in our third 

production factory to be established in Niğde in the near fu-
ture. As the R&D Center, we want to continue to pursue dif-
ferent groundbreaking projects.

At our headquarters, we develop products not only for the 
domestic market. We also work for consumers with different 
tastes in different parts of the world by making recipes from 
world cuisines in our kitchen.

We have an R&D approach that keeps the zero waste prin-
ciple at hand in our new product studies. The most important 
of our R&D strategies is to evaluate by-products that have 
been separated only due to their visual and physical charac-
teristics, and whose financial value has decreased, but which 
are the same as the source in terms of nutritional value, and 
to create value-added products by using them.

YAYLA AGRO GIDA

Sektör Bilgisi / Sector Information: Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri / Cereals, Pulses, Oilseeds and Products
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Hasan GÜMÜŞ
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Ramazan TUNCAY
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   41 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  4.385.345,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   5.200.000,00 TL 
www.yaylaagro.com

BİTKİSEL PROTEİN KAYNAĞI 
ÜRÜN PROJELERİNE ODAKLANIYORUZ

WE FOCUS ON VEGETABLE PROTEIN 
SOURCE PRODUCT PROJECTS

Yıllardır içerisinde bulunduğumuz bakliyat, pirinç, bulgur 
sektörüne daha inovatif yaklaşımlar ile farklı bir boyut 
kazandırmak istiyoruz. 

We want to bring a different dimension to the pulses, rice 
and bulgur sector that we have been in for years with 

more innovative approaches.

Ar-Ge Müdürü
R&D Manager

RAMAZAN TUNCAY 



2021 AR-GE 250 / R&D 250  
AR-GE YILDIZLARI    R&D STARS

220

Çalışmalarına 2015 yılında, üniversite-sanayi iş birliğini 
geliştirmek amacıyla, Ege Üniversitesi ideEGE Teknopark 
bünyesinde başlayan IMS Polymers, akademik eksenli 
şekillenen ürün geliştirme süreci beraberinde, endüstri-
yel ölçekte üretim operasyonları için Turgutlu 1.Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde, yaklaşık 18 bin 700 
metrekare arazi içindeki fabrikasında 2016 
yılı Eylül ayından itibaren faaliyet göster-
meye başlamıştır. Ek olarak; inovatif ürün 
geliştirme öyküsüne yeni soluk katacak, 
arsa metrajı 11 bin 615 metrekare olan ikin-
ci etap altyapı yatırım projesini de Ocak 
2022 itibariyle başlattığını bildirmekten 
onur duyarız.  

Kurumumuzun en önemli gücü olan 
insan kaynağının fark yaratan vizyonu sa-
yesinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) öncülüğünde, Vodafone Business 
sponsorluğunda, Türkiye Ekonomi Politi-
kaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB 
ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen 7. dönem 
TOBB Türkiye 100 araştırması kapsamın-
da, 2017-2019 döneminin satış geliri artışı bakımında en 
hızlı büyüyen 100 şirket arasına da girmiş bulunduk.

Bilim ve mühendislik ışığında, 21. yüzyıl yetkinlik-
leri ile donatılmış, sürekli gelişimi hedefleyen, bağlılığı 
yüksek çalışanlar ile daha da büyümeyi amaçladığımız 
IMS Akademi ile 2022 iç eğitimlerimize devam etmekte-
yiz.

Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan ve kısa zaman-
da pazardaki önemli oyuncular arasına girmeyi başaran 
IMS Polymers’in yeni yılda da hedefi; bilim ışığında, yük-
sek katma değerli ürünleri ile iç ve özellikle dış pazarda 
önemli başarılara imza atmak, yatırımlarına ve Ar-Ge ça-
lışmalarına ara vermeksizin devam etmek olacaktır.

IMS Polymers was founded in 2015 in Ege University ideEGE 
Teknopark with the aim of developing university-industry co-
operation. Through the academic-oriented product develop-
ment process, IMS Polymers has been actively involved in the 
sector for industrial scale production operations in Turgutlu, 

1st Organized Industrial Zone, on a land of ap-
proximately 18,700 m2, since September 2016. 
In addition, we are proud to announce that the 
second stage infrastructure investment project 
on the land of   11,615 m2 area has started as of 
January 2022. We believe this project will bring 
prominent difference to the innovative product 
development story in the market.

Thanks to the distinctive vision of our Hu-
man Resources, which is the most important 
power of our organisation, we were recognized 
as one of the fastest growing 100 companies in 
terms of sales revenue growth for the 2017-2019 
period in the scope of TOBB Turkey 100 Prog-
ram within the 7th term TOBB held under the 
leadership of the Union of Chambers and Com-
modity Exchanges of Turkey (TOBB), with the 
sponsorship of Vodafone Business, in coope-

ration with the Economic Policy Research Foundation of Tur-
key (TEPAV) and TOBB Economics and Technology University 
(TOBB ETÜ). 

In accordance with science and engineering, we continue our 
in-service trainings with the IMS Academy during 2022, and we 
aim to grow further with the employees equipped with 21st cen-
tury competencies, focusing on continuous development and 
having high commitment.

IMS Polymers, which was established with 100% domestic 
capital and managed to become one of the key actors in the mar-
ket in a short time, aims to achieve significant success both in 
the domestic and international market with its high value-ad-
ded products, and to continue its investments and R&D projects. 

İZMİR EĞİTİM SAĞLIK SANAYİ YATIRIM

Sektör Bilgisi / Sector Information: Lastik-Plastik-Kauçuk / Tire-Plastic-Rubber
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Yansı ERASLAN
Genel Müdür Yardımcısı, Teknik / Deputy General Manager, Technical: Akın İŞBİLİR
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   56 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  3.321.987,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   6.000.000,00 TL 
www.imspolymers.com

PLASTİK SEKTÖRÜNE PROFESYONEL 
DOKUNUŞ: IMS POLYMERS

A PROFESSIONAL TOUCH TO THE PLASTIC 
INDUSTRY: IMS POLYMERS

IMS Polymers olarak elektrik, elektronik, beyaz eşya, 
otomotiv, enerji, sağlık, inşaat, biyomedikal ve raylı 
ulaşım başta olmak üzere birçok sektör için 
fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştirmekte ve 
üretmekteyiz. 

As IMS Polymers, we develop and produce functional 
engineering plastics for many sectors, especially 

electrical and electronics, white appliances, automotive, 
energy, health, construction, biomedical and railway 

applications.

Genel Müdür Yardımcısı, Teknik
Deputy General Manager, Technical

AKIN İŞBİLİR
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Turkuaz Healthcare olarak, medikal sektörde dünya devi 
firmalara karşı yüzde 100 yerli sermaye ile rekabet etme 
gücümüzü, Türkiye’de sınırlı sayıda firmanın sahip olduğu 
Ar-Ge Merkezimizde geliştirdiğimiz katma değeri yüksek, 
ileri teknoloji içeren, yenilikçi ürünlerimizden alıyoruz. 
Tescilli markalarımız olan Konix, Kly, Ko-
nilube, Konicare, Mediseptica, Joy Drops, 
Gynotal, Gynoseed ve Vitasupp ürünlerinin 
yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen 
firmalarına, talep ettikleri ürünlerin Ar-Ge 
ve üretim süreçlerini üstlenerek oluşturup 
sunduğumuz OEM, OBL ve PL ürünleri ile de 
çözüm ortağı oluyoruz.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 
Ar-Ge Merkezimiz, Türkiye’de medikal sek-
törünün en kapsamlı tasarım, inovasyon ve 
ürün geliştirme altyapısına sahip Ar-Ge Mer-
kezi konumundadır. Ar-Ge ve teknolojiye ya-
tırım yapmaya devam ediyor, ciromuzun her 
yıl yüzde 3’ünü bizzat Ar-Ge çalışmalarına 
ayırıyoruz. 

Yeni tesis yatırımımızla birlikte, Ar-Ge 
merkezimizin hacmini dört katına çıkardık 
ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2021 yı-
lının ilk çeyreğinde, 11 yeni ürün patenti ile medikal sektö-
rünün tek temsilcisi olarak ilk 10’da yer almayı başardık ve 
sektörün patent şampiyonu olduk.

Turkuaz Healthcare Ar-Ge merkezi laboratuvarında, 
yüksek kimya mühendisleri, kimyagerler, biyomedikal mü-
hendisleri, biyologlar ve eczacılardan oluşan 18 kişilik kali-
fiye bir ekip çalışıyor. Dünya trendlerini titizlikle inceliyor, 
HPLC, GC gibi yüksek düzey test ekipmanları ve modern ci-
hazlarla donatılmış laboratuvarlarımızda bilimsel yöntemler 
ile inovatif ürünler geliştiriyoruz. Medikal sektörde Class III 
seviyesinde üretim gerçekleştiren sektörünün öncü şirketle-
rinden biriyiz ve benimsediğimiz uluslararası standartlar ile 
medikal sektörünü daha ileri taşımaya devam ediyoruz.

As Turkuaz Healthcare, we gain our strength to compete against 
world giants in the medical sector with 100 percent domestic 
capital, from our innovative products with high added value, 
advanced technology, developed in our R&D Center owned by 
a limited number of companies in Turkey. In addition to our re-

gistered brands Konix, Kly, Konilube, Konicare, 
Mediseptica, Joy Drops, Gynotal, Gynoseed and 
Vitasupp products, we have created and offe-
red OEM, OBL and PL products to the leading 
companies of Turkey and the world by under-
taking the R&D and production processes of the 
products they demand. We become a solution 
partner with our products.

Our R&D Center, approved by the Ministry 
of Science, Industry and Technology, is the 
R&D Center with the most comprehensive de-
sign, innovation and product development inf-
rastructure in the medical industry in Turkey. 
We continue to invest in R&D and technology, 
and we allocate 3% of our turnover each year 
to R&D studies. With our new facility invest-
ment, we have quadrupled the volume of our 
R&D center and we continue our work without 

slowing down. In the first quarter of 2021, we managed to be 
in the top 10 as the sole representative of the medical industry 
with 11 new product patents and became the patent champion 
of the industry.

A qualified team of 18 people, consisting of chemical engi-
neers, chemists, biomedical engineers, biologists and pharma-
cists, works in the Turkuaz Healthcare R&D center laboratory. 
We carefully examine world trends and develop innovative pro-
ducts with scientific methods in our laboratories equipped with 
high-level test equipment such as HPLC and GC and modern 
devices. We are one of the leading companies in the medical 
sector that produces at Class III level and we continue to carry 
the medical sector further with the international standards we 
have adopted.

TURKUAZ HEALTHCARE

Sektör Bilgisi / Sector Information: Medikal /Medical
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Mehmet KAYABAŞ
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Hanifi Karahan BOZKURT
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   18 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  3.146.883,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   3.500.000,00 TL 
www.turkuazsaglik.com.tr

GÜCÜMÜZÜ AR-GE VE TEKNOLOJİYE 
YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARDAN ALIYORUZ

WE ARE GETTING OUR STRENGTH FROM 
INVESTMENTS IN R&D AND TECHNOLOGY

22 yıllık tecrübemiz, Ar-Ge hedeflerimiz ve inovatif 
ürünlerimizle dünyanın dört bir yanında insan sağlığına 
değer katmak için çalışıyoruz. Medikal kimyasal sektöründe 
bugün dünyanın en büyük 5 üreticisinden biriyiz.

We are working to add value to human health all over the 
world with our 22 years of experience, R&D targets and 

innovative products. Today, we are one of the top 5 
manufacturers in the medical chemical industry.

CEO

ÖMER KOÇ



2021 AR-GE 250 / R&D 250  
AR-GE YILDIZLARI    R&D STARS

222

Etrafımızın tüketim nesneleriyle çevrili olduğu, kitle ileti-
şim araçlarında sürekli tüketimin özendirildiği bir dönemde 
tüketim uygulamalarının önem kazandığı olgusu öne çık-
makta. Bu durumun yansımalarının görüldüğü alanlardan 
biri de mobilya sektörü. 

Mobilyanın, amacının ötesinde; statü, ya-
şam biçimi ve kendini ifade etme şekli ola-
rak ortaya çıktığı görülüyor. Modaya uyma 
durumunun ise kişiye ayrıcalıklı bir konum, 
bir imaj kazandıracağı düşünülüyor. Bu du-
rumun bir sonucu olarak, mobilya ve tekstil 
üreticileri, kişilerin ihtiyacının ötesinde on-
ların hayal ettikleri tarzda ürünler tasarla-
maya başlıyor.

Günümüzde kullanıcıların bilgilerini an-
lamak, cep telefonu ve bilgisayar aracılığı ile 
ayıt edilebilir hale gelmiş durumda. Araştır-
dığı kıyafetler, renkler, fenomenler, beğendi-
ği mekânlar, izlediği takip ettiği tüm alanlar… 
Bu kapsamda geliştirilecek Ar-Ge süreçleri; 
ürün odaklı tasarım ve araştırmalarla birlik-
te kullanıcı beklentilerini ve deneyimlerini 
anlamayı gerektiriyor.  Kullanıcıların fiziki 
özelliklerine ve tarzlarına yönelik geliştirdiğimiz mobilyalar 
ile müşteri beklentileri yakın zamanda önceden tahmin edi-
lebilir bir hale gelecek. 

Kullanıcının üzerinde taşıdığı bir ürün veya giyilebilir 
teknoloji gibi bir yöntemle fiziki yapısı, vücut ısı ortalaması, 
kalp atış hızı, günlük harcadığı kalori miktarı vs. analiz edi-
lebilir hale gelecek. 

Bu toplanacak kişisel bilgi sistemleri ile ikna edici ta-
sarımlar oluşturmaya çalışıyoruz. Teknolojik yetilerin ve 
yapay zekânın doğru tasarımlar ile birleştiği noktada ise 
müşterilerimizin farklarını ve tarzlarını önden modelleyebi-
leceğimiz teknolojiler ile ilerleyen süreçte sektörde yeni bir 
pencere açacağız. 

The fact that consumption practices are gaining importance 
at a time when we are surrounded by objects of consump-
tion and continuous consumption is encouraged in media. 
The furniture industry is one of these areas that is affected 
by this trend. 

Beyond the purpose of furniture, the sta-
tus appears to emerge as a way of life and 
self-expression. Meanwhile, keeping up with 
fashion is believed to give the person a privi-
leged position and image. As a consequence, 
furniture and textile manufacturers start to 
design products that go beyond the needs of 
individuals in the way they imagined.

Understanding user information has be-
come distinguishable by mobile phones and 
computers today. The clothes people browse, 
colours, influencers, places they like, everyt-
hing they follow... 

The R&D processes to be developed in 
this context needs to understand user expe-
ctations and experiences in conjunction with 
product-oriented designs and research.  With 
the furnishings we have developed for users’ 

physical features and styles, customer expectations will soon 
become predictable. 

The physical structure, body temperature average, heart 
rate, daily calorie amount spent, etc., will be analysable by 
using a product or wearable technology on the user. We are 
trying to create persuasive designs with these personal infor-
mation systems that will be collected. 

When technological skills and artificial intelligence are 
combined with the right designs, we will be opened a new 
window in the industry with technologies that we can model 
the differences and styles of our customers ahead of time. 

KİLİM MOBİLYA

Sektör Bilgisi / Sector Information: Mobilya / Furniture
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Mehmet YAYLA
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Emre BENZER
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   25 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  3.008.666,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   5.500.000,00 TL 
www.kilimmobilya.com.tr

“SENİN FARKIN 
KENDİ TARZIN”

“YOUR DIFFERENCE 
IS YOUR OWN WAY”

Kilim, Ar-Ge stratejisini kullanıcıların tarzlarıyla belirliyor. 
Kullanıcıların düşünceleri ve nesnelere yükledikleri 
anlamlar, alışveriş tercihlerini etkiliyor.  Bu yaklaşım da 
günümüzde Ar-Ge girdisini oluşturuyor.

Kilim sets R&D strategy according to the users’ styles. 
What users think and the meaning they assign to objects 

affect their shopping preferences.  This approach 
constitutes R&D input today.

Ar-Ge Direktörü
R&D Director

EMRE BENZER
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Polyteks Tekstil olarak 36 yıldır inovatif yaklaşımla yaptığı-
mız çalışmalarımızda son dönemde odak noktamız sürdürü-
lebilirlik. Bu doğrultuda Ar-Ge Merkezi projelerimizin mottosu 
“Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği hep birlikte değiştirebi-
liriz”dir. 

Karbon ayakizini azaltma çalışmalarımız; 
çevresel etkilerin analizi, enerji verimliliği, 
proses iyileştirmesi ve yenilenebilir malzeme 
başlıkları altında ilerlemektedir. Recycle ve 
biyobozunur polimerleri kullanarak hammad-
de de sürdürülebilir olma yolunda çalışıyoruz. 
Kurumsal Karbon Ayak İzimizi azaltmak için 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
en önemli hedeflerimizdendir. Enerji, su ve-
rimliliği, atığı kaynağında azaltma, çevresel 
etki değerlendirmesi gibi çalışmalarımızla 
sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarımızı yeni-
leyerek geleceği birlikte değiştirme yolunda 
çalışıyoruz.

Sentetik polyester pazarında Türkiye’nin 
öncü firmalarından olan firmamızı daha da 
ileri taşımak için sadece kendi sektörümüzle 
değil; otomotiv, çevre, kimya, savunma sana-
yii vb. sektörlerle güçlü iş birlikleri kuruyoruz. “Termoplastik 
hibrit iplik” ve “biyobozunur iplik” çalışmalarını otomotivle 
yürüterek uluslararası destekli proje başvuruları gerçekleştir-
dik. Ayrıca ülkemizin sahip olduğu yeraltı kaynaklarının en-
düstriye uygulanabilirliği konusunda da milli kaynaklarımızı 
kullanmak için çalışıyoruz.

Markalarımız ve patent başvurularımız, sektöre yön veren 
bakış açımızın ne kadar doğru olduğunu desteklemektedir. 
Fikri sınai haklarla varoluşumuzu güçlendirerek sektörde öncü 
Ar-Ge merkezleri arasında olmayı sürekli kılmak önceliğimiz-
dir. Teknolojiye ve insana yapılan yatırımların gelecek için en 
önemli yatırım olduğunun bilincinde, bugün 700 çalışanımızın 
rehberliğinde bilgi birikimi ve deneyimlerimizle yenilikçi ru-
humuzu ortaya koymaya devam ediyor ve edeceğiz.

As Polyteks Tekstil, our focus has been on sustainability for the 
last 36 years with our innovative approach. In this direction, the 
motto of our R&D Center projects is “We cannot change the past, 
but we can change the future together”.

Our projects to reduce our carbon footprint continue with 
the analysis of environmental impacts proce-
eds under the headings of energy efficiency, 
process improvement and renewable mate-
rials. We are working towards making raw 
materials sustainable by using recycle and 
biodegradable polymers. 

The use of renewable energy sources are 
one of our most important goals in order to 
reduce our Corporate Carbon Footprint. We 
are working to change the future together 
by renewing our sustainable daily habits re-
alizing our projects such as energy, water ef-
ficiency, reducing waste at source and envi-
ronmental impact assessment.

In order to moving our company forward, 
we establish strong collaborations with sec-
tors such as automotive, environment, che-
mistry, defense industry, etc. We applied 

internationally supported project applications by carrying 
out “thermoplastic hybrid yarn” and “biodegradable yarn” 
projects with automotive. In addition, we focus on the use of 
our national resources for the industrial applicability of our 
country’s underground resources.

Our brands and patent applications support how accurate 
our point of view is that guides the sector. Our priority is to 
strengthen our existence with intellectual and industrial ri-
ghts and to be among the leading R&D Centers in the sector. 
Being aware of the fact that investments in technology and 
people are the most important investments for the future, we 
continue and will continue to demonstrate our innovative 
spirit with our knowledge and experience under the guidan-
ce of our 700 employees.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Chairman of the Board

PINAR TAŞDELEN ENGİN

POLYTEKS TEKSTİL

Sektör Bilgisi / Sector Information: Sentetik Eyaf Üretimi / Synthetic Fiber Production
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Pınar Taşdelen ENGİN
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Seda ÜNAL
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   27 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  2.896.879,40 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   3.500.000,00 TL 
www.tasdelengorup.com

İNOVATİF ÇALIŞMALARIMIZIN TEMELİNDE 
“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” YATIYOR

THE FOCUS OF OUR INNOVATIVE 
PROJECTS IS “SUSTAINABILITY”

Sürdürülebilir bir dünya için temiz-yalın üretim ve çevreci 
yaklaşımımızla yeşil pazarlara yeşil ürünler sunarak doğa 
dostu polyester üreticisi kategorisinde yer almanın 
gururunu yaşıyoruz. 

We are proud of being in the nature-friendly polyester 
manufacturer category by offering green products to 

green markets with our clean-lean production and 
environmentalist approach for a sustainable world.
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Tekkan Plastik 1973’den beri, plastik enjeksiyon, montaj, ka-
lıp tasarım ve üretimi, robot otomasyon alanlarında faaliyet 
göstermektedir. Beyaz eşya, otomotiv ve elektrik gibi sektör-
lere üretim, ürün geliştirme, satış ve pazarlama 
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Alanında uzman 
çalışanları ile plastik sektöründe bilimi ve tek-
nolojiyi, yeni ürünler geliştirmeyi ve bu süreçleri 
inovasyonla birleştirmeyi sürdürmekteyiz. Ar-Ge 
Merkezimizde, sürdürülebilirlik, proses ve süreç optimizasyo-
nu, biyo-bazlı malzeme geliştirme, dijital dönüşüm, yapay zeka 
alanlarında Ar-Ge yenilik stratejilerine uygun Ar-Ge projeleri 
yürütülmektedir.

Since 1973, Tekkan Plastic has been operating in the fields of 
plastic injection, assembly, mold design, and robot automation. 
It has been engaged in production, product development, sales, 

and marketing in sectors like domestic appliances, au-
tomotive, and electricity. With our leading experts, we 
continue to develop science, technology, and new pro-
ducts in the plastic industry and unite these processes 
with innovation.  In our R&D center, R&D projects that 

are concordant with R&D innovation strategies are carried out 
in the fields of sustainability, process and process optimization, 
bio-based material development, digital transformation, and ar-
tificial intelligence.

TEKKAN PLASTİK

Sektör Bilgisi / Sector Information: Beyaz Eşya ve Otomotiv Sektörü / White Goods and Automotive Sector
Genel Müdür / General Manager: Caner TURHAN
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Yeşim ASLAN 
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   30 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  3.223.479,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   5.802.262,00 TL 
www.tekkan.com.tr

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN 
ÜRETMEK ODAK NOKTAMIZ

OUR FOCUS IS ON PRODUCING FOR A 
SUSTAINABLE FUTURE

ÜÇGE olarak; sektördeki tecrübemiz, yenilikçi teknolojimiz, 
sürekli geliştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ile hayata geçirdiğimiz 
yeni ürün ve sistemlerimiz, tasarım gücümüz, dünyanın her 
noktasındaki global markalarla uzun yıllara daya-
nan iş birliğimiz çerçevesinde gelişen uzmanlığı-
mız ile müşterilerimize optimum “fayda/ zaman/
fiyat dengesi” sağlıyoruz. Yeni markamız Sirius’un 
çatısı altında hayata geçirmeye başladığımız ino-
vasyon, teknoloji, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir gelecek 
odaklı yeni nesil akıllı ürünlerimiz ile tüm sektörlere yönelik 
yenilikçi çözümler üreterek geleceğe ilerliyoruz. 

As ÜÇGE; with our experience in the sector, innovative tech-
nology, new products and systems created by our continuously 
refined R&D studies, the power of our designs, and our expertise 

developed within the cooperative framework with 
global brands from all over the world, we can provide 
our customers with the optimal “benefit/time/price 
equilibrium”. The new generation smart products we 
have started to bring to life with the focus of innova-

tion, technology, digital transformation and a sustainable future 
under the roof of our new brand “Sirius”, we are moving towards 
the future by producing innovative solutions for all sectors.

ÜÇGE

Sektör Bilgisi / Sector Information: Metalden Yapı ve Yapı Parçalarının İmalatı / 
                                                        Manufacturing of Structures and Structural Parts from Metal
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Gökçin ARAS
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Serdar ŞAHİN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   46 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  4.723.952,35 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   7.000.000,00 TL 
www.siriusucge.com    I    www.ucge.com

ODAĞIMIZ; İNOVASYON, TEKNOLOJİ, DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

OUR FOCUS;  INNOVATION, TECHNOLOGY, DIGITAL 
TRANSFORMATION AND A SUSTAINABLE FUTURE
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Yüksek performanslı radyal motosiklet lastikleri geliştirme 
ve üretme teknolojisine sahip Dünya’da 7’nci ve Türkiye’de 
tek lastik üreticisiyiz. Düzce Kaynaşlı’da kurulu fabrikamız, 
2018 yılında Sanayi Bakanlığı tarafından Ar-Ge 
Merkezi olarak tescil edildi. 

Bu yıl TÜBİTAK ile imzalanan protokol kapsa-
mında üniversite ve lise öğrencileri ile enerji ve-
rimliliğine yönelik özel lastik geliştirdik. Bunun 
yanı sıra “FIM Speedway Dünya Şampiyonaları”nın resmi 
lastik tedarikçisi olduk. Yaklaşık 400 kişi ile faaliyet göster-
diğimiz fabrikamızda yılda yaklaşık olarak 750 bin adet las-
tik üretiyoruz. 

We are the 7th tire manufacturer in the world and the only 
tire manufacturer in Turkey with the technology to develop 
and produce high performance Radial motorcycle tires. Our 

product development center, in Düzce Kaynaşlı, 
was registered as an R&D Center by the Ministry 
of Industry in 2018. We developed a special tire 
for energy efficiency with university and high 
school students within the scope of the protocol 

signed with TÜBİTAK. In addition, we became the official 
tire supplier of the “FIM Speedway World Championships”. 
We operate with approximately 400 people, we produce ap-
proximately 750 thousand tires per year.

ANLAS ANADOLU LASTİK SANAYİ 

Sektör Bilgisi / Sector Information: Lastik-Kauçuk / Tyre-Rubber
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Eray SAVCI
Ar-Ge Direktörü / R&D Director: Canan YÜKSEL
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Metin Kuru
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   20 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  2.500.000,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   3.000.000,00 TL 
www.anlas.com

TEKNOLOJİ GELİŞTİRİYORUZ WE DEVELOP TECHNOLOGY

KFC Gıda olarak, 2021 yılında da Ar-Ge iş birliklerine ve bilimsel ta-
banlı çalışmalara yatırım yaptık. Bu kapsamda İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Bölümü ile gıda atıklarından katma de-
ğerli ürün geliştirilmesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile 
biber ıslah çalışmaları kapsamında iki farklı proje için iş birliği 
yapıldı. Akıllı tarım ve biyo-gübre kapsamında iki farklı KOBİ 
ile çalışmalar gerçekleştirildi. Probiyotik içerikli iki yeni ürü-
ne yönelik patent başvurusu ve üretim hatlarında kullanılmak 
üzere geliştirilen bir sistem için faydalı model başvurusu yapıl-
dı. Ayrıca Ar-Ge Merkezimiz birer online uluslararası fuara, kongreye 
ve konferansa posterli sunumla, bir online uluslararası sempozyuma da 
sözlü bildiri ile katılım sağlayarak firmamızı temsil etti.

As KFC Gıda, we invested in R&D collaborations and 
scientific-based studies in 2021 as well. In this context, coopera-
tion was made with Izmir Institute of Technology, Department 

of Food Engineering for the development of value-added 
products from food waste, and cooperation with Ege Uni-
versity Faculty of Agriculture for two different projects 
within the scope of pepper improvement studies. Within 
the scope of smart agriculture and biofertilizers, studies 
were carried out with two different SMEs. A patent app-

lication was made for two new products containing probiotics 
and a utility model application was made for a system develo-
ped for use in production lines.

K.F.C. GIDA

Sektör Bilgisi / Sector Information: Kuru Meyve / Dried Fruit
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board: Birol CELEP
Ar-Ge Müdürü / R&D Manager: Damla Öykü ŞAHİN
2021 yılı Ar-Ge’de çalışan personel sayısı / Number of personnel working in R&D in 2021:   22 
2021 yılı Ar-Ge harcama tutarı / R&D expenditure amount for 2021:  2.166.445,00 TL 
2022 yılı Ar-Ge’ye ayrılan harcama tutarı / The amount of expenditure allocated to R&D in 2022:   2.930.000,00 TL 
www.kfc.com.tr

AR-GE İŞ BİRLİKLERİNE VE BİLİMSEL 
ÇALIŞMALARA ÖNEM VERİYORUZ

WE VALUE R&D COLLABORATIONS AND 
SCIENTIFIC STUDIES
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2021 yılı pandeminin görece etkisinin kırıldığı bir yıl olmasına rağmen 
Türkiye ekonomisi üzerinde etkisinin devam ettiği görüldü. Firmaların 
2021 yılında Ar-Ge yatırımları nominal olarak arttarken yaşanan küresel 
ve yerel ekonomik çalkantılar nedeniyle dolar bazlı olarak yapılan 
yatırımlarda küçülmelerin görüldüğü bir dönem oldu. 

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 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 hareket edilerek hazırlanan araştırmada, gelenek yine 
bozulmadı ve savunma sanayinin ağırlığı bir kez daha en derinden 
hissedildi.

ASELSAN LİDERLİK KOLTUĞUNU BIRAKMADI 
Ar-Ge’deki toplam büyümenin ana unsurunu savunma sanayi firmaları 

oluşturuyor. İlk 50 firmanın 2021 yılındaki Ar-Ge yatırımları toplamının 
yüzde 65,93’lük bölümünü sanayi savunma firmaları oluşturdu. Bu oran 
2020 yılında yüzde 60,7 düzeyindeydi. İlk 50 firma yatırımının 2017-2021 
arasında sırasıyla yüzde 50,8, yüzde 49,7, yüzde 58,2, yüzde 55,9, yüzde 
62,8 gibi çok yüksek bölümünü sadece Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, TEİ ve 
Havelsan gibi TSK Vakfı’nın 5 önemli firmasının gerçekleştirdiği görülüyor. 

Ar-Ge’ye yapılan yatırımların önemine dikkat çeken araştırmada 2020 
yılında da lider konumda olan savunma sanayinin önemli oyuncularından 
ASELSAN 2021 yılında da liderlik koltuğundaki yerini korudu. Aselsan’ın 
Ar-Ge yatırımları 2020’de 381 milyon TL, 2021’de 2 milyar 258 milyon 
TL’lik artışlar ile 2021’de 5 milyar 615 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Son 
yıllarda Ar-Ge’nin lokomotifi olan Aselsan’ın ülkemiz Ar-Ge büyümesine 
liderlik etmesinde toplamı 1094’ü bulan, bir bölümü ise çığır açan Ar-Ge 
projelerinin payı yadsınamaz. 

TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 2021 yılında listenin ikinci 
sırasına yerleşirken firma, söz konusu dönemde Ar-Ge’ye 4 milyar 389 
milyon TL ayırdı.

2020 verilerinin aktarıldığı bir önceki araştırmada 488 milyon 816 bin 
TL ile dördüncü sırada yer alan Roketsan, yüzde 195,8 artış ile 1 milyar 

Despite the fact that the relative impact of the pandemic was staved 
off in 2021, its impact on the Turkish economy continued. While the R&D 
investments of companies increased nominally in 2021, it was a period in 
which dollar-based investments shrank due to global and local economic 
turmoil.

As it was the previous year, the tradition has continued this year and 
the weight of the defense industry once again was deeply impactful in the 
research, which was prepared with the reports from companies with R&D 
centers approved by the Turkish Ministry of Industry and Technology, 
within the scope of the R&D 250 research and the information provided 
by the top 500 companies in Turkey’s export rankings and statements by 
Borsa İstanbul companies to the Public Disclosure Platform (KAP)

ASELSAN CONTINUES TO BE THE LEADER
The primary factor for R&D growth is the defense industry companies. 

Defense industry companies accounted for 65.93% of the total R&D 
investments by the top 50 companies in 2021. In 2020, this percentage 
was 60.7. It was observed that just the 5 most important companies of the 
TAF Foundation such as Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, TEI and Havelsan 
accounted for a big portion of the investments of the top 50 companies 
from 2017-2021, respectively at 50.8 percent, 49.7 percent, 58.2 percent, 55.9 
percent and 62.8 percent.

In the research highlighting the importance of investments in R&D, 
ASELSAN, one of the key players of the defense industry, which was the 
leading company in 2020, maintained its position as the leader in 2021 as 
well. Aselsan’s R&D investments in 2021 have reached 5 billion 615 million 
TRY, with an increase of 381 million TRY in 2020 and 2 billion 258 million 
TRY increase in 2021. Aselsan has been the driving factor of R&D in recent 
years, and it is undeniable that the company plays a leading role in our 
country’s R&D growth with up to 1094 total R&D projects, some of which 
are groundbreaking.

While TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. was ranked second in 
the list in 2021, the company allocated 4 billion 389 million TRY to R&D in 
the said period.

In a prior research that conveyed the data from 2020, Roketsan ranked 

KÜRESEL VE YEREL EKONOMİK 
ÇALKANTILARA RAĞMEN AR-GE 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

R&D CONTINUES TO GROW 
DESPITE GLOBAL AND LOCAL 

ECONOMIC TURMOIL
Türkiye ekonomisi Covid-19 pandemisinin yarattığı 
tahribat ile 2021 yılınında da yoğun mücadele 
ederken firmaların Ar-Ge konusunda çalışmalarına 
son sürat devam ettiklerini Turkishtime tarafından 
titizlikle hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok 
Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” araştırması 
ortaya koydu. Araştırmaya göre 2021 yılında en 
fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, önceki yıla 
göre 2 milyar 258 milyon TL’lik artış ile 5 milyar 
615 milyon TL harcama ile savunma sanayimizin 
gözbebeği ASELSAN oldu.

Turkishtime’s meticulously prepared research “R&D 
Top 250, Turkey’s Top R&D Spending Companies” 

revealed that while the Turkish economy is struggling 
intensely with the destruction caused by the Covid-19 

pandemic in 2021, the companies continue their 
R&D studies at full speed. According to the research, 

the company that had the highest R&D expenditure 
in 2021 was ASELSAN, the apple of our defense 

industry’s eye, with an increase of 2 billion 258 
million TRY from the previous year reaching a total 

expenditure of 5 billion 615 million TRY.

2021 AR-GE 250 / R&D 250  
GENEL ANALİZ    GENERAL ANALYSIS
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446 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması ile üçüncü sıraya çıktığı görülüyor. 
Bir önceki araştırmanın 6’ıncı sırasında yer alan Turkcell, bu yıl listede 
dördüncü sırada yer aldı. 2020 yılında 443 milyon 927 bin TL olan Ar-Ge 
harcama tutarını 2021 yılında 680 milyon 910 bin TL olarak gerçekleştiren 
firmanın, bir önceki yıla göre Ar-Ge yatırımlarında yüzde 53,4’lük bir 
büyüme görüldü. 

2021 yılında 680 milyon 519 bin TL’lik Ar-Ge harcamasına imza atan 
FORD Otomotiv 2020 yılında Ar-Ge’ye ayırdığı bütçe; 441 milyon 975 
bin TL’ydi. Listenin ilk 10’unda Ford Otomotiv’i sırasıyla; TUSAŞ Motor 
Sanayii (604 milyon 244 bin TL), Havelsan (599 milyon 683 bin TL), Tofaş 
Türk Otomobil (552 milyon 796 bin TL), Arçelik (444 milyon 068 bin TL) ve 
Vestel (405 milyon 695 bin) izledi.

AR-GE BÜYÜMESİNDE İKİNCİ ÖNEMLİ UNSUR: OTOMOTİV 
En fazla Ar-Ge yapan ilk 50 firma sektörel olarak sıralandığında 2021 

yılında savunma sanayi firmalarının yüzde 66,3, otomotiv endüstrisinin 
12,5, beyaz eşya ve elektronik firmalarının yüzde 5,5 ilaç firmalarının 
ise yüzde 1,6 pay aldıkları görülüyor. Ford Otosan ve Tofaş, son 5 yıl 
toplamında savunma sanayi dışında en yüksek Ar-Ge yatırımı yapan 
iki firma olarak dikkat çekiyorlar. Özellikle Mercedes-Benz (MBT), MAN 
ve BSH gibi yabancı ve Ford, Tofaş, O.Renault gibi yarı-yabancı firmalar 
başardıkları Ar-Ge projelerinin referansı ve ülkemizin Ar-Ge teşviklerinin 
katkısı ile artık Avrupa’daki Genel Merkezleri’ni Ar-Ge ve Ürün Geliştirme 
projelerini Türkiye’ye kaydırma konusunda artık daha etkili oldukları 
gözleniyor.

KADIN İSTİHDAMI İÇİN DAHA ÇOK YOL KATEDİLMELİ 
Ar-Ge istihdamının en yüksek olduğu savunma sanayi firmalarında 

kadın istihdamının genellikle yüzde yüzde 16 ile yüzde 25 gibi düşük bir 
aralıklarda kaldığı görülüyor. Ar-Ge merkezlerinde kadın çalışanların 
tüm Ar-Ge çalışanlarına oranı Deva Holding, Netaş ve Turkcell Teknoloji 
gibi firmalarda ise göreceli olarak yüksek olduğu görülüyor. Bu noktada 
uzmanlar diğer firmaların da söz konusu alanda yapabileceği birçok sosyal 
girişim olanağı olduğunu ifade ediyor.

PROJE SAYISINDA DA ASELSAN LİDER 
Listenin ilk 100’ünde yer alan firmaların toplam proje sayısı 7803 

iken listenin en başında yine Ar-Ge birincisi Aselsan yer alıyor. 1094 proje 
sayısıyla (2020 yılında bu sayı 749’du) listenin en başında yer alan Aselsan’ı; 
World Medicine (449), Petlas (366), Deva (283), Abdi İbrahim (154), Dyo Boya 
(153), Roketsan (132), Perfetti Van Melle (120), Polifarma (119) ve Vem İlaç 
(113) takip ederek bu kategoride ilk 10’da 
yer alıyor.

PATENT BAŞVURUSUNDA 
TÜRKİYE’NİN BAŞARISI 
Türkiye patent başvuru sayısında 

Çin, ABD, Japonya, Kore gibi bu 
alanda önde gelen ülkelerin epey 
gerisinde olmasına rağmen patent 
başvuru sayısını 10 yılda yüzde 100 
arttırmıştır. Türkiye gösterdiği bu 
performansıyla OECD ülkeleri arasında 
son 10 yılda -en çok artış sağlayan 
ülke olmuştur. Ar-Ge personeli başına 
patent verimliliği analiz edildiğinde 
birçok Avrupa ülkesinin 100 araştırmacı 
başına patent sayısı 1-2 civarında 
iken Türkiye 4 patent sayısıyla patent 
verimliliğinde öne çıkan ülkelerden 
olduğu kayediliyor. 

fourth with 488 million 816 thousand TRY had an increase of 195.8% and 
climbed to rank three with an R&D spending of 1 billion 446 million TRY. 
Turkcell, which was ranked sixth in the prior research, ranked fourth in the 
list this year. The company’s R&D expenditure in 2020 was 443 million 927 
thousand TRY, and 680 million 910 thousand TRY in 2021, experiencing a 
growth of 53.4% in R&D investments compared to the previous year.

FORD Otomotiv spent 680 million 519 thousand TRY in R&D in 2021, 
and in 2020 allocated a budget of 441 million 975 thousand TRY to R&D. 
In the top 10 of the list, Ford Otomotiv is followed by TUSAŞ Motor Sanayii 
(604 million 244 thousand TRY), Havelsan (599 million 683 thousand TRY), 
Tofaş Türk Otomobil (552 million 796 thousand TRY), Arçelik (444 million 
and 68 thousand TRY) and Vestel (405 million 695 thousand TRY).

THE SECOND MOST IMPORTANT FACTOR IN R&D GROWTH: 
AUTOMOTIVE
When ranking the top 50 R&D spending companies by sectors, it 

was observed that in 2021 defense industry companies make up 66.3%, 
automotive industry 12.5%, white goods and electronic companies 5.5% 
and pharmaceutical companies make up 1.6% of the list. Ford Otosan and 
Tofaş stand out as the highest R&D investing two companies in the past 5 
years outside of the defense industry. With reference to the R&D projects 
they have achieved and thanks to our country’s R&D incentives, it can be 
observed that especially foreign companies such as Mercedes-Benz (MBT), 
MAN and BSH and semi-foreign companies such as Ford, Tofaş, O.Renault 
are now more effective in shifting their Headquarters in Europe, R&D and 
Product Development projects to Turkey.

IMPROVEMENTS ARE NEEDED FOR FEMALE EMPLOYMENT
It was observed that female employment in defense industry 

companies, which have the highest R&D employment, is generally in the 
lower range of 16 to 25 percent. The ratio of female employees to all R&D 
employees in the R&D centers is relatively high in companies such as Deva 
Holding, Netaş and Turkcell Teknoloji. At this point, experts state that there 
are many opportunities for social initiatives that other companies can have 
in this field.

ASELSAN IS LEADING IN TERMS OF NUMBER OF PROJECTS
The total number of projects conducted by the top 100 companies in 

the list is 7803, and Aselsan, the champion of R&D, is once again at the top 
of the list. Aselsan is at the top of the list with 1094 projects (which was 749 
in 2020), followed by World Medicine (449), Petlas (366), Deva (283), Abdi 

İbrahim (154), Dyo Boya (153), Roketsan (132), 
Perfetti Van Melle (120), Polifarma (119) and 
Vem İlaç (113) in the top 10.

TURKEY’S SUCCESS IN PATENT 
APPLICATIONS
In terms of number of patent applications, 

although Turkey is far behind the leading 
countries such as China, USA, Japan and 
Korea, the number of patent applications 
has increased by 100 percent in 10 years. 
With this performance, Turkey has been 
the country with the highest increase in the 
last 10 years among OECD countries. Upon 
analysis of the patent efficiency per R&D 
employee, it is noted that while the number 
of patents per 100 researchers is around 1-2 in 
many European countries, Turkey is one of 
the prominent countries in patent efficiency 
with 4.
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2021 Ar-Ge yatırımlarında gördüğümüz başlıca unsurları aşağıdaki 
gibi özetleyebiliriz:

a) İlk 50 firmanın Ar-Ge yatırım toplamı nominal TL olarak 2020’de  
%5,5, 2021’de %52,5 artmıştır. Bu dönemlerde ÜFE’nin sırasıyla %25,2 ve 
%79,9 olduğu düşünüldüğünde Ar-Ge yatırımları reel anlamda aslında 
küçülmektedir. .

b) Bunda firmaların dünya ve ülkemizdeki olumsuz koşullar 
nedeniyle düşen kâr oranları ve pandeminin olumsuz etkileri de neden 
olmuştur.   

c) Ülkemizdeki Ar-Ge yatırımlarının ekipman bölümü firmalarda 
çoğunlukla $ planlanıp hesaplanmaktadır. 
Bu çerçevede, 2017’de 3,65 civarında olan 
yıllık ortalama TCMB $/TL ortalama alış 
kurunun 2019’da ortalama $/TL 5,67’den 
%23,5 artışla 2020’de $/TL 7,00’e, 2021’de 
de ortalama %23,5 artışla yıllık ort. $/TL 
8,85’e, günlük olarak da 20.12.2021’de $/
TL 17.473’e yükseldiği ve 31.12.2021’de $/TL 
13,329 olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 
İlk 50 firmamızın, özellikle de özel sektör 
firmalarımızın Ar-Ge yatırımları toplamı 
döviz bazında ve enflasyondan arındırılmış 
reel rakamlarda küçülmektedir. 

d) Otomotiv, Otomotiv Yan Sanayi, Beyaz 
Eşya-Tüketici Elektroniği, İlaç gibi özel 
sektördeki firmalarının Ar-Ge yatırımları 
toplamı reel olarak küçülmektedir. Bu 
sektörlerin ilk 50 firma Ar-Ge yatırımları 
içindeki payı giderek düşmektedir. Bu özel 
sektörler için ciddi bir alarm durumudur.  

e) Devlet teşviklerinin olmasına 
rağmen Ar-Ge yatırımları büyümekte 
artık zorlanmaktadır. Sıralamadaki firma 
değişiklikleri dikkate alınarak, en fazla Ar-

The main factors observed in 2021 R&D investments can be 
summarized as follows:

a) The total R&D investment of the top 50 companies increased by 5.5% 
in 2020 and 52.5% in 2021 in nominal TRY. Considering that the PPI is 
25.2% and 79.9%, respectively, in these periods, R&D investments actually 
shrank in real terms.

b) This was also caused by the dropping profit rates of the companies 
due to the negative conditions around the world and in our country, and the 
negative effects of the pandemic.   

c) The equipment part of R&D investments in our country is mostly 
planned and calculated in $ in companies. 
In this context, it should be considered that 
the annual average CBRT $/TRY average bid 
rate, which was around 3,65 in 2017, increased 
by 23.5% from the average $/TRY rate of 5,67 
in 2019 to 7,00 $/TRY in 2020, and in 2021 
it increased to an annual average of 8.85 $/
TRY with an average increase of 23.5%, and to 
17.473 $/TRY on a daily basis on 20.12.2021 and 
then to 13,329 $/TRY on 31.12.2021. The total 
R&D investments of our top 50 companies, 
especially private sector companies, are 
shrinking in foreign currency and also in 
realistic numbers that are adjusted for inflation.

d) The total R&D investments of 
private sector companies in sectors such 
as Automotive, Automotive Sub-Industry, 
White Goods-Consumer Electronics, and 
Pharmaceuticals are shrinking in real 
terms. The share of these sectors in the 
R&D investments of the top 50 companies is 
gradually decreasing. This is cause for serious 
alarm in the private sector.  

e) Despite government incentives, there is 

AR-GE YATIRIM TRENDLERI 
VE ANALIZI

R&D INVESTMENT TRENDS 
AND ANALYSIS

Özel sektörlerdeki Ar-Ge büyümesi reel olarak 
maalesef negatiftir. Ar-Ge büyümesi büyük oranda 
Savunma Sanayi firmaları ile sağlanmaktadır. 
Uluslararası güvenlik, politika konuları nedeniyle 
Türkiye bir tarafta Savunma Sanayi Ar-Ge’sine 
devam etmek zorundadır. Ancak, küresel 
rekabette yer alabilmek için de özel sektör 
Ar-Ge’sindeki reel küçülmenin önüne geçmek, 
Ar-Ge yatırımlarının eskiden diğer güçlü sektörleri 
olan Otomotiv, Beyaz Eşya ve önemi giderek 
artan Yazılım ve Telekom’a daha fazla yönelmek, 
mesleki eğitime ve Ar-Ge’ye daha uzun vadeli 
bakmak ve değerli Ar-Ge mühendislerinin 
yurtdışına kaybını azaltmak da gerekmektedir.

Unfortunately, R&D growth in private sectors is 
realistically negative. R&D growth is largely provided 

by companies in the Defense Industry. Due to 
international security and policy issues, Turkey has 
to continue R&D in the Defense Industry. However, 

in order to take part in global competition it is 
necessary to prevent the real shrinkage in private 
sector R&D, to focus more on Automotive, White 
Goods, which were some of the other significant 

sectors in R&D investments in the past, and 
Software and Telecom, for which importance is 
increasing, and it is also necessary to focus on 

long-term vocational education and R&D and to 
reduce the loss of valuable R&D engineers abroad. 

2021 AR-GE 250 / R&D 250  
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Ge yatırımı yapmış ilk 50 firmanın Ar-Ge yatırımları toplamı 2017’deki 
6.461 milyon TL’den, %47,2 artışla 2018’de toplam 9.507 milyon TL’ye, 
%31,7 artışla 2019’da 12.521 milyon TL’ye, 2020’de ise sadece %5,5 
artışla 13.214 milyon TL’ye, 2021’de ise %52,5 artışla 20.155 milyon TL’ye 
ulaşmıştır. 

f) İlk 50 firmanın Ar-Ge yatırımları toplamının 2021’de %66,3 
gibi çok ciddi bir oranını Savunma Sanayi firmaları oluşturmaktadır. 
Aselsan, TUSAŞ-TAI, Roketsan, TUSAŞ-TEI ve Havelsan gibi 5 büyük 
TSK Vakfı firmasının 2021 toplamındaki payı zaten %62,8 gibi çok 
yüksek bir orandır. 2021’de toplam 6.941,5 milyon TL’lik Ar-Ge 
büyümesinin %76,9’unu Savunma Sanayi firmaları sağlamıştır. İlk 
50 firma Ar-Ge yatırımlarında Savunma Sanayi’nin payı 2017-2021 
yıllarında sırasıyla %54,1, %56,3, %62,6, %60,7, %66,3 gibi çok yüksek 
oranlardır. Hatta ilk 50 firma yatırımının 2017-2021 arasında sırasıyla 
%50,8, %49,7, %58,2, %55,9, %62,8 gibi çok yüksek bölümünü sadece 
Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, TEİ ve Havelsan gibi TSK Vakfı’nın 5 önemli 
firması gerçekleştirmiştir. 

g) Aselsan’ın Ar-Ge yatırımları 2020’de 381 milyon TL, 2021’de 
2.258 milyon TL’lik artışlar ile 2021’de 5.615 milyon TL’ye ulaşmıştır. 
Son yıllarda Ar-Ge’nin lokomotifi olan Aselsan’ın ülkemiz Ar-Ge 
büyümesine liderlik etmesinde toplamı 700’ü bulan, bir bölümü ise 
çığır açan Ar-Ge projelerinin katkısı vardır. Bir bölümüne benim de 
destek verme şansı elde ettiğim bazı öne çıkan projeleri; Kuantum 
Radar Sistemleri, GaN ve SiGe çiplerinin yerli üretimi, ARMERKOM 
Gürültü Radarı, Derin Öğrenme Karar Sistemleri KEMENT veri bağı 
projesi, KAPLAN bomba imha robotu, ilk yerli MR cihazı çalışmaları, 
M60T Tank modernizasyonu, nano İHA geliştirme projesi, Grafen Bazlı 
e-Tekstil, Solunum ve Giyilebilir Sensör Projesi, kimyasal tehditlerin 
tespitine yönelik akıllı ve esnek gaz sensörleri geliştirilmesi çalışmaları, 
Doğal Dil İşleme çalışmaları, Biyosensör Geliştirilmesi gibi ileri seviye 
inovasyon projeleridir. Aselsan’ın ayrıca birkaç farklı koldan Kimyasal, 
Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Teknolojileri, İleri Malzeme ve Enerji 
Teknolojileri, Bilgi Yönetimi ve İleri Kumanda Teknolojileri alanında son 
yıllarda ciddi çalışmalar yaptığını bizzat gözlemledim.

a struggle in the growth of R&D investments. Considering the company 
changes in the rankings, the total of the R&D investments of the top 50 
companies that have made the most R&D investment have reached, from 
6,461 million TRY in 2017 to a total of 9,507 million TRY in 2018 with an 
increase of 47.2%, to 12,521 million TRY in 2019 with an increase of 31.7%, 
13,214 million TRY in 2020 with an increase of only 5.5%, and 20,155 
million TRY in 2021 with an increase of 52.5%. 

f) Defense Industry companies constitute a very significant 66.3% of 
the total R&D investments of the top 50 companies in 2021. In 2021, the 
share of the 5 largest TAF Foundation companies such as Aselsan, TUSAŞ-
TAI, Roketsan, TUSAŞ-TEI and Havelsan is already quite high at 62.8%. 
In 2021, Defense Industry companies held 76.9% of the total R&D growth 
of 6,941.5 million TRY. The share of the Defense Industry in the R&D 
investments of the top 50 companies is quite high, respectively at 54.1%, 
56.3%, 62.6%, 60.7% and 66.3% from 2017-2021. In fact between 2017 and 
2021, the 5 most important companies of the TAF Foundation, Aselsan, 
TUSAŞ, Roketsan, TEİ and Havelsan alone, accounted for a very high share 
of respectively 50.8%, 49.7%, 58.2%, 55.9%, 62.8% of the investments of the 
top 50 companies. 

g) R&D investments of Aselsan has increased by 381 million TRY in 
2020 and by 2,258 million TRY in 2021 and reached 5,615 TRY in 2021. 
Aselsan has been the driving factor of R&D in recent years, and has 
contributed to the growth of R&D in our country, with a total of 700 R&D 
projects, some of which were groundbreaking. Some of their prominent 
projects, some of which I had the chance to support were advanced 
innovation projects such as; Quantum Radar Systems, domestic production 
of GaN and SiGe chips, ARMERKOM Noise Radar, Deep Learning Decision 
Systems, KEMENT data link project, KAPLAN bomb disposal robot, first 
domestic MRI device surveys, M60T Tank modernization, nano UAV 
development project, Graphene Based e-Textile, Respiratory and Wearable 
Sensor Project, development of smart and flexible gas sensors for the 
detection of chemical threats, Natural Language Processing studies, 
and Biosensor Development. I have personally observed that Aselsan 
has carried out serious studies in recent years in the fields of Chemical, 



Biological, Radiological, Nuclear Technologies, Advanced Materials and 
Energy Technologies, Information Management and Advanced Control 
Technologies from several different branches.

h) The second most important factor of R&D growth in our country is 
the automotive and its sub-industries. The most important 3 companies 
in this are Ford Otosan, Tofaş and Mercedes (MBT), companies that I work 
closely with. Ford Otosan carried out significant projects in 2021 such as 
Rakun Pro 2 and Pro 3 models, all-electric motorcycles to be manufactured 
in İnönü Factory, and Transit (EV) electric vehicle production and 
investment studies at Gölcük Factory, Battery Assembly Factory, new 
carbon neutral technologies such as BEV (Full Electric), Fuel Cell and 
development studies on Hydrogen Fuel Cells, “Platooning-Autonomous 
Convoy” project for trucks, the Ecotorq 12.7L engine project, which will 
reduce the carbon footprint of heavy commercial fleet CO2 emissions by 
15% in 2025 and another 15% in 2030, and for this purpose, increase the 
thermal efficiency to 50%. Ford Otosan and Tofaş are the two companies 
that have made most investment in R&D outside of the Defense Industry in 
the past 5 years. 

i) Tofaş has renewed the Egea model family in the recent years, in 
addition to Sedan, Hatchback and Station Wagon body options, added Egea 
Cross(over) and Fiat Egea 1,5 lt hybrid that provides a certain electric drive. 
In 2021 Tofaş increased the number of EU research projects it is involved 
in to 29. During the pandemic, Tofaş developed products for healthcare 
professionals against C19 and its R&D investments in 2018, 2019, 2020, and 
2021 reached high figures such as 269, 355, 575 and 553 million TRY. 

j) On the other hand, if we exclude Ford’s significant growth of 54% 
in 2021, total automotive R&D actually shrank in 2019, 2020 and 2021. 
However, since the automotive and sub-industry, which are the driving 
factor behind exports, provide significant added value, employment and 
technological development, it is crucial for our country to achieve real 
growth in R&D.

k) Because the automotive industry always develops with its own 
sub-industry, we should consider the developments in the Automotive Sub-
Industry, which includes companies such as Bosch, Figes, Kordsa, Brisa, 
Jantsan, Tırsan and Farplas (which is also the supplier of TOGG), as part of 
the developments in the automotive industry.

l) Despite the innovative efforts of Arçelik, with which I work closely, 
in the SAYEM ecosystem of smart home appliances, innovative refrigerator 
for the new company in partnership with Hitachi announced on 01.07.2021, 
manufacture of washing machine products, SafeConsumE consumer-
based food problem solving project, UV Compartment Refrigerator, UV 
Hygienic Ventilation Programmed Dryer, Oxy Hygiene Programmed 

Washing Machine, innovative works in HygieneIntense 
dishwasher, Rakun EV Motorcycle engines R&D and co-
production of breathing apparatus against C19 as well as the 
efforts of Vestel and BSH, which brought many R&D projects 
from Germany to our country, the total R&D in the White 
Goods industry is shrinking in real terms. 

m) Why is R&D in Automotive and White Goods sectors 
not growing in real terms? Since I took part in the R&D 
projects of many Defense Industry, Automotive and White 
Goods companies, especially the companies mentioned 
above, and especially in the R&D projects of 10 of the top 12 
companies, I have personally observed that this situation in 
the private sector is greatly affected by two basic dynamics. 

i. Unlike the Defense Industry, private sector companies 
are directly affected by domestic and foreign market 
shrinkage and their profit margins are decreasing, hence 
they are compelled to reduce their R&D investments in this 
difficult situation, which also increases the negative effects 
of the pandemic. This is a negative development for the 

h) Ülkemizdeki Ar-Ge büyümesinin 2. önemli unsuru otomotiv 
ve onun yan sanayidir. Onun da en önemli 3 firması yakın çalıştığım 
Ford Otosan, Tofaş ve Mercedes (MBT) firmalarıdır. Ford Otosan 2021’de 
Rakun Pro 2 ve Pro 3 modeli İnönü Fabirkası’nda üretilecek tam 
elektrikli motosiklet, Gölcük Fabrikası’ndeki Transit (EV) elektrikli 
araç üretim ve yatırım çalışmaları, Batarya Montaj Fabrikası, BEV (Tam 
Elektrikli), Fuel Cell (Yakıt Hücresi) gibi yeni karbonnötr teknolojiler ve 
Hidrojen Yakıt Hücreleri üzerinde geliştirme çalışmaları, kamyonlar için 
“Platooning-Otonom Konvoy” projesi, ağır ticari filo CO2 emisyonlarını 
2025’te %15 ve 2030’da %15 daha düşürecek karbon ayak izini azaltma 
ve bu amaçla Termal verimliliği %50’ye çıkaran Ecotorq 12.7L motoru 
projesi gibi önemli projeleri üretmiştir. Ford Otosan ve Tofaş, son 5 yıl 
toplamında Savunma Sanayi dışında en yüksek Ar-Ge yatırımı yapan 
iki firmadır. 

i) Tofaş son yıllarda Egea modelinin ailesini yenilemiş, Sedan, 
Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine ek olarak bu aileye 
Egea Cross(over)’ı ve belirli bir elektrikli sürüş sağlayan Fiat Egea1,5 lt 
Hibrit’i eklemiştir. Tofaş 2021’de içinde yer aldığı AB araştırma projeleri 
sayısını 29’a çıkarmıştır. Pandemide C19’a karşı sağlık çalışanlarına 
yönelik ürünler de geliştiren Tofaş’ın 2018-2019-2020-2021 Ar-Ge 
yatırımları 269, 355, 575 ve 553 milyon TL gibi yüksek rakamlarda 
seyretmiştir. 

j) Diğer yandan, Ford’un 2021’deki %54’lük ciddi büyümesini hariç 
tutarsak otomotiv sektörü Ar-Ge toplamları 2019, 2020 ve 2021’de 
aslında reel olarak küçülmüştür. Halbuki ihracatın lokomotifi olan 
otomotiv ve yan sanayisi ciddi katma değer, istihdam ve teknolojik 
gelişim sağladığı için Ar-Ge’de reel  büyüme sağlaması ülkemiz için çok 
önemlidir.

k) Otomotiv sektörü her zaman kendi yan sanayisiyle birlikte 
geliştiğinden Bosch, Figes, Kordsa, Brisa, Jantsan, Tırsan ve (TOGG’un 
da tedarikçisi olan) Farplas gibi firmaların da bulunduğu Otomotiv 
Yan Sanayi’ni Otomotiv sanayindeki gelişmelerin bir parçası olarak 
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Savunma Sanayi firmaları %56,3 %62,6 %60,7 % 66,3
Otomotiv firmaları %14,2 %10,4 %12,8 %10,1
Otomotiv Yan Sanayi firmaları %2,1 %2,4 %2,5 %2,4
Beyaz Eşya ve Tüket. Elektroniği firmaları %8,4 %6,3 %6,4 %5,5
İlaç Firmaları %2,3 %1,6 %2,9** %1,6

2018 2019 2020 2021

AR-GE İLK 50’DEKİ FİRMALARIN SEKTÖR BAZINDA 
TOPLAM AR-GE YATIRIMLARININ İLK 50 FİRMA TOPLAMINA ORANI

İlk 10’daki 5 TSK Vakfı Savun. San. firma topl (mio TL) 4.721,3    7.286,5   7.385,9 12.654,6
İlk 50’deki Savunma San. firma Ar-Ge topl. (mio TL) 5.353,7  7.832,1 8.018,3 13.358,4
İlk 50’deki Savunma San. firma topl. büyümesi (mio TL) 1.856,5        2.478,4    186,2   5.340,0
Sav. San. firmalarının İlk 50 firma büyümesindeki payı  %60,9   %83,3 %26,9 %76,9

2018 2019 2020 2021

 AR-GE İLK 50’DEKİ FİRMALARIN YILLIK TOPLAM BÜYÜMESİ VE SAVUNMA SANAYİ FİRMALARI TOPLAMININ KATKISI

İlk 50 firma Ar-Ge Yat. toplamı (mio TL) 9.507,0    12.520,7   13.213,7 20.155,2*
Bir önceki yıla göre büyüme oranı  %47,2  %31,7    %5,5    %52,5
Bir önceki yıla göre nominal büyüme (mio TL) 3.046,3       3.013,7     693,1    6.941,5
TCMB ortalama US$/TL döviz alış artışı  %32,5 %17,4                   %23,5   %26,4
Yıllık ÜFE %33,6 %7,4 %25,2 %79,9 

2018 2019 2020 2021

 AR-GE İLK 50’DEKİ FİRMALARIN YILLIK TOPLAM BÜYÜMESİ

Dipnotlar *: 2017-2020 yıllarında ilk 50’de olan firmaların Ar-Ge yatırımlarına o yılın toplamında yer verilmiştir. Bu firmaların 
bir bölümü 2021 yılında ilk 50’de ve dolayısı ile 2021 yılı toplamında yer almamıştır.  Örneğin, **: İlaç firmalarında 2020 
payına (ilk 50 listesine 2020’de giren, 2021’de giremeyen) Sanofi İlaç ve Turgut İlaç da dahildir.
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düşünmek gerekir.
l) Yakın çalıştığım Arçelik’in SAYEM akıllı ev aletleri ekosistemi, 

01.07.2021’de açıklanan Hitachi ortaklı yeni firma için yenilikçi 
buzdolabı, çamaşır makinası ürünleri üretimi, SafeConsumE tüketici 
bazlı gıda sorunlarını çözme projesi, UV Bölmeli Buzdolabı, UV 
Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi, Oksi Hijyen 
Programlı Çamaşır Makinesi, HygieneIntense bulaşık makinesi, 
Rakun EV Motosiklet motorları Ar-Ge ve C19’a karşı solunum cihazı 
ortak üretiminde yer aldığı yenilikçi çalışmalarına, ayrıca Vestel’in 
ve Almanya’da birçok Ar-Ge projesini ülkemize getiren BSH’ın 
gayretlerine rağmen Beyaz Eşya sektörü Ar-Ge toplamı da reel anlamda 
küçülmektedir. 

m) Otomotiv ve Beyaz Eşya Ar-Ge’leri reel olarak niçin büyümüyor?: 
Yukarıda adı geçen firmalar başta olmak üzere 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 özel 
sektördeki bu durumun iki temel dinamikten çokça etkilendiğini bizzat 
gözlemledim. 

i. Savunma Sanayi’nin aksine yurt içi ve dışı piyasa daralmalarından 
direkt etkilenen ve kâr marjları giderek azalan özel sektör firmaları 
pandeminin olumsuz etkilerini de arttıran bu zorlu durumda Ar-Ge 
yatırımlarını mecburen azaltabiliyorlar. Bu, ülkemizin teknolojik 
gelişimi için olumsuz bir gelişmedir. 

ii. Özellikle Mercedes-Benz (MBT), MAN ve BSH gibi yabancı ve 
Ford, Tofaş, O.Renault gibi yarı-yabancı firmaların Ar-Ge projelerinin 
içinde yer aldığımda gözlemlediğim, bu firmalar başardıkları Ar-
Ge projelerinin referansı ve ülkemizin Ar-Ge teşviklerinin katkısı 
ile artık Avrupa’daki (özellikle Almanya’daki buna dirençli) Genel 
Merkezleri’ni Ar-Ge ve Ürün Geliştirme projelerini Türkiye’ye kaydırma 
konusunda artık daha etkililer. Bu ise ülkemiz teknolojisi için hem Türk 
mühendislerimizi hem de bu firmalardaki yerli-yabancı üst yöneticileri 
takdir ve onlara teşekkür etmemiz gereken çok olumlu bir gelişmedir. 
Bu çalışkan ve başarılı ekiplere ve yöneticilerine ülkemiz adına şükran 
borçluyum. 

Halbuki Otomotiv, Beyaz ve Elektronik Eşya Ar-Ge’leri geçtiğimiz 
yıllarda bir çok başka sektör için öncü örnekler oluşturmuştur ve 
ülkemizin Ar-Ge gelişimi açısından önemlidirler.

n) Tekstil Sektörü: İstihdam ve ihracatımızda çok önemli yeri 
olmasına ve geçmişin en büyük, son yılların (otomotivden sonra) 2. 
büyük sektörü olmasına rağmen Tekstil sektöründe özellikle de Teknik 
Tekstil’de Ar-Ge çok zayıftır. Halbuki özellikle pamuk üretiminde ve 
boyada su tüketiminin azaltılması ve diğer önemli Sürdürülebilirlik Ar-
Ge’si konularında tekstil sektörü dünyada öncü konumdadır. 2020’de ilk 
50 firma arasına giren Tekstil firması olmamış, 2021’de ise sadece Mavi 
Giyim 45., Almaxtex (eski Yeşim Tekstil) 49. sırada yer almıştır. Çünkü 
ülkemiz tekstil sanayi hala emek yoğundur ve Ar-Ge ile katma değeri 
yüksek ürünlere yeterince geçememektedir.  

o) Turkcell Teknoloji, son 3 yılda hep ilk 6’da yer alıyor artık. Birlikte 
yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile Çin’deki Ar-Ge merkezinden Avrupa’ya 
gidebilecek birçok projeyi Ümraniye Ar-Ge merkezine kazandıran 
Huawei 2020’de 146 milyon TL, 2021’de 270 milyon TL Ar-Ge yatırımı 
yapmıştır. Huawei ve diğer Uzak Doğu Ar-Ge yatırımlarını ülkemize 
daha da fazla çekmemiz gelecek yıllar için Türkiye açısından önemli bir 
strateji hamlesi olacaktır. 

p) 4. Sıradaki Turkcell Teknoloji, 14. Türk Telekom, 17. Logo, 21. 
Netaş, 15. Huawei ve hatta sanayi firmalarındaki yazılım çalışmaları 
ile ülkemizde yazılım Ar-Ge’si gelişmektedir. Ancak, sektörün gelişim 
hızı yeterli değildir. Dergimizin daha önceki sayılarında yayımlanan 
Global Ar-Ge 1000 firma analizlerimde belirttiğim üzere; dünyada en 
fazla Ar-Ge yatırımı yapan ilk sıralardaki Amazon, Alphabet/Google, 
Samsung, Huawei, Microsoft gibi devlerin Ar-Ge yatırımlarının önemli 

technological progress of our country. 
ii. As I’ve observed especially when I took part in the R&D projects of 

foreign companies such as Mercedes-Benz (MBT), MAN and BSH, and semi-
foreign companies such as Ford, Tofaş, and O. Renault, with reference to 
the R&D projects they have achieved and the contribution of our country’s 
R&D incentives, these companies are now more effective in shifting 
their European Headquarters (especially in Germany, resistant to this) to 
Turkey for R&D and Product Development projects. This is a very positive 
development for our country’s technology, one we should appreciate and 
thank both the Turkish engineers and local and foreign top managers in 
these companies. On behalf of our country, I offer my gratitude to these 
hardworking and successful teams and their managers. 

However R&D in Automotive, White Goods and Electronic Goods 
sectors created pioneering examples for many other sectors in recent years 
and they are important for the R&D development of our country.

n) Textile Sector: Even though the Textile Sector is of great importance 
for our employment and export, and is the largest sector in the past and the 
2nd largest sector in recent years (following automotive), R&D in this sector 
is very weak, especially in Technical Textiles. However, the textile industry 
is in a leading position in the world, especially in production of cotton and 
reducing water consumption in dyeing and other significant Sustainability 
R&D matters. No textile company made it to the top 50 companies in 2020, 
and in 2021 only Mavi Giyim ranked 45th and Almaxtex (formerly Yeşim 
Tekstil) ranked 49th because the textile industry in our country is still 
labor-intensive and cannot adequately switch to products with high added 
value through R&D.  

o) Turkcell Teknoloji for the past 3 years, it has always been in the top 
6. With the R&D studies we conducted together, Huawei has brought in 
many projects to its R&D center in Ümraniye, projects that may have gone 
to Europe from China, and invested in R&D for 146 million TRY in 202, and 
270 million TRY in 2021. For the coming years, it is imperative for Turkey 
to attract Huawei and other Far East &D investments to our country even 
more. 

p) Software R&D is developing in our country, with software works 
carried out at Turkcell Teknoloji as rank 4, Türk Telekom as rank 14, Logo 
as rank 17, Netaş as rank 21, and Huawei as rank 15 and even in industrial 
companies. But the development rate of the sector is not enough. As I stated 
in my analyses of Global R&D 1000 companies published in previous issues 
of our magazine; a significant portion of the R&D investments of giant 
corporations such as Amazon, Alphabet/Google, Samsung, Huawei, and 
Microsoft, which invest the most in R&D around the world, are taking place 
in fields such as Artificial Intelligence (#AI), Metaverse, Virtual Reality 
(#VR), Cloud and Big Data Management, Business Intelligence, and Video-
Audio processing. The civil sectors in our country lag behind in these areas 
and miss the developments and the opportunities once again. 

r) Female Employment: The rate of female employees to all R&D 
employees in our R&D Centers is relatively high in Deva Holding, Netaş 
and Turkcell Teknoloji, and generally in the range of 16-25% in Defense 
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bölümü Yapay Zeka (#AI), Metaverse, Sanal Gerçeklik (#VR), Bulut ve 
Büyük Veri Yönetimi, İş Zekası, Görüntü-Ses işleme gibi alanlarda 
gerçekleşmektedir. Ülkemizin; katma değeri düşük sektörlerden 
bu sektörlere daha fazla yönelmesi, ama bunun için de niteliksiz iş 
gücünün istihdamı, nitelikli mühendislerin de yurt dışına beyin göçü 
sorunlarını halletmesi gerekmektedir. Ülkemiz sivil sektörlerin bu 
alanlarında çok geri kalmakta, gelişmeleri ve fırsat trenini bir kez daha 
kaçırmaktadır. 

r) Kadın İstihdamı: Ar-Ge Merkezleri’mizdeki kadın çalışanların 
tüm Ar-Ge çalışanlarına oranı Deva Holding, Netaş ve Turkcell 
Teknoloji’de göreceli yüksek, Ar-Ge istihdamının en yüksek olduğu 
Savunma Sanayi’de ise genellikle %16-%25 aralığındadır. Bu alanda 
birçok İK ve İstihdam projesi yapan bir kişi olarak firmalarımızın kadın 
istihdamı artışı için yapabileceği birçok sosyal girişim olanağı olduğunu 
belirtebilirim. 

s) Daha da acısı ülkemizde yetişmiş çok iyi Ar-Ge mühendislerimizin 
ciddi bir bölümünü kaybetmemizdir. Göçmen politikalarını değiştirerek 
gelecek yıllarda yazılım, elektronik, Yapay Zekâ ve teknoloji yatırımları 
için gerekli nitelikli iş gücü açığını özellikle Hindistan ve Türkiye’den 
sağlama stratejisine geçen Almanya ve Hollanda (başta ASML ve TE 
firmaları için) özellikle en nitelikli mühendislerimizi işe almak için çaba 
göstermektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TÜBİTAK ile birlikte 
Tersine Beyin Göçü Projesi ile yurt dışından Türkiye’ye geri getirmeye 
çalıştığı mühendis ve akademisyenlerden çok daha fazlası ülkemizi 
terk etmektedir. Ama ülkemizde bu daha büyük kayba yeterince 
odaklanılmamaktadır. Ar-Ge’nin gelişmesinin en önemli temel taşı olan 
nitelikli mühendis ve akademisyen kaybımıza karşı (canı yanan Aselsan 
ve TUSAŞ gibi bazı firmalar dışında) bu konuda somut bir adım atan özel 
kurum ve kamuda henüz ciddi bir reaksiyon göremedim. Halbuki Ar-Ge 
beyin göçü, haklı olarak önemsediğimiz Bor madenlerindeki katma 
değerini kaybetmemizden bile çok daha önemlidir. 

t) İlaç Sektörü: Stratejik önemi pandemide daha da fazla anlaşılan 
Sağlık ve İlaç Sektörü Ar-Ge’si ülkemizin stratejik önceliklerinden birisi 
olmak zorundadır. Ancak, ilk 50 firmanın ilaç sektöründeki yatırımları 
da reel olarak küçülmektedir. 

u) Savunma Sanayi Ar-Ge yatırımlarının dolaylı yollardan 
teknolojinin ve inovasyon kültürünün gelişmesine ciddi yararları 
vardır. Ancak, toplumun refahına yansıma oranı sivil sektörlere göre 
daha düşüktür. Ayrıca, ülkemizdeki Ar-Ge yatırımlarının çoğu aslında 
Ürün Geliştirme yatırımlarıdır. Savunma Sanayi’nde mühimmata 
yapılan yatırım ise mühimmatın (örneğin roketin) kullanılması ile 
tüketilebilmektedir. Özel sektörde elde daha çok teknolojik, sistemsel ve 
know-how yatırımları kalmaktadır.

v) Ülkemizin gelişebilmesi, “10 Bin Dolar Tuzağı”ndan yukarılara 

Industry, which has the highest R&D employment. As someone who has 
conducted many HR and Employment projects in this field, I can say that 
there are many social enterprise opportunities that our companies can do 
to increase female employment. 

s) Even sadder is that we lost a significant portion of our really good 
R&D engineers who were trained in our country. Germany and the 
Netherlands (especially for ASML and TE companies) have changed their 
immigration policies in an effort to recruit our most qualified engineers 
and adopted the strategy of providing the necessary qualified labor force 
for software, electronics, Artificial Intelligence and technology investments 
from India and Turkey in the coming years. There are currently many more 
engineers and academics leaving our country than the Ministry of Industry 
and Technology tried to bring back to Turkey with the Reverse Brain Drain 
Project in cooperation with TÜBİTAK. But there isn’t enough focus on this 
massive loss in our country. Against the loss of qualified engineers and 
academics, which are the most important cornerstones of the development 
of R&D (with the exception of some companies such as Aselsan and TAI 
that were hit) I have not yet seen a serious reaction or a concrete step from 
the private institutions and the public in this regard. However, the R&D 
brain drain is even more crucial than losing the added value in Boron 
mines, which we rightly care about. 

t) Pharmaceutical Industry: R&D in the Health and Pharmaceutical 
Industry, of which the strategic importance became even more apparent 
during the pandemic, must be one of the strategic priorities of our country. 
However, the investments of the top 50 companies in the pharmaceutical 
industry are also shrinking in real terms. 

u) Defense Industry R&D investments have indirect significant benefits 
for the development of technology and innovation culture. However, the 
rate of reflection on the welfare of the society is lower than it is in the civil 
sectors. Additionally, most of the R&D investments in our country are in 
reality Product Development investments. The ammunition investments 
in the Defense Industry can be consumed by using the ammunition (for 
instance, rockets). In the private sector there are more technological, 
systemic and know-how investments remaining. 

v) In order for our country to develop and move up from the “10 
Thousand Dollar per Person Trap”, we need to bring our R&D to real R&D, 
that is, THS 2-5 levels. And for that:

• It is necessary to develop university-industry collaborations, which 
still hasn’t reached the desired levels, that is, our university professors need 
to leave the theoretical discourses and enter the industry, and our short-
term businessmen need to get closer to R&D and university collaborations,

• In this context, institutes working for industry such as California 
Institute of Technology, Argonne Nat. Laboratory (USA), Korea Institute 
of Science & Technology (Korea), Fraunhofer Society (Germany) Chinese 
Academy of Sciences (China), and National Center for Scientific Research 
(France), which should be between R&D and science and industry, should 
be established and made more functional,

• Creating a roadmap in which sectors that our country will specialize 
in (I have been in the business world for more than 30 years and I still 
haven’t seen the strategy of which sectors we will withdraw from in 
the next 10 years). However, Germany did this even in the 1980s, in TV, 
consumer electronics, where competition became more difficult, and Japan 
did it in certain areas of textile 

• Regarding universities and vocational high schools, instead of many 
educational fields that will not provide job opportunities in the future, it 
is necessary to provide a place in our technology development by raising 
researcher graduates who have internalized engineering or technicians, 
who see it as a profession, and by offering better conditions instead of losing 
them to foreign migration! 

• For all this, many institutions in our country need to adopt a strategic 
thinking approach that plans for at least 3-5 years, not by changing the 
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doğru çıkabilmesi için Ar-Ge’lerimizi gerçek Ar-Ge, yani THS 2-5 
seviyelerine getirmemiz. Bunun için ise:

• Bir türlü hâlâ 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,

• 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,

• Ülkemizin geleceği olan hangi sektörlerde uzmanlaşacağının yol 
planının yapılması (30 yılı aşkındır iş dünyasındayım, önümüzdeki 
10 yılda hangi sektörlerden çekileceğiz stratejisini hâlâ göremedim). 
Halbuki Almanya bunu rekabetin güçleştiği TV’de, tüketici 
elektroniğinde, Japonya Tekstil’in belli alanlarında bu çekilmeyi 
1980’lerde bile yapmıştır, 

• Yine üniversiteler ve MYO’ları ile ilgili olarak, ileride iş olanağı 
sağlamayacak birçok eğitim alanı yerine mühendisliği veya teknikerliği 
özümsemiş, meslek olarak gören, araştırmacı mezunların yetiştirilmesi 
ve yurtdışı göç ile kaybetmek yerine daha iyi şartlar sunularak teknoloji 
gelişimimizde yer verilmesi! 

• Tüm bunlar için de ülkemizdeki birçok kurumun günlük ve sürekli 
strateji değiştirerek değil, en az 3-5 yılı planlayan, stratejik düşünme 
anlayışına geçmesi gerekmektedir. 

y) 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 ülkede de başlangıçta ürün 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 Ekonomi’de bazı 
durumlarda Ar-Ge temelli büyümek yerine İş Modeli İnovasyonu ile 
başarılı sonuçlar elde eden Starbucks, DHL, Zara, M&S, eBay, ülkemizde 
de Getir, Yemeksepeti, Sahibinden.com, n11, GittiGidiyor gibi yerel/
küresel birçok başarılı yenilikçi firma örneği de vardır. İnovasyonun bu 
alanlarında da büyümemiz önemlidir. 

z) Orta Doğu’daki siyasi belirsizlikler, Azerbeycan, Suriye, 
Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde askeri gerginliklerin süreceğini 
düşündüğümüzde Savunma Sanayi’nin önümüzdeki 
yıllarda da yüksek Ar-Ge yatırımlarına devam etmesini 
gerektirecektir. Ama ekonominin giderek artan zor 
ortamına, yükselen enflasyon ve döviz kuru risklerinin 
de ekleneceği dikkate alındığında bu durum Savunma 
yatırımları ile ekonomik öncelikler arasında bir açmaz 
oluşacaktır. 

Özetle, 2020-2021’de sivil sektörlerin Ar-Ge yatırımları 
toplamı reel olarak küçülmüştür. İlk 50 firmanın Ar-Ge 
toplam büyümesi Savunma Sanayi firmaları, özellikle de 
5 büyük TSK Vakfı firması sayesinde olmuştur. Ancak, 
2022-2023’te negatif ekonomik ve küresel koşullar 
nedeniyle Ar-Ge’lerimiz başta sivil sektörlerde, hatta 
devlet destekli Savunma Sanayi’nde büyümekte ve 
finanse edilmekte zorlanabileceklerdir. Bu durum da 
teknolojik gelişmede ve uluslararası rekabette daha da 
zorlanma olasılığımızı beraberinde getirmektedir. 

Ayrıca, ülkemiz nitelikli Mühendis ve Ar-Ge 
çalışanlarını ülkemizde daha iyi şartlar ile tutmak, bu 
konuda daha fazla çaba ve proje geliştirmek zorundadır.

strategy daily and constantly. 
y) On the other hand, developing technology on Fundamental and 

Applied Research levels is a difficult, costly and risky process in every 
country around the world. In many other developing countries, it is natural 
for R&D efforts to initially begin on product levels, and in many cases may 
not be profitable in the short-term. In this context, studies between THS 6-9 
are preferred by many developing countries. Additionally, there are many 
examples of successful innovative local/global companies that achieved 
success with Business Model Innovation instead of R&D-based growth in 
some cases, especially in the New Economy such as Starbucks, DHL, Zara, 
M&S, eBay, and in our country Getir, Yemeksepeti, sahibinden.com, n11, 
GittiGidiyor. It is crucial for us to grow in these areas of innovation as well. 

z) Considering the political uncertainties in the Middle East and 
that military tension will continue in Azerbaijan, Syria, the Eastern 
Mediterranean and other regions, the Defense Industry will need to 
continue its high R&D investments in the coming years. However, 
considering that the rising inflation and exchange rate risks will add to the 
increasingly difficult economic environment, this situation will create a 
stalemate between Defense investments and economic priorities. 

In summary, total R&D investments of the civil sectors in 2020-2021 
shrank in real terms. The total R&D growth of the top 50 companies can 
be accredited to the companies in the Defense Industry, especially the 
5 big TAF Foundation companies. However, due to negative economic 
and global conditions in 2022-2023, our R&D may have issues growing 
and being financed, especially in civilian sectors and even in the state-
supported Defense Industry. This situation brings with it the possibility 
of further difficulties in technological development and international 
competition.

In addition, we have to keep qualified engineers and R&D employees 
by providing better conditions and develop more efforts and projects in 
this regard.

Footnotes *: The R&D investments of the companies that were in the top 50 in 2017-2020 are included in the total of their 
respective year. Some of these companies were not included in the top 50 in 2021 and therefore in the 2021 total. For 
example, **: Sanofi İlaç and Turgut İlaç are included in the 2020 share in pharmaceutical companies (which made the top 
50 list in 2020, but did not make it in 2021).

Total of 5 TAF Found. Def. Ind. Comp. in the top 10 4.721,3    7.286,5   7.385,9 12.654,6
R&D total of Def. Ind. comp.in the top 50 (mio TRY) 5.353,7  7.832,1 8.018,3 13.358,4
Def. Ind. comp. total growth in the top 50 (mio TRY) 1.856,5        2.478,4    186,2   5.340,0
Share of Def. Ind. comp. in the growth of the Top 50 comp.  %60,9   %83,3 %26,9 %76,9

2018 2019 2020 2021

CONTRIBUTION OF TOTAL COMPANIES IN THE DEFENSE INDUSTRY TO THIS GROWTH

Defense Industry companies %56,3 %62,6 %60,7 % 66,3
Automotive companies %14,2 %10,4 %12,8 %10,1
Automotive Sub-Industry companies %2,1 %2,4 %2,5 %2,4
White Goods and Consumer Electronics companies %8,4 %6,3 %6,4 %5,5
Pharmaceutical companies %2,3 %1,6 %2,9** %1,6

2018 2019 2020 2021

RATE OF TOTAL R&D INVESTMENTS OF THE COMPANIES IN THE TOP 50 
R&D ON A SECTOR BASIS TO THE TOTAL OF THE TOP 50 COMPANIES

Total R&D Inv. of the top 50 companies (mio TRY)   9.507,0    12.520,7   13.213,7 20.155,2*
Growth rate compared to the previous year   %47,2  %31,7    %5,5    %52,5
Nominal growth compared to the prev. year (mio TRY) 3.046,3       3.013,7     693,1    6.941,5
CBRT avg. US$/TRY for-ex buying increase  %32,5 %17,4                   %23,5   %26,4
Annual PPI  %33,6 %7,4 %25,2 %79,9 

2018 2019 2020 2021

ANNUAL TOTAL R&D GROWTH OF THE TOP 50 COMPANIES IN TERMS OF R&D
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Bir Ar-Ge projesine finansman sağlamak için şirket 
sermayesinden kaynak ayırabilir, devlet hibe ve teşvikleri ile 
ilerlenebilir veya proje ile ilgilenen bir yatırımcı bulunması 
gerekmektedir. Türkiye’deki şirketler 
ağırlıkla kendi kaynaklarını ve banka 
kredisini kullanmayı tercih eder. Sanayi 
ölçeğindeki firmalarımız için bu kaynağı 
sağlamak veya bankanın kredi için talep 
edeceği teminatı sunmak görece daha 
kolay olsa da ülkemizdeki şirketlerin yüzde 
98,7’ini (TÜİK) oluşturan Mikro ve Küçük 
ölçekli KOBİ’lerimiz kaynak veya kredi 
bulamadığında, Ar-Ge faaliyetlerinden 
uzaklaşabilmektedir. Hibe ve teşvik 
mekanizması adına ülkemizde oldukça son 
yıllarda ortaya konan sistemlere her geçen 
gün yenisi eklenmektedir ve birçok çağrıda 
öncelik KOBİ’lere tanınmaktadır ancak 
kaynaklar sınırlı, talep yüksek olduğu için bu 
modellere erişim sınırlı kalmaktadır. 

Yatırımcı modelinde ise; gerçek veya tüzel 

the project. Companies in Turkey mostly 
prefer to use their own resources and bank 
loans. Although it is relatively easier for our 
industrial-scale companies to provide this 
resource or to offer the collateral that the 
bank will demand for the loan, our Micro 
and Small-scale SMEs, which constitute 
98.7% of the companies in our country 
(Turkish Statistical Institute), may move 
away from R&D activities when they cannot 
find resources or loans. While new grant 
and incentive mechanisms have been put in 
place in recent years and priority is given to 
SMEs, access to these models remains limited 
because the resources are limited and the 
demand is high. 

In order for a real or legal investor to invest 
money in a direct investment, and measure 

TURKEY’S VENTURE CAPITAL 
TO GET A BOOST FROM THE R&D 

ECOSYSTEM

TÜRKİYE’NİN GİRİŞİM SERMAYESİ 
AR-GE EKOSİSTEMİNİN DESTEĞİYLE 
BÜYÜYECEK
Türkiye olarak, 2021 yılını 1,5 milyar dolar 
yatırımla kapattık. Bir önceki yıldan bu yana 
yatırım miktarının 10 kat arttığı bir dönemden 
geçiyoruz. Türkiye’de faaliyet gösteren GSYF 
sayısı 120’yi geçti. 2020’den beri kurulan bu 
fonların büyüklüğü 640 milyon doların üzerine 
çıktı. Bu durum Türkiye’nin alternatif Ar-Ge 
yatırım mekanizmalarına olan ilgisini ortaya 
koyuyor ve daha fazlasına hazır olduğunu 
gösteriyor, bu ortamın sağlıklı ve doğru büyümesi 
çok önemli, doğru büyütüldüğünde bu sayıların 
artacağını düşünüyoruz; Bu yıl bu sistemi daha 
yakından tanıyalım istedik.

Başta Ar-Ge 250’nin bu yıl ve geçmiş yıllardaki sayılarında yer 
alan Türkiye’nin değerli firmaları olmak üzere, tüm firmaların Ar-
Ge ile ilgili çok iyi bildiği bir şey varsa o da Ar-Ge çalışmalarının 
özünde risk barındırmasıdır. Ar-Ge projelerinin yürütülmesi 
için bilgi birikimi, insan kaynağı, yatırım planı gerekir ve 
tüm bu girdilere rağmen her zaman istenen inovatif sonuca 
varılamayabilir. Yüksek maliyetler ve ekonomik belirsizliğin de 
olduğu bir ortamda yıllara yayılan Ar-Ge projelerinin devamını 
sağlamak, bu projeleri yürütecek finansman kaynağını yaratmak 
için kararlılıkla yürütülen stratejik orta - uzun vadeli planlar 
yapmak kritik önem arz etmektedir.  

Turkey wrapped up 2021 with investments worth 
$1.5 ` gjjgml . We are going through a period in which 

the amount of investment has increased 10 times 
since the previous year, with the number of VCIFs 

operating in Turkey going well above 120. The size 
of these funds has grown to over $640 million since 

2020. This reveals Turkey’s interest in alternative 
R&D investment mechanisms and shows that it is 

ready for more, it is very important that this 
willingness continues to grow in a robust and correct 

manner and we think that these numbers will 
increase when handled correctly. This year, we 

wanted to get to know this system more closely.

If there is one thing that all companies, especially Turkey’s 
valuable companies ranking in top 250 R&D lists this year and in 
previous years, know very well about R&D, it is that R&D studies 
contain inherent risks. Knowledge, human resources, investment 
plan are required for the execution of R&D Projects and despite all 
these inputs, the desired innovative result may not always 
be achieved. In an environment of high costs and economic 
uncertainty, it is critical to ensure the continuity of R&D projects 
that span years and to make strategic medium-long term plans that 
are carried out with determination to create the funding to carry out 
these projects.  

In order to finance an R&D Project, it is necessary to allocate 
resources from the company’s capital, proceed with government 
grants and incentives, or find an investor who is interested in 
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bir yatırımcının doğrudan bir yatırıma para yatırması için, yatırım 
yapacağı Ar-Ge projesinin riskini ölçmesi için, çalışmadaki Ar-Ge 
teknolojisi hakkında bilgi sahibi olması ve hem yatırımcı hem de 
girişimci açısından hukuki düzlemde bu yatırımı bir sözleşmeye 
dökmesi, ortaklık ilişkisini nasıl düzenleyeceğini bilmesi 
gerekmektedir. Hem yatırımcı hem de girişimci tarafındaki bu 
süreç bazen yatırımdan vazgeçilmesine bile sebep olabilir. Hali 
hazırda bu çalışmalar yatırımcılar açısından yüksek kazanç 
ihtimali barındırsa da bir yandan da çok riskli grupta bulunduğu 
için uzak durduğu çalışmalardır. Bu noktada hem yatırımcının 
hem de girişimcinin kazandığı güvenilir bir finansal model olan 
Girişim Sermayesi Yatırım Modelleri karşımıza çıkmaktadır:

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMCILARA 
HANGİ AVANTAJLARI SAĞLAR?
Girişim Sermayesi (Venture Capital) Modeli, ABD’de 1940’tan, 

Türkiye’de ise 1984’den bu yana kullanılan ve büyüyerek 
ilerleyen bir finansman türüdür. Girişim Sermayesi ileri teknoloji 
sektöründe küçük ölçekli yenilikçi firmalar için en uygun 
finansman türlerinden biri olmasının yanında, yatırımcılarına da 
fona girişte, yatırım yaptıktan sonra ve fondan ayrılırken birçok 
avantaj sunar: 

l Öncelikle şirketteki sermayenin girişim sermayesi
yatırım fonlarına yatırılması, girişimciyi desteklediği gibi, 
yatırımın bilançoda bir varlık olarak görülmesinden dolayı, fon 
değerlemeleri üzerinden yatırımcı şirketin bilanço değerinin 
artmasını da sağlar.

l GSYF’ler kurumlar vergisinden muaftır. Fonların ortak 
olduğu şirketlerin hisselerinin satışından elde ettikleri kazanç ya 
da bu şirketlerden elde ettikleri kâr payları vergiye tabi değildir. 
Fona henüz girilmediği, ilgili vergi yılında yatırım sözü verildiği 
durumda dahi, kurumlar vergisi beyannamesinde matrah 
indirimine gidilebilir.

l Tam mükellef kurumlar, vergi matrahlarının yüzde
10’unu ve öz sermayelerinin yüzde 20’sini aşmayacak şekilde 
GSYF’lere yaptıkları yatırım tutarlarını kurum kazancından 
indirebilmektedir. Ayrıca GSYF’lerden sağladıkları kâr payları 
vergilendirilmemektedir.

the risk of the R&D project about to be invested in, they must 
have knowledge of the R&D technology and both the investor and 
the entrepreneur must secure the investment on a contractual 
level and know how to regulate the partnership relationship. 
This process on both the investor and the entrepreneur’s side can 
sometimes even cause the investment to be abandoned. Although 
such projects contain a high probability of profit for investors, they 
are also very risky causing investors to shy away from them.

As an exit strategy, we have the Venture Capital Investment 
Models, which are a reliable financial model whereby both 
investors and entrepreneurs win:

WHAT ADVANTAGES DOES VENTURE CAPITAL 
PROVIDE TO INVESTORS?
The Venture Capital Model is a type of financing that has 

been used in the USA since 1940 and in Turkey since 1984 and 
keeps growing. In addition to being one of the most suitable types 
of financing for small-scale innovative firms in the high-tech 
sector, Venture Capital offers its investors many advantages when 
entering, investing and leaving the fund: 

l First of all, investing the capital in venture capital investment 
funds not only supports the entrepreneur, but also increases 
the balance sheet value of the investor company through fund 
valuations because the investment is considered an asset in the 
balance sheet.

l VCIFs are exempt from corporate tax. The profits they 
receive from the sale of shares of the companies in which they are 
partners or the dividends they receive from these companies are 
not subject to tax. Even if the fund has not yet been initiated and 
the investment is promised for the relevant tax year, the base may 
be reduced in the corporate tax return.

l Fully taxpayer corporations can deduct from corporate 
earnings the amount of their investment in VCIFs in a manner not 
exceeding 10% of their tax base and 20% of their equity capital. In 
addition, the dividends they receive from VCIFs are not taxed.

l Fully taxpayer natural persons, on the other hand, pay income 
tax of close to 20% effective on the dividends they obtain from the 
companies they are directly partners in, while they finally pay 10% 
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l Tam mükellef gerçek kişiler ise direkt ortak oldukları 
şirketlerden elde ettikleri temettülerde efektif olarak yüzde 20’ye 
yakın gelir vergisi öderken GSYF’lerden elde ettikleri temettülerde 
nihai olarak yüzde 10 stopaj ödemektedirler.

l GSYF’lerin taraf olduğu sözleşmeler de damga vergisinden 
muaftır.

AR-GE FAALİYETLERİNE GSYF’YE YATIRIM ŞARTI 
Girişim Sermayesi yatırımlarının yaygınlaşmasını teşvik etmek 

üzere bazı zorunluluklar da gelmiştir.  
Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ve Teknopark’larda bulunan firmaların 
yararlandıkları vergi istisna ve indirimlerinin yüzde 2’si oranında 
GSYF’lere yatırım yapması zorunludur. Yatırımın gerçekleşmediği 
durumlarda kanunda belirtildiği üzere, yararlanılan toplam vergi 
avantajının  %20’si kaybedilmektedir.

Ar-Ge faaliyetlerinden doğan indirim üzerinden GSYF’lere 
yatırım yapacak olması her ne kadar bir zorunluluk olarak 
belirtilmiş olsa da, işin özünde fona katkı sağlayan yapılara 
uzun vadede yüksek getiri sağlayabilecek nitelikli bir yatırım 
fırsatıdır. Bu getiri fon değerlemelerinden gelen kâr olabileceği 
gibi; yatırım yapılan 
girişimin projelerindeki 
çıktının doğrudan veya 
dolaylı olarak yatırımcı 
firmanın ürün gamına 
eklenecek veya süreçlerini 
iyileştirecek bir katma 
değer yaratması şeklinde 
de olabilir. Fondan çıkış 
yaparken çok yüksek bir 
maddi kazanç sağlamamış 
olabilir ancak, örneğin; 
girişim sayesinde köklü 
şirket yapısına teknolojik 
katkı sağlanarak, fondaki 
diğer şirketler ile de bir 
uyum yakalanmışsa, bu 
yatırım stratejik bir başarı 
yakalamıştır.

Her gün değişen 
dünyada geleceğe de 
yön vereceği belirtilen 
fintech, biyoteknoloji, 
iklim-nötr enerji üretim 
sistemleri, blokzincir, 
telekomünikasyon, akıllı-
tekstil ve benzeri yeni 
teknolojileri geliştirecek 

withholding on the dividends they obtain from VCIFs.
l Contracts to which VCIFs are parties are also exempt from 

stamp duty.

R&D ACTIVITIES TIED TO INVESTMENT IN VCIFs 
Some requirements were also introduced to promote the 

dissemination of Venture Capital Investments. Companies with 
R&D / Design Centers and a base in Technoparks are obliged 
to invest in VCIFs at the rate of 2% of the tax exemptions and 
discounts they benefit from. In cases where the investment is not 
realized, 20% of the total tax advantage is lost, as stated in the law.

Although it is officially required to invest in VCIFs with the 
discount rates arising from R&D activities, it is essentially an 
investment opportunity that can provide high returns in the long 
term to the structures that contribute to the fund. This return can 
be profit from fund valuations, or the output from the projects 
of the invested enterprise is directly or indirectly added to the 
product range of the investor company or creates an added value 
to improve the processes. It may not have provided a very high 

financial gain when exiting 
the fund, but if for example, 
the enterprise has made a 
technological contribution 
to the well-established 
company structure and a 
harmony has been achieved 
with the other companies 
in the fund, this means the 
investment has achieved a 
strategic success.

Especially micro and 
small-scale companies 
that have the capacity, 
knowledge, patience 
and determination to 
develop new technologies 
such as fintech, 
biotechnology, climate-
neutral energy production 
systems, blockchain, 
telecommunications, 
smart-textile and similar 
new technologies, which 
are stated to shape the 
future in the ever-changing 
world, should be financially 
supported. The rapid entry 
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GSYF MODELİ ÇALIŞMA PRENSİBİ (basit anlatım)

Fon, girişimcileri SPK tebliğine uygun olacak şekilde seçer, 
Seçilen girişimler çoğunlukla teknoloji odaklı, büyüme potansiyeli 
olan ve yüksek değerlemeler getirmesi beklenen girişimlerdir. 
Fona kaynak sağlayan yatırımcının belirli bir süre sonra fon payının 
satışı ile yatırımdan kâr ile ayrılması ve diğer yandan da girişimcinin 
yapılan yatırımlar sayesinde cirosu veya büyüklüğü sebebiyle 
normal şartlarda alamayacağı meblada bir fon ile teknolojisini 
geliştirip, iş yapısını güçlendirerek büyümesini sağlama mantığına 
dayanır. 

WORKING PRINCIPLE OF THE VCIF MODEL (simple explanation)

The fund selects entrepreneurs in accordance with the CMB 
communiqué, the selected enterprises are mostly technology-
oriented companies with growth potential that are expected to 
generate a high value. It is based on the logic that an investor who 
provides resources to the fund gets out of the investment with a 
profit after a certain period of time with the sale of their share while 
the entrepreneur develops their existing pool of technology using 
a fund generated by the investments that would not have been 
possible under normal circumstances due to their turnover or size, 
ensuring their growth by strengthening the business structure. 
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kapasitesi, bilgi birikimi, sabrı ve kararlılığı olan özellikle 
mikro ve küçük ölçekli firmaların maddi olarak desteklemesi 
gerekir. Genç ve dinamik firmaların kurumsal marka itibarının 
verdiği güçle yeni pazarlara hızlı girişi, çevreyi tanıması da 
Türkiye’den çıkan unicornların sayısının artmasına destek olacak, 
kurumsallaşma yolculuğunu tamamlamış köklü firmaların da 
yeni teknolojilerden kopmadan, kendi sektörünün teknolojik 
alanında sıkışıp kalmadan farklı faaliyet kollarında hareket 
serbestliği kazandıracaktır. Bu sayede sermaye riskini dağıtarak 
ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı bir yapıya kavuşması 
mümkün olacaktır.

of young and dynamic companies into new markets backed up by 
their brand reputation and their familiarity with the environment 
will also support the increase in the number of unicorns coming 
out of Turkey. Well-established companies that have completed 
their institutionalization journey will gain freedom of movement 
in different lines of activity without breaking away from new 
technologies and getting stuck in the technological field of their 
own sector. In this way, it will be possible to achieve a more 
resilient structure against economic crises by distributing capital 
risk.

TÜRKİYE’DE GİRİŞİM SERMAYESİ
• 2021 yılında Türkiye en çok yatırım yapılan Top 10 Avrupa 
ülkesinden biri oldu. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise 2. sırada yer 
aldı. 
• Türkiye’de melek ve VC aşamalarında 294 yatırım turunda 1 milyar 
552 milyon dolar yatırım yapıldı.
• 18 yeni fon kuruldu. 2017-2021 yılları arasında 850 milyon dolarlık 
fon kurulmuş oldu.
• Oyun sektörü 52 yatırım adedi ve 265 milyon dolar yatırım ile en 
gözde sektör oldu. 

DÜNYADA GİRİŞİM SERMAYESİ
• 2021 yılında Tüm dünyada Melek, VC, PE toplam 643 milyar dolar 
yatırım yapıldı. Bir önceki sene 335 milyar dolardı. (%92 Büyüme)
• Amerika’da Melek, VC yatırımları 2021 yılında 330 milyar dolara 
çıktı. (%98 Büyüme)
• Çin’de Melek, VC yatırımları 2021 yılında 132 milyar dolara çıktı. 
(%50 Büyüme)  
•  Hindistan’da Melek, VC yatırımları 2021 yılında 42 milyar dolara 
çıktı. (%265 Büyüme)
• Türkiye’de melek ve VC aşamalarında 294 yatırım turunda         
1 milyar 552 milyon dolar yatırım yapıldı.
• Tüm dünyada 2021 yılında 390 yeni unicorn doğdu. (Toplam 
unicorn sayısı 959 oldu)
Türkiye’den 2 unicorn doğdu: Getir ve Dream Games

TÜRKİYE’DE YATIRIMLARIN YIL BAZINDA DAĞILIMI

Yatırım Miktarı Yatırım Adedi

2021 ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA YATIRIM LİGİ

VENTURE CAPITAL IN TURKEY
 • In 2021, Turkey became one of the top 10 European countries 
that receive the most investment. The Middle East and North Africa 
ranked 2nd. 
• In Turkey, $1 billion 552 million were invested in 294 investment 
rounds in angel and VC stages.
• 18 new funds were established. Between 2017 and 2021, an $850 
million fund was established.
• The gaming industry became the most popular sector with 52 
investments and an investment of $265 million. 

VENTURE CAPITAL IN THE WORLD
• In 2021, a total of $643 billion all over the world were invested in 
the form of Angel, VC, PE, etc. It was $335 billion the previous year. 
(92% Growth)
• Angel, VC investments in America rose to $330 billion in 2021. 
(98% Growth)
•Angel, VC investments in China rose to $132 billion in 2021. (50% 
Growth)  
•Angel, VC investments in India rose to $42 billion in 2021. (265% 
Growth)
•In Turkey, $1 billion 552 million were invested in 294 investment 
rounds in angel and VC stages.
• 390 new unicorns were born worldwide in 2021. (making the total 
number of unicorns 959)
Two unicorns were born from Turkey: Getir and Dream Games

Graphics Source: StartupWatch, 2021 Annual Review ReportGrafikler Kaynak: StartupWatch, 2021 Yıllık Değerlendirme Raporu
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Bilindiği gibi firmaların Ar-Ge harcamaları patent ile korunan 
buluş sayılarını etkileyen en önemli etkenlerden biridir. 2020 ve 
2021 yıllarındaki patent koruması alan firmalara ilişkin veriler 
dikkate alınarak bazı değerlendirmeler yapmak mümkündür.

2020 ve 2021 yıllarında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 
en çok patent alan firmalardan sırasıyla ilk 50 firma içindeki 
aynı sektörde olan firmaların sayıları aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır. Tablo ayrıca, 2020 Yılında Ar-Ge harcamaları 
sıralamasında ilk 50 firma içindeki sektörlere göre sayıları 
içermektedir.

2020 yılında Türkiye’de patent koruması elde eden firmaları 
sektörlere göre listelediğimizde ilk 6 sırayı “otomotiv endüstrisi”, 
“makine ve aksamları”, “tekstil ve hammaddeleri”, “demir ve 
demir dışı metaller”, “ilaç” ve “hububat, bakliyat, yağlı tohumlar 
ve mamulleri” sektörlerinin oluşturduğunu görmekteyiz.

2021 yılında ise ilk 7 sırayı, “otomotiv endüstrisi”, “savunma 
ve havacılık sanayii”, tohumculuk ve bitki ıslahı”, “tekstil ve 
hammaddeleri”, “yazılım”, “bilişim ve bilişim teknolojileri”, 
“makine ve aksamları” ve “elektrik elektronik” sektörlerinin 
oluşturduğunu görmekteyiz.

Her iki yılda da “otomotiv endüstrisinin” en üstte olması 
bu sektörün sürekli yenilikçi politikaları uyguladığını 
göstermektedir. 2020 yılında en üst sıralarda yer almayan 
“savunma ve “havacılık sanayii”, “tohumculuk ve bitki ıslahı”, 
“yazılım, bilişim ve bilişim teknolojileri” ile “elektrik elektronik” 
sektörlerinin 2021 yılında patent koruması 
sayılarını arttırmaları bu sektörlerin de 
yenilikçi politikalara ayrıca önem verdiklerini 
göstermektedir.

2020 yılında Ar-Ge harcamaları 
sıralamasında ilk 50 firma içinde 15 adet 
otomotiv endüstrisi firmasının bulunması, bu 
sektördeki firmaların 2020 ve 2021 yıllarında 
en çok patent elde eden firmalar olmalarının 
temel nedenini ortaya koymaktadır. Otomotiv 
endüstrisinden sonra 2020 yılında Ar-Ge 
harcamaları sıralamasında 6’şar firma ile 
ilk 50 firma içinde ikinci ve üçüncü sırada 
yer alan “Makine ve Aksamları ve “Tekstil 
ve Hammaddeleri” sektörleri 2020 ve 2021 
yıllarında yine en çok patent koruması elde 
eden firmalar arasında yer almışlardır.

“Boya”, “Gıda”, “Telekomünikasyon”, 

As is known, one of the most important factors affecting the 
number of inventions protected by patents is the R&D expenditure of 
companies. We can carry out some evaluations by considering the data 
on companies that received patent protection in 2020 and 2021.

The number of companies in the same sector among the top 50 
companies that received the most patents from the Turkish Patent and 
Trademark Office in 2020 and 2021 are provided in the Table below. 
The table also includes the numbers by sectors in the top 50 companies 
in the ranking of R&D expenditure in 2020.

If we list the companies that obtained patent protection in Turkey 
in 2020 by their sectors, top 6 will consist of the “automotive industry”, 
“machinery and components”, “textiles and raw materials”, “ferrous and 
non-ferrous metals”, “pharmaceuticals” and “cereals, pulses, oilseeds 
and products” sectors.  

In 2021, we see that the top 7 consists of “automotive industry”, 
“defense and aviation industry”, “seed growing and plant breeding”, 
“textile and raw materials”, “software”, “information and information 
technologies”, “machinery and parts” and “electric electronic” sectors.

The fact that the “automotive industry” is at the top for both years 
indicates that the sector constantly implements innovative policies. 

The fact that the “defense and aviation industry”, 
“seed growing and plant breeding”, “software, 
information and information technologies” and 
“electric electronic” sectors, which were not ranked 
highly in 2020, increased their number of patents in 
2021 indicates that these sectors also put emphasis 
on innovative policies.

The fact that there are 15 companies from the 
automotive industry among the top 50 companies 
in the R&D expenditure ranking of 2020 exhibits 
the main reason why the companies of this sector 
are the ones that obtained the most patents in 2020 
and 2021.

Following the automotive industry, the 
“Machinery and Parts” and “Textiles and Raw 
Materials” sectors, which ranked second and third 
among the top 50 companies with 6 companies 
each in the R&D expenditure ranking of 2020, were 
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PROPORTIONAL INCREASEOtomotiv endüstrisinin 2020 ve 2021 yılında ilk 50 
firma içinde alınan patent sıralamasında en üstte 
olması bu sektörün sürekli yenilikçi politikalar 
uyguladığını gösteriyor. Savunma ve havacılık, 
tohumculuk, yazılım ile elektrik ve elektronik 
sektörlerinin de 2021 yılında patent sayılarını 
arttırmaları da bu sektörlerinde yenilikçi 
politikalara verdikleri önemi gösteriyor. 

It is apparent that the automotive industry 
constantly implements innovative policies judging 

from the fact that it is at the top of the patent 
ranking among the top 50 companies in 2020 and 
2021. The fact that the defense and aviation, seed 

growing, software and electric and electronic 
sectors had an increase of patents in 2021 

indicates the emphasis they put on innovative 
policies as well.
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“Doğal Taş Madencilik Ürünleri”, “Mobilya, Kâğıt ve Orman 
Ürünleri”, “Tohumculuk ve bitki ıslahı”, “Yazılım, Bilişim ve 
Bilişim Teknolojileri”, “Seramik”, “Zeytin ve Zeytinyağı” ve 
“cam” sektörleri 2020 yılında Ar-Ge harcamaları sıralamasında 
ilk 50 firma içinde yer almayan sektörler olmalarına rağmen 
bu sektörlerin 2020 ve 2021 yıllarında en çok patent elde eden 
sektörler listesinde yer almaları da ayrıca önemlidir. 

Yukarıdaki tabloda dikkat çeken bir başka önemli nokta da 
“Kimyevi Maddeler ve Mamulleri” sektörünün 2020 yılında 
Ar-Ge harcamaları sıralamasında 5 firma ile ilk 50 firma 
içinde dördüncü sırada yer alıyor olmasına rağmen 2020 ve 
2021 yıllarında elde edilen patent koruması sıralamasında ilk 
50 firma içinde yer almamış olmasıdır. Bunun tek açıklaması 
“Kimyevi Maddeler ve Mamulleri” sektörünün “ilaç” sektörü ile 
yakın ilişki içinde olması ve patent başvurularının bir kısmın 
ilaç sektörü içinde değerlendiriliyor olmasıdır. 

Ar-Ge harcamalarının yüksekliğinin patent koruması elde 
etmenin önemli etkenlerinden biri olduğu bilinmekle birlikte, 
firmaların rekabetçi ortamda piyasadaki paylarını yükseltmek 
için sınai haklar ve özellikle patent ve faydalı model haklarına 
verdikleri önem de bir başka etken olarak ortadadır. 

Fikri ve sınai hakların korunmasına verilen önem, firmaları 
yeni ve özgün teknolojiler üretmeleri ve ürettiklerini koruma 
altına almaları için motive etmektedir. Ar-Ge faaliyeti 
gösteren firmaların 2022 yılındaki sınai haklarla ilgili koruma   
sayılarının daha da artacağını şimdiden öngörmek yanlış 
olmayacaktır. 

again among the companies that obtained the most patents in 2020 and 
2021.

Although “Paint”, “Food”, “Telecommunication”, “Natural Stone 
Mining Products”, “Furniture, Paper and Forestry Products”, “Seed 
growing and plant breeding”, “Software, Information and Information 
Technologies”, “Ceramics”, “Olives and Olive Oils” and “Glass” sectors 
are not among the top 50 companies in the R&D expenditure ranking 
of 2020, it is quite significant that these sectors are listed among the 
sectors that obtained the most patents in 2020 and 2021.

Another significant point of interest in the Table above is that 
although the “Chemical Substances and Products” sector ranks fourth 
among the top 50 companies with 5 companies in the R&D expenditure 
ranking in 2020, in the obtained patent protection ranking in 2020 and 
2021 it is not listed among the top 50 companies. The only explanation 
for that is that the “Chemical Substances and Products” sector is 
affiliated with the “pharmaceutical” sector and some of the patent 
applications are evaluated within the pharmaceutical sector.

Although it is common knowledge that high R&D expenditure is one 
of the significant factors in obtaining patent protection, the emphasis 
put on industrial rights and especially patent and utility model rights 
by companies in order to increase their market share in a competitive 
environment is another apparent factor.

The emphasis put on the protection of intellectual and industrial 
rights motivates companies to come up with new and original 
technologies and to protect what they make. We can already predict 
that the number of industrial rights-related protections of companies 
operating in R&D will increase in 2022.

Otomotiv Endüstrisi / Automotive Industry 15 13 17

Makine ve Aksamları / Machinery and Parts 6 7 3

Tekstil ve Hammaddeleri / Textile and Raw Materials 6 5 4

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri / Chemical Substances and Products 5

Savunma ve Havacılık Sanayii / Defense and Aviation Industry 3 2 6

Elektrik Elektronik / Electric Electronic 3 2 3

Demir ve Demir Dışı Metaller / Ferrous and Non-Ferrous Metals 3 4

İlaç / Pharmaceutical 2 3 2

Plastik / Plastic 2 1

Mobilya / Furniture 1 1 1

Ambalaj / Packaging 1 1 1

Turizm / Tourism 1 1

Enerji / Energy 1

Beyaz Eşya / White Goods 1 2

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri / Cereals, Pulses, Oilseeds and Products 3

Boya / Paint 2

Gıda / Foods 2

Telekomünikasyon / Telecommunications 1 2

Doğal Taş Madencilik Ürünleri / Natural Stone Mining Products 1

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri / Furniture, Paper and Forestry Products 1

Tohumculuk ve bitki ıslahı / Seed growing and plant breeding 5

Yazılım, Bilişim ve Bilişim Teknolojileri / Software, Information and Information Technologies 3

Seramik / Ceramics 1

Zeytin ve Zeytinyağı / Olives and Olive Oils 1

Cam / Glass 1

Sektör / Sector

2020 Yılında Ar-Ge 
harcamaları sıralamasında ilk 

50 firma içindeki sayı
In 2020  Numbers among 

the top 50 companies in R&D 
expenditure

2020 Yılında alınan patent 
sıralamasında ilk 50 firma 

içindeki sayı
In 2020 Numbers among 

the top 50 companies in the 
ranking by patents obtained

2021 Yılında alınan patent 
sıralamasında ilk 52 firma 

içindeki sayı
In 2021 Numbers among 

the top 52 companies in the 
ranking by patents obtained
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Kavramsal olarak Ar-Ge ürün veya hizmet ayrımı 
olmaksızın yeni bir bilginin üretilmesini ifade etmektedir. 
Özellikle bilimsel ve ticari faaliyetlerde vazgeçilmez bir 
unsur olmaktadır. Mevcut bir teknolojik ürünü veya hizmet 
alanını yeniden tasarlamak, ek bir unsur eklemek, daha 
işlevsel hale getirmek gibi odak noktaları bulunmaktadır. 
Ar-Ge çalışmasını yapanlar genelde risk alırlar, zira 
yapılan işin sonuçlarını görebilmek için ciddi bir zaman, 
nitelikli insan kaynağı ve maddi kaynak ayırmak zorunda 
kalınır. Hatta bazı işletmeler temel işlevini bu alanda 
kurgulamaktadır. Günümüz koşulları hiç olmadığı kadar 
Ar-Ge çalışmasını zorunlu bir noktaya doğru taşımaktadır. 
Piyasada var olan rakiplerinizden ayrışmak için ürün veya 
hizmetin niteliği, işlevselliği, müşteriye nasıl ulaştırılacağı, 
hatta ambalajına kadar her aşama için Ar-Ge çalışması ele 
alınabilir. Fiyat avantajı sağlamak, pazarda rakiplerden 
ayrışabilmek ve müşteriye daha çok hitap edebilmek gibi 
ek koşullar sizi Ar-Ge yapmaya zorlayacaktır. Bu yazımızda 
Ar-Ge kavramına Türkiye’den küresel bir bakış açısı ile ele 
alacağız. 

Türkiye’de Ar-Ge Kavramı ve Kamusal Destekler 
Türkiye’de Ar-Ge kavramı son 20 yıllık dönemde 

TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği 
Programları ve diğer fonlar ile birlikte daha fazla bilinir 
hale gelmiştir. Özellikle son beş yıllık dönemde iklim 
değişikliği, çevre kirliliği, pandemi ve gıda eksenli sorunlar 
tüm dünyada ortaya çıkan hassasiyet çevresi çözümler 
üretilmesine ve bunu Ar-Ge ile yapmaya yöneltmiştir. 
Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerine yönelik desteklerin 
sağlanması hususunda mevzuat çalışmaları 2008 yılında 
çıkarılan 5746 sayılı Ar-Ge kanunu ile düzenlenmiştir. ArGe 
Kanunu, bir Ar-Ge merkezinde en az 50 personel istihdam 
edilmesi koşuluyla Türkiye’deki yatırım projelerine özel 
teşvikler sağlamaktadır (Ar-Ge Kanunu, 2022). Özellikle 
TÜBİTAK ve KOSGEB’in sağlamış olduğu destekler ile 
teknik alanda çalışan birçok işletme aldığı desteklerin yanı 
sıra, proje yapma kültürü ile tanışmış, rutin işlerinde de bu 
mantalite ile çalışmanın faydalarını öğrenmiştir. 

Ar-Ge, inovasyon, fizibilite, proje gibi 
kavramlar özellikle KOBİ düzeyindeki 
işletmelerce bilinmeye ve kavramlar 
anlaşılmaya başlandıkça bu durum 
sektörlerin ve insan kaynağının gelişimine 
de katkı sunuyor. Türkiye’de 2020 yılında 
Ar-Ge niteliğinde çalışan kişi sayısı bir 
önceki yıla oranla yüzde 5 artmış ve 322 
bin kişi olarak kayıtlara geçmiştir. Sektörel 
olarak bakıldığında en fazla imalat sanayii 
alanında istihdam oluştuğu, bunun 
ardından ise bilgi ve iletişim sektörünün 
geldiği bilinmektedir. Türkiye’nin son 10 yıl 
içerisindeki Ar-Ge harcamalarında gözle 
görülür bir artış olmaktadır. 2008 yılında 
GYSH içindeki Ar-Ge harcama oranı 0,69 
iken 2020 yılına gelindiğinde bu oranın 
1,09’a yükseldiği bilinmektedir. Sektörler 

Conceptually, R&D refers to the production of new 
knowledge without distinction of product or service. It 
is an indispensable element especially in scientific and 
commercial activities. There are focal points such as 
redesigning an existing technological product or service area, 
adding an additional element, making it more functional. 
Those who do R&D work usually take risks, because it 
takes a lot of time, qualified human resources and financial 
resources to see the results of the work done. In fact, some 
businesses build their basic function in this area. Today’s 
conditions carry the R&D work towards a compulsory point 
more than ever before. To differentiate from competitors in 
the market, R&D work can be done at every stage, from the 
quality of the product or service, its functionality, the way 
it is delivered to the customer, to its packaging. Additional 
conditions such as providing a price advantage, being able to 
differentiate from competitors in the market and appealing 
to customers more will force you to do R&D. In this article, 
we will discuss the concept of R&D from Turkey with a 
global perspective. 

R&D concept and public supports in Turkey 
The concept of R&D in Turkey has become more known 

in the last 20 years with TÜBİTAK funds, KOSGEB funds, 
Development Agencies funds, European Union Programs 
and other funds. Especially in the last 5 years, climate 
change, environmental pollution, pandemics, and nutrition-
related problems have led to produce solutions to reach the 
sensibility created all over the world with R&D. Legislative 
work on the provision of support for R&D activities in 
Turkey has been regulated by the R&D law no-5746 enacted 
in 2008. The R&D Law provides special incentives for 
investment projects in Turkey, provided that at least 50 
people are employed in an R&D center (R&D Law, 2022). In 
addition to the support provided by TÜBİTAK and KOSGEB, 
many businesses working in the technical field, as well as 
the support they received, were introduced to the culture 
of making projects and learned the benefits of working 
with this mentality in their routine works. As terms such 

as R&D, innovation, feasibility and project 
are known and understood by companies 
at SME level, this situation also contributes 
to the development of sectors and human 
resources. The number of people working 
in R&D in Turkey in 2020 increased by 
5% compared to the previous year and 
was recorded as 322,000 people. From 
a sectoral point of view, it is known that 
the most employment is created in the 
manufacturing industry, followed by the 
information and communication sector. 
There has been a noticeable increase in 
Turkey’s R&D expenditures in the last 10 
years. While the R&D expenditure ratio in 
GDP was 0.69 in 2008, it is known that this 
ratio increased to 1.09 in 2020. In terms of 
sectors, it is seen that there is a significant 
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açısından ise bakıldığında 2010 yılına göre önemli bir artış 
olduğu görülmektedir. 2010 ile 2020 yılı karşılaştırılması 
yapılırsa; toplam Ar-Ge harcamaları içerisinde özel 
sektörün payı 2010’da yüzde 43’den yüzde 65’e, kamu 
payı yüzde 11’den yüzde 7’ye ve yüksek öğretim payı ise 
46’dan yüzde 28’e dönüşmüştür (Özdinç, 2021). Burada 
dikkat etmemiz gereken nokta özel sektörde yaşanan 
artış ve kamu içerisindeki azalmadır. Ar-Ge faaliyetleri 
kamu ve üniversite odaklı olurken, yıllar içerisinde 
sağlanan destekler ve değişen kurumsal kültür ile birlikte 
Türk KOBİ’lerinin harcamalarında bu yönde artış olduğu 
görülmektedir. 

Uluslararası proje bazlı Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetlerinde TÜBİTAK’ın 1501, 1507, 1509 ve 1511 kodları 
ile bilinen, üniversite-sanayi iş birliği odaklı projelerine 
yönelik çalışmalarda önemli bir yer tutmaktadır (TÜBİTAK, 
2022). Son yıllarda TÜBİTAK’a yapılan proje başvurularına 
kısmi bir düşüş olsa bile özellikle patent ve faydalı model 
niteliğindeki Ar-Ge faaliyetleri için son derece önemli bir 
kaynak olarak görülmelidir. Son yıllarda yürütülen Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı HAMLE programı ile nitelikli, 
Ar-Ge odağı olan ve ticarileşme potansiyeli yüksek 

increase compared to 2010. If 2010 and 2020 are compared: 
The share of the private sector in total R&D expenditures, 
which was 43% in 2010, increased to 65% in 2020; The public 
share, which was 11% in 2010, decreased to 7% in 2020; The 
share of higher education, which was 46% in 2010, decreased 
to 28% in 2020. (Özdinç, 2021). The point we should pay 
attention to here is the increase in the private sector and the 
decrease in the public sector. While R&D activities are public 
and university-oriented, it is seen that the expenditures 
of Turkish SMEs have increased in this direction with the 
support provided over the years and the changing corporate 
culture. 

In international project-based R&D and innovation 
activities, TÜBİTAK has an important place in projects 
focused on university-industry cooperation, known with the 
codes 1501, 1507, 1509 and 1511 (TÜBİTAK, 2022). Although 
there has been a partial decrease in project applications 
made to TÜBİTAK in recent years, these funds should be 
seen as an extremely important resource, especially for 
R&D activities with the nature of patents and utility models. 
Thanks to the HAMLE program of the Ministry of Industry 
and Technology, which has been carried out in recent years, 
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programlara yapılan başvurular ve verilen desteklerde bu 
sürece katkı sağlamaktadır. Tabi sağlanan fonun yeterli 
olmadığını da burada ifade etmekte fayda görüyorum. 
Avrupa Birliği’nin 2014-2020 yılları arasını kapsayan Ufuk 
2020 Ar-Ge destek programı Türkiye’deki KOBİ’ler ile 
Avrupa’daki KOBİ’leri bir araya getiren önemli bir Ar-Ge 
fonu olmuştur. Türkiye bu fondan yararlanma konusunda 
önemli bir atılım içerisinde olmuş, 2019’da bir önceki yıla 
göre yüzde 14’lük bir artış sağlarken 2020 yılında bu oran 
yüzde 58’lik bir artışla önemli bir noktaya yükselmiştir. 
Buradaki önemli olan husus sağlanan 
bütçenin yanı sıra yapılan ortaklıklar 
ile know-how konusunda sağlanan 
kaynaktır. Ekosistem içerisinde son 
yıllarda gelişen Melek Yatırımcı 
altyapıları, Girişim Sermayesi Fonları 
ile özellikle teknoparklar başta 
olmak üzere Ar-Ge çalışması yapıp 
ürünlerini ticarileştirmek isteyenlere 
yönelik önemli bir fon kaynağını 
oluşturmaktadır. Türk oyun şirketi Peak 
Games’in 1,8 milyar dolar değerinde 
yatırım alması, Getir uygulamasının 
Amerika, İngiltere, Hollanda gibi 
ülkelerde aktif olması ve sahada önemli 
bir yer alması KOBİ ölçekli işletmeleri 
Ar-Ge çalışmasına yönelim konusunda 
gayretlendirmektedir. 

Tüm bu veriler ışığında patent ve 
yayınları da ele almamız gerektiğini 
düşünüyorum. Zira yukarıda 
bahsettiğimiz tüm bu gelişim 
süreçlerinin bir yansıması olması 
kaçınılmazdır. Türkiye’de yapılan 
patent, faydalı model, tasarım tescil 
başvuru sayılarında 2020 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 20 civarında artış 
sağlanmıştır. Patent başvurularında 
dünya sıralamasında ilk sıralarda yer 
alan, aynı zamanda teknoloji ihraç eden 
ülkeler sıralamasında da benzer nitelikleri gösteren ABD, 
Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin bir hayli  
gerisinde kalmış olsak bile son yıllardaki artışlar Çin’den 
sonra dünyada patent başvurularında önde gelen 
ülkeler arasında olmamızı sağlamış görünüyor. Patent 
başvurularında bilgisayar teknolojileri, sağlık ve medikal, 
savunma sanayi ve elektronik ilk sıralarda yer almaktadır 
(Özdinç, 2021). 

Ar-Ge kalkınmayı doğrudan etkiliyor 
Dünya geneline bakıldığında gelişmiş ülkelerin Ar-Ge 

konusunda politikalarını uzun vadeli yaptıklarını, bunun 
sonucu olarak teknoloji odaklı bir gelişim politikasına 
yöneldiklerini ve sonuçlarını olumlu şekilde aldığını 
görüyoruz. Dünya genelinde Ar-Ge’ye yapılan küresel 
harcama neredeyse 1,7 trilyon ABD doları ile rekor seviyeye 
ulaştı. 

Özellikle son yıllarda yaşanan web tabanlı teknolojik 
dönüşümler ile bu yönde eğilim arttı. Yaklaşık 10 ülke 
harcamaların yüzde 80’ini oluşturuyor. Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin bir parçası olarak 

the applications and supports given to qualified, R&D-
oriented programs with high commercialization potential 
also contribute to this process. I would also like to state that 
the funds provided are not sufficient. The “Horizon 2020 
R&D support program” of the European Union covering the 
years 2014-2020 has become an important R&D fund that 
brings together SMEs in Turkey and SMEs in Europe. Turkey 
has made a significant breakthrough in benefiting from this 
fund. In addition to an increase of 14% in 2019 compared to 
the previous year, this rate has advanced to an important 

point with an increase of 58% in 2020. 
The important issue here is the resource 
transferred from partnerships on know-
how, as well as the budget provided. The 
Angel Investor infrastructures, which 
have developed in recent years within 
the ecosystem, constitute an important 
source of funds for those who want to 
do R&D work and commercialize their 
products, especially technoparks, with 
Venture Capital Funds. The fact that the 
Turkish game company Peak Games 
received an investment of 1.8 billion 
dollars, that the Getir application is active 
in countries such as the USA, England 
and the Netherlands, and that it has an 
important place in the field, encourages 
SME-sized businesses to focus on R&D 
studies. In the light of all these data, I 
think we should also consider patents 
and publications. It is inevitable that all 
these development processes mentioned 
above will have a positive reflection. 
The number of patent, utility model and 
design registration applications filed 
in Turkey increased by 20% in 2020 
compared to the previous year. Even 
though we are far behind countries 
such as the USA, China, South Korea 
and Japan, which are among the top 

in the world in patent applications and also in technology 
exporting countries, we are among the leading countries in 
patent applications after China, thanks to the increases in 
recent years. Computer technologies, health and medical, 
defense industry and electronics are at the top of patent 
applications. (Ozdinc, 2021). 

R&D Directly Affects Economic Development 
Considering around the world, we see that countries 

make long-term R&D policies, as a result, they turn to a 
technology-oriented development policy and get positive 
results. Global spending on R&D around the world reached 
a record level of almost US$1.7 trillion. Especially with the 
web-based technological transformations in recent years, 
the trend in this direction has increased. About 10 countries 
account for 80% of expenditures. As part of the United 
Nations Sustainable Development Goals, countries have 
pledged to significantly increase the number of researchers, 
as well as public and private R&D spending, by 2030 (UIS, 
2021). The figure below shows the ranking of the countries 
that allocate the most budgets from GDP in the world. Many 
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ülkeler, 2030 yılına kadar kamu ve 
özel Ar-Ge harcamalarının yanı sıra 
araştırmacı sayısını önemli ölçüde 
artırma sözü verdiler (UIS, 2021) 
Aşağıda yer alan görselde dünyada 
GSYİH’dan en fazla bütçe ayıran 
ülkelerin sıralaması görünüyor. 
Birçok ülke, GSYİH’nın bir payı 
olarak Ar-Ge harcamaları için 
ulusal hedefler belirleyerek hem 
özel hem de kamu sektöründe 
daha fazla yatırımı teşvik etmeye 
çalışıyor. 

Grafikte ilk sırada yer alan ülke 
teknoloji alanındaki yatırımları 
ile bilinen Güney Kore GSYHİ’nın 
yüzde 4,1’ni ayırırken iş dünyasının 
bu oran içindeki payı yüzde 78,2  
olarak yer almaktadır. Bilişim ve otomotiv alanındaki 
yatırımları tanınan Japonya GSYHİ’sının yüzde 3,4’ünü 
oluşturmakta olup iş dünyasının payı ise yüzde 77,8’dir. 
Turizm ve finans alanında odaklanan bir ekonomik 
görünüm sergileyen İsviçre GSYHİ’sının yüzde 3,2’sini 
ayırırken iş dünyasının payı ise yüzde 71,5 olarak 
yansımaktadır. Söz konusu araştırmada 8’inci sırada 
yer alan Almanya GSYHİ’sının yüzde 2,9’luk bölümü 
yansımış olup iş dünyası yüzde %67,7 oranında bir katkı 
söz konusudur. Silikon vadisine ev sahipliği yapan, 
dünyanın önemli web platformlarının var olduğu Amerika 
Birleşik Devletleri bu sıralamada 9 olurken, GSYHİ’sının 
yüzde 2,7’sini ayırırken iş dünyasının payı ise yüzde 71,5 
olarak yansımaktadır. Sağlıklı bir veri akışı sağlanmasa 
da Çin’in Ar-Ge harcamalarına GSYHİ’sının yüzde 2’sini 
ayırmaktadır. Bu sıralama içerisinde Türkiye GSYHİ’sının 
yüzde 0,9’unu kullanmaktadır. 

GSYH içinden Ar-Ge ve diğer verimlilik artırıcı 
faaliyetlere ayrılan payın artırılması genel kalkınmışlık 
düzeyini de etkilemektedir. Toplam faktör verimliliğinin 
(TFP) artırılması üretimin daha yüksek katma değerli 
yapılmasını sağlamaktadır. Bu noktada, Fikri Mülkiyet 
Hakları (IPR), Beşeri Sermaye (HC) ve Ar-Ge gibi unsurlar 
faktör verimliliğinin artışında önemli etkiye sahiptir. 
Sadece gelişmiş ülkeler için değil gelişmekte olan ülkeler 
için de IPR, HC, R&D gibi unsurların TFP’ye pozitif etki 
sağlayarak ekonomik büyümeye ve GDP artışına katkı 
sunduğu söylenebilir. 

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’i kapsayan BRIC 
ülkelerinde Beşeri Sermayedeki yüzde 1’lik artışın TFP’de 
yüzde 0,85’lik bir artışa, IPR’deki yüzde 1’lik bir artışın TFP 
üzerinde yüzde 1,5’luk bir artışa ve Ar-Ge harcamalarında 
yüzde 1’lik bir artışın TFP’de yüzde 1,01’lik bir artışa sebep 
olduğu 2007-2015 verileri itibariyle ortaya konmuştur. Aynı 
şekilde Doğu Avrupa ülkelerini içeren CCE bölgesinde 
de IPR ve AR&Ge harcamlarındaki yüzde 1’lik artışlar 
TFP üzerinde sırasıyla yüzde 0,22ve yüzde 0,18 artışa yol 
açmaktadır. Dikkat edilirse daha düşük kalkınmışlık 
düzeyine sahip olan CCE ülkelerindeki HC, IPR ve R&D’deki 
artışlar BRIC ülkeleri kadar TFP’ye katkı sunmamaktadır. 
Denebilir ki, bu unsurlardaki artışın ekonomik büyümeye 
etkisi ülkenin genel kalkınmışlık düzeyi tarafından da 
etkilenmektedir.

countries are trying to encourage more investment in both 
the private and public sectors by setting national targets for 
R&D spending as a share of GDP.

South Korea, which is known for its investments in 
the field of technology, which ranks first in the chart, 
allocates 4.1% of GDP, while the share of the business world 
in this rate is 78.2%. Known for its investments in IT and 
automotive, Japan accounts for 3.4% of its GDP and the share 
of the business world is 77.8%. In the research, Germany, 
which is in the 8th place, allocates 2.9% of its GDP, and the 
business world has a contribution of 67.7%. The United States 
of America, which is home to the Silicon Valley and where 
the world’s important web platforms exist, was 9th in this 
ranking. While it allocates 2.7% of its GDP, the share of the 
business world is reflected as 71.5%. Although a healthy data 
flow is not provided, it allocates 2% of its GDP to China’s 
R&D expenditures. In this ranking, Turkey uses 0.9% of GDP.

Increasing the share of GDP allocated to R&D and 
other productivity-enhancing activities also affects the 
general development level. Increasing the total factor 
productivity (TFP) enables production to be made with 
higher added value. At this point, factors such as Intellectual 
Property Rights (IPR), Human Capital (HC) and Research 
and Development (R&D) have a significant impact on the 
increase of factor productivity. It can be said that factors 
such as IPR, HC, R&D contribute positively to economic 
growth and GDP growth, not only for developed countries 
but also for developing countries. According to a study 
conducted in 2019 (Habib et. al.), in BRIC countries  
including Brazil, Russia, India and China, a 1 percent 
increase in Human Capital causes a 0.85 percent increase 
in TFP. And a 1 percent increase in IPR yields a 1.5 percent 
increase in TFP. In addition, a 1 percent increase in R&D 
expenditures causes a 1.01% increase in TFP. Likewise, a 1 
percent increase in IPR and R&D expenditures in the CCE 
region, which includes Eastern European countries, leads 
to an increase of 0.22 and 0.18 percent, respectively, on the 
TFP. It should be noted that the increases in HC, IPR and 
R&D in CCE which relatively less developed countries do 
not contribute to TFP as much as the BRIC countries. It 
can be said that the effect of the increase in these factors 
on economic growth is also affected by the general level of 
development of the country.

GSYİH’dan En Fazla Bütçe Ayıran Ülkeler

Kaynak: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending
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Ar-Ge yenilikçiliğin başlıca itici gücü olmaya devam 
ediyor. Ülkelerin Ar-Ge harcamaları ve yoğunluğu, dünya 
çapında bilim ve teknolojiye ayrılmış kaynakları izlemek 
için kullanılan temel gösterge konumunda bulunuyor. 
Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası ilaç sanayinde 
Ar-Ge çalışmaları başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere tüm 
dünyada zirve yaptı. AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine 
göre 2019 yılında, AB üye devletleri Ar-Ge çalışmaları için 
toplam 306 milyar 335 milyon Euro harcama yaptı. Bu tutar 
AB’nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2,19’una denk 
geliyor. AB’de Ar-Ge çalışmaları için 2018 yılında gayri safi 
yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2,18’i bütçe olarak ayrılırken, 
2019’da bu oran 2,19’a yükseldi. Türkiye’de ise bu oran AB 
ortalamasının çok altında. Türkiye’de 2020 yılında Ar-Ge 
için 14,33 milyar TL harcandı. TÜİK verilerine göre, 2021 yılı 
başında merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için 18 milyar 339 
milyon TL tahsis edildi. Pandemi süresince tekstil, otomotiv 
gibi alanlarda üretim durma noktasına gelse de yazılım, kimya, 
sağlık gereçleri, gıda sektörlerinde büyük bir sıçrama oldu. 
Uzaktan çalışmanın da etkisiyle yazılım ve bilişim alanında 
büyüme devam ediyor. Teknoloji rekabet gücünün artırılması 
için Ar-Ge’nin önemi tartışılmaz. Pandemi Ar-Ge’nin kritik 
öneminin daha da iyi anlaşılmasını sağladı. Pandeminin ilk 
aylarında Ar-Ge harcamaları azalsa da sonrasında trend tersine 
döndü. Özellikle ihracat yapan firmalar Çin’e yeni bir alternatif 
olabilmek için ciddi bir biçimde Ar-Ge’ye yatırım yaptı. 
Şirketler, koronavirüs salgınının yarattığı tedarik krizleriyle 
üretim olmadan rekabet etmenin oldukça zor olduğunu gördü.

Firmalar Ar-Ge ile büyüyor 
Ar-Ge faaliyetleri günümüzde dünya ekonomisine dair 

gelişim sürecinin temelini oluşturuyor. Aynı zamanda büyük 
firmaların küresel rekabette öne geçebilmeleri için Ar-Ge 
faaliyetleri büyük önem taşıyor. Dünyanın en büyük şirketleri 
Ar-Ge harcamalarında başı çekiyor. Apple, Ford Motor, 
Microsoft, Toyota Motor, Volkswagen, Samsung Electronics ve 
Intel’i bu şirketlere örnek vermek mümkün. Türkiye açısından 
ise en fazla Ar-Ge yapan firmalar genellikle savunma sanayii 
ile bağlantılı şirketler. Aselsan, Tusaş, Tofaş, Roketsan ve 
Turkcell, Türkiye’de en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketlerin 
başında yer alıyor. Türkiye’nin en değerli firmaları arasında 
da üstlerde bulunan bu şirketler, Ar-Ge ile üretim değeri 
arasındaki bağlantıyı çok açık bir şekilde gösteriyorlar. Ancak 

DÜNYA EKONOMİSİ 
AR-GE’NİN ETRAFINDA DÖNÜYOR

GLOBAL ECONOMY 
REVOLVES AROUND R&D

Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge’ye 
ayrılan pay sistemli bir artışla 20 milyar dolara 
yaklaşırken Avrupa Birliği ülkeleri ile 
kıyaslandığında daha da fazlasına ihtiyaç 
duyulduğu görülüyor. Dünyada Ar-Ge 
harcamalarında ilk 20’de yer alan Türkiye’nin 
özellikle savunma sanayinde yakaladığı gelişimi 
farklı sektörlere de yayması elzem görülüyor. 

While the share allocated to R&D from Turkey’s 
central government budget is approaching 20 

billion dollars with a systematic increase, it is clear 
that even more is needed when compared to 
European Union countries. It is essential that 

Turkey, which is in the top 20 in R&D expenditures 
in the world, spreads the development it has 

achieved especially in the defense industry to 
different sectors.
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küresel ölçekte rekabet için Ar-Ge harcama ve teşviklerinin 
artırılması gerekiyor. Özellikle teknolojik gelişimin hızı 
göz önüne alındığında Türkiye’nin daha fazla Ar-Ge’yi 
gündeminealması, ulusal ekonominin büyüme hızına katkı 
sağlayacak.

Türkiye, Ar-Ge harcamasında dünyada 13. sırada
Türkiye’nin küresel Ar-Ge harcamalarındaki yerine 

yakından bakıldığında, ABD Kongre Raporu’na göre 2019’da 13. 
sırada yer aldığı görülüyor. Türkiye gelişmiş ülkelere kıyasla 
Ar-Ge harcamalarında satın alma gücüne göre iyi bir seviyede 
bulunuyor. Avustralya, Hollanda ve İsviçre gibi ölçek olarak 
Türkiye’den büyük ekonomilerin Ar-Ge harcamalarında 
Türkiye’nin gerisinde yer alması, teknolojik gelişim açısından 
ülkeye büyük yarar getireceği aşikar. Özellikle savunma 
sanayiinde yakalanan ivmenin; sağlık, tarım ve imalat sanayi 
gibi alanlara taşınması, mevcut ivmenin farklı sektörlere 
yayılmasına yardımcı olabilir. 

R&D remains the main driver of innovation. R&D 
expenditures and intensity of companies are the main 
indicator used to monitor the resources devoted to science 
and technology worldwide. Especially after the coronavirus 
pandemic, R&D studies in the pharmaceutical industry peaked 
all over the world, specifically in the European Union (EU). 
According to the data from the EU Statistics Office (Eurostat), 
EU member states spent a total of 306 billion 335 million Euros 
for R&D studies in 2019. This amount corresponds to 2.19% 
of EU’s GDP. In 2018, 2.18% of the gross domestic product 
(GDP) was allocated as a budget for R&D studies in the EU, 
this ratio increased to 2.19% in 2019. In Turkey, this rate is far 
below the EU average. 14.33 billion TRY was spent on R&D in 
Turkey in 2020. According to TUIK data, in the beginning of 
2021, 18 billion 339 million TRY was allocated from the central 
government budget for R&D.

Even though production in fields such as textile and 
automotive came to a stop during the pandemic; there was a 
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AB’de Ar-Ge’ye en fazla bütçe ayıran ülke; İsveç
İskandinav ülkesi İsveç, Ar-Ge çalışmaları için 2019 yılında 

GSYH’sinin yüzde 3,4’ünü harcadı. İsveç’i Avusturya ve 
Almanya takip etti. Tutar olarak Ar-Ge çalışmalarına en fazla 
bütçe ayıran ülke ise Almanya oldu. AB’nin dev ülkesi 2019 
yılında Ar-Ge çalışmaları için 109 milyon Euro harcadı. Bu 
tutar Almanya’nın 2019 yılındaki gayri safi yurtiçi hasılasının 
yüzde 3,2’sine denk geliyor. AB’de Ar-Ge çalışmaları için 
GSYH’sinden en fazla bütçe ayıran diğer ülkeler ise şu şekilde: 
Avusturya (yüzde 3,2), Almanya (yüzde 3,2), Danimarka (yüzde 
3), Belçika (yüzde 2,9) ve Finlandiya (yüzde 2,8).

Eurostat’ın verilerine göre Ar-Ge çalışmalarına en az bütçe 
ayıran ülke ise Makedonya oldu. Makedonya 2019 yılında 
GSYH’sinin yüzde 0,4’ünü Ar-Ge çalışmaları için harcadı. 
Bu alanda Balkan ülkesini yüzde 0,5 ile Romanya takip etti. 

big leap in the software, chemistry, and sanitary ware and food 
sectors. With the effect of remote working, the growth in the 
field of software and informatics continues. The importance 
of R&D is indisputable in order to increase the competitive 
power in technology. The pandemic has provided an even 
better understanding of the critical importance of R&D. 
Although R&D expenditures decreased in the first months 
of the pandemic, this trend reversed afterwards. Specifically 
exporting companies invested heavily in R&D in order to 
become a new alternative to China. Companies have realized 
that it is very difficult to compete without production with the 
supply crises caused by the coronavirus epidemic.

Companies Grow Through R&D 
R&D activities constitute the basis of the development process 

of the global economy in today’s world. At the same time, R&D 
activities are of great importance for big companies to get ahead 
in global competition. The world’s largest companies take the 
lead in R&D expenditures. We can point to Apple, Ford Motor, 
Microsoft, Toyota Motor, Volkswagen, Samsung Electronics 
and Intel as some examples of those companies. In Turkey, 
the companies that do the most R&D are generally companies 
related to the defense industry. Aselsan, Tusaş, Tofaş, Roketsan 
and Turkcell are the companies leading in R&D expenditure 
in Turkey. These companies are among the most valuable 
companies in Turkey, and clearly indicate the connection 
between R&D and production value. However, R&D expenditures 
and incentives need to be increased in order to compete on a 
global scale. Especially considering the speed of technological 
development, Turkey putting more R&D on its agenda will 
contribute to the growth rate of the national economy.
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Türkiye Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki payı
Share of Turkey’s R&D expenditure in GDP 2009-2020
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Avrupa’da Ar-Ge çalışmaları için GSYH’sinden en az bütçeyi 
ayıran diğer ülkeler ise şu şekilde: Karadağ (yüzde 0,5), Güney 
Kıbrıs (yüzde 0,6), Letonya (yüzde 0,6), Malta (yüzde 0,6) ve 
Bulgaristan (yüzde 0,8)

Kişi başına Ar-Ge harcamamız 94 dolar 
Teknolojik üretimin temel girdisi olan Ar-Ge birçok bileşeni 

de tetikliyor. Türkiye ise son 20 yılda Ar-Ge faaliyetlerini 
artırarak hem insan kaynağını çeşitlendirdi hem de yeni nesil 
teknolojilerin ortaya çıkmasını sağladı. 2000’lerin başında kişi 
başına yapılan Ar-Ge harcamasının 15,4 dolar iken 2020’de bu 
rakamın 94 dolara yükseldiği görülüyor. Satın alma gücüne 
göre ise 43,8 dolardan 312 dolara çıkarak yedi kattan fazla artış 
göstermiş durumda. 2000’lerin başında daha çok sağlık ve 
mühendislik alanında Ar-Ge faaliyetleri yürütülürken, 2020’de 
teknolojinin ön plana çıktığı görülüyor. 2000’de milli gelirin 
yüzde 0,5’ini oluşturan Ar-Ge faaliyetleri günümüzde yüzde 
1,09’a kadar yükselmiş durumda.

2020’de dünya genelinde Ar-Ge harcamaları 2,23 trilyon 
dolar. Türkiye 7,8 milyar dolarlık harcamasıyla küresel Ar-Ge 
harcamalarından yüzde 0,34 pay alıyor. Geçmiş yıllara kıyasla 
alınan pay artmasına rağmen, Türkiye ölçeğindeki bir ekonomi 
için daha fazla Ar-Ge harcamasına ihtiyaç duyulduğu çok açık.

Ar-Ge istihdamı 200 bin kişiye ulaştı 
2020’de toplam 199 bine ulaşan Ar-Ge istihdamının 

yüzde 65,3’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 
30’u yükseköğretimde ve yüzde 4,7’si kar amacı olmayan 
kuruluşlarda faaliyet gösterdi. Toplam Ar-Ge personelinin 
yüzde 32,1’i doktora ya da eşdeğer eğitim seviyesine sahip 
iken diğer istihdam edilen kişilerde de eğitim seviyesi 

Turkey is ranked 13th in the world in terms of 
R&D expenditure
Upon closer examination of Turkey’s global R&D 

expenditure, it’s observed that Turkey ranked 13th in the US 
Congress Report of 2019. Compared to developed countries, 
Turkey has a decent level of purchasing power in R&D 
expenditure. Economies larger than Turkey in scale, such as 
Australia, the Netherlands and Switzerland, lag behind Turkey 
in R&D expenditures, and it’s clear that this will bring great 
benefits to the country in terms of technological development. 
Especially with the acceleration gained in the defense 
industry, moving it to areas such as healthcare, agriculture and 
manufacturing can help spread the current momentum across 
different sectors.

The country that allocates the most budget to 
R&D in the EU is Sweden
Scandinavian country Sweden spent 3.4% of its GDP on 

R&D in 2019. Austria and Germany came after Sweden. The 
country that allocated the highest amount of budget to R&D 
studies was Germany. This EU giant spent 109 million Euros 
on R&D studies in 2019. This amount corresponds to 3.2% of 
Germany’s gross domestic product in 2019. Other countries that 
allocate the most budgets of their GDP for R&D studies in the 
EU are as follows: Austria (3.2%), Germany (3.2%), Denmark 
(3%), Belgium (2.9%) and Finland (2.8%).

According to Eurostat data, Macedonia was the country that 
allocated the least budget to R&D. Macedonia spent 0.4% of 
its GDP on R&D in 2019. In this area, the Balkan country was 
followed by Romania with 0.5%. Other countries that allocate 
the least budget from their GDP for R&D studies in Europe are 
as follows: Montenegro (0.5%), Southern Cyprus (0.6%), Latvia 
(0.6%), Malta (0.6%) and Bulgaria (0.8%)

Our R&D expenditure per person is 94 dollars
R&D is the basic input of technological production, and 

it also triggers many components. Turkey has increased its 
R&D activities in the last 20 years, both diversifying in human 
resources and enabling the emergence of new generation 
technologies. While the R&D expenditure per capita was $15.4 
in the early 2000s, this figure increased to $94 in 2020. In 
terms of purchasing power, it has increased more than seven 
times going up from $ 43.8 to $ 312. While R&D activities 
were carried out mostly in the medical field and engineering 
in the early 2000s, it is observed that technology came to 
the forefront in 2020. R&D activities made up 0.5 percent of 
the national income in 2000, and have now increased to 1.09 
percent today.

Global R&D spending in 2020 is $2.23 trillion. Turkey holds a 
0.34% share from global R&D expenditures with its $7.8 billion 
expenditure. Although the share has increased compared to 
previous years, it’s obvious that more R&D expenditures are 
needed for an economy on the scale of Turkey.

Employment in R&D has reached 200 thousand people
65.3 percent of the R&D employment, which reached a 

total of 199,000 people in 2020, operated in financial and 
non-financial companies, 30 percent in higher education 
and 4.7 percent in non-profit organizations. 32.1% of the total 
R&D personnel have a doctorate or equivalent education 
level, and the education level of other employees is also 
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oldukça yüksek. En fazla Ar-Ge harcamasının yapıldığı bölge 
olan Ankara’ya kıyasla en fazla Ar-Ge istihdamı İstanbul’da 
yer alıyor. Ar-Ge harcamalarının yapıldığı teknolojik 
yoğunluğa bakıldığında geçmişten günümüze yüksek 
teknolojinin payının arttığı görülüyor. Örneğin 2009’da Ar-Ge 
harcamalarının yüzde 32,5’i yüksek teknoloji için yapılırken 
2020’de mevcut oran yüzde 44,7’ye ulaştı. Genel olarak orta 
yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji alanlarına yoğunlaşan 
Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları doğru bir ivmeye sahip. 
Ar-Ge’de istihdam edilen araştırmacıların hangi teknoloji 
yoğun alanlarda çalıştığına bakıldığında ise orta yüksek ve 
yüksek teknoloji sahalarının öne çıktığı görülüyor. Ar-Ge 
istihdamına paralel olarak harcamaların da daha çok büyük 
firmalar tarafından yapıldığı biliniyor. 2020’de toplam Ar-
Ge harcamalarının yüzde 85,2’si, 250 ve üzeri çalışanı olan 
şirketler tarafından yapıldı.

Ar-Ge harcamalarının yoğun olarak kullanıldığı bir alan 
olan sanayi sektörü, Türkiye’nin uyguladığı politikadan pozitif 
etkileniyor. 2002’de 59 milyar dolarlık üretim gerçekleştiren 
sektör, 2020’de 201 milyar dolardan fazla değer gerçekleştirdi. 
Kişi başına düşen Ar-Ge harcamalarının artış eğiliminin 
sürdürülmesi; teknoloji, sanayi ve diğer alanlarda yakalanan 
başarının devamı için önemli. Satın alma gücüne göre son 20 
yılda yüzde 836’dan fazla artan Ar-Ge harcamaları, Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişimin temel bileşeni 
konumunda bulunuyor. Bu bileşenin orta ve uzun vadeli olacak 
şekilde kamu tarafından daha fazla teşvik edilmesi ise yeni 
nesil teknolojik gelişim sürecine, Türkiye’nin etkileyen olarak 
dahil olmasını sağlar.

İnovasyonda dünyanın 41. ülkesiyiz 
2020 yılında 14’üncüsü yayınlanan Küresel İnovasyon 

Endeksi (GII) raporunda 132 ülke ekonomisinin yıllık 
performansı değerlendirildi. Buna göre Türkiye ‘Kuzey 

quite high. In comparison to Ankara, the region with the 
highest R&D expenditure, Istanbul has the highest R&D 
employment. Considering the technological intensity of R&D 
expenditures, it is apparent that the share of high technology 
has increased from past to present. For example 32.5 percent 
of R&D expenditures were made for high technology in 2009, 
whereas the current rate reached 44.7% in 2020. Turkey’s R&D 
expenditures, which generally concentrate on medium-high 
tech and high-tech areas, have the right momentum. When 
we look at which technology-intensive fields the researchers 
employed in R&D work, it’s observed that medium-high and 
high-technology fields are distinctive. It is known that in 
parallel with R&D employment, expenditures are mostly made 
by large companies. In 2020, 85.2% of total R&D expenditures 
were made by companies with 250 or more employees.

The industrial sector, which is an area where R&D 
expenditures are used intensively, is positively affected by the 
policy implemented by Turkey. Realizing a production of 59 
billion dollars in 2002, the sector realized a value of more than 
201 billion dollars in 2020. Continuing the trend of increasing 
R&D expenditures per capita is important for the sustaining 
the success achieved in technology, industry and other areas. 
R&D expenditures, which increased more than 836 percent in 
the last 20 years according to purchasing power, is the basic 
component of technological development that Turkey needs. 
Further encouragement of this component by the public in 
the medium and long term ensures that Turkey is involved in 
the next generation technological development process as an 
influencer.

We are ranked 41st in the world in innovation
The annual performance of 132 countries’ economies was 

evaluated in the Global Innovation Index (GII) report, which 
was published for the 14th time in 2020. Accordingly, Turkey 
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Afrika ve Batı Asya’ 
kategorisinde en yüksek 
inovasyon performansı 
gösteren ilk üç ülke 
arasına girdi. Kendi 
bölge kategorisinde 
İsrail ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin ardından 
üçüncü sırada yer alan 
Türkiye, 132 ülkenin 
bulunduğu listede de GII 
derecelendirmesinde 
41’inci sırada yer aldı.

Ne var ki, raporun not kısmında bölge kategorisinde ada 
ülkelerin yer almadığı belirtiliyor. Bu ülkeler de dikkate 
alındığında İsrail’in ardından Kıbrıs Rum Kesimi ikinci, 
Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü ve Türkiye dördüncü sırayı 
alıyor. Avrupa kategorisinde ise ilk üç sırayı İsviçre, İsveç ve 
İngiltere aldı.

Türkiye inovasyonda sistematik gelişim sergiliyor
Üst-orta gelir seviyesinde belirlenen Türkiye, bu kategoride 

de Çin, Bulgaristan ve Malezya’nın ardından 4’üncü ülke olarak 
yer aldı. 132 ülkenin GII puanlamasında en yüksek puan 65,5 
ile İsviçre’nin, en düşük puan ise 15 ile Angola’nın oldu. Bir 
önceki seneye göre 10 sıra yukarı çıkarak ilk 50 ülke arasına 
giren Türkiye ise 38,3 inovasyon puanı ile 41’inci sırada yer 
aldı. Türkiye’nin bir üstünde 39,9 ile Polonya, bir altında ise 37,3 
puan ile Hırvatistan bulunuyor.

Raporda inovasyon konusunda Çin’in en büyük 
oyunculardan biri olduğu kaydediliyor ve Türkiye, Vietnam, 
Hindistan ve Filipinler’in oluşturduğu TVIP ekonomileri 
adı verilen grubun inovasyon konusunda sistematik olarak 
kendilerini geliştirdikleri ve arayı kapamaya başladıkları 
kaydediliyor.

Yerli patent başvuruları artıyor
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun açıkladığı verilere 

göre; 2020 yılında toplam 18 bin 705 adet patent başvurusu 
yapıldı. 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na en 
çok patent başvurusu yapan iller arasında İstanbul 3 bin 413 
başvuru ile birinci oldu. Bin 57 başvuru ile Ankara ikinci sırada 
yer alırken en çok patent başvurusu yapan üçüncü il ise 496 
başvuru sayısı ile Bursa oldu. Covid-19 salgınının genel olarak 
patent başvuru sayılarında güçlü bir değişiklik meydana 
getirmediği gözlemlense de patent başvurularına bakıldığında 
geliştirilen teknolojilerin ciddi bir kısmının sağlık alanında 
yapıldığı görüldü. Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından her yıl 
hazırlanan patent raporunun 2020 yılı sonuçlarına göre patent 
başvuru sayılarının önemli bir bölümünü 14 bin 295 başvuru 
sayısı ile medikal teknolojiler oldu.

2021 yılının ilk yarısında toplam 8 bin 101 adet patent 
başvurusu yapıldı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla 
yüzde -2,9’luk bir fark olduğu gözlemlenirken 2021 yılının ilk 
altı ayında Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan 3 bin 571 
adet yerli patent başvuru sayısıyla 2020 yılının aynı dönemine 
oranla yüzde 12,6 artış gerçekleşti. Aynı dönemde tasarım 
başvurularındaki dosya sayılarında yüzde 67,4’lük, tasarım 
sayılarında ise yüzde 36,3’lük artış meydana geldi. Yerli marka 
başvuruları ise 2020 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 37 artarak 
64 bin 236’dan 87 bin 922 başvuru sayısına yükseldi.

was among the top three countries with 
the highest innovation performance 
in the ‘North Africa and West Asia’ 
category. Turkey, which is in third place 
following Israel and the United Arab 
Emirates in its own regional category, 
ranked 41st in the GII rating in the list of 
132 countries.

However, in the notes section of the 
report, it is stated that island countries 
are not included in the region category. 
When these countries are taken into 
account, Greek Cyprus is the second, 

the United Arab Emirates is the third and Turkey is the fourth 
after Israel. In the European category, Switzerland, Sweden and 
the UK took the first three spots.

Turkey exhibits systematic improvement in innovation
Designated at the upper-middle-income level, Turkey 

took its place in this category as the 4th country after China, 
Bulgaria and Malaysia. In the GII scoring of 132 countries, 
Switzerland had the highest score with 65.5 and Angola had the 
lowest score with 15. Turkey went up 10 spots compared to the 
previous year and became one of the top 50 countries, ranked 
41st with an innovation score of 38.3. Right above Turkey 
is Poland with 39.9 points, and right below with 37.3 points 
Croatia.

In the report, it is noted that China is one of the biggest 
performers in innovation, and it is noted that the group named 
TVIP economies consisting of Turkey, Vietnam, India and the 
Philippines, systematically improved in innovation and began 
to catch up.

Domestic patent applications are increasing
According to the data announced by the Turkish Patent 

and Trademark Office; a total of 18,705 patent applications 
were filed in 2020. Among the provinces with the most patent 
applications to the Turkish Patent and Trademark Office in 
2020, Istanbul came first with 3 thousand 413 applications. 
Ankara was in second place with 1,057 applications, and 
Bursa was the third province with the highest number of 
patent applications with 496 applications. Although it was 
observed that the Covid-19 epidemic didn’t cause a significant 
change in the number of patent applications in general, upon 
examination of the patent applications, it was noticed that a 
significant part of the technologies developed were made in the 
medical field. According to the 2020 results of the patent report 
prepared every year by the European Patent Office (EPO), 
a significant part of the number of patent applications was 
medical technologies with a number of 14,295 applications.

In the first half of 2021, a total of 8,101 patent applications 
were filed. It was observed that there is a difference of -2.9% 
compared to the same period of the previous year, the number 
of domestic patent applications made to the Turkish Patent 
and Trademark Office in the first six months of 2021 increased 
by 12.6% compared to the same period of 2020 with 3,571 
domestic patent applications. In the same period, the number 
of files in design applications increased by 67.4 percent and the 
number of designs increased by 36.3%. Domestic trademark 
applications increased by 37% compared to the first 6 months 
of 2020, going up from 64,236 to 87,922 applications.

Satın alma gücüne göre son 20 yılda yüzde  
836’dan fazla artan Ar-Ge harcamaları, 

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişimin 
temel bileşeni konumunda bulunuyor.

R&D expenditures, which increased more than 
836 percent in the last 20 years according to 
purchasing power, is the basic component of  
technological development that Turkey needs.
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Gelişen teknoloji ve yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte eğlence, 
film çekimi ve hatta ürün teslimatı gibi alanlarda kullanılan insansız 
hava araçları (İHA), askeri kullanım amacıyla silah eklenmesi halinde 
Silahlı İHA (SİHA) olarak adlandırılıyor. ‘SİHA’ fikrinin tarihte ilk 
hayata geçirilişi 19’uncu yüzyıla dayanıyor. Genel kabul, Avusturya 
İmparatorluğu’nun 1849’daki Venedik kuşatması sırasında içlerine 
10-13 kilogramlık bombalar yerleştirilmiş yaklaşık 200 ‘pilotsuz balonu’ 
karadan ve denizden kente fırlatmasının, tarihteki ilk ‘SİHA’ saldırısı 
olduğu yönünde. Bu saldırıda en az bir bomba Venedik’e düşmüş, 
diğer balonlar ise rüzgarın yön değiştirmesi sonucunda Avusturya 
mevzilerine geri dönmüştü. Modern anlamına daha yakın, yani motorlu 
olan İHA’lar ve sonrasında da SİHA’ların gelişimiyse 20’nci yüzyılın 
ilk yarısından itibaren ilerledi. İlk İHA’lar uçakların radyo frekansları 
üzerinden uzaktan kumanda edilmesiyle ve casusluk amacıyla 
geliştirilirken, bu teknoloji ilerleyen yıllarda suikast silahlarına 
dönüştü; özellikle de 2000’lerin başından itibaren, giderek daha ağır ve 
farklı türlerde bombalar taşıtılan, daha uzun uçuşlar yapabilen, pistlere 
ihtiyaç duymayan ve manevra kabiliyeti daha yüksek SİHA’lar üretildi. 
ABD’nin bu teknoloji ile dünyanın öbür ucunda düzenlediği saldırılar 
Barack Obama döneminde rekor sayıya yükselirken, SİHA’lar bugün 
çok sayıda ülkede ordu ve istihbarat servisleri tarafından saldırı ve keşif 
başta olmak üzere farklı amaçlarla kullanılıyor.

Unmanned aerial vehicles (UAVs) are used in areas such as 
entertainment, film shooting and even product delivery, with the 
developing technology and R&D studies, and if weapons are added for 
military use they are called unmanned combat aerial vehicle (UCAVs). 
The first implementation of the concept of a ‘UCAV’ in history dates back 
to the 19th century. The general consensus is that the Austrian Empire 
launched about 200 ‘non-pilot balloons’ loaded with 10-13 kg bombs into 
the city from land and sea during the siege of Venice in 1849, as the first 
‘UCAV’ attack in history. In this attack, at least one bomb fell on Venice, 
and the other balloons returned to the Austrian positions as a result of the 
wind change. The development of UAVs, which is closer to its modern 
meaning, namely motorized UAVs, and later UCAVs, has progressed since 
the first half of the 20th century. While the first UAVs were developed 
by remote control of aircraft over radio frequencies and for espionage 
purposes, this technology turned into assassination weapons in the 
following years; especially since the beginning of the 2000s, more 
and heavier and different types of bombs, capable of longer flights, not 
needing runways and more maneuverable UCAVs have been produced. 
While the attacks by USA on the other side of the world with this 
technology increased to a record number during the Barrack Obama’s 
period, UCAVs are used by the army and intelligence services in many 
countries for different purposes, especially attack and reconnaissance.
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AR-GE’NİN ÖZGÜR KANATLARI: 
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI 
Türkiye havacılık sektörü, insansız hava 
araçları üretimiyle ciddi bir dönüş yapmış 
durumda. Son 20 yıldır tamamına yakını yerli 
imkanlar ile yapılan insansız hava araçları 16 
ülkeye ihraç edilmiş durumda. Yapılan Ar-Ge 
çalışmaları sonucu rakiplerine göre çok daha 
pratik ve daha az maliyetler ile üretilen insansız 
hava araçları ile Türkiye dünyada söz sahibi 
konumunda. 

The Turkish aviation industry has had a 
significant comeback with the manufacture of 

unmanned aerial vehicles. For the last 20 
years, unmanned aerial vehicles, almost all of 

which have been built in domestic facilities, 
have been exported to 16 different countries. 

Turkey has a say in the world with the 
unmanned aerial vehicles produced as a result 

of the R&D studies, which are much more 
practical and less costly than their competitors.

FREE WINGS OF R&D: 
UNMANNED AERIAL VEHICLES
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Dünyanın gözü Türk İHA’larında
Türkiye, 1940’lı yıllarda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne 

uçak ürettiği için önemli bir üye olarak giriş yaptıktan sonraki 
yıllarda koptuğu havacılık sektörüne insansız hava araçları üretmeye 
başlamasıyla ciddi bir dönüş yapmış durumda. 

Türkiye’de İHA sektörü, askeri İHA alanında ABD ve İsrail’e 
bağımlı kalmak istemeyen Türkiye’nin imalata başlamasıyla 
büyüyerek, ileri teknolojileri kullanan araçlar üretir konuma gelmiş 
durumda. Türkiye’nin bu alanda farklı çeşitlerde araçlar ürettiğini ve 
küresel İHA piyasasında yükselen bir rolü olduğu görülüyor. Özellikle 
terörist gruplarına karşı sürekli olarak izleme ve İHA’lara güdümlü 
mühimmatlar ile hassas vuruş kabiliyeti kazandırılması sonrası 
gerektiğinde müdahale kabiliyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri için bölgede 
büyük bir güç çarpanı oldu. İHA’lar, Suriye, Libya ve Azerbaycan gibi 
hava savunma sistemlerinin de bulunduğu muharebe bölgelerinde 
kendilerini ispatlayarak yabancı basın da dahil olmak üzere genel 
olarak medyada büyük bir etki yarattı ve Polonya gibi bir NATO ülkesi 
de dahil olmak üzere birçok ülkeye ihracatı yapılarak büyük bir başarı 
elde etti. 

Türk İHA’ları daha inovatif 
Türkiye’de İHA teknolojilerinde en önde gelen iki ana üretici firma 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi (TUSAŞ) ve Baykar Savunma. 
TUSAŞ, Anka platformunu ve Baykar Savunma da Bayraktar 
platformunu üretiyor. Ayrıca TSK Güçlendirme Vakfı’na bağlı yarı 
devlet firması olarak adlandırılan firmalarda avuç içinden fırlatılabilen 
ya da çok daha küçük boyutlu ürünler ortaya koyabiliyorlar. Bu 
alanda birçok Türk firması Ar-Ge, donanım ve yazılım mühendisliği 
konusunda enerji harcıyor. 

Türkiye, İHA teknolojisinde önemli bir piyasa yakalamış 
görünüyor. Ürettiği sistemler maliyet-performans açısından birçok 
ülke için çekici. Mesela ABD’nin ürettiği sistemler, aşırı kompleks ve 
pahalı gelebiliyor ve bu sistemleri kullanmak için önemli bir altyapı 
yatırımı yapılması gerekiyor. Ama özellikle Baykar Savunma’nın 
ürettiği Bayraktar sistemini sahaya sürmek çok daha rahat ve 
kolaylıkla entegre edilebiliyor.

Türkiye’nin İHA geliştirme süreci ilk olarak 2004 yılında Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 
arasında imzalanan sözleşme ile başladı. Sonrasında büyük bir gelişme 
olarak 2009 yılında Bayraktar Blok A, ilk otomatik uçuş testini 
başarıyla tamamladı. Anka ise ilk test uçuşunu 2010 yılında 10 dakika 
havada kalarak gerçekleştirdi. Silahlı Bayraktar Taktik İHA da ilk 
başarılı atış testini 2015 yılında yaptı. Türkiye’deki İHA sürecini en 
güçlü haline getiren gelişme ise 2016 yılında Bayraktar’ın silahlı İHA 
olarak hizmete girmesi oldu.

100 milyar dolarlık sektör 
Askeri alanda İHA üretiminde ABD ve İsrail ilk sıralarda olduğu 

görülürken Türkiye’nin de bu konuda yaptığı Ar-Ge ve altyapı 
yatırımları ile daha şimdiden dünyada ciddi bir yer edinmiş olduğu 
görülüyor. Çin ve Fransa’nın da sektörde ağırlıklarının olduğu sektörde 
95 ülkenin İHA üretme çabası içinde olduğu kaydediliyor. 

Türkiye’nin bu alanda geliştirdiği tasarım, yazılım ve kullanma 
modelleri açısından dünyada ilk beş arasında olduğunu belirtiliyor. 
İngiltere merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Drone Wars da İHA 
teknolojisi geliştiren ya da ithal eden yeni nesil ülkelerden Türkiye, 
Çin, İran ve Pakistan’ın kendi üretimlerini yaptığını aktarıyor. SIPRI 
(Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü) geçen yıl 
yayımlanan raporunda İHA ihracatında yüzde 1430 artış yaşanan 
Çin’in bu alanda dünya birincisi olduğunu açıklamıştı. Havacılık, 
uzay ve savunma sanayii alanında çalışmalar yapan piyasa araştırma 

The World is looking at Turkish UAVs
Turkey has had a significant comeback by starting to produce 

unmanned aerial vehicles in the aviation sector, which it broke 
away in the years after it entered the International Civil Aviation 
Organization as an important member while producing aircrafts in the 
1940s.

The UAV industry in turkey began and grew with manufacture 
to not depend on the USA and Israel in the field of military UAV, and 
has been manufacturing vehicles using advanced technologies. It 
is clear that turkey produces different kinds of vehicles in this area 
and has a rising role in the global UAV market. Especially, the ability 
to continuously monitor terrorist groups and to intervene when 
necessary, after providing the UAVs with guided ammunition and 
precision strike capability, is a major factor of power for the Turkish 
Armed Forces in the region. UAVs have proven themselves in combat 
zones such as Syria, Libya and Azerbaijan where air defense systems 
are located, having great impact in the media in general, including 
the foreign press, and exporting to many countries, including a NATO 
country such as Poland, has achieved great success. 

Turkish UAVs are more innovative
The two leading manufacturers of UAV technologies in Turkey 

are the Turkish Aerospace Industries Company (TUSAŞ) and Baykar 
Defense. TAI manufactures the Anka platform and Baykar Defense 
produces the Bayraktar platform. In addition, companies called 
semi-state-owned companies affiliated with the TAF Strengthening 
Foundation can produce products that can be launched from the 
palm of the hand or in much smaller sizes. In this field, many Turkish 
companies spend their energy on R&D, hardware and software 
engineering.

The UAV industry in Turkey began and grew with manufacture 
to not depend on the USA and Israel in the field of military UAV, and 
has been manufacturing vehicles using advanced technologies. It is 
clear that turkey produces different kinds of vehicles in this area and 
has a rising role in the global UAV market. However it is  especially 
much more comfortable and easier to integrate the Bayraktar system, 
produced by Baykar Defense, into the field.

Turkey’s UAV development process first started in 2004 with the 
contract signed between the Undersecretary for Defense Industries 
(SSM) and Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ). As a major 
improvement, Bayraktar Block A successfully completed the first 
automatic flight test in 2009. Anka, on the other hand, made its first 
test flight in 2010 by staying in the air for 10 minutes. The armed 
Bayraktar Tactical UAV made its first successful firing test in 2015. The 
development that made the UAV process in Turkey the strongest was 
Bayraktar’s entry into service as an armed UAV in 2016.

100 billion dollar industry
The USA and Israel are seen as the leaders of UAV manufacture in 

the military field, it is clear that Turkey has already gained a serious 
place in the world with its R&D and infrastructure investments in this 
regard. It is noted that 95 countries are trying to produce UAVs in the 
sector, where China and France also have a weight in the sector. It’s 
pointed out that Turkey is amongst the top five countries in the world 
in terms of the developed design, software and usage models. Drone 
Wars, a UK-based non-governmental organization, states that Turkey, 
China, Iran and Pakistan, which are among the new generation 
countries that develop or import UAV technology, have their own 
manufacture. In its report published last year, SIPRI (Stockholm 
International Peace Research Institute) announced that China, 
which had a 1430 percent increase in UAV exports, was the world’s 
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şirketi Teal Group’un son raporu, askeri alandaki İHA sektörünün 
2019 yılında 7,3 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını belirtti. Şirket, 
sektör büyüklüğünün 10 yıl içerisindeyse toplam 98,9 milyar dolara 
ulaşacağını tahmin ediyor.

Türkiye’nin ilk göz ağrısı: ANKA 
Türkiye’nin bu alanda gelişmiş araçlar üretmesinde PKK’ya karşı 

olan askeri mücadelesinde İHA ve SİHA’ların çok sık kullanılmasının 
önemli bir rolü var. Türkiye, “terörle mücadele” politikası kapsamında 
ilk İHA’larını 1995 yılında ABD’den satın aldı. GNAT 750 model bu 
İHA’ların eskimesi üzerine Türkiye, 2000’li yıllarda İsrail’den İHA 
satın almaya başladı. Ancak İsrail’den alınan Heron tipi İHA’lar ile ilgili 
sürekli sorunlar yaşandı; araçlardan birkaçı düştüğü için kullanılamaz 
hale geldi, birkaçı teknik nedenlerle uçamadı. Bunun üzerine 
Heron’ların bir kısmının İsrail’e iadesine karar verildi. 2010 yılında 
İsrail ile Mavi Marmara krizinin yaşanması, ABD Kongresi’nin yine 
bu yıllarda Predator ve Reaper tipi İHA’ların satışına izin vermemesi, 
Türkiye’yi kendi İHA’larını üretmesi konusunda teşvik etti. Böylece 
TUSAŞ’ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) üzerinde çalıştığı 
ANKA ismindeki İHA’ların deneme testlerine 2010 yılında başlandı.

ANKA projesinde ise ilk ANKA yani ANKA-A, Temmuz 2010’da 
hangardan çıktı ve 30 Aralık 2010 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla 
gerçekleştirdi. Bu uçuş ile Türkiye, ilk kez MALE sınıfı bir İHA üretmiş 
oldu. İlk uçuş sonrası ANKA-A’nın uçuşlu testleri yoğun olarak devam 
etti ve Mayıs 2013’e gelindiğinde İHA’dan SİHA’ya dönüş için Türkiye 
ilk adımını attı. ANKA-A, kanatlarında taşıdığı ROKETSAN üretimi 
iki adet CİRİT füzesini ASELSAN üretimi ASELFLIR-300T elektro 
optik kamerasının işaretlediği hedefe ateşleyerek Türkiye’nin ilk 
SİHA denemesini gerçekleştirdi. Lakin bu deneme sonrası mevcut 
konjonktürel durum ve CİRİT’in İHA’larda kullanıma pek uygun 
olmaması sebebiyle SİHA çalışmaları tamamlanamadı ve o atışla 
sınırlı kaldı.

Bayraktar TB2’nin başarısı 
SİHA teknolojileri gelişirken ve bu araçlar dünya çapında 

yaygınlaşırken, Türkiye’de üretilen SİHA’lar arasında en sık gündeme 
gelen model ise Baykar firması tarafından geliştirilen Bayraktar 
TB2 oldu. TB2 modelinin diğer şirketlerle rekabete girebilmesindeki 
en önemli nedenlerden biri olarak, füze taşıyabilen en küçük 
SİHA’lardan biri olması gösteriliyor. Bir diğer neden ise uygun fiyatı. 
TB2’nin işlev olarak benzeri olarak gösterilen ABD’nin Predator 
isimli aracının onda birinden azına denk geldiği söyleniyor. TB2, 
muharebe haricinde keşif, sürekli gözetleme ve istihbarat gibi 
alanlarda da kullanılıyor. Söz konusu SİHA’nın 27 saat havada 
kalabilme, maksimum 27 bin feet’e kadar yükselebilme ve dört adet 
lazer güdümlü akıllı mühimmat gibi teknik özellikleri bulunuyor. 
TB2’nin kanat açıklığı 12 metre, uzunluğu 6,5 metre, yüksekliği ise 2,2 
metre. Şirketin yüksek irtifaya dayanabilen Baykar Bayraktar Akıncı 
isminde Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) olarak nitelendirilen bir 
başka modeli de bulunuyor.

1986’dan bu yana Türkiye’nin teknolojik olarak bağımsızlaşması 
amacıyla yerli ve milli üretimden yana çalışan Baykar, geçtiğimiz 
36 yıl içinde Türkiye’de savunma ve havacılık alanında dönüşüm 
yaratacak bir ivmenin öncüsü haline geldi. Bugün Baykar, otomotiv 
endüstrisi için adım attığı mühendislik girişimlerini yeni kuşak 
mühendislerle gökyüzüne taşıyarak dünyanın sayılı insansız 
hava aracı üreticilerinden biri olmuş durumda. Firmanın Ar-Ge 
kabiliyetleri, İHA sistemlerinin hava platformlarının ve alt sistemler 
de dahil yer bileşenlerinin baştan sona tasarımını ve geliştirmesini 
içermekte, faaliyetleri ilgili askeri ve sivil standartlara göre 
yürütülüyor. 
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TÜRKİYE, İHA TEKNOLOJİSİNDE ÖNEMLİ BİR 
PİYASA YAKALAMIŞ GÖRÜNÜYOR. ÜRETTİĞİ 

SİSTEMLER MALİYET-PERFORMANS 
AÇISINDAN BİRÇOK ÜLKE İÇİN ÇEKİCİ. 

TURKEY SEEMS TO HAVE ACHIEVED A 
SIGNIFICANT MARKET IN UAV TECHNOLOGY. 
THE SYSTEMS PRODUCED ARE ATTRACTIVE 

FOR MANY COUNTRIES IN TERMS OF 
COST-PERFORMANCE.

leader in this field.  The latest report of the market research company 
Teal Group, which works in the field of aviation, space and defense 
industries, stated that the UAV industry in the military field reached a 
size of 7.3 billion dollars in 2019. The company estimates that the size 
of the industry will reach a total of 98.9 billion dollars in 10 years.

Turkey’s first child: ANKA
The frequent use of UAVs and UCAVs plays an important role 

in Turkey’s production of advanced vehicles in this field and in its 
military struggle against the PKK. Turkey purchased its first UAVs 
from the USA in 1995 as part of its “fight against terrorism” policy. 
As these GNAT 750 model UAVs became obsolete, Turkey started to 
purchase UAVs from Israel in the 2000s. However, there were constant 
problems with the Heron type UAVs purchased from Israel, some of 
the vehicles became unusable because they crashed, and some of them 
could not fly due to technical reasons. Therefore, it was decided to 
return some of the Herons to Israel. Experiencing the Mavi Marmara 
crisis with Israel in 2010, and the US Congress’s refusal to allow the sale 
of Predator and Reaper type UAVs in those years encouraged Turkey 
to produce its own UAVs. Thus, the trial tests of the ANKA UAVs that 
TUSAŞ worked on (Turkish Aerospace Industries Inc.) began in 2010.
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Ar-Ge’de paradigma değişimi 
Baykar’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giren ve 

yurt dışına ihraç edilen savunma teknolojilerinin başarısında da 
sürekli üretim ve geliştirme kültürü öncü rol oynuyor. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’ndan tescilli Baykar Ar-Ge Merkezi’nde havacılık 
arenasında paradigma dönüşümü sağlayacak ileri teknolojileri milli 
ve özgün olarak tasarlamaya odaklanıyor. Sonuç odaklı düşünen ve 
motivasyonu yüksek ekip ruhu; Ar-Ge ve üretim süreçlerinin iç içe 
geçmesiyle yeni teknolojilerin dinamik bir şekilde uygulanmasını 
sağlıyor. Firma, tasarlamak, yapmak ve üretmek kadar; askeriyle, 
sanayicisiyle ve toplumun tüm katmanları tarafından insansız ve 
otonom teknolojilerin sahiplenilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 

Kendi finanse ettiği Ar-Ge faaliyetleriyle Türk havacılık ve 
savunma tarihinde ilklere imza atan ve Türkiye’de yüzde 93 yerlilik 
oranına ulaşan Baykar, İnsansız Hava Araçları alanında dünya çapında 
en ileri teknolojik sistemleri geliştirmeye devam ediyor.

BAYKAR’ın Ar-Ge kabiliyetleri 
l Mekanik sistemler tasarım ve geliştirme
l Mekanik sistem tasarımı ve geliştirmesi
l CAD tabanlı hava aracı tasarım ve optimizasyonu, yapısal parça 

tasarımı
l Hava aracı ve mekanik sistemler analiz ve simülasyon 

(aerodinamik, kontrol ve karalılık, yapısal analizler)
l Hava aracı performans analizleri
l İtki, yakıt ve kalkış sistemleri tasarım ve analizi
l İtki sistemleri entegrasyonu
l Elektronik sistemler ve aviyonik (havacılık elektroniği) geliştirme
l RF ve mikrodalga sistem tasarım ve analizi
l Elektrik/güç sistemleri tasarım ve analizi
l Haberleşme ve güç kabloları tasarım ve analizi
l Mekatronik sistemler tasarım ve analizi

In the ANKA project, the first ANKA, namely ANKA-A, left the 
hangar in July 2010 and successfully performed its maiden flight on 
30 December 2010. With this flight, Turkey produced a MALE class 
UAV for the first time. After the first flight, the flight tests of ANKA-A 
continued intensively and in May 2013, Turkey took the first step to 
transition from UAV to UCAV. ANKA-A carried out the first UCAV test 
in Turkey by firing two ROKETSAN-made CİRİT missiles, carried 
on its wings, at the target marked by the ASELSAN-manufactured 
ASELFLIR-300T electro-optical camera. However, due to the current 
cyclical situation and the unsuitability of CİRİT for use in UAVs after 
this trial, the UCAV work could not be completed and was limited to 
that shooting.

The success of Bayraktar TB2
Baykar, which has been working in favor of domestic and 

national production for the technological independence of Turkey 
since 1986, has become the pioneer of acceleration that will cause a 
transformation in the field of defense and aerospace in Turkey in the 
past 36 years. Today, Baykar has become one of the few unmanned 
aerial vehicle manufacturers in the world by carrying the engineering 
initiatives it has taken for the automotive industry to the sky with new 
generation engineers. The company’s R&D capabilities include the 
design and development of UAV systems, air platforms and ground 
components, including subsystems, and its activities are carried out 
according to relevant military and civilian standards.

Paradigm shift in R&D 
The continuous production and development culture plays a 

leading role in the success of Baykar’s defense technologies, which are 
included in the inventory of the Turkish Armed Forces and exported 
abroad. At their R&D Center, registered by the Ministry of Industry 
and Technology, Baykar focuses on nationally and uniquely designing 
advanced technologies that will transform the aviation arena. Result-
oriented and highly motivated team spirit ensures the dynamic 
application of new technologies with the intertwining of R&D 
and production processes. The company continues to work for the 
adoption of unmanned and autonomous technologies by the military, 
industrialists and all layers of society, as well as designing, making and 
producing.

Baykar, which broke new ground in the history of Turkish 
aerospace and defense with its self-financed R&D activities, and 
reached a locality rate of 93% in Turkey, continues to develop the 
most advanced technological systems in the field of Unmanned Aerial 
Vehicles worldwide.

R&D capabilities of BAYKAR
l Mechanical systems design and development
l Mechanical system design and development
l CAD-based aircraft design and optimization, structural part 

design
l Aircraft and mechanical systems analysis and simulation 

(aerodynamics, control and stability, structural analysis)
l Aircraft performance analysis
l Propulsion, fuel and take-off systems design and analysis
l Propulsion systems integration
l Electronic systems and avionics (aviation electronics) 

development
l RF and microwave system design and analysis
l Electrical/power systems design and analysis
l Communication and power cables design and analysis
l Mechatronic systems design and analysis
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Dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi 
beklenen bölgelerden Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye’de 
kuraklığın geniş bölgelerde hissedileceği ve aşırı sıcak 
günlerin sayısının artacağı öngörülüyor. Bu nedenle kuraklık, 
ulusal anlamda ciddiyetle ele alınan bir sorun konumunda. 
Tarım sektörü; ürün verimliliği, ürün deseni, azalan su 
kaynakları, artan sıcaklık ve gıda güvenliği bakımından iklim 
değişikliğinden en çok etkilenen ve bu değişikliğe neden 
olan sektörlerden biridir.  Bu nedenle günümüzde tarım 
sektöründe, değişen iklim şartlarına uyumun sağlanmasına 
ve tarımsal faaliyetlerin neden olduğu karbon salınımının 
azaltılmasına yönelik yeni tarımsal yaklaşımlar kullanıldığı 
görülüyor. Hükümet, tarım sektöründe iklim değişikliğine 
uyum konularına ilişkin Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi 
ve geliştirilmesi için önüne kapsamlı bir program koymuş 
durumda. 

Tarımsal alanda ülkemizde yapılan çalışmalar Tarım 
ve Orman Bakanlığı Strateji Eylem Planı’nda (2018- 2022); 
küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, 
çölleşme, diğer tarımsal afetler ve tarım sigortası ile ilgili 
hizmetleri yürütmek, tabi afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak 
şeklinde görev tanımlaması yer almıştır. Strateji Planı’nda 
ayrıca Ar-Ge başlığı altında iklim değişikliğinin tarım 
sistemleri üzerine olası etkilerini ölçmek ve tedbir almaya 
yönelik öneriler geliştirme konuları tanımlanmıştır.

Alınan önlemler sonuç veriyor 
Türkiye, 2019-2030 Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem 

Planı doğrultusunda Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritası 
Projesi kapsamında çölleşmeyle ilgili 7 kriter ve 48 gösterge 
tespit etmiş durumda. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı çölleşme 
modeli oluşturulurken aynı zamanda ulusal ölçekte çölleşme 
açısından ‘sıcak noktalar’ tespit edilerek Türkiye Çölleşme 
Risk Haritası üretildi. Harita 2020’de Türkiye Çölleşme 
Hassasiyet Haritası adıyla yenilendi. Türkiye’de 2020 sonu 
itibarıyla yaklaşık 9,8 milyon hektarda ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve mera 
ıslahı çalışmaları yapıldı. Dünyada en fazla ağaçlandırma 
yapan ilk üç ülke arasında yer alan Türkiye’de, 1970’li yıllarda 
erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton/yıl iken, 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman alanlarının 
rehabilitasyonu, mera ıslahı gibi iyileştirme çalışmaları 
sonucunda 2020 itibarıyla 140 milyon ton/yıla düştü. 2023’te 

It is predicted that drought will be felt in large regions and 
the number of extremely hot days will increase in Turkey, 
which is located in the Mediterranean Basin, one of the regions 
that are expected to be most affected by climate change in the 
world. Therefore, drought is a problem that is taken seriously 
at the national level. Agriculture sector is one of the sectors 
most affected by and causing climate change in terms of crop 
productivity, crop pattern, decreasing water resources, increasing 
temperature and food security. For that reason, it’s observed that 
new agricultural approaches are used in the agricultural sector 
to adapt to the changing climate and to reduce carbon emissions 

TEKNOLOJİYLE ENTEGRESYON 
KURAKLIĞA ÇÖZÜM OLUYOR

INTEGRATION WITH TECHNOLOGY 
PRESENTS SOLUTIONS TO DROUGHT

Değişen iklim şartları ve küresel ısınma ile 
çölleşme ve kuraklık tehlikesi kendisini her geçen 
yıl daha yakıcı bir şekilde hissettiriyor. Tüm 
dünyada ve Türkiye’de uzmanlar kuraklığa karşı 
önlemler almak için çalışmalarına hız vermiş 
durumda. Bir tarım ülkesi olan Türkiye de kuraklığın 
etkilerini azaltmak adına ciddi projeler uyguluyor.  

Changing climate, global warming and the danger 
of desertification and drought make themselves 

felt more and more every year. Experts across the 
world and in Turkey have accelerated their work to 

take precautions against drought. As an 
agricultural country, Turkey is implementing 

serious projects to reduce the effects of drought.
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bu miktarın, tarım, orman ve mera alanlarında alınacak ilave 
tedbirlerle birlikte geliştirilen erozyon tahmin modeli ve 
izleme sistemi sonuçlarına bağlı olarak 130 milyon ton/yıla 
indirilmesi hedefleniyor.

Tarımda Ar-Ge kapasitesi genişliyor 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

(TAGEM) iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerini 
belirlemek ve tarımı olası değişikliklere uyumlaştırmak 
için alt yapı geliştirme çalışmalarına başlanmış ve TAGEM 
bünyesinde yer alan 50 adet araştırma enstitülerinde ulusal 
uluslararası alanlarda Ar-Ge çalışmaları yürütülmekte. 
Ar-Ge de alt yapı ve kapasiteyi güçlendirmek için enstitüler 
bünyesinde konu bazlı merkezler faaliyete geçirildiği 
görülüyor. Yapılan araştırma çalışmalarıyla üreticilerin 
uygulamalarının genellikle kendi tecrübelerine dayanmakta 
olduğu, iklim değişikliği ve kuraklık konusundaki 
tanımlamalarının kendi göstergelerine göre değiştiği 
ortaya konulmuştur. Bununla birlikte bu konulara yönelik 
bazı alışkanlıkların değişmesi son derece önemli. İklim 
değişikliğinin etkilerini en aza indirebilmek ve tarımdan 
kaynaklanan sera gazlarını azaltmak için dünyada en etkili 
model olarak kabul edilen koruyucu tarım için doğrudan 
ekim yöntemleri geliştirilmiştir. Tarımda ileri teknolojinin 
kullanımı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de üzerinde en çok 
durulan konulardandır. Teknoloji tarım sektörünün entegre 
bir parçası olmaya devam etmektedir. Dijital sensörlerle 
donatılmış tarım aletleri ve alanlarıyla çiftçilere, hangi 

caused by agricultural activities.
The government brought a comprehensive program to 

support and develop R&D studies on adaptation to climate 
change in the agricultural sector. The studies carried out in 
our country in the agricultural field in the Strategy Action 
Plan of the Ministry of Agriculture and Forestry (2018-2022) 
included the mission definition as; to carry out services related 
to global climate changes, agricultural environment, drought, 
desertification, other agricultural disasters and agricultural 
insurance, and to provide assistance to farmers who have 
been harmed by natural disasters within the framework of the 
principles in its special legislation. In the Strategy Plan, under 
the R&D section, the subjects of measuring the possible effects 
of climate change on agricultural systems and developing 
suggestions for taking precautions are defined.

Measures taken are yielding results
In line with the 2019-2030 National Action Plan to 

Combat Desertification, Turkey has determined 7 criteria 
and 48 indicators related to desertification within the scope 
of the Turkey Desertification Model and Risk Map Project. 
While creating a desertification model based on geographic 
information systems, Turkey’s Desertification Risk Map was 
produced by identifying “hot spots” in terms of desertification 
on a national scale. The map was renewed in 2020 under the 
name Turkey Desertification Vulnerability Map. As of the 
end of 2020, afforestation, erosion control, rehabilitation of 
degraded forest areas and rangeland rehabilitation works were 
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alanlara ne kadar ve ne tür gübreler koyulması gerektiğini, 
hava koşullarını, bitkilerin ihtiyacı olan mineralleri ve 
sulamayı, toprağın durumunu, tahmini hasat zamanını 
detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde göstererek üreticilerin 
işlerinin kolaylaştırılması ve verimin geleneksel yöntemlere 
göre en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Birbirleriyle 
senkronize çalışan makineler sayesinde iş yükü ve maliyet 
de azalmaktadır. Bu çalışmalar iklim değişikliğinin tarım 
üzerindeki olumsuz etkilerini ve risklerini de giderecek, 
en aza indirecek, tarım topraklarının ve su kaynaklarının 
sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayan çalışmalardır.

Erozyon yazılım ile takip ediliyor 
Su erozyonu sonucu oluşan yıllık ortalama toprak 

kayıplarının ortaya konulması amacıyla Dinamik Erozyon 
Modeli ve İzleme Sistemi yazılımı geliştirildiği kaydediliyor. 
Böylece yapılan çalışmalarla birlikte ana su havzası 
ölçeğinden parsel ölçeğine doğru artan hassasiyette arazi 
yönetim planlarına destek verecek önemli toprak erozyonu 
verilerini üretmek mümkün hale geldi. Ulusal Dinamik 
Rüzgar Erozyonu Modeli İzleme Sistemi ile ulusal ölçekte 
rüzgâr erozyonu sonucu taşınan sediment miktarı ve rüzgâr 
erozyonu potansiyeline sahip alanlara ilişkin ilk sonuçlar 
başarıyla üretildi. Başta tarım ve ormancılık sektörleri olmak 
üzere pek çok sektöre toprak verisi sağlamak, mükerrer toprak 
çalışmalarının önüne geçmek ve Türkiye Ulusal Toprak Bilgi 
Sistemi’nin oluşturulma hedefine destek olmak amacıyla 
Toprak Bilgi Sistemi geliştirildi.

Kuraklığa karşı Ar-Ge projeleri devrede 
Çölleşme, kuraklık ve erozyon konularında 15 Ar-Ge projesi 

carried out on approximately 9.8 million hectares of land in 
Turkey. Turkey is among the top three countries in the world 
in terms of afforestation, and while the amount of soil carried 
by erosion was 500 million tons/year in the 1970s, as a result 
of improvement works such as afforestation, erosion control, 
rehabilitation of degraded forest lands and pasture improvement, 
as of 2020, it reduced to 140 million tons/year. It is aimed to 
reduce this amount to 130 million tons/year in 2023, depending 
on the results of the erosion forecasting model and monitoring 
system developed with additional measures to be taken in 
agriculture, forest and pasture areas. 

R&D Capacity in Agriculture is Expanding 
The General Directorate of Agricultural Research and Policies 

(TAGEM) started infrastructure development studies in order 
to determine the effects of climate change on agriculture and 
to adapt agriculture to possible changes, and R&D studies 
are carried out in national and international fields in 50 
research institutes within TAGEM. In order to strengthen the 
infrastructure and capacity in R&D, it is observed that centers 
based around this subject have been put into operation within 
the institutes. With the research studies, it was revealed that 
the practices of the producers are generally based on their 
own experiences, and their definitions of climate change and 
drought vary based on their own indicators. However, it is 
extremely important to change some habits regarding these 
issues. In order to minimize the effects of climate change and 
reduce greenhouse gases arising from agriculture, no-tillage 
methods have been developed for protective agriculture, which 
is accepted as the most effective model in the world. The 
use of advanced technology in agriculture is one of the most 
emphasized issues in our country just like the rest of the world. 
Technology continues to be an integral part of the agricultural 
sector. With agricultural tools and fields equipped with digital 
sensors, it is aimed to facilitate the work of the producers and 
to maximize the yield compared to traditional methods by 
showing the farmers in which areas, how much and what kind 
of fertilizers should be put, weather conditions, the minerals 
needed by the plants and irrigation, the condition of the soil, and 
estimated harvest time in detail and in real time. Thanks to the 
machines working in sync with each other, the workload and 
cost are also reduced. These are studies that will eliminate and 
minimize the negative effects and risks of climate change on 
agriculture, and contribute to the sustainable use of agricultural 
lands and water resources.

Erosion is tracked with software
It is noted that the Dynamic Erosion Model and Monitoring 

System software was developed in order to reveal the annual 
average soil losses as a result of water erosion. Thus, with the 
studies carried out, it became possible to produce important soil 
erosion data, which will support land management plans with 
increasing precision from the main water catchment scale to the 
parcel scale. With the National Dynamic Wind Erosion Model 
Monitoring System, the first results on the amount of sediment 
transported as a result of wind erosion on a national scale and on 
areas with wind erosion potential were successfully produced. 
Soil Information System was developed in order to provide soil 
data to many sectors, especially agriculture and forestry sectors, 
to prevent duplication of soil studies and to support the goal of 
establishing the Turkish National Soil Information System.
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Tarım sektörü için teknolojiye entegresyon, 
küresel ısınmanın olumsuz etkilerini en aza 
indirmek için önemli bir silah konumunda. 
Dijital sensörlerle donatılmış tarım aletleri 
ve alanlarıyla çiftçilere, hangi alanlara ne 

kadar ve ne tür gübreler koyulması 
gerektiğini, hava koşullarını, bitkilerin 
ihtiyacı olan mineralleri ve sulamayı, 

toprağın durumunu, tahmini hasat zamanını 
gibi onlarca başlıkta olanaklar sağlıyor. 

Integrating technology for the agricultural 
sector is an important tool to minimize 
the negative effects of global warming. 

With agricultural tools and fields 
equipped with digital sensors, it provides 
farmers with opportunities in dozens of 
topics such as how much and what kind 
of fertilizers should be placed in which 
areas, weather conditions, the minerals 
and irrigation needed by the plants, the 
condition of the soil, and the estimated 

harvest time.
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yürütülürken, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma 
Eylem Planı çerçevesinde barajların ekonomik ömrünün 
artırılması, baraj göllerine gelen toprağın azaltılması, baraj ve 
su havzalarının korunması, su kalite ve miktarının artması 
amacıyla Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrolü projeleri hazırlanıyor. Bu kapsamda 2020 
yılında 4 baraj ve gölet havzasında projelendirme çalışmaları 
tamamlandı. Öte yandan, Yukarı Havza Sel Kontrolü 
Proje çalışmaları kapsamında aynı yıl 13 sel havzasında 
projelendirme çalışmalarının yapıldığı kaydediliyor. 

Kuraklığa dayanıklı çeşitler geliştiriliyor 
Türkiye genelinde atıl durumda olan, boş bırakılan 

ve nadas alanlarında gerek bitkisel üretimin artırılması 
gerekse kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilişlerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik yüzde 75 hibeyle projeler 
hayata geçirilmeye başlandı. Bu kapsamda yürütülen Tarım 
Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile 400 
proje destekleniyor. Çeltik üretiminde damlama sulama 
projelerine öncelik tanınırken mercimek, nohut ve tritikale 
gibi kuru tarım ürünlerine yönelik teklif edilen projeler de 
hayata geçirildi

R&D Projects are working against Drought
While 15 R&D projects are being carried out on desertification, 

drought and erosion, Dam Catchments Green Belt Afforestation 
and Erosion Control projects are being prepared within the 
framework of the Dam Catchments Green Belt Afforestation 
Action Plan, aimed at increasing the economic life of the dams, 
reducing the soil coming into the dam lakes, protecting the dams 
and watersheds, and increasing the water quality and quantity. In 
this context, project studies were completed in 4 dams and pond 
catchments in 2020. On the other hand, it is noted that within the 
scope of Upper Catchment Flood Control Project studies, design 
studies were carried out in 13 flood catchments in the same year.

Drought resistant varieties are being developed
Projects have started to be implemented with a 75 percent 

grant to increase plant production and to expand the cultivation 
of drought-resistant varieties in the idle, empty and fallow areas 
across Turkey. In this context, 400 projects are supported with 
the Project of Enabling the Use of Agricultural Lands. While drip 
irrigation projects were given priority in rice production, the 
proposed projects for dry agricultural products such as lentils, 
chickpeas and triticale were also implemented.

DÜNYA’DA BİR İLK “MOBİL GÜNEŞ PİLİ SULAMA MAKİNESİ”

TAGEM ve TÜBİTAK desteğiyle Şanlıurfa GAP Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Türk 
Patent Enstitüsünden patenti alınan makine dünyada ilk olarak 
karşımıza çıkıyor. Proje kapsamında üretimi yapılan prototipi 
yaklaşık 10 yaşında olup, hala arazide sorunsuz bir şekilde 
çalıştırılıyor. Tarımsal üretimde, kırsal alanlara en ucuz şekilde 
enerji sağlayan makine, elektrikli traktör şarj istasyonu olarak 
da kullanılabiliyor. Dünyada uygulamaya aktarılma potansiyeli 
oldukça yüksek olan proje, birçok detay özelliğiyle de dikkat  
çekiyor.

A FIRST IN THE WORLD “MOBILE SOLAR IRRIGATION MACHINE” 

The machine, developed by the Şanlıurfa GAP Agricultural 
Research Institute with the support of TAGEM and TÜBİTAK 
and patented by the Turkish Patent Institute, is a first in the 
world. The prototype produced within the scope of the project 
is about 10 years old and is still operating on the field without 
any problems. In agricultural production, the machine that 
provides energy to rural areas in the cheapest way can also be 
used as an electric tractor charging station. The project has 
high potential to be implemented in the world, and it draws 
attention with many details.
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Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal) Avrupa Birliği 
ekonomisini sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürmeyi 
amaçlıyor. 27 AB Üye Devletinin tamamı mutabakata göre 
AB’yi 2050 yılına kadar iklim açısından nötr ilk kıtaya 
dönüştürmeyi amaçlıyorlar. Bu amaca ulaşmak için, 
emisyonları 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla en 
az yüzde 55 azaltma noktasında mutabık kaldılar. Bu hedef 
doğrultusunda sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye 
kapsamlı bir dönüşüm kaçınılmaz durumda. 

Avrupa Komisyonu, bu hedefe yönelik 1 trilyon Euro’luk bir 
yatırım planı açıkladı. AB mali araçları, kamu ve özel sektör 
yatırımlarını içeren bu yatırım planı önümüzdeki 10 yıl için 
ekonominin dönüşümünü finanse etmeyi amaçlıyor. AB’nin 
bu süreçteki öncelikleri; çevre dostu teknolojilere yatırım 
yapılması, sanayide inovasyonun desteklenmesi, özel ve 
toplu taşıma sektörlerinde ulaşımın temiz, ucuz ve sağlıklı 
alternatifler ile sunulması, enerji sektörünün karbonsuzlaşması 
ve yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, binaların 
enerji verimli hale getirilmesi olarak sıralanıyor.

Yeni bir ekonomik model geliyor 
2019 yılı Aralık ayında gündemimize giren Avrupa Yeşil 

Mutabakatı (AYM), ilk zamanlarında çevre odaklı bir girişim 
ve dönüşüm planı olarak algılandı. Zaman içerisinde Yeşil 
Mutabakat, aslında Avrupa Birliği’nin (AB) yeni ekonomik 
dönüşüm stratejisi ve küresel düzlemde yeni konumlanma 
arayışına bir cevap ortaya koyan yeni bir sistemin tanımı 
haline dönüşüyor. AYM’nin temelinde AB’nin liderlik arayışı 
ile tetiklenmiş sürdürülebilir, kaynakların korunduğu, 
istihdam yaratan, küresel iklim krizine karşı ciddi yaptırımları 
barındıran bir yaklaşım yatıyor. AYM aynı zamanda AB’nin 
ticari ilişkisi bulunan ülkeler üzerinde ekonomik etkileri 
olması muhtemel olan ve bazı ülkeler üzerinde derin 
jeopolitik yankılara sahip planlı bir dönüşüm stratejisidir. 
Özellikle kritik hammaddelerin tedariki sürecinde diğer 
ülkelere olan bağımlılığını göz önünde bulundurarak karbon 
kaçağını önlemeye yönelik eylemler tanımlayan AB, Sınırda 
Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi önlemler ile 
diğer ülkelerin ekonomileri ve sanayileri üzerinde de etkili 
olacak küresel bir dönüşümü tetikledi. Diğer bir deyişle Yeşil 

The European Green Deal (EU Green Deal) aims 
to transform the economy of the European Union for 
a sustainable future. According to the deal, all 27 EU 
Member States aim to make the EU the first climate-
neutral continent by 2050. To achieve this goal, it was 
agreed to reduce emissions by at least 55 percent by 2030 
compared to emission levels in 1990. In line with this goal, a 
comprehensive transformation is inevitable; from industry to 
agriculture, from transportation to energy.

The European Commission has announced an investment 
plan of 1 trillion Euros towards this goal. This investment 
plan includes EU financial instruments, public and private 
sector investments, and aims to finance the transformation 
of the economy for the next 10 years. The priorities of the 
EU in this process are; investing in environmentally friendly 
technologies, supporting innovation in the industry, providing 
transportation with clean, cheap and healthy alternatives in 
the private and public transportation sectors, decarbonizing 
the energy sector and switching to 100% renewable energy 
sources, and making buildings energy efficient.

A new economic model is on its way
The European Green Deal (EU GD), which entered our 

agenda in December 2019, was initially perceived as an 
environment-oriented initiative and transformation plan. 
Over time, the definition of the Green Deal turned into a new 
system that actually provides an answer to the European 
Union’s (EU) new economic transformation strategy and its 
search for a new global position. The basis of the EU GD is a 
sustainable approach, which is triggered by the EU’s search 
for leadership, protects resources, creates employment, and 
includes serious sanctions against the global climate crisis. 
The EU GD is also a planned transformation strategy that 
is likely to have economic impacts on the countries with 
which the EU has trade relations and has deep geopolitical 
repercussions for some countries. The EU, which defines 
actions to prevent carbon leakage, especially in the process 
of supplying critical raw materials, has triggered a global 
transformation that will have an impact on the economies 
and industries of other countries, with measures such as 

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI 
AR-GE ATMOSFERİNİ DEĞİŞTİRECEK 

EUROPEAN GREEN DEAL WILL 
CHANGE THE R&D ATMOSPHERE

Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal) Avrupa 
Birliği ekonomisini sürdürülebilir bir gelecek için 
dönüştürmeyi amaçlıyor ve tüm AB üyelerini ve 
Türkiye’yi etkileyen düzenlemeler içeriyor. 
Mutabakat, AB’nin gelecek dönem sanayi 
politikasını ve ekonomik büyüme stratejisinin 
çerçevesini çizen yeni bir yol haritası konumunda. 
Üretim, tüketim, yaşama ve çalışma biçimlerinde 
kaynak verimliliği ve sera gazı emisyonlarını 
azaltma odağında dönüşümü hedefliyor.

The European Green Deal (EU Green Deal) aims 
to transform the European Union economy for a 
sustainable future and includes regulations that 

affect all EU members and Turkey. The deal is a 
new road map that outlines the EU’s future 

industrial policy and economic growth strategy. It 
aims to transform the production, consumption, 

living and working with a focus on resource 
efficiency and reducing greenhouse gas 

emissions.

2021 AR-GE 250 / R&D 250  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK    SUSTAINABILITYVIEW

260



Mutabakat, yüzeyde Avrupa’nın ekonomisini ve tüketim 
kalıplarını yeniden yapılandırma çabası olsa bile temelde 
yeni bir ekonomik model önerisidir ve getirileri ile küresel bir 
dönüşümün tetikleyicisidir.

Yeşil Mutabakat kapsamında öncelikli konular
Yeşil Mutabakat kapsamında 11 öncelikli konu belirlenmiş 

durumda. Bunlar; iklim değişikliği ile mücadele, temiz, 

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). In other 
words, the Green Deal is basically a proposal for a new 
economic model, even if on the surface it is an effort to 
restructure Europe’s economy and consumption patterns, and 
it is a trigger for a global transformation with its benefits.

Priority topics under the Green Deal
11 priority issues have been identified within the scope 
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erişilebilir ve güvenli enerji, temiz sanayi, enerji ve kaynak 
verimliliği sağlanmış binalar, sürdürülebilir ve akıllı ulaşım, 
tarladan sofraya tarım, ekosistem ve biyoçeşitlilik, sıfır 
kirlilik, toksiklerden arınmış çevre, araştırma alt yapılarına 
destek, vatandaşların sürdürülebilir ve iklim değişikliğinden 
arındırılmış bir Avrupa için bilgi ve beceri olarak hazırlanması 
ve uluslararası iş birliği.

Yeşil Mutabakat ile ticaretin kuralları değiştiğinde, bugüne 
kadar AB’ye ihracat yapan firmaların faaliyetlerini nasıl 
yürüttüğü daha da önemli hale gelecek. Örneğin fabrikada 
hangi tür enerjiden elektrik üretildiği, üretim sürecinde 
çıkarılan emisyon oranı ve şirketin karbon ayak izini 
belgelendirmesi gerekecek. Ya da Avrupalı bir turisti ağırlamak 
isteyen Antalya’daki otelin de bu tip beklentileri karşılıyor 
olması ve karbon ayak izini belgelemesi istenecek.

Türkiye dönüşüme hızlı adapte olmalı 
ABD’den Çin’e, Birleşik Krallık’tan Güney Kore’ye küresel 

of the Green Deal. These are; combating climate change, 
clean, accessible and safe energy, clean industry, energy 
and resource efficient buildings, sustainable and smart 
transportation, agriculture from farms to tables, ecosystem 
and biodiversity, zero pollution, non-toxic environment, 
support for research infrastructures, and preparing citizens 
with knowledge and skills for a sustainable and climate 
change-free Europe and international cooperation.

When the rules of trade change with the Green Deal, how 
companies that have exported to the EU until today carry 
out their activities will become even more important. For 
example, factories will need to document what type of energy 
electricity is produced, the emission rate in the production 
process, and the company’s carbon footprint. Or, a hotel 
in Antalya looking to host a European tourist will also be 
required to meet such expectations and document its carbon 
footprint.

Turkey must adapt quickly to the transformation
These transformation steps, which have been triggered 

globally from the USA to China, from the United Kingdom 
to South Korea, indicate that a new order has also been 
implemented. Additionally, the fact that the EU prefers 
and will prefer those who comply with the EU GD rules 
for countries to have commercial relations, reveals the 
inevitability of compliance with this order. Designing the 
management of the process is as important as defining the 
steps to be taken in the process and how the transformation 
will take place. One of the most important emphases of EU 
GD is on fair transformation. A mechanism similar to the fair 
transformation mechanism needs to be planned in Turkey.

Digital transformation and R&D 
will ensure green transformation
EU GD highlights not only the green transformation, but 

also the transformation of the digital and R&D environment, 
and calls it “green and digital transformation”. An important 
milestone in supporting digital transformation on the EU side 
is the establishment of the European Green Digital Coalition 
on 19 March 2021 by the CEOs of 26 companies signing 
the “EU’s Green and Digital Transformation Declaration” 
to support the green and digital transformation of the EU. 
European Green Digital Coalition aims to build an innovative, 
environmentally friendly, inclusive and resilient society while 
supporting the sustainability goals of priority sectors such 

2021 AR-GE 250 / R&D 250  
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YEŞİL MUTABAKAT İLE TİCARETİN 
KURALLARI DEĞİŞTİĞİNDE, BUGÜNE KADAR 

AB’YE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN 
FAALİYETLERİNİ NASIL YÜRÜTTÜĞÜ DAHA 

DA ÖNEMLİ HALE GELECEK. ÖRNEĞİN 
FABRİKADA HANGİ TÜR ENERJİDEN 

ELEKTRİK ÜRETİLDİĞİ, ÜRETİM SÜRECİNDE 
ÇIKARILAN EMİSYON ORANI VE ŞİRKETİN 
KARBON AYAK İZİNİ BELGELENDİRMESİ 

GEREKECEK.

WHEN THE RULES OF TRADE CHANGE WITH 
THE GREEN DEAL, HOW COMPANIES THAT 
HAVE EXPORTED TO THE EU UNTIL TODAY 

CARRY OUT THEIR ACTIVITIES WILL BECOME 
EVEN MORE IMPORTANT. FOR EXAMPLE, 

FACTORIES WILL NEED TO DOCUMENT WHAT 
TYPE OF ENERGY ELECTRICITY IS 

PRODUCED, THE EMISSION RATE IN THE 
PRODUCTION PROCESS, AND THE 
COMPANY’S CARBON FOOTPRINT. 

TİCARET BAKANLIĞI YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI

9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylem
1. Sınırda karbon düzenlemeleri
2. Yeşil ve döngüsel bir ekonomi
3. Yeşil finansman
4. Temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı
5. Sürdürülebilir tarım
6. Sürdürülebilir akıllı ulaşım
7. İklim değişikliği ile mücadele
8. Diplomasi
9. Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme 

faaliyetleri 

MINISTRY OF COMMERCE GREEN DEAL ACTION PLAN

Total 32 goals and 81 actions under 9 main headings
1. Carbon border adjustment 
2. Green and circular economy
3. Green financing
4. Clean, economic and secure energy supply
5. Sustainable agriculture
6. Sustainable smart transport
7. Combating climate change
8. Diplomacy
9. European Green Deal information and awareness  

activities
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olarak tetiklenmiş olan bu dönüşüm 
adımları yeni bir düzenin de hayata 
geçirildiğini ifade ediyor. Ayrıca AB’nin 
ticari ilişkide olduğu ülkeler için de 
AYM kurallarına uyanları tercih etmesi 
ve edecek olması bu düzene uyumun 
kaçınılmazlığını ortaya çıkarıyor. 
Süreç içerisinde atılacak adımların ve 
dönüşümün nasıl olacağının tanımlanması 
kadar sürecin yönetiminin tasarlanması 
da büyük önem taşıyor. AYM’nin en 
önemli vurgularından biri adil dönüşüm 
üzerinedir. Türkiye’de adil dönüşüm 
mekanizması benzeri bir mekanizma 
planlaması gerekmekte. 

Yeşil dönüşümü dijital dönüşüm ve 
Ar-Ge sağlayacak 
AYM sadece yeşil dönüşümü değil 

aynı zamanda dijital ve Ar-Ge ortamının 
dönüşümünü de aynı oranda ön plana 
çıkarıyor ve “yeşil ve dijital dönüşüm” 
olarak adlandırıyor. AB tarafında dijital 
dönüşümü destekleme noktasında 
önemli dönüm noktası 19 Mart 2021 
tarihinde 26 şirketin CEO’sunun AB’nin 
yeşil ve dijital dönüşümünü desteklemek 
için “AB’nin Yeşil ve Dijital Dönüşümü 
Bildirgesi”ni imzalayarak Avrupa Yeşil 
Dijital Koalisyonu’nu kurmasıdır. 
Avrupa Yeşil Dijital Koalisyonu, teknoloji 
sektörünün daha sürdürülebilir, döngüsel 
ve sıfır kirletici olmasına yardımcı 
olmakla birlikte, enerji, ulaşım, tarım ve inşaat gibi öncelikli 
sektörlerin sürdürülebilirlik hedeflerini desteklerken yenilikçi, 
çevreye duyarlı, kapsayıcı ve dirençli bir toplum inşa etmeyi 
hedefliyor. Yeşil dönüşümün en önemli bileşenlerinden 
biri karbon salınımının azaltılmasıdır. Bu konuda AB’de 
enerji tüketimine bakıldığında binaların, enerji tüketiminin 
yaklaşık yüzde 40’ını, sera gazı emisyonlarının yüzde 36’sını 
ürettiğini görüyoruz. Dijital teknolojiler ile desteklenmiş 
sensörler, akıllı sayaçlar, uçtan uca bilgi işleme ve enerji 
yönetimi çözümlerinden oluşan bir ağ aracılığıyla binaların 
enerji tüketimi azaltılabilir ve verimlilik maksimum düzeye 
çekilebilir.

Avrupa Komisyonu Yeşil Mutabakat Çağrısı Türkiye’de, 
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının ve Horizon 2020 
Programının iletişim kurumu olan TÜBİTAK tarafından 
yürütülüyor ve 22 Eylül 2020 itibari ile açıldı. Çağrı 
kapsamında pilot uygulamalar, yenilikçi ürünler, yeşil 
ve dijital dönüşümün yönetişimiyle ilgili öneriler, sosyal 
ve değer zincirlerinde inovasyon destekleniyor. Tüm bu 
gelişmeler ışığında, Türkiye ekonomi ve sanayisinin yeşil 
dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis 
edilmesinin yanı sıra, Türkiye’nin AB başta olmak üzere, 
üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve 
güçlendirilmesi için elzem görülüyor. Bu alanda, atılacak 
adımlar aynı zamanda ülkemizin küresel değer zincirlerine 
entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan 
alacağı payın artırılması bakımından da önem teşkil 
etmekte.

as energy, transport, agriculture and construction, and help 
the technology sector become more sustainable, circular and 
non-polluting. One of the most important components of the 
green transformation is the reduction of carbon emissions. 
Upon examination of the energy consumption in the EU, 
it’s clear that buildings are responsible for approximately 40 
percent of energy consumption and 36 percent of greenhouse 
gas emissions. Energy consumption of buildings can be 
reduced and efficiency can be maximized through a network 
of sensors, smart meters, end-to-end information processing 
and energy management solutions supported by digital 
technologies.

The European Commission Green Deal Call is carried 
out in Turkey by TUBITAK, the communication agency 
of the Ministry of Foreign Affairs, EU Presidency and the 
Horizon 2020 Program, and began as of 22 September 
2020. Within the scope of the call, pilot applications, 
innovative products, proposals on the governance of green 
and digital transformation, innovation in social and value 
chains are supported. In light of all these developments, the 
Turkish’s economy’s and industry’s green transformation, 
in addition to establishing inclusive and sustainable growth, 
is considered essential to maintain and strengthen Turkey’s 
competitiveness in exports to third countries, especially 
to the EU. Steps to be taken in this field are also important 
in terms of improving our country’s integration into global 
value chains and increasing the share we will receive from 
international investments.

11 PRIORITY AREAS IDENTIFIED 
WITHIN THE SCOPE OF THE EU 
GREEN DEAL:

Combating climate 
change

Agriculture from farms 
to tables

Ecosystem and 
biodiversity

Zero pollution

Non-toxic  
environment

Enforcing knowledge to support 
research infrastructure

International cooperation and 
preparing citizens with the know-
ledge and skills for the transition 
to a sustainable and climate 
change-free Europe

Clean, accessible and 
safe energy

Industry for a clean and circular 
economy

Buildings with efficient energy 
and resources

Sustainable and smart 
mobility – Transport
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KOSGEB, iklim değişikliği ile mücadelenin en önemli 
unsurlarından biri olan karbon emisyonunun azaltılması konusunda 
çalışmalarına devam ediyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek 
Programı kapsamında KOSGEB, karbon emisyonu azaltılmasına 
yönelik 2 milyon TL’ye varan destek sunuyor. Sanayide karbon 
emisyonlarını azaltacak, KOBİ’lerin verimliğini artıracak destek 
programı ile KOBİ’lerin motor ve enerji etüt giderleri karşılanacak.

İMALAT VE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
KOSGEB, 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlayacak 

Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi için 
yeni bir çağrı başlattı. İmalat sektörü ile bilgisayar programlama 
faaliyetlerindeki KOBİ’ler bu çağrıya başvurabilecek. İşletmeler, 
karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar 
ve karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler 
konularında proje sunabilecek. Proje süreleri, 8-24 ay ile sınırlı 
olacak.

Destek üst limiti 2 milyon TL olan çağrıda, proje ile 
ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışması 
şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel 400 bin TL’ye 
kadar desteklenecek. Çağrıda, işletmeler makine-teçhizat, donanım, 
ham madde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği alabilecek. 
İşletmelerin sınai mülkiyet hakları giderleri ile test, analiz ve 
belgelendirme giderleri de desteklenecek.

4 PROJEYE ÖDÜL
Proje Teklif Çağrısı kapsamında desteklenmesi kabul edilen 

projeler, yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Yapılacak 
sıralamada en yüksek puanı alan ilk üç proje ile jürinin seçtiği 
bir projeye bu yıl Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde ödül verilecek.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ DEVREDE
KOBİ’lere motor değişimi için 100, verimlilik artırıcı giderler için 

de 400 bin TL’ye kadar destek verilecek. Avrupa Birliği’nin sanayide 
en önemli gündem maddesi olan yeşil dönüşüm konusunda 
KOSGEB’den önemli bir hamle geldi. KOBİ’lerin sürdürülebilir, 
kaynak-etkin ve verimli bir dönüşümü sağlaması amacıyla KOBİ 
Enerji Verimliliği Desteği devreye girdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Program, Enerji Motorları Desteği ve Verimlilik Artırıcı Destek 

olarak iki ayrı modüle sahip. Enerji Motorları Desteği, 10-99 TEP 

KOSGEB continues to work on reducing carbon emissions, 
which is one of the most important elements of combating 
climate change. Within the context of R&D, P&D and 
Innovation Support Program, KOSGEB provides up to 2 million 
TRY support for carbon emission reduction. With the support 
program that will reduce carbon emissions in the industry and 
increase the efficiency of SMEs, engine and energy research 
expenses of SMEs will be compensated.

MANUFACTURING AND COMPUTER PROGRAMMING
KOSGEB launched a new call to support R&D, Innovation 

and P&D projects, which will contribute to the zero carbon 
goals for 2050. SMEs in the manufacturing sector and computer 
programming activities will be able to apply for this call. 
Businesses will be able 
to present projects on 
innovative applications 
for reducing carbon 
emissions and systems 
for monitoring carbon 
emissions. Project 
duration will be limited 
to 8-24 months.

The call has an 
upper support limit 
of 2 million TRY, for 
which existing or newly 
employed personnel 
will be supported for 
up to 400 thousand 
TRY, provided that 
they are associated 
with the project, on 
the condition that they 
work full-time in the 
enterprise. In the call, 
businesses will receive 
support for machinery-
equipment, hardware, 
raw materials, and 
software and service 
procurement expenses. 
The expenses for 
industrial property 

KOSGEB’TEN 
KOBİLERE YEŞİL DESTEK

GREEN SUPPORT FOR SMES 
FROM KOSGEB

Değişen yeni dünya düzeni ile KOBİ’lerde Ar-Ge 
bilincinin yaygınlaştırılması için sahip olduğu tüm 
argümanları harekete geçiren KOSGEB, son yıllarda 
iklim ve çevre konusunda yaşanan gelişmeler 
noktasında da KOBİ’lere yönelik destek paketleri 
sunuyor. Bu anlamda karbon emisyonlarının 
azaltılması ve enerji verimliliği konusunda firmalara 
yapılan destekler dikkat çekiyor. 

With the changing new world order, KOSGEB has 
mobilized all its arguments to spread awareness of 

R&D for SMEs and offers support packages for 
SMEs for developments in climate and environment 
in recent years. In this context, the support given to 
companies in terms of reducing carbon emissions 

and energy efficiency is significant.
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yıllık enerji tüketen KOBİ’lere yönelik olarak kurgulandı. Bu 
desteğin ilk aşamasında Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) 
şirketleri, etüt proje sertifikası olanlar veya enerji yöneticileri, 
işletmelerin motor etütlerini yapacak. Hazırlanan rapor, KOSGEB 
sistemine girilecek. KOSGEB, işletmelere ilk etapta rapor için 2 
bin 500 TL’ye kadar destek verecek. Rapor, KOBİ’nin kullandığı 
motorun değişimi yönünde olur ve işletme de bu değişikliği yaparsa 
KOSGEB’den 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek alacak.

AMAÇ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK
Programın ikinci modülü olan Verimlilik Artırıcı Destek’te ilk 

aşamada enerji etüdü yapılacak. Yetkilendirilmiş kişiler; işletmede 
kazanlardan fanlara, fırınlardan termal ölçüme kadar detaylı bir 
etüt yapacak. Rapor, KOSGEB sistemine girdikten sonra işletmeye 
30 bin liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirilecek. İşletme, 
rapordaki tespitlere uygun değişikliklere giderse KOSGEB’den 400 
bin liraya kadar geri ödemesiz destek alacak. Bu destekten TEP 
değeri 100-500 arası olan işletmeler yararlanabilecek. 

100 BİN KOBİ KAPSAMDA
KOBİ Enerji Verimliliği Desteği’nden öncelikli olarak 

“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin 
Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında destek alan işletmeler 
dışındaki KOBİ’ler yararlanabilecek. Yıllık enerji tüketimi 500 TEP 
(Ton Eşdeğer Petrol) değerinin altında olan yaklaşık yaklaşık 100 bin 
işletme destekten faydalanabilecek. 

KOSGEB, çevreyi ve yeşil kalkınmayı desteklerine adapte etmek 
için emisyon azaltılması, daha temiz ve döngüsel ekonomiye 
geçiş, çevre kirliliği üreten sanayinin ortadan kaldırılması, enerji 
verimliliğinin artırılması gibi konularda ihtiyaçlar kapsamında yeni 
destek mekanizmaları da oluşturacak

rights of the enterprises and their testing, analysis and 
certification expenses will also be supported.

AWARDS FOR 4 PROJECTS
Projects admitted to be supported within the scope of the 

Call for Project Proposals will be subjected to a new evaluation. 
The top three projects with the highest score in rankings 
and one project selected by the jury will be awarded at the 
TEKNOFEST Aviation, Space and Technology Festival, which 
will be held in Samsun this year.

THE SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY IS ON
SMEs will be supported up to 100 thousand TRY for engine 

replacement and up to 400 thousand TRY for efficiency-
increasing expenses. KOSGEB took an important step towards 
green transformation, which is the most important agenda 
item of the European Union in industry. SME Energy Efficiency 
Support is now on in order to ensure a sustainable, resource-
efficient and efficient transformation of SMEs.

HOW DOES THE PROCESS WORK?
The program has two modules; Energy Engine Support and 

Efficiency Increasing Support. Energy Engine Support was 
designed for SMEs that consume 10-99 TOE of energy annually. 
In the first stage of this support, Energy Efficiency Consulting 
(EEC) companies, companies with survey project certificates 
or energy managers will conduct engine surveys in businesses. 
The prepared report will be entered into the KOSGEB system. 
In the first phase, KOSGEB will support businesses for up to 
2,500 TRY for the report. The report is aimed at changing of 
the engine used by the SME, and if the business makes this 
change, they will receive a non-refundable support of up to 100 
thousand liras from KOSGEB.

THE GOAL IS TO INCREASE EFFICIENCY
In the Efficiency Increasing Support, the second module of 

the program, an energy survey will be conducted in the first 
stage. Authorized persons will conduct a detailed survey in 
the business from boilers to fans, from furnaces to thermal 
measurements. After the report is entered into the KOSGEB 
system, a support payment of up to 30 thousand liras will 
be made to the enterprise. If the business makes changes in 
accordance with the report findings, they will receive non-
refundable support up to 400 thousand liras from KOSGEB. 
Businesses with a TOE value from 100-500 will be able to 
benefit from this support.

100 THOUSAND SMEs ARE INCLUDED
Primarily SMEs that are not already receiving support within 

the scope of the “Regulation on Increasing Efficiency in the 
Use of Energy Resources and Energy” will be able to benefit 
from the SME Energy Efficiency Support. Approximately 100 
thousand enterprises with annual energy consumption under 
500 TOE (The ton of oil equivalent) will be able to receive 
support.

KOSGEB will create new support mechanisms within 
the context of requirements such as reducing emissions, 
transitioning to a cleaner and circular economy, eliminating the 
industry that produces environmental pollution and increasing 
energy efficiency in order to adapt the environment and green 
development to its supports.
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EV EŞYALARINDA 
İNOVASYON

INNOVATION IN 
HOME APPLIANCES

HİDROMEK AR-GE İLE 
GELECEĞİ TASARLIYOR

HİDROMEK DESIGNS 
THE FUTURE WITH R&D

HUAWEI TÜRKİYE AR-GE 
MERKEZİ’NİN ODAĞI YAPAY ZEKA

HUAWEI TURKEY R&D CENTER IS 
FOCUSING ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

BSH Çerkezköy Ar-Ge Merkezi soğutma, pişirme, 
çamaşır ve bulaşık ürünleri geliştirmektedir. Son 
teknoloji ev aletlerimiz ve dijital hizmetlerimizle 
tüketicilerin evdeki yaşam kalitesini artırmayı 
hedeflemekteyiz. “Home Connect” ekosistemiyle 
beraber müşterilerin günlük yaşamını kolaylaştıran 
ürünlere odaklanmaktayız. “Home Connect Cookbook” 
ile lezzetli tarifleri arayabilirler ve yemeği seçtikten 
sonra doğruca ayarları akıllı fırınına gönderebilir veya 
uygun yıkama programından emin olmadıklarında 
“Easy Start” kılavuzumuz onları yönlendirir.

BSH Çerkezköy R&D Center develops cooling, 
cooking, laundry and dishcare for every individual 
person. With our state-of-the-art home appliances 
and “Home Connect” digital services, we aim to 
improve consumers’ quality of life at home. For 
example, they can search for tasty recipes in our 
“Home Connect Cookbook”. After selecting a dish, 
the consumer can send the right settings to their 
smart oven. When our consumers are uncertain 
about the best washing program, our “Easy Start” 
guide points them in the right direction.

Dünyanın tanınmış iş makinesi üreticisi HİDROMEK, Ar-Ge, 
tasarım ve teknoloji gücüyle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. 
Müşterilerinin taleplerini tek çatı altında karşılama hedefiyle farklı ürün 
gruplarında yeni ürünler geliştiren HİDROMEK, ayrıca, elektrikli ve yarı 
otonom iş makineleri için de Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.

HİDROMEK’in Türkiye’den tek katılımcı olduğu, toplam 9 ülkeden 23 
katılımcının yer aldığı BEEYONDERS Projesi, Avrupa Birliği, Ufuk Avrupa 
Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında 
HİDROMEK, otonom ve uzaktan kumandalı HMK 635 WL lastikli 
yükleyici geliştirecek.

HİDROMEK, a globally known manufacturer of construction 
machinery, continues to expand its product range with its R&D, design 
and technology power. HİDROMEK, develops new machines in different 
product groups with the aim of meeting the demands of its customers 
under one roof, and also continues its R & D studies for electric and semi-
autonomous construction machinery.

The BEEYONDERS project, where HİDROMEK will be the only 
partner from Türkiye and have 23 partners in total from 9 countries, is to 
be funded by European Union, Horizon Europe Programme. HİDROMEK 
will support this project by developing an autonomous and remote - 
controlled HMK 635 WL wheel loader.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, yapay zekanın var olan bütün 
endüstrilerde yerleşmesini sağlamak ve bununla birlikte 
yeni endüstri dallarının gelişmesine katkıda bulunmak için 
çalışmalarına devam ediyor. Yapay zeka inovasyonlarında 
güçlü bir öncü olan Merkez, makine öğrenmesi (ML), 
doğal dil işleme (NLP) ve bilgisayarlı görü olmak üzere 
pek çok yapay zeka bileşenini ürün ve projelerine 
entegre ederek müşterilerine daha iyi bir hizmet sunuyor. 
Bilgisayarlı Görü uygulamalarını içeren WeSight ve yapay 
zeka ile güçlendirilen Petal Search bu alandaki önemli 
örnekler arasında. Bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi 
olan WeSight, gerçekleşebilecek muhtemel kazalara 
karşı önlem alınmasına yardımcı oluyor; yaşanabilecek 
olumsuzlukların önüne geçerek hem güvenli hem de 
verimli bir çalışma ortamı oluşturulmasına olanak sağlıyor. 
Arama motoru Huawei Petal Search, arkasındaki ML ve 
NLP teknikleri sayesinde yerel içerik sağlayıcılarına ve 
platformlara, yeni kullanıcılar ve trafik sağlamaya yardımcı 
olurken, kullanıcı deneyimini en iyi hale getirmeye çalışıyor. 

Huawei Turkey R&D Center continues its efforts to expand artificial 
intelligence (AI) in all existing industries and 
contribute to the development of new industry 
branches. As a strong pioneer in AI technologies, the 
Center provides better service to its customers by 
integrating various AI components such as machine 
learning (ML), natural language processing (NLP), 
and computer vision, into its products and projects. 
For instance, WeSight, which combines computer 
vision applications, and Petal Search, which is 
powered by AI are among the notable examples in 
this area. WeSight, a health and safety system, assists 
in the prevention of possible accidents, as well as the 
prevention of anomalous conditions and the provision 
of a safe and efficient working environment. The 
search engine Huawei Petal Search uses ML and 
NLP techniques to improve the user experience while 
supporting local content providers and platforms in 
obtaining new users and traffic.
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İLKO İLAÇ’TAN AR-GE’DEN 
TEDAVİYE GİDEN YOLDA YENİLİKÇİ 

TEKNOLOJİLER

İLKO PHARMACEUTICALS 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON 
THE PATH FROM R&D TO TREATMENT

NANO EMÜLSİYON TEKNOLOJİ 
ÜSSÜ POL AR-GE

POL AR-GE; NANO-EMULSION 
TECHNOLOGY CENTER

COŞKUNÖZ YENİ BİR TEKNOLOJİYLE 
SERİ ÜRETİM YAPIYOR: SÜRTÜNME 

KARIŞTIRMA KAYNAĞI

COŞKUNÖZ MAKES MASS PRODUCTION 
WITH A NEW TECHNOLOGY: FRICTION 
STIR WELDING

Küçük moleküllü jenerik ürünlerin geliştirildiği İlko Argem Ar-Ge 
Merkezi’nde çalışılan yenilikçi teknolojilerden bazıları şunlardır:

• Hidrofilik Matriks Teknolojisi      
• MUPS-Mikropellet Tablet Teknolojisi
• Geciktirilmiş Salım Sağlayan Core-in 

Tablet Teknolojisi 
• Osmotik Kontrollü Salım Teknolojisi 
• Çok Tabakalı Tablet Teknolojisi.
Türkiye’nin ilk biyoteknoloji Ar-Ge merkezi 

olan İlko Argem Biyoteknoloji Merkezi’nde 
ise rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak 
kanser ve kansere bağlı hastalıklara 
yönelik biyoüstün, biyobenzer ve yeni nesil 
biyoteknolojik ürünler üzerine çalışmalar 
yapılmaktadır.

Some of the innovative technologies studied at Ilko Argem R&D 
Center, where small molecule generic products are developed:

• Hydrophilic Matrix Technology
• MUPS-Micropellet Tablet Technology
• Delayed-release Core-in Tablet 

Technology
• Osmotic Controlled Release Technology
• Multilayer Tablet Technology.
In Ilko Argem Biotechnology Center, 

Turkey’s first biotechnology R&D 
center, studies are carried out on 
biobetter, biosimilar and new generation 
biotechnological products for cancer 
and cancer-related diseases by using 
recombinant DNA technology.

Steril ürünlerdeki tecrübemizi Nano-Emülsiyon teknolojisiyle 
birleştirerek lipit ürün geliştirebilen dünyadaki birkaç Ar-Ge 
Laboratuvarından biriyiz. İstatistik proses tasarımı ile Amerika dâhil 
uluslararası tüm kılavuzlara uygun geliştirdiğimiz ve raporladığımız lipit 
emülsiyonlar ile Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa ve Latin Amerika başta 
olmak üzere çok geniş bir coğrafyada etkinliğimizi artırdık.

Ar-Ge merkezimizden çıkan, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan, 
parenteral beslenme solüsyonunda dünyada ilk 3 firmadan 
biri, Türkiye’de 1. olmanın gururunu yaşıyoruz. Nefroloji 
alanında dünyada ilk ve tek olan Sürekli Ayaktan Periton 
Diyalizi cihazını ürettik ve patentini aldık. Türkiye’de sadece 
Polifarma’da olan “Parametrik Serbest Bırakma” onayımız 
ile son proses aşaması terminal sterilizasyon olan ürünlerde 
uygulanan sterilite testi uygulamasını yapmadan ve 14 gün 
beklemeden ürünün direkt sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. 
Portföyümüzde olan yeni projeler ile sektörde bir adım önde 
olmaya devam ediyoruz.

We are one of the few R&D laboratories which can develop Nano-
Emulsion lipid products by combining experience in sterile products.

With statistical calculation & process design we have developed in 
accordance with all international guidelines, including the USA, lipid 
emulsions which have increased our success in a very wide geographical 
area, especially in Canada, England, Germany, France and Latin America.

We are honored by the projects developed in our R&D center like the 
world’s first and only CAPD device developer, 
first domestic and world’s 3rd 3-chamber 
parenteral nutrition solution manufacturer, 
obtaining first domestic rapid and Raman 
spectroscopy quantitative test approval, being 
the first domestic intravenous NK-1 blocker 
manufacturer and first domestic plasma 
volume complementary manufacturer. With new 
projects in our portfolio, we continue to be a 
step ahead.

Coşkunöz Ar-Ge Merkezi’nde Sürtünme Karıştırma Kaynağı (SKK) 
çalışmaları,  çelik ve alüminyum birleştirilmesi 
ile başlamış ve projenin başarıyla 
tamamlanmasının ardından yetkinlik geliştirme 
çalışmaları , çeşitli Ar-Ge projeleri ile devam 
etmiş ve Türkiye’nin en büyük boyutlu SKK 
makinası yatırımı ile ivmelenmiştir. Ar-Ge 
çalışmaları, müşteri odaklı yürütülen batarya 
taşıyıcı sürtünme karıştırma kaynağı projesi 
ile ticarileşerek , yaklaşık 150 kişiye istihdam 
yaratılmasına imkan sağlamıştır.

Friction Stir Welding (FSW) studies at Coşkunöz Holding started with 
the joining of steel and aluminum. After 
the successful completion of the project, 
welding process development studies 
continued with various R&D projects. 
Developments have been accelerated by 
the investment of Turkey’s largest size 
FSW (Friction Stir Welding) machine. R&D 
studies have been commercialized with the 
customer-oriented battery carrier friction stir 
welding project that creates employment.
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YÜKSEK HIZLI YAZILIM TABANLI 
RADYO (TRANCEIVER)

HIGH SPEED SOFTWARE DEFINED 
RADIO (TRANCEIVER)

YAYLA YEMEK HAZIR’A 
İNOVASYON ÖDÜLÜ

INNOVATION AWARD FOR YAYLA 
YEMEK HAZIR

AR-GE DIŞA BAĞIMLILIK 
KARŞISINDA EN BÜYÜK GÜÇ

THE BIGGEST POWER AGAINST 
FOREIGN DEPENDENCE R&D

Savronik tarafından geliştirilen Yüksek Hızlı Yazılım Tabanlı Radyo 
(SDR), 137 Mbps’ye kadar çift yönlü veri iletişimi yapabilen, L, S, C, Ku 
band gibi farklı frekans bantlarında çalışabilen, dahili video sıkıştırıcı 
ve şifreleme özelliği ile kara, deniz, 
hava istihbarat, keşif ve gözetim (ISR) 
platformlarında kullanılabilen çok amaçlı 
alıcı-verici birimidir.  Esnek, modüler ve 
askeri standartlara uygun olarak tasarlanan 
SDR ünitesi özel dalga formları, çeşitli 
sayısal ara yüzleri ve anten kontrol 
algoritmaları ile Radyo Link kapsamında 
farklı düğümler arası güvenli haberleşme 
sağlanmaktadır. 

Savronik High Speed Software Defined Radio is a multi-purpose 
transceiver unit designed for land base, shipborne and airborne 
intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) platforms, able to 

provide full duplex communications up to 
137 Mbps data rate. The transceiver supports 
multiple frequency bands (L, S, C and Ku) 
and employs an internal video encoder with 
soft crypto. SDR unit is also a modular and 
flexible solution which supports developing 
custom waveforms, various digital interfaces 
and antenna control algorithms for different 
applications as Radio Link Systems among 
various nodes.

Yayla Agro Gıda, katkısız, koruyucusuz, ev yemeği 
tadında Yemek Hazır ürünleri ile NielsenIQ BASES 
Çığır Açan İnovasyonlar 2021’de gıda kategorisinde 
ödül aldı. Rafa girdiği ilk günden tüketicilerin kalbinde 
yer tutan “Yayla Yemek Hazır” ürünleri, Yayla Agro 
Gıda’nın Ar-Ge ve inovasyondaki gücünü bir kez 
daha ortaya koydu. Değişen yaşam tarzı ve tüketim 
alışkanlıklarına seslenen Yayla Yemek Hazır serisi 
yoğun hayat temposunda hazır ama sağlıklı gıdaya 
ulaşmak isteyenlerin tercihi oluyor. Özenle seçilen 
malzemelerle, hijyenik ve standartlara uygun bir 
ortamda pişirilerek sofralara taşınıyor.

Yayla Agro Gıda won an award in the food category at 
NielsenIQ BASES Breakthrough Innovations 2021 for its 
additive-free, preservative-free, Homemade Ready-to-Eat 
products. “Yayla Yemek Hazır” products, which have taken 
a place in the hearts of consumers from the first day they 
were on the shelf, once again demonstrated Yayla Agro 
Gıda’s power in R&D and innovation. Yayla Yemek Hazır 
series appealing to the changing lifestyle and consumption 
habits is the choice of those who want to reach ready 
but healthy food in a busy life. It is brought to the table 
by having cooked with carefully selected ingredients, in a 
hygienic and standards-compliant environment.

Ar -Ge’deki faaliyetleriyle kimya sektörüne inovatif ürünler sunan 
Flokser Kimya, hayatı güven altına alırken, sektörün dışa bağımlılığının 
azaltılmasında önemli bir misyon üstleniyor. Bakanlık onaylı Ar-Ge 
Merkezinde araştırma ve geliştirme çalışmalarına her sene yatırım 
yapan Flokser Kimya, poliüretan, polyester ve poliüre başta olmak üzere 
ürün kalitesi, yüksek üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımı ile faaliyet 
gösterdiği alanlarda fark yaratıyor.Geliştirdiği polimer sistemleriyle 
yapıları olası bir saldırı veya afet durumuna karşı daha dayanıklı hale 
getiren Flokser Kimya, inşaat sektörüne sunduğu sert köpük ve otomotiv 
sektörüne sunduğu sünger sistemlerde yanmazlık özelliğini artırıyor. 
Flokser Kimya, ayakkabı ve terlik sektöründe pazarı giderek büyüyen 
EVA hammaddesine muadil ürünleriyle, sektörün dışa bağımlılığının 
azaltılmasında da önemli bir misyon üstleniyor. 

Flokser Chemical offers innovative products to the chemical industry 
with its R&D activities and undertakes a vital mission in minimizing 
the chemical industry’s foreign dependency while proving safety for all 
lives. Flokser Chemical invests annually in research and development 
operations in its Ministry-approved R&D center, creating a difference in 
the industries in which it operates, particularly polyurethane, polyester, 
and polyurea, with its high production capacity and innovative approach.
Flokser Chemical improves the non-flammability of the rigid foam it 
supplies to the construction industry and the flexible foam systems it 

offers to the automobile industry by using the polymer systems it has 
developed to make structures more resistant to a possible attack or 
disaster. Flokser Chemical also plays an essential role in reducing the 
industry’s foreign dependency on its goods that are equal to EVA raw 
material, the market of which is developing in the shoe and slipper sector.
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GIDA İSRAFINI ÖNLEYEN  
YERLİ PROBİYOTİK 

LOCAL PROBIOTIC THAT 
PREVENTS FOOD WASTE

TEKNOPARK İstanbul Kuluçka Merkezi’nde (Cube Incubation) 
yerleşik Chivalric&Regulus Biyoteknoloji, probiyotikleri ve 
mikroorganizmaları daha dirençli hale getirmek için Ar-Ge çalışmaları 
yapıyor. Firmanın, birden çok probiyotik organizmayı toz halde tüketicilere 
sunduğu ürünü Probio.co, sıcak veya soğuk her 
türlü gıdaya, ürünün tadını bozmadan katılabiliyor. 
Probio.co bir yıla kadar canlı kalma özelliği ile 
de içine katıldığı gıdalara, probiyotik gıdalarda 
olmayan uzun bir raf ömrü sağlayarak, israfı önlüyor. 
Projelerinin hızla hayata geçmesi için yatırım 
turlarını sürdüren firma; otomotiv, inşaat ve gıda 
gibi çeşitli sektörlere entegre etmeye hazırladığı 
dirençli mikroorganizma Ar-Ge çalışmalarını dünya 
ile eş zamanlı sürdürüyor. Nanoenkapsülasyon 
teknolojisi ile üretilen probiyotik bir gıda takviyesi olarak benzerlerine 
kıyasla dış koşullara en az yüzde 30 daha dayanıklı. Toz formunda 
olduğundan istenilen gıda maddesine katılabiliyor. Sindirim sisteminde 
yüksek canlılığa ulaşıp, vücudun probiyotik mikroorganizmalardan en üst 
düzeyde yararlanmasını sağlıyor. Böylece çok tüketilen gıdalar, Probio.co 
ile fonksiyonel nitelikler kazanıyor.

CHIVALRIC & Regulus Biyoteknoloji, located in the Technopark 
Istanbul Cube Incubation Center, conducts R&D studies to make 
probiotics and microorganisms more resistant. Probio.co, the product of 
the company, which offers multiple probiotic organisms to consumers in 

powder form, can be added to any hot or cold food 
without spoiling the taste of the product. Probio.co can 
stay alive for up to one year, thus it prevents waste by 
providing a long shelf life to the foods it is included in, 
which is not commonly found in probiotic foods. The 
company continues its investment tours to quickly 
realize its projects, and conducts its R&D studies on 
resistant microorganisms, which it is preparing to 
integrate into various sectors such as automotive, 
construction and food, simultaneously with the world. 

Probiotic produced with nanoencapsulation technology as a dietary 
supplement is at least 30 percent more resistant to external conditions 
compared to its counterparts. Since it is in powder form, it can be added 
to any food item. It reaches high vitality in the digestive system and 
enables the body to benefit from probiotic microorganisms at the highest 
level. Thus, widely consumed foods gain functional qualities with Probio.

KUMAŞLARA ÖMÜR KATAN 
İNOVASYON 

AN INNOVATION THAT EXTENDS 
THE LIFE OF FABRICS

NUY TEKSTİL, yenilikçi, inovatif ve sürdürülebilir bir ürün olarak 
tasarladığı Flaura’yla tekstil sektörüne bir yenilik daha kattı. Kimya Yüksek 
Mühendisi Ulviye Yahya ve İktisatçı-Ekonomist Nejat Yahya tarafından 
1992 yılında kurulan Nuy Tekstil, parfüm ve tekstil sektörü 
için tasarladıkları inovatif ürün Flaura’yla, sektöre değer 
katıyor. Ürünle ilgili bilgi veren Nuy Tekstil Genel Müdürü 
Ulviye Yahya, Flaura’yı ortaya çıkarmak için laboratuvarda 18 
ay çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Ürünlerin yüzde 
90’ı kirlendiği için değil ter koktuğundan yıkanıyor. Bir tekstil 
ürününde bazı yıkamaları atlayarak 3 bin litre su tasarrufu 
yapılabilmektedir. Yıkama yapmadan sadece birkaç sprey ile 
tekstil ürününde anında ferahlık sağlandığından ürünümüz 
sayesinde sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlarsınız. 
Flaura ayrıca yıkanma ve ütü/kuru temizlemeden kaynaklı deformasyonları 
da minimize ederek, ürünün uzun ömürlü olmasını sağlıyor.” 

NUY TEKSTİL designed Flaura as a groundbreaking, innovative and 
sustainable product and added another innovation to the textile industry. 
Nuy Tekstil was founded in 1992 by Chemical Engineer Ulviye Yahya 

and Economist Nejat Yahya, brings value to the sector with 
Flaura, an innovative product they designed for the perfume 
and textile industry. Ulviye Yahya, General Manager of Nuy 
Tekstil, providing information on the product, stated that they 
worked for 18 months in the laboratory to reveal Flaura and 
said: “90% of the products are washed not because they are 
dirty, but because they smell of body odor. 3 thousand liters 
of water can be saved by skipping some washes in a textile 
product. Thanks to our product, you can save water, energy 
and time, as the textile product is instantly refreshed with just 

a few sprays without washing. Flaura also provides a long product life by 
minimizing deformations caused by washing and ironing/dry cleaning.”

BİYOBENZER GELİŞTİRME BIOSIMILAR DEVELOPMENT 
Turgut İlaçları, onkolojik, romatolojik ve immünolojik hastalıklarla 

ilgili maliyetleri azaltmak ve biyoterapötik geliştirme takvimini iyileştirmek 
için biyoteknolojik uygulamalarda yüksek çıktılı platformlardan 
yararlanmaktadır. Turgut İlaçları, üst 
akım/alt akım proses geliştirme 
çalışmaları için yüksek çıktılı teknolojileri, 
yüksek kaliteli biyobenzerlerin 
geliştirilmesi için son teknoloji analitik 
tekniklerle birleştirmektedir. Bu 
fizikokimyasal/fonksiyonel analizler 
ve steril dolum hizmetleri, biyolojik 
ilaç geliştirme ve bitmiş ürün üretimi 
faaliyetleri için diğer firmalara da 
sunulmaktadır.

Turgut PharmaceutIcals is leveraging the high-throughput platforms 
for biotechnological applications to reduce associated costs and improve 
biotherapeutics development timelines for oncological, rheumatological 

and immunological conditions. Turgut 
Pharmaceuticals is coupling high-
throughput technologies for both upstream 
and downstream processes with the 
state-of-the-art analytical techniques for 
development of high quality biosimilars. 
These physicochemical and functional 
analyses and sterile filling services are 
also available for other companies’ 
biological development and drug product 
manufacturing activities.  
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ARÇELİK, GARAGE INNOVATİON 
HUB İLE ÇITAYI YÜKSELTTİ

ARÇELİK HAS RAISED THE BAR WITH 
THE GARAGE INNOVATION HUB

TÜRK TELEKOM’DAN 
DÜNYADA BİR İLK

A FIRST IN THE WORLD BY 
TÜRK TELEKOM

ŞİŞECAM’DAN İLK 
BİYOTEKNOLOJİ YATIRIMI

THE FIRST BIOTECHNOLOGY 
INVESTMENT FROM ŞİŞECAM

ARÇELİK, Garage Innovation Hub ile küresel ölçekte Ar-Ge ve 
inovasyon iş birliklerini genişleterek dünya çapında liderlik hedefliyor. 
Türkiye’de açık inovasyon kültürünün yaygınlaşması 
için insiyatif üstlenen Arçelik, Garage Innovation 
Hub ile küresel ölçekte liderlik hedefliyor. 
Kurulduğu 2017 yılından bu yana 2 binden 
fazla partner ile etkileşim kuran Arçelik Garage 
Innovation Hub, bugüne kadar 274 girişimciye 
eğitim ve mentorluk desteği vererek, 40 girişimciye 
8 milyon TL hibe desteği erişim sağladı. Yürüttüğü 
kuluçka faaliyetleriyle de 80’den fazla start-up’ın iş 
fikri geliştirmesine destek oldu. Arçelik, Birleşmiş 
Milletler Nesiller Boyu Eşitlik Forumu taahhütleri 
kapsamında Garage Innovation Hub ile 2026 yılına dek 5 bini kadın olmak 
üzere 7 bin girişimciye ulaşmayı ve yaklaşık 5 milyon dolarlık finansal 
desteğe erişmelerine aracılık etmeyi planlıyor.

ARÇELİK aims to be a global leader by expanding its R&D and 
innovation collaborations on a global scale with the Garage Innovation 

Hub. Arçelik took the initiative to spread a culture of 
open innovation in Turkey, and aims to be a leader on 
a global scale with the Garage Innovation Hub. Arçelik 
Garage Innovation Hub, which has interacted with 
more than 2,000 partners since its establishment in 
2017, has provided training and mentoring support to 
274 entrepreneurs until today, and 8 million TRY in 
grants has been provided to 40 entrepreneurs. With 
the incubation activities carried out, it supported more 
than 80 start-ups to develop business ideas. As part 
of the United Nations Generation Equality Forum 

commitments, through the Garage Innovation Hub Arçelik plans to reach 
out to 7,000 entrepreneurs, 5,000 of whom are women, and mediate their 
access to financial support of approximately 5 million dollars by 2026.

TÜRK TELEKOM, iştiraki Argela ile birlikte geliştirdiği şebeke 
teknolojilerinde stratejik önem taşıyan öncü teknoloji SEBA’yı dünyada ilk 
kez Türkiye’de deneyimleyen şirket oldu. Argela ve Amerika’daki iştiraki 
Netsia’nın, Türk Telekom ile üzerinde çalıştığı “Yazılım 
Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi, SEBA (Software 
Defined Network Enabled Broadband Access)” Türkiye’de 
deneme kapsamında gerçek müşterilerle devam eden 
saha test ve iyileştirmelerinin ardından çalışmaya başladı. 
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile birlikte, 
yönetiminde Türkiye’den sadece Türk Telekom’un yer 
aldığı uluslararası bir organizasyon olan Open Networking 
Foundation da (ONF) böylelikle SEBA çalışmalarının somut 
örneğini Türk Telekom ile gerçekleştirdi. SEBA, yazılım tabanlı bulut bilişim 
teknolojileri ile telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak 
donanım altyapı maliyetini azaltıp, kaynak tasarrufu sağlıyor.

TÜRK TELEKOM became the first company in the world to 
experience SEBA, a strategically important leading technology in network 
technologies developed with its subsidiary Argela, in Turkey. Software 

Defined Network Enabled Broadband Access, SEBA 
that Argela and its US subsidiary Netsia worked 
on together with Türk Telekom, began to operate in 
Turkey after ongoing field tests and improvements 
with real customers as part of the trial. With the world’s 
leading technology companies, the Open Networking 
Foundation (ONF), an international organization that 
includes only Türk Telekom as a Turkish company in 
its management, has realized the concrete example of 

SEBA’s work with Türk Telekom. SEBA reduces hardware infrastructure 
costs and saves resources by working on virtual servers of telecom 
operators with software-based cloud computing technologies.

ŞİŞECAM, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle geliştirilmiş bir buluş olan 
Basalia Teknolojisi’ne yatırım kararı aldı. Yeşil ve döngüsel ekonomiye 
yönelik bir teknoloji olan Basalia Teknolojisi’nin sahibi 7CBasalia firması 
ile global bir şirket kurmak üzere bir mutabakat 
protokolü imzalayan Şişecam, her türlü atığı zararsız 
maddelere dönüştürme hedefiyle geliştirilen bu 
teknolojiye yönelik yatırımıyla, bu alandaki Ar-Ge 
çalışmalarını destekleyecek. Ayrıca, ilk denemelerde 
başarılı olduğunu gördüğü bu oyun değiştirici buluşun 
pilot olarak Şişecam bünyesinde denenmesinin 
ardından, tüm dünyada uluslararası platformlara 
yayılımına da katkı sağlayacak. 2020 yılında Türkiye’de 
kurulan 7CBasalia’nın global telif haklarına sahip 
olduğu inovatif Basalia Teknolojisi, konvansiyonel teknolojilerden farklı 
bir sisteme sahip, önemli bir buluş. Sistem, atıkları çevresel bir sorun 
olmaktan çıkartıp, çevre dostu katma değerli ürünler haline dönüştürme 
hedefiyle çalışıyor.

ŞİŞECAM has decided to invest in Basalia Technology, an invention 
developed with the goal of a sustainable world. Having signed a 
memorandum of understanding to establish a global company with 

7CBasalia, the owner of Basalia Technology, a 
technology for green and circular economy, Şişecam 
will support R&D studies in this field with its investment 
in this technology, which was developed with the 
goal of transforming all kinds of waste into harmless 
substances. Also it will contribute to the spreading this 
game-changing invention to international platforms 
all over the world, which was successful in the initial 
trials after being piloted by Şişecam. Founded in Turkey 
in 2020, 7CBasalia’s globally copyrighted innovative 

Basalia Technology is an important invention with a different system than 
conventional technologies. The system works with the aim of removing 
waste from being an environmental problem and transforming it into 
environmentally friendly value-added products.
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BSH, HOME CONNECT TEKNOLOJİSİYLE 
HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

BSH MAKES LIFE EASIER WITH HOME 
CONNECT TECHNOLOGY

TÜRK TRAKTÖR’ÜN SANAL EĞİTİM 
PROJESİ DÜNYA GÜNDEMİNDE 

VIRTUAL TRAINING PROJECT OF TÜRK 
TRAKTÖR IS ON THE WORLD’S AGENDA

KAREL SAYESİNDE HERKES 
EVİNDE TARIM YAPABİLECEK 

EVERYONE WILL BE ABLE TO FARM 
IN THEIR HOMES THANKS TO KAREL

MODERN tasarım ve yenilikçi fikirlerle geleceğin teknolojisini evlere 
getiren BSH, akıllı telefon veya tablet üzerinden ev aletlerinin uzaktan 
kontrol edilebilmesini sağlayan Home Connect, uygulaması ile hayatı 
kolaylaştırarak yenilikçi özellikleriyle tüketicilerin beğenisini topluyor. 
Home Connect özellikli ev aletleri uzaktan takip ve kontrol olanağı, bildirim 
ve hatırlatıcı gönderimler, kullanıcıların uygulama üzerinden kolaylıkla 
ulaşabilecekleri kullanım kılavuzu, püf noktaları ve 
sık sorulan sorular gibi içerikleriyle tüketicilerin 
hayatını kolaylaştırıyor ve büyük rahatlık sağlıyor. 
Şu an 47 ülkede ve 25 dilde kullanılabilen 
Home Connect, kullanıcıların akıllı telefonları 
üzerinden ev aletlerini kontrol etme olanağı 
tanıyor. Kullanıcılar cihazlarını aynı zamanda Apple 
Watch, Fitbit ve diğer Android tabanlı akıllı saatler 
üzerinden de kontrol edebiliyor. 

BSH brings the technology of the future to homes with modern 
design and innovative ideas and wins recognition from consumers with 
its innovative features by making life easier with its Home Connect 
application, which enables home appliances to be controlled remotely 
via smartphones or tablets. Home Connect-enabled home appliances 
makes the lives of consumers easier and provide great comfort with 

features such as remote monitoring and control, 
notification and reminders, user guides, tips and 
frequently asked questions that users can easily 
access through the application. Home Connect can 
currently be used in 47 countries and 25 languages 
and gives users the ability to use their home 
appliances through their smartphones. Users can 
also control their devices via Apple Watch, Fitbit and 
other Android-based smart-watches.

TÜRK Traktör’ün hayata geçirdiği Teknik Eğitimin Sanal Dünyası 
projesi, dünyanın en saygın akademik yayıncılarından Springer dergisi 
tarafından incelendi. Projeyle ile ilgili yayımlanan makalede, sanal 
gerçeklik eğitiminin öğrenme üzerinde yüzde 81 oranında pozitif etkisi 
olduğu, insan kaynaklı hataları yüzde 89 oranında azalttığı, montaj 
becerilerini ise yüzde 28 arttırdığı belirtiliyor. 2016 yılında 112 TürkTraktör 
operatörünün katılımıyla deneysel bir çalışma olarak 
başlayan proje, Hacettepe ve Pamukkale Üniversiteleri’nin 
de katkısıyla 2017 yılında AB Komisyonu tarafından kabul 
edildi. 2018 yılında Sağır/İşitme engelli çalışanları da 
kapsayacak şekilde genişleyen projenin başarısı, başta 
Avrupa Komisyonu En İyi AB Projesi Uygulaması, T.C. 
Cumhurbaşkanlığı – Türkiye Erişilebilirlik Ödülü ve MESS 
İş Güvenliğinin Yıldızları – İSG Özel Ödülü olmak üzere pek 
çok kurum tarafından tescillendi.

VIRTUAL World of Technical Education project realized by Türk Traktör 
was reviewed by Springer magazine, one of the most respected academic 
publishers in the world. In the article published about the project, it was 
noted that virtual reality training has a positive effect on learning by 81 
percent, reducing human error by 89 percent, and increasing assembly 
skills by 28 percent. The project began in 2016 as an experimental study 

with the participation of 112 TürkTraktör operators and 
was accepted by the EU Commision in 2017 with the 
contributions of Hacettepe and Pamukkale Universities. 
In 2018, the project expanded to include Deaf/Hearing 
Impaired employees and the success of the project was 
registered by many institutions, especially the European 
Commission Best EU Project Practice, Turkish 
Presidency - Turkey Accessibility Award and MESS 
Stars of Occupational Safety - OHS Special Award.

TÜRKİYE’NİN 30’dan fazla ülkeye ürün ve teknoloji ihraç eden öncü 
teknoloji şirketi Karel ile topraksız tarımla akıllı bahçeler tasarlayan Vahaa 
arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerinin görülmeye başlandığı günümüzde, çevreye önemli ve anlamlı 
bir katkı sağlanacak. Anlaşma aynı zamanda pandemi ile birlikte odak 
konusu haline gelen tarım teknolojisi sektöründe üretici-girişimci iş 
birliğinin öne çıkan bir örneği olacak. Karel 
ve Vahaa arasında imzalanan stratejik iş 
birliği anlaşması sayesinde ortaya çıkan 
ürün seti ile evlerde bitki yetiştirilebilecek. 
Bu yöntemle isteyen herkes, toprağa 
ihtiyaç duymadan, kolayca, hızlı hasat 
edilebilir, GDO içermeyen, pestisitsiz, 
kirli ortam değişkenlerinden arındırılmış, 
sağlıklı besinler üretebilecek. Bu yöntemle 
365 gün üretim imkânı ve geleneksel 
yöntemlere göre daha hızlı hasat 
sağlanacak. 

AS THE negative effects of climate change are beginning to be seen, 
a significant and meaningful environmental contribution will be made by 
the cooperation agreement signed between Turkey’s leading technology 
company Karel, which exports products and technology to more than 
30 countries, and Vahaa, which designs smart gardens with hydroponic 
agriculture. The agreement will also be a prominent example of producer-

entrepreneur cooperation in the agricultural 
technology sector, which has become a focused 
topic during the pandemic. Thanks to the product set 
resulting from the strategic cooperation agreement 
signed between Karel and Vahaa, plants can be 
grown at home. With this method, anyone who 
wishes will be able to produce healthy foods that can 
be harvested easily and quickly, without the need 
for soil, without GMOs, without pesticides, free from 
polluted environment variables. With this method, 
365 days of production and faster harvesting will be 
provided compared to traditional methods.
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TARO İLE MİGROS SİPARİŞLERİ  
5 KAT HIZLANDI 

MİGROS ORDERS ACCELERATED  
5 TIMES WITH TARO

KORTEKS RÜZGAR GÜLLERİ 
İÇİN İPLİK GELİŞTİRDİ 

KORTEKS HAS DEVELOPED  
A YARN FOR WINDMILLS

MÜKEMMEL alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla ileri teknoloji ve 
inovasyonu iş yapış biçimlerine entegre eden Migros, e-sipariş toplamada 
büyük önem taşıyan robotik teknolojiler konusunda dünyada alanında ilk 
olan yeni bir uygulamaya imza attı. Migros’da kullanılmaya 
başlanan, tamamen Migros ve Asis Otomasyon’daki 
Türk mühendisler tarafından geliştirilen robot destekli 
ürün toplama asistanı Taro, yoğun talep artışına yanıt 
olarak ürün siparişlerinin hazırlanmasına büyük bir hız 
kazandırıyor. Migros, robotik sistemler, yapay zeka ve 
algoritmalarla entegre çalışan ve dünyada ilk olan bu 
teknolojik sistemin uluslararası perakendenin kullanımı 
için ihracatını da yapacak.

IN ORDER to provide the perfect shopping experience, Migros 
integrated advanced technology and innovation into its business practices 
and launched a new application in the field of robotic technologies, which 

is of great importance in picking e-orders, the first of its 
kind in the world. Taro, the robot-assisted product picking 
assistant, started to be used in Migros and developed 
entirely by Turkish engineers at Migros and Asis Otomasyon, 
accelerates the preparation of product orders in response 
to the intense demand increase. Migros will also export this 
technological system, which is the first in the world and 
works integrated with robotic systems, artificial intelligence 
and algorithms, for the use of international retail.

KORTEKS, rüzgar enerjisi ile elektrik üretimini yapan tesislerin, 
kanatlarında kullanılan kompozit malzemelerin üretildiği çok katmanlı 
kumaşlarda kullanılan teknik polyester ipliği üretti. Zorlu Tekstil Grubu 
şirketlerinden Korteks, teknik tekstil alanında yıllardır yaptığı ilerlemelere 
bir yenisini daha ekledi. Şirket, yurt dışında sahip olduğu 
bu konum sayesinde yurt dışı tekstil pazarlarında 
polyesterle ilgili geliştirme çalışmalarına katkı sağlamaya 
ve yenilikçi teknik tekstil ürünleri geliştirmeye de devam 
ediyor. Korteks, ileri teknik tekstil kumaşlarına yönelik 
yaptığı bu çalışmalar doğrultusunda rüzgar enerjisi 
sektörüne yönelik ihtiyaçları karşılayacak özel bir 
ürün geliştirdi. Bu çalışmayla rüzgar enerjisi ile elektrik üretimini yapan 
tesislerin, kanatlarında kullanılan kompozit malzemelerin üretildiği çok 
katmanlı kumaşlarda kullanılan teknik polyester ipliği üretti.

KORTEKS produced technical polyester yarn used in multi-layer 
fabrics, where composite materials used in the wings of plants that 
generate electricity with wind energy are produced. Korteks, one of the 
Zorlu Tekstil Grubu companies, has added a new one to the progress it 

has made in the field of technical textiles for years. Thanks 
to this position abroad, the company continues to contribute 
to the development of polyester in foreign textile markets 
and to develop innovative technical textile products. In 
accordance with these studies on advanced technical textile 
fabrics, Korteks has developed a special product that will 
meet the needs of the wind energy sector. With this study, 

the company produced technical polyester yarn used in multi-layer fabrics, 
where the composite materials used in the wings of the plants that 
generate electricity with wind energy are produced.

ABDİ İBRAHİM, EN ÇOK MARKA 
BAŞVURUSU YAPAN 
İLAÇ FİRMASI OLDU

ABDİ İBRAHİM IS THE PHARMACEUTICAL 
COMPANY WITH THE HIGHEST NUMBER 
OF TRADEMARK APPLICATIONS

2008 yılında 42 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin ilk akredite ilaç 
Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçiren Abdi İbrahim’in sağlık sektörüne değer 
katan, öncü ve yenilikçi ürünler sunma yeteneğinin temelinde Ar-Ge 
ve inovasyon gücü yatıyor. T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan 
son “Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi” 
raporuna göre Abdi İbrahim Ar-Ge Merkezi, 
personel sayısı en yüksek ikinci kategori 
olan D grubunda (75-50 personel) yer 
alan, performans endeksi sıralamasında 
sektöründe 1’inci, tüm sektörler arasında da 
2’inci en iyi performansa sahip şirket olarak; 
Ar-Ge ve inovasyon gücünü perçinleyerek 
sürdürdüğünü gösteriyor. Şirket, yeni tedavileri Türk tıbbının hizmetine 
sunmaya yönelik çalışmalarının yanı sıra uluslararası arenada da ülkemizi 
farklı platformlarda ödüller alan Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdiği ilaçlarla 
etkin bir şekilde temsil etmeyi amaçlıyor. Abdi İbrahim, Antalya’da 
düzenlenen 8. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi Ar-Ge Ödülleri 
kapsamında ‘En çok marka başvurusu yapan ilaç firması’ kategorisinde 
birincilik ödülüne layık görüldü.

THE R&D and innovation power of Abdi İbrahim, which established 
Turkey’s first accredited pharmaceutical R&D Center with an investment 
of 42 million dollars in 2008, lies at the heart of its ability to offer 

pioneering and innovative products that add value to 
the healthcare industry. According to the latest “R&D 
Centers Performance Index” report published by the 
TR Ministry of Industry and Technology, Abdi İbrahim 
R&D Center shows that it continues to strengthen its 
R&D and innovation power as a company in group 
D (75-50 personnel), the category with the second 
highest number of personnel, taking first place in 
performance index ranking in its sector and second 
place across all sectors. In addition to its efforts to 

bring new treatments to Turkish medicine, the company aims to effectively 
represent our country in the international arena with the pharmaceuticals 
it has developed in its R&D Center, which received awards on different 
platforms. Abdi İbrahim was found worthy of the first prize in the category 
of “Pharmaceutical company with the highest number of trademark 
applications” within the scope of the 8th International Pharmaceutical 
Chemistry Congress R&D Awards held in Antalya.
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MICROSOFT TÜRKIYE  
AR-GE MERKEZI AÇILDI 

MICROSOFT TURKEY HAS  
OPENED AN R&D CENTER

TÜRKIYE’YE yatırımlarını sürdüren Microsoft, Microsoft Türkiye 
bünyesinde faaliyet gösterecek Ar-Ge Merkezinin açılışını yaptı. 
Microsoft Türkiye için stratejik öneme sahip olduğu vurgulanan Ar-Ge 
Merkezi çatısı altında açık kaynaklı 
veri tabanları (PostgreSQL), bulut 
üzerinde ölçeklenen dağıtık sistemler 
ve yüksek performansta büyük veri 
işleme alanlarına odaklanılacak. Ar-Ge 
merkezi sayesinde Türkiye’nin bilgisayar 
mühendisliği alanında yetiştirdiği 
yeteneklere kendilerini geliştirme ve 
uluslararası düzeyde uzmanlarla çalışma 
fırsatı sunulacak. Microsoft Türkiye 
Genel Müdürü Levent Özbilgin de bu 
yıl 30 mühendisle faaliyet göstermeye 
başlayan Ar-Ge Merkezi’nde önümüzdeki 
beş yıl içerisinde 100’ün üzerinde mühendis istihdam edileceğini 
belirterek, burada geliştirilecek olan ürünlerin Microsoft’un global Azure 
platformu üzerinden 200 farklı ülkeye sunulacağını ifade etti. 

CONTINUING to invest in Turkey, Microsoft opened their R&D 
Center that will operate within Microsoft Turkey. Under the roof of the 
R&D Center, which is emphasized to be of strategic importance for 

Microsoft Turkey, the focus will be on 
open source databases (PostgreSQL), 
distributed systems that scale on the 
cloud and high performance big data 
processing. Thanks to this R&D center, 
the talented people that trained in Turkey 
in the field of computer engineering will 
be offered the opportunity to develop 
themselves and to work with experts at 
an international level. Microsoft Turkey’s 
General Manager, Levent Özbilgin, 
stated that more than 100 engineers will 
be employed in the R&D Center, which 

began operating with 30 engineers this year, and that the products to 
be developed here will be presented to 200 different countries through 
Microsoft’s global Azure platform

TÜRKIYE’NIN ILK VE TEK ARAŞTIRMA 
DEKANLIĞI ITÜ’DE KURULDU 

TURKEY’S FIRST AND ONLY DEAN’S OFFICE 
OF RESEARCH WAS ESTABLISHED IN ITU

TÜRKIYE’NIN ILK GAZ ADAPTIF SISTEMLI 
KOMBISINI WARMHOUS’TAN 

FIRST GAS ADAPTIVE SYSTEM COMBI 
BOILER IN TURKEY IS FROM WARMHAUS

ÜNIVERSITE, kamu kurumları ve farklı endüstrilerin ihtiyaçlarına 
inovatif çözümler sunmayı, kurum içi ve kurum dışı Ar-Ge kültürünü kalıcı 
kılmayı hedefleyen İTÜ Araştırma Dekanlığı (ARDEK), Türkiye’nin ilk ve 
tek araştırma dekanlığı olarak öne çıkıyor. Ar-Ge sürecini; 
bilimsel bilgi birikimi, dinamik öğrencileri, uzmanları, 
akademisyenleri ve araştırma altyapısı ile inovatif 
bir boyuta taşıyan İTÜ, bu perspektif doğrultusunda 
Türkiye’nin ilk araştırma dekanlığı olan ARDEK’i kurdu. 
Yapının global arenadaki ilk temsilcilerinden biri ise 
Stanford Üniversitesi.  “Araştırma Dekanlığı” kavramı, 
yurt dışında “dean of research” olarak tanımlanıyor. 
Bu yapının; başta Amerika olmak üzere İngiltere, İrlanda, Hindistan, 
Avusturalya ve İran gibi ülkelerde ise 2020 yılı itibarıyla yaygınlaştığı 
gözlemleniyor. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun vizyonuyla, 
altyapı çalışmalarına Ocak 2021’de başlanan ve Mayıs 2021’de kurulan 
İTÜ Araştırma Dekanlığı (ARDEK); İTÜ’nün bir araştırma üniversitesi 
olması, gelişmekte olan Ar-Ge ekosisteminin daha kolay hale getirilmesi, 
ihtiyaçlara hızlı yanıt verilmesi ve sürekliliğin korunması adına rehberlik ve 
finansal destek sağlanması misyonuyla öne çıkıyor. 

AIMING to provide innovative solutions to universities, public 
institutions and various industries, and to make internal and external 
R&D culture permanent, ITU Dean’s Office of Research (ARDEK) stands 

out as the first and only dean’s office of research in Turkey. 
Bringing the R&D process to an innovative dimension with its 
scientific knowledge, dynamic students, experts, academics and 
research infrastructure, ITU established ARDEK, Turkey’s first 
dean’s office of research, in line with this perspective. One of 
the first representatives of the structure in the global arena is 
Stanford University. The concept of “Dean’s Office of Research” 
is defined as “dean of research” abroad. It is observed that this 

structure has become widespread by 2020 in countries such as the 
United States, England, Ireland, India, Australia and Iran. With the vision 
of ITU Rector Prof Dr. İsmail Koyuncu, ITU Dean’s Office of Research 
(ARDEK), for which the infrastructure works were started in January 
2021 and established in May 2021, stands out with the mission of ITU 
being a research university, facilitating the developing R&D ecosystem, 
responding quickly to needs, and providing guidance and financial support 
in order to provide sustainability.

WARMHAUS olarak Türkiye’nin ilk gaz 
adaptif sistemli kombisini ürettiklerini kaydeden 
Warmhaus Genel Müdürü Kağan Turan, “Gaz 
adaptif sistem, kombinin farklı gaz kalitesi ve 
alev miktarlarında tasarruflu şekilde çalışmasını 
sağlıyor” dedi. Bursa’daki iki fabrikasında panel 
radyatör, kombi, duvar tipi yoğuşmalı kazan ve 
şofben üretimi yapan Warmhaus, Türkiye’ye hem 
estetik ve görsel tasarımı güzel, hem de enerji 
verimliliği yüksek ürünler sunuyor.

WARMHAUS General Manager Kağan Turan 
noted that they developed the first gas adaptive 
system combi boiler in Turkey and stated “The gas 
adaptive system enables the combi boiler to operate 
economically at different gas quality and flame 
amounts.” Warmhaus, which manufactures panel 
radiators, combi boilers, wall-mounted condensing 
boilers and water heaters in its two factories in 
Bursa, offers products that are both aesthetically and 
visually pleasing, as well as highly energy efficient.
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2021 AR-GE 250 / R&D 250  
KISA KISA    SHORT SHORT

AR-GE SAYESINDE 
SAHTE BALA GEÇIT YOK 

R&D STOPS 
FAKE HONEY

GÜNEŞ ENERJISINDE IHA’YLA 
YÜKSEK VERIM 

HIGH EFFICIENCY IN SOLAR 
ENERGY WITH UAVs

AR-GE ILE YAPAY KADAVRA ARTIFICIAL CADAVERS WITH R&D

BALPARMAK balda taklit ve tağşişin belirlenmesine yönelik 
önemli bir çalışmaya imza attı. Dünyada bir ilk olan ve Balparmak Ar-Ge 
Merkezi’nde geliştirilen metotla artık balda esmer pirinç şurubunun 
varlığı tespit edilebiliyor.  Son dönemde bal fiyatlarındaki yükseliş gıda 
sahtecilerinin iştahını kabartıyor, piyasada sahte bala daha sık rastlanıyor. 
Balda taklit ve tağşiş arttıkça tüketicilerin doğal 
ve saf bala ulaşması da zorlaşıyor. Kurulduğu 
günden bu yana dünyaya faydalı olmak için 
çalışan Balparmak, balda taklit ve tağşişin 
önüne geçmek, sofralara doğal ve sağlıklı balı 
ulaştırmak için kovandan sofraya kadar olan 
tüm süreçte ürünlerinin sürdürülebilirliğini ve 
izlenebilir kalitesini, en az 100 parametrede 
yaptığı analizlerle güvence altına alıyor. Geliştirilen metot, dünyanın en 
saygın bilimsel dergilerinden biri olan “LWT Food Science & Technology” 
dergisinde yayınlanarak dünya literatürüne de girdi.

BALPARMAK carried out an important study on the determination 
of imitation and adulteration in honey. As a first in the world, the method 
developed at the Balparmak R&D Center can now detect the presence of 
brown rice syrup in honey. The recent rise in honey prices has drawn the 
attention of food counterfeiters, and fake honey is more common in the 

market. As imitation and adulteration in honey increases, 
it becomes more difficult for consumers to find natural 
and pure honey. Since the day it was founded, Balparmak 
has worked to be beneficial to the world and ensures the 
sustainability and traceable quality of its products in the 
entire process from the hive to the table, with analysis in 
at least 100 parameters, in order to prevent imitation and 
adulteration in honey, and to deliver natural and healthy 

honey to the tables. The developed method was published in the “LWT 
Food Science & Technology”, one of the most respected scientific journals 
in the world, and entered the global literature.

TEKNOPARK İstanbul Kuluçka Merkezi’nde şubesi bulunan Zena 
Enerji, akıllı İHA’larla güneş enerji santrallerindeki (GES) arızaları tespit 
etmek için Singapurlu AVA Asia ile işbirliği anlaşması imzaladı. AVA Asia, 
yapay zeka yazılımı ile panellerde arıza kontrolleri yaparken, Zena Enerji, 
GES’in tüm hatlarını, sistemini analiz edip, 
bakım ve onarım hizmeti veriyor. Türkiye’nin 
ilk güneş enerjisi santrallerinin proje 
geliştirme ve kurulumunu yapan Zena Enerji; 
projelendirme aşamasından, elektrik satışına 
kadar tüm süreci üstlenerek anahtar teslim 
santraller kuruyor. Şirket, geleceğe dönük 
yapay zeka ve elektrikli araçlar için şarj ünitesi 
alanında da çalışmalar yapıyor. Türkiye’de 
özellikle 2018 öncesinde devreye girmiş 
GES’lerde yüzde 7’leri bulan verim artışı 
sağlanmış durumda. 

ZENA ENERJI, which owns a branch in the Technopark Istanbul 
Cube Incubation Center, signed a cooperation agreement with AVA Asia 
from Singapore to detect malfunctions in solar power plants (SPP) using 
smart UAVs. AVA Asia performs fault checks on panels with artificial 

intelligence software, and Zena Energy analyzes 
all lines and systems of the SPP and provides 
maintenance and repair services. Zena Energy 
has carried out the project development and 
installation of Turkey’s first solar power plants; they 
build turn-key power plants by undertaking the 
whole process from the project stage to the sale 
of electricity. The company also operates in the 
field of artificial intelligence and charging units for 
electric vehicles. An efficiency increase up to 7% 
has been achieved in SPPs, especially those that 
were put into operation before 2018 in Turkey.

TÜRKIYE’DE yapay kadavra üretmenin temelleri, Teknopark İstanbul 
firmalarından Medion Arge tarafından atıldı. Medion, gerçek kadavraların 
yerini alacak yapay kadavra modelleri geliştiriyor. Firmanın yapay diz 
eklemi ile başlayan çalışmaları, eklem ve eklemi çevreleyen yumuşak 
doku dahil patalojik (hastalıklı) vakaları taklit eden modelleri 
geliştirmeye doğru evrildi. Cerrahların ve tıp öğrencilerinin 
eğitimindeki gerçek kadavraların yerini alacak kadavralarda, 
anatomik ve biyomekanik özellikleri gerçek organ yapılarını 
taklit eden kompozit malzemeler kullanılıyor. Medion Arge’nin 
Kurucusu; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz, 
aynı zamanda Dünya Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahi Komitesi Üyesi. 
TÜBİTAK bursu ile 2013-2015 arasında ABD’de Thomas Jefferson 
Üniversitesi Rothman Enstitüsü’nde eklem protezleri ve ortopedik 
enfeksiyonlar üzerine post doktora yaptı. Prof. Dr. Küçükdurmaz, pek çok 
uluslararası mesleki organizasyonda çalışıyor. Bunlar arasında Dünya 
Ortopedi ve Travmatoloji Birliği (SICOT) Kalça ve Diz Cerrahisi Komitesi, 
Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Birliği’nin e-Learning Komitesi de var.

MEDION Arge, a company from Teknopark Istanbul, took the first 
steps towards manufacturing artificial cadavers in Turkey. Medion develops 
artificial cadaver models that will replace real cadavers. The company’s work, 
which started with artificial knee joints, has evolved to develop models that 

mimic pathological (diseased) cases, including the joint and the 
soft tissue surrounding the joint. Composite materials, for which 
the anatomical and biomechanical properties mimic real organ 
structures, are used in cadavers that will replace real cadavers 
in training surgeons and medical students. Founder of Medion 
Arge; Marmara University, Faculty of Medicine, Orthopedics and 

Traumatology Department Academic Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz is also a 
member of the World Orthopedic Organization (SICOT). With a scholarship 
from TÜBİTAK, he did his post-doctorate on joint prostheses and orthopedic 
infections at Thomas Jefferson University Rothman Institute in the USA 
between 2013-2015. Prof. Dr. Küçükdurmaz works in many international 
professional organizations. These include the World Orthopedic Organization 
(SICOT) Hip and Knee Surgery Committee, and the e-Learning Committee 
of the European Orthopedics Traumatology Association.
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FORD OTOSAN ELEKTRIKLI ARAÇLARIN 
AR-GE’SINE ODAKLANIYOR

FORD OTOSAN IS FOCUSING ON THE 
R&D OF ELECTRIC VEHICLES

VESTEL’DEN MIKROFIBER 
FILTRELI ÇAMAŞIR MAKINESI

MICROFIBER FILTER WASHING 
MACHINE FROM VESTEL

TÜRK BOĞAZLARINDAKI GEMI 
TRAFIĞI, ARTIK HAVELSAN VTS 

SISTEMI ILE KONTROL EDILIYOR

SHIP TRAFFIC IN THE TURKISH 
STRAITS IS NOW CONTROLLED 
BY THE HAVELSAN VTS SYSTEM

FORD OTOSAN bataryaların ikincil ömürleri, sanayide enerji 
optimizasyonu ve temiz enerji kaynaklarının kullanılması konularında Ar-
Ge çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda firma, 
Albatross, LaserSonix Q gibi Ar-Ge projeleri 
ile bu misyonunu hayata geçirdi. Albatross 
Projesi kapsamında şirket, hem batarya elektrikli 
(BEV) hem de ‘plug-in’ hibrit elektrikli (PHEV) 
binek, hafif ticari ve ağır ticari araçlara da 
uygulanabilecek bir batarya paketi tasarlıyor. 
Proje, 2024’te tamamlanacak. LaserSonix Q 
Projesi, ses dalgalarını kullanarak parçalarda 
hata olup olmadığını tespit ediyor. Ford Otosan 
mühendislerinin sopranoların sesi ile bardağı 
çatlatabilmesinden esinlendiği bu teknolojide, 
üretim parçaları özel bir akustik sinyal ile 
temassız olarak titreşime tabi tutuluyor.

FORD OTOSAN pursues R&D studies on the secondary life of 
batteries, optimization of energy in industry and the use of clean energy 

sources. In this context, the company has realized 
their mission with R&D projects such as Albatross 
and LaserSonix Q. As part of the Albatross Project, 
the company is designing a battery pack that can 
be applied to both battery electric vehicles (BEV) 
and ‘plug-in’ hybrid electric vehicles (PHEV) of 
passenger, light commercial and heavy commercial 
types. The project will be finished in 2024. 
LaserSonix Q Project uses sound waves to detect 
whether the parts are faulty. In this technology that 
Ford Otosan engineers were inspired by the ability 
of sopranos to crack glasses with their voices, 
production parts are subjected to non-contact 
vibration with a special acoustic signal.

VESTEL, 158 ülkeye ulaştırdığı teknolojisiyle bireylerin hayatına 
dokunurken aynı zamanda karbon ayak izlerinin de azaltılmasına destek 
oluyor. Günümüzde okyanuslarda kişi başı 200 milyon mikrofiber 
parçacık olduğu tahmin ediliyor. Gıda zincirine karışarak insan vücudu 
için de tehlike oluşturan bu parçacıkların 
yüzde 35’i çamaşır makinesi kaynaklı. 
5 kilogramlık çamaşırdan yaklaşık 700 
bin mikrofiber parçacık çıkabiliyor. 
Sonuç olarak her yıl yarım milyon ton 
mikrofiber, atık su arıtma tesislerince de 
ayrıştırılamadığından su kaynaklarına 
karışıyor. Avrupa’da mikrofiber filtre 
kullanımı ile ilgili regülasyon çalışmaları 
devam ederken bu soruna kalıcı bir çözüm 
üretmek için harekete geçen Vestel, 
mikrofiber filtreli çamaşır makinesi geliştirdi. 
Vestel, geliştirdiği teknoloji ile hem doğayı 
hem insan sağlığını koruyor.

VESTEL delivers technology to 158 countries and it not only touches 
the lives of individuals but also helps to reduce their carbon footprints. 
It is estimated that there are 200 million microfiber particles per person 
in the oceans. 35% of these particles, which also pose a danger to 

human health by mixing with the food chain, 
are caused by washing machines. From 5 
kilograms of laundry, approximately 700 
thousand microfiber particles can come out. 
Since it cannot be separated by waste water 
treatment facilities, this results in half a million 
tons of microfiber mixed with water sources 
every year. As the regulatory work on the 
use of microfiber filters continues in Europe, 
Vestel took action to find a permanent 
solution to this issue and developed a 
washing machine with a microfiber filter. The 
technology that Vestel developed protects 
both nature and human health.

TÜRK savunma sanayisinin sahip olduğu 
kabiliyetlerle boğazlardaki tüm gemi trafik 
hareketlerini milli bir sistemle izlemek, organize 
etmek ve yönetmek için geliştirilen HAVELSAN Gemi 
Trafik Hizmetleri (VTS) Yazılımı, ilk kez NATO’nun 
Deniz Güvenliği Tatbikatı’nda başarıyla kullanıldı. VTS 
Yazılımı, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 
için geliştirildi. Sistem sayesinde, gemilerle etkileşim 
en üst seviyede tutulacak, boğazlardaki tüm gemi 
trafik hareketlerini milli bir sistemle izlemek, organize 
etmek ve yönetmek mümkün olacak.

WITH the capabilities of the Turkish defense 
industry, HAVELSAN Ship Traffic Services (VTS) 
Software was developed to monitor, organize and 
manage all ship traffic in the straits with a national 
system and has been successfully used for the 
first time in NATO’s Maritime Security Exercise.VTS 
Software was developed for the Turkish Straits Ship 
Traffic Services System. Thanks to this system, contact 
with ships will be kept at the highest level, and it will be 
possible to monitor, organize and manage all ship traffic 
movements in the straits with a national system.
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Dünya Ekonomik Forumu‘nun “2021’de Gelişen En İyi 10 
Teknoloji” raporunun 10. yıldönümü baskısı, önümüzdeki üç 
ila beş yıl içinde dünyayı etkilemeye hazır yeni teknolojileri 
listeledi. Dünya Ekonomik Forumu ve Scientific American 
tarafından bir araya getirilen uzmanlar, tarım, sağlık ve 
uzayda devrim yaratabilecek teknolojik gelişmeleri vurguladı. 
2021 yılının yükselen 10 teknolojisi arasında ilk sırada 
“dekarbonizasyon teknolojileri” yer alırken, bu teknolojiyi 
“kendi kendine gübrelenen bitkiler”, “hastalık teşhis eden 
nefes sensörleri”, “eczanelerde isteğe bağlı ilaç üretimi” ve “5G 
ile kablosuz şarj” izledi. Gelişen diğer teknolojiler arasında 
“sağlıklı yaşlanma için mühendislik”, “yeşil amonyak”, “ 
kablosuz biyosensörler”, “yerel üretim için 3D yazıcılar” ve 
“uzay tabanlı nesnelerin interneti” de yer aldı.

1- Dekarbonizasyon Yükseliyor
Bilim insanlarının, dünya atmosferindeki aşırı 

karbondioksitin, ısıyı muhafaza etmesine ve gezegenlerin 
ısınmasına neden olacağını ileri 
sürmesinden bu yana bir asırdır, 
günlük yaşamın her alanında 
karbonsuzlaştırmayı teşvik etmek 
için küresel bir çaba yürütülmektedir. 
Hükümetler ve endüstriler, karbon 
emisyonlarını azaltmak için yeni ufuklar 
açan taahhütlerde bulundular.

Bu taahhütlerin yerine getirilmesi, 
önümüzdeki üç ila beş yıl içinde, benzeri 
görülmemiş bir inovasyon ve kitlesel 
enerji depolama, düşük/karbonsuz 
kimyasal kaynaklar, canlandırılmış demiryolu taşımacılığı, 
karbon tutma, düşük karbonlu tarım, sıfır emisyon araçları ve 
güç kaynakları ile küresel ölçekte üzerinde anlaşmaya varılan 
uyumluluk izleme ile mümkün olması planlanıyor.

2- Kendi gübresini üreten bitkiler
Bugün dünya, mahsul üretimini artırmak için yılda 110 

milyon tondan fazla azotlu gübre kullanıyor. Ya mahsuller, soya 
ve fasulye gibi baklagillerin yaptığı azotu, amonyak şeklinde 
“sabitleyerek” kendi başlarına yakalayabilse? Gelişmekte 

The 10th anniversary edition of the World Economic 
Forum’s “Top 10 Emerging Technologies in 2021” report listed 
the new technologies that are ready to influence the world 
in the next three to five years. Experts brought together 
by the World Economic Forum and Scientific American 
magazine emphasized the technological advances that could 
revolutionize agriculture, health and space. “Decarbonization 
technologies” ranked first among the top 10 emerging 
technologies of 2021, this technology was followed by “self-
fertilizing plants”, “disease-diagnosing breath sensors”, 
“on-demand drug production in pharmacies” and “wireless 
charging with 5G”. Other emerging technologies included 
“engineering for healthy aging”, “green ammonia”, “wireless 
biosensors”, “3D printers for local manufacturing” and “internet 
of space things”.

1- Decarbonization Rises
A century since scientists proposed that excess carbon 

dioxide in earth’s atmosphere would 
cause it to retain heat and cause planetary 
warming, a global effort is underway to 
drive decarbonization in all aspects of 
daily life. Governments and industries 
have made seminal commitments to 
reduce carbon emissions.

Meeting those commitments will, 
over the next three to five years, demand 
unprecedented innovation and scaling to 
industrial levels of nascent technologies 
such as: mass energy storage, low/no 

carbon chemical sources, revitalized rail transport, carbon 
sequestration, low carbon agriculture, zero emission vehicles 
and power sources, as well as agreed-upon compliance 
monitoring on a global scale.

2- Crops that make their own fertilizer
Today the world uses more than 110 million tons of nitrogen 

fertilizer to enhance crop production annually. What if crops 
could capture nitrogen on their own, “fixing” it to themselves 
in the form of ammonia as legumes such as soy and beans 

DÜNYANIN GÜNDEMİNDE OLAN 
10 TEKNOLOJİ

10 TECHNOLOGIES THAT ARE ON 
THE GLOBAL AGENDA

2021 yılının önemli teknolojileri arasında iklim 
değişikliğiyle mücadele ve gıda üretiminin 
sürdürülebilirliğine yönelik çözümler öne çıktı. 
Dünya Ekonomik Forumu ve Scientific American 
dergisi, iklim değişikliğine, enerji kullanımını 
azaltmaya, sürdürülebilir gıda üretimine ve küresel 
sağlığı iyileştirme gibi küresel sorunlara yenilikçi 
çözümler üreten, insan sağlığını iyileştirecek, 
sosyal hayata ve ekonomiye katkı sunan, yılın 10 
önemli teknolojisini belirledi.

Among the significant technologies of 2021, solutions 
for combating climate change and the sustainability 

of food production were remarkable. The World 
Economic Forum and Scientific American magazine 

selected the 10 significant technologies of the year 
that will improve human health, contribute to social 

and economic life and provide innovative solutions to 
global problems such as climate change, reducing 
energy consumption, sustainable food production 

and improving global health.
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olan en iyi teknolojilerden 
biri olarak, araştırmacılar 
artık mısır ve tahıl gibi diğer 
mahsulleri de kendi kendine 
gübrelemeleri için teknolojiler 
geliştiriyor.

Bir yaklaşımda, 
araştırmacılar, baklagillerin 
doğal gübre fabrikaları olan 
kök nodülleri oluşturmak 
için baklagiller ve bakteriler 
arasındaki simbiyotik 
moleküler iletişimi taklit 
etmeye çalışıyor. Bir diğerinde 
ise, normalde tahıl köklerini kolonize eden (ancak normalde 
nodül oluşturmayan) toprak bakterilerinin, atmosferik 
nitrojeni bitki uyumlu amonyağa dönüştüren önemli bir 
bileşen olan nitrojenaz üretmeleri öğretiliyor.

3- Sadece hava üfleyerek hastalıkların teşhisi
Yakın zamanda, hastalığı test etmek hastalar için nefes 

vermek kadar basit olabilir. Yeni nefes sensörleri, insan 
nefesinde bulunan 800’den fazla bileşiğin 
konsantrasyonlarını örnekleyerek 
hastalıkları teşhis edebilir. Örneğin, insan 
nefesindeki yüksek miktarlarda bulunan 
kimyasal bileşen aseton, şeker hastalığını 
gösterir. Sensörler, nefes bileşikleri bir 
metal oksit yarı iletken üzerinden akarken 
elektrik direncindeki değişiklikler arar. 
Algoritmalar daha sonra sensör verilerini 
analiz eder. Ortaya çıkan bu teknolojinin 
yaygınlaşmadan önce iyileştirmelere 
ihtiyacı olsa da, Mart 2020’de Çin’in Wuhan 
kentinde yapılan bir çalışmada, sensörler 
COVID-19 tespitinde yüzde 95’lik olağanüstü bir doğruluk ve 
hastaları ayırt etmede yüzde 100 hassasiyet elde etti.

4- İsteğe göre ilaç üretimi
Günümüzde ilaçlar genellikle büyük partiler halinde, 

dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış farklı parçalarla çok 
aşamalı bir süreçte üretilmektedir. Tutarlılık ve güvenilir 
tedarik konusunda bazı zorluklar 
yaratan yüzlerce ton malzeme 
içeren süreci tamamlamak aylar 
alabilir. Mikroakışkanlar ve isteğe 
bağlı ilaç üretimindeki ilerlemeler 
artık gerektiğinde küçük ama artan 
sayıda yaygın farmasötik maddenin 
üretilmesini sağlıyor.

Sürekli akışlı üretim olarak da 
adlandırılan süreç, malzemeleri tüpler 
aracılığıyla küçük reaksiyon odalarına 
taşır. İlaçlar, uzak yerlerde veya sahra hastanelerinde, bireysel 
hastalara göre ayarlanmış dozlarla taşınabilir makinelerde 
yapılabilir, aşılması gereken zorluk ise bu gelişen teknolojinin 
yüksek maliyetini azaltmaktır.

5- Kablosuz sinyallerden gelen enerji
Nesnelerin İnterneti (IoT), işlevlerinin bazı yönleri için 

internet bağlantısından yararlanan milyarlarca elektronik 

do? Being one of the top 
emerging technologies, 
researchers now aim to coax 
other crops such as corn and 
other cereals to also self-
fertilize.

In one approach, 
researchers are working 
to emulate the symbiotic 
molecular communication 
between legumes and 
bacteria to create root 
nodules—legumes’ natural 
fertilizer factories. In 

another, soil bacteria that normally colonize cereal roots 
(but don’t normally create nodules) are taught to produce 
nitrogenase, a key component that converts atmospheric 
nitrogen to plant-compatible ammonia.

3- Diagnosing diseases with a puff of breath
Soon, testing for disease could be as simple for patients 

as exhaling. New breath sensors can diagnose diseases by 
sampling the concentrations of the 
more than 800 compounds contained 
in human breath. For instance, elevated 
amounts of acetone in human breath 
indicate diabetes mellitus. The sensors 
look for changes in electrical resistance 
as breath compounds flow over a 
metal-oxide semiconductor. Algorithms 
then analyze the sensor data.

While this emerging technology 
needs refinements before it can 
become widespread, in a March 2020 
study in Wuhan, China, sensors 

achieved a remarkable 95% accuracy in COVID-19 detection 
and 100% sensitivity in differentiating patients.

4- Making pharmaceuticals on demand
Medicines today are generally made in large batches, in a 

multi-step process with different parts dispersed in locations 
around the world. It can take months to complete the process, 

involving hundreds of tons of material, 
which creates some challenges in 
consistency and reliable supply. 
Advances in microfluidics and on-
demand drug manufacturing now 
enable a small but increasing number 
of common pharmaceuticals to be 
made as needed.

Also called continuous-flow 
manufacture, the process moves 
ingredients via tubes into small 

reaction chambers. The drugs can be made in portable 
machines in remote locations or field hospitals, with doses 
tailored to individual patients, a remaining challenge is 
reducing the high cost of this emerging technology.

5- Energy from wireless signals
The Internet of Things (IoT) is comprised of billions of 

electronic devices leveraging Internet connectivity for some 
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cihazdan oluşur. Genellikle günlük 
hayatımız için kritik olan verileri rapor 
eden son derece düşük güçlü cihazlar 
olan IoT sensörleri, pillerin sınırlı ömrü 
olduğundan ve bir kez yerleştirildikten 
sonra yerel ortamlar genellikle fiziksel 
temasa izin vermeyebileceğinden, 
şarjlı tutmak zordur.

5G’nin artık yeterli güce sahip 
kablosuz sinyaller sağlamasıyla 
birlikte, IoT sensörleri içindeki küçük 
bir anten bu tür sinyallerden enerji 
“toplayabilir”. Bu gelişmekte olan teknolojinin bir öncüsü, 
sürücüler gişe istasyonlarından geçerken yayılan radyo 
sinyalleriyle desteklenen otomatikleştirilmiş “etiketlerde” 
uzun süredir kullanılmaktadır.

6- Daha uzun bir “Ömür” tasarlamak
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2015-2050 yılları arasında 

60 yaş ve üzeri küresel nüfusun yüzde 
12’den 22’ye, neredeyse iki katına 
çıkması bekleniyor. Yaşlanma kavramı, 
kanser, tip 2 diyabet, demans ve kalp 
hastalığı gibi hem akut hem de kronik 
rahatsızlıklarla ilişkilidir.

Araştırmacılar, yaşlanmanın 
moleküler mekanizmalarını erkenden 
anlayarak sadece daha uzun değil, aynı 
zamanda daha sağlıklı yaşam sürmemize 
yardımcı olabilecek teknolojiler 
üretmeye başladılar. Araştırmacılar, omik 
teknolojileri (örneğin, bir hücredeki tüm gen aktivitelerini veya 
tüm proteinlerin konsantrasyonlarını aynı anda ölçebilen) ve 
epigenetikten gelen içgörüleri kullanarak, hastalığın güçlü 
tahmincisi olan biyolojik belirteçleri tanımlayabilir ve proaktif 
tedaviler için hedefler sunabilir.

7- Amonyak doğaya dönüyor
Dünyayı beslemek için mahsuller genellikle amonyaktan 

üretilen gübreye ihtiyaç duyar ve birçoğu amonyaktan üretilir. 
Gübre için amonyağın sentezlenmesi, Haber-Bosch işlemi 
adı verilen ve büyük miktarda 
hidrojen kaynağı gerektiren yoğun 
enerji harcayan bir yöntemi içerir. 
Günümüzde hidrojenin çoğu 
elektroliz, elektrik gücü kullanılarak 
su moleküllerinin bölünmesi 
veya hidrokarbonların yüksek 
sıcaklıkta parçalanmasıyla üretilir. 
Her iki yöntemi de yürütmek için 
gereken enerji, şu anda büyük 
miktarlarda sera gazı salınımı ile 
sonuçlanmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları 
yaygınlaştıkça, sera gazı salınımı 
olmadan “yeşil” bir hidrojen çeşidi 
üretiliyor. Fazla atmosferik karbonu 
ortadan kaldırmanın yanı sıra, yeşil hidrojen, fosil yakıtları bir 
kaynak olarak kullanırken başka türlü dâhil edilecek kirletici 
kimyasallardan arındırılmıştır. Bu saflık, amonyak üretimini 
teşvik etmek için daha verimli kataliz sağlar.

aspect of their functionality. 
IoT sensors, often extremely 
low power devices that report 
data critical to our daily 
lives, are a challenge to keep 
charged, as batteries are of 
finite life and, once deployed, 
local environments often may 
not allow physical contact.

With the advent of 5G now 
providing wireless signals 
of adequate power, a tiny 

antenna within IoT sensors can “harvest” energy from such 
signals. A precursor of this emerging tech has long been in use 
in automated “tags” that are powered by radio signals emitted 
when drivers pass through toll stations.

6- Engineering a longer “healthspan”
The percentage of the global population aged 60 and 

over will nearly double, from 12 
to 22 percent, between 2015 and 
2050, predicts the World Health 
Organization. Aging is associated 
with both acute and chronic ailments 
such as cancer, type 2 diabetes, 
dementia, and heart disease.

Researchers have shown an 
early understanding of aging’s 
molecular mechanisms, which 
could help us lead lives that are 
not just longer, but healthier as 

well. Using omics technologies (which can simultaneously 
quantify all gene activity or the concentration of all proteins in 
a cell, for instance) and insights from epigenetics, researchers 
can identify biological markers that are strong predictors of 
disease—presenting targets for proactive therapies.

7- Ammonia goes green
To feed the world, crops often require fertilizer produced 

from ammonia—lots of it. Synthesizing ammonia for fertilizer 
involves an energy-intensive method called the Haber-Bosch 

process, requiring a massive supply 
of hydrogen. Much of hydrogen 
today is produced by electrolysis, 
the splitting of water molecules 
employing electrical power, or by 
the high temperature cracking of 
hydrocarbons. The energy required 
to drive both methods currently 
results in the release of huge 
amounts of greenhouse gases.

As renewable energy sources 
are now becoming prevalent, a 
“green” variant of hydrogen is 
being created without the release 
of greenhouse gases. In addition 
to eliminating excess atmospheric 

carbon, green hydrogen is free of contaminating chemicals that 
would otherwise be incorporated when using fossil fuels as a 
source, that purity enabling more efficient catalysis to promote 
ammonia production.
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8- Biomarker cihazları kablosuz hale geliyor
İğneleri kimse sevmez. Bununla birlikte, çok sayıda yaygın 

akut ve kronik durum, kanser tedavileri, diyabet ve diğer 
koşullardaki ilerlemeyi izlemede önemli 
olan biyobelirteçleri izlemek için sık sık 
kan alınmasını gerekmektedir. Düşük 
güçlü kablosuz iletişimdeki gelişmelerin 
yanı sıra hem optik hem de elektronik 
probları kullanan yeni kimyasal algılama 
teknikleri, kritik tıbbi bilgilerin sürekli, 
müdahalesiz bir şekilde izlenmesini 
sağlıyor. 100’den fazla şirket, küresel 
prevalansı göz önüne alındığında diyabete 
odaklanarak, çeşitli uygulamalarda kablosuz biyobelirteç 
algılama cihazları kurdu veya geliştiriyor. Kablosuz bağlantı, 
gerektiğinde uzaktan bulunan bir tıp uzmanının müdahale 
etmesi için verilerin anında erişilebilir olmasını sağlar.

9- Yerel malzemelerle 3D üretilen evler
Büyük ölçekli 3D yazıcılar kullanarak evleri imal etmek, 

ABD’de ve diğer gelişmiş ülkelerde zaten 
sınırlı şekilde yapılıyor. Sınırlı altyapının 
malzeme nakliyesini zorlaştırdığı 
gelişmekte olan dünyada, 3D yazıcıların 
kullanıldığı son gösteriler, yapıları 
basmak için yerel kaynaklı malzemeler, 
kil, kum ve yerel lifler kullanarak 
bir adım öne çıkıyor ve malzemenin 
kabaca yüzde 95’ini inşaat alanından 
kaldırıyor. Ortaya çıkan bu teknoloji, 
barınma ihtiyacının çok yüksek olduğu 
ve uygulanabilir ulaşım ağlarının 
bulunmadığı uzak bölgelerde sağlam barınaklar sağlayabilir. 
Sonuç, genellikle geride kalan uluslar için oyunun kurallarını 
değiştirebilir.

10- Uzay dünyayı birbirine bağlıyor
Nesnelerin İnterneti’ndeki (IoT) sensörler, hava durumu, 

toprak koşulları, nem seviyeleri, mahsul sağlığı, sosyal 
faaliyetler ve sayısız diğer değerli veri setleri hakkında 
hayati bilgileri kaydedebilir ve raporlayabilir. Alçak dünya 
yörüngesinde bu tür verileri küresel olarak yakalayabilen ve 
işleme için merkezi tesislere indirebilen sayısız düşük maliyetli 
mikro uyduların yakın zamanda ortaya çıkmasıyla birlikte, 
IoT, daha önce erişilemeyen geleneksel internet altyapısından 
yoksun gelişen bölgeleri kapsayan, benzeri görülmemiş 
düzeyde küresel anlayış sağlayacaktır. Düşük güçlü güvenli 
veri bağlantıları ve kısa ömürlü alçak dünya yörüngeli uydular 
sorunu gibi zorluklar devam ediyor, ancak istikrarlı ilerleme 
önümüzdeki üç ila beş yıl içinde küresel dağıtım vaat ediyor.

8- Biomarker devices go wireless
Nobody likes needles. However, numerous common acute 

and chronic conditions require frequent blood draws large 
and small to monitor biomarkers important 
in tracking progress in cancer treatments, 
diabetes, and other conditions. Advances 
in low power wireless communications, as 
well as novel chemical sensing techniques 
employing both optical and electronic probes, 
are enabling the continuous, non-invasive 
monitoring of critical medical information. 
More than 100 companies have deployed or 
are developing wireless biomarker sensing 

devices across a spectrum of applications, with a focus on 
diabetes given its global prevalence. Wireless connectivity 
adds the virtue of data being instantly available, if needed, for a 
remotely located medical professional to intervene.

9- Houses printed with local materials
Fabricating homes using massively scaled 3D printers is 

already seeing limited deployment 
in the U.S. and other developed 
nations. In the developing world, 
where limited infrastructure makes 
shipping in materials a challenge, recent 
demonstrations using 3D printers take a 
leap ahead by employing locally sourced 
materials, clay, sand and local fibers to 
print structures—eliminating roughly 
95% of material requiring transport to a 
building site. This emerging technology 
could provide rugged shelters in remote 

regions, where housing needs are dire and no viable transport 
networks exist. The result could be a game changer for nations 
that are often otherwise left behind.

10- Space connects the globe
Sensors in the Internet of Things (IoT) can record and 

report vital information about weather, soil conditions, 
moisture levels, crop health, social activities, and countless 
other valuable data sets. With the recent advent of 
countless low-cost microsatellites in low earth orbit able 
to capture such data globally and download it to central 
facilities for processing, the IoT will enable unprecedented 
levels of global understanding—encompassing previously 
inaccessible developing regions devoid of traditional Internet 
infrastructure. Challenges such as lower-power secure data 
links and the issue of short-lived low earth orbit satellites 
remain, but steady progress promises global deployment in 
the coming three to five years.
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KORNEA DOKU MÜHENDİSLİĞİ: Kornea en fazla 
transplante edilen dokuların başında gelmektedir. İhtiyacı 
karşılamak üzere gelişen kornea doku mühendisliği, 
kornea dokusunu kısmen 
veya tamamen oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Hacettepe 
Üniversitesi Biyomühendislik 
Bölümünden araştırmacılar, 
doğal korneaya benzer 
mikroyapısal organizasyona 
ve optik özelliklere sahip hibrit 
bir strateji geliştirdiler. İlgili 
kornea hücrelerini de içeren 
hidrojel sayesinde üst seviyede 
transparanlık sağlanmasının 
yanında doğal kaynaklı ECM ile gerekli mukavemetin elde 
edildiği bu yapıların önemli bir tıbbi ihtiyacı karşılama 
potansiyeli bulunmakta. 

KENDİNİ İYİLEŞTİREN ELOSTOMER: Yine Üniversitenin 
aynı biriminden araştırmacılar, basit bir mikrodalga destekli 
sentez yöntemi ile kendi 
kendini iyileştirebilen yeni 
bir elastomer geliştirdiler. 
Hazırlanan elastomer, 
başta yumuşak robotik, 
giyilebilir elektronik, 
dokunsal sensörler ve 
doku mühendisliği olmak 
üzere çeşitli uygulamalarda 
kullanılabilecek. Ortaya 
çıkan elastomerik 
malzeme şeffaf, yüksek 
oranda uzayabilmekte 
ve oda sıcaklığında dahi 
kapasitif özellik gösterirken 
kendi kendini iyileştirme 
potansiyeline sahip. Tüm bu 

CORNEAL TISSUE ENGINEERING: The cornea is 
one of the most transplanted tissues. Corneal tissue 
engineering aims to provide viable solutions. Researchers 

from Hacettepe University 
Department of Bioengineering 
have developed a hybrid 
strategy with microstructural 
organization and optical 
properties similar to the 
natural cornea. In addition 
to providing a high level 
of transparency thanks to 
the hydrogel containing 
the relevant corneal cells, 
these structures, where the 

necessary strength is obtained with the natural origin ECM, 
have the potential to meet an important medical need.

SELF-HEALING ELOSTOMER: The researchers from 
Hacettepe University have reported a novel self-healable 
elastomer via a simple microwave assisted synthesis 

method. The 
elastomer prepared 
can be used in 
various applications 
including especially 
soft robotics, 
wearable electronics, 
tactile sensors and 
tissue engineering. 
The resulting 
elastomeric material 
is transparent, 
highly stretchable 
and has capacitive 
and self-healing 
properties even at 
room temperature, 

ÜNİVERSİTELERİMİZ AR-GE İLE 
GELECEĞE YÜRÜYOR

OUR UNIVERSITIES ARE REACHING 
THE FUTURE WITH R&D

Üniversitelerimiz Ar-Ge ve inovasyon 
ekosisteminde yaşanan gelişmelere önemli 
katkılar sunan yapılar olmaya devam ediyor. 
Üniversiteler son yıllarda ortaya çıkan dijital 
dönüşüm rüzgarını da arkalarına alarak 
uluslararası projeler aracılığıyla Ar-Ge 
çalışmalarının çıktılarını topluma sunuyorlar. 

Our universities continue to be structures that 
provide significant contributions to the 

development of R&D and innovation ecosystem. 
With the momentum of the digital transformation 
wave that emerged in recent years, universities 

are presenting the results of R&D studies through 
international projects to society.

2021 AR-GE 250 / R&D 250  
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AR-GE 
ÇALIŞMALARI İLE SAĞLIKTA ÇIĞIR AÇIYOR 

HACETTEPE UNIVERSITY MAKES A GROUND 
IN HEALTH WITH ITS R&D STUDIES
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özellikler geliştirilen bu akıllı elastomeri pek çok yenilikçi 
uygulama için potansiyel bir malzeme haline getirmiştir.

İLK YERLİ İNTRADERMAL DOLGU ÜRÜNLERİ: 
Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik Araştırma 
ve Uygulama Merkezi ile Ülkemizin önde gelen bir 
biyomalzeme üreticisinin ortaklaşa yaptığı bir başka 
çalışmada, ilk yerli intradermal dolgu ürünleri piyasaya 

sürüldü. Ürün yelpazesi çapraz bağlı hyaluronik asit dolgu 
maddeleri ve kolajen oluşumunu tetikleyici mikro-küre 
formunda hidroksiapatit bazlı jellerden oluşuyor. Bu 
yumuşak doku ogmentasyon malzemeleri halihazırda CE 
sertifikasına sahip olup bugüne kadar 20 binden fazla tıbbi 
prosedürde başarıyla kullanıldı. Proje Bölgesel Rekabet 
Edebilirlik Operasyonel Programına tahsis edilen IPA 
fonlarıyla da desteklenmiştir.

MULTİSENSE PROJESİ: Hacettepe Üniversitesi Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
İsmail Uyanık tarafından yürütülen MultiSense projesi, 
canlıların farklı duyu organlarından gelen bilgileri değişen 
çevre koşullarında nasıl birleştirdiğini ortaya çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu Marie Sklodowska-
Curie Aksiyonları kapsamında desteklenen bu projede Dr. 
Uyanık ve ekibi zayıf elektrik balıklarından yararlanarak 
duyusal geri bildirim sinyallerinin merkezi sinir sisteminin 
sinirsel devrelerinde nasıl birleştirildiğini araştırmaktadır. 
Çalışmalar kapsamında balıkların farklı duyu organlarını 
birbirinden bağımsız bir şekilde uyarabilecek özel bir 
sanal gerçeklik sistemi geliştirilmiştir. Gerçek zamanlı veri 
toplanmasına olanak sağlayan bu deney düzeneği sayesinde 
balıkların değişen algısal belirginlik koşullarında çoklu 
duyusal entegrasyon dinamiklerini nasıl uyarladıkları veri 
güdümlü sistem tanıyımı teknikleri kullanılarak ortaya 
çıkarılmaktadır. Elde edilen bulguların robotik sistemler için 
yeni nesil adaptif sensör füzyon tekniklerine dönüştürülmesi 
konusunda çalışmalar devam etmektedir.

which makes it superior compared to those that have been 
currently reported. 

FIRST LOCAL INTRADERMAL FILLING PRODUCTS: 
In another joint study performed by Bioengineering 
Research and Application Center and a leading biomaterials 
manufacturer, nation’s first intradermal filler products have 
been launched. The product range consists of crosslinked 
hyaluronic acid fillers and collagen-booster micro-spherical 
hydroxyapatite-based gels. These soft tissue augmentation 
materials are CE-certified and have been used successfully 
in more than 20k medical procedures by far. The project 
was also supported by IPA funds allocated to Regional 
Competitiveness Operational Programme.

MULTISENSE PROJECT: The MultiSense Project, 
led by Dr. İsmail Uyanık---a faculty member in the 
Department of Electrical and Electronics Engineering of 
Hacettepe University, aims to reveal how animals combine 
information captured by different sensory organs under 
varying environmental conditions. In this project funded 
by the European Commission under Marie Sklodowska-
Curie Actions, Dr. Uyanık and his team use weakly electric 
fish to examine how sensory signals are integrated within 
the neural circuits of the central nervous system. Within 
the scope of these studies, a custom-made virtual reality 
system, which can independently stimulate different 
sensory organs of the fish, has been developed. Thanks to 
this unique setup that enables real-time data collection, 
the team reveals how fish modify the dynamics of the 
multisensory integration process under varying sensory 
salience conditions using data-driven system identification 
techniques. Studies continue to transform the current 
findings into next-generation adaptive sensor fusion 
solutions for robotic systems
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ODTÜ’NÜN PROJELERİ ULUSLARARASI 
DÜZEYDE İLGİ GÖRÜYOR 

METU’S PROJECTS ARE ATTRACTING 
INTERNATIONAL ATTENTION

BÜYÜK BOYUTLARDAKİ HESAPLAMA 
PROBLEMLERİNE HIZLI, GÜVENİLİR VE DÜŞÜK 
MALİYETLİ ÇÖZÜMLER
ODTÜ’de yürütülen dijital dönüşüm temalı çalışmalara 

“EuroHPC Ortak Girişimi” bünyesinde desteklenen EuroCC 
ve EPOGRAHPC projeleri örnek verilebilir.

EuroCC projesi 33 ülkelik geniş bir konsorsiyum 
tarafından yürütülen ve Türkiye ayağında TÜBİTAK 
ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) ve 
TRUBA (Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı) liderliğinde 
ODTÜ, Sabancı Üniversitesi ve İTÜ UHEM (Ulusal 
Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi) bünyesindeki 
çeşitli uzmanlık alanlarından araştırmacılarla iş birliği 
içinde yürütülen bir projedir. Proje, malzeme bilimleri, 
moleküler dinamik, biyoenformatik, akışkanlar dinamiği, 
makine öğrenmesi, yapay zeka gibi günümüzün önemli 
alanlarında disiplinlerarası ortak çalışmaların yapılmasını 
destekleyecek, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirecek 
ulusal platformlardan oluşan Avrupa çapında bir YBH 
Yetkinlik Merkezleri (NCC) ağı oluşturmayı hedefliyor.

ODTÜ ekibinde fizik, kimya ve kimya mühendisliği 
bölümlerinden, bilgisayar, havacılık ve uzay, makine 
mühendisliği bölümlerine kadar araştırmacıların yer aldığı 
projedeki en önemli hedef; Avrupa ve komşu ülkelerde, 
akademi tarafından yoğunlukla kullanılmakta olan YBH 
sistemlerinin KOBİ’ler tarafından da kullanımlarının 
artırılmasıdır. Projenin ODTÜ ekibi; KOBİ’lere yönelik YBH 
uygulamalarının optimizasyonu, ulusal kaynaklardan 
Avrupa’daki süperbilgisayarlara yönlendirme, YBH 
kullanımına giriş ve benzeri konularda birçok etkinlik 
düzenlemenin yanı sıra firmaların YBH sistemlerine 
geçişlerine yardımcı olarak KOBİ camiasında farkındalık 
yaratmayı ve uzun soluklu iş birliklerini başlatmayı 
amaçlıyor. 

EPOGRAHPC: Yüksek Başarımlı Hesaplamalar ile 
Etkileşim Mekanizmalarını Belirleyerek Grafen-Epoksi 
Kompozit Reçetelerinin İyileştirilmesi” projesi; KOBİ’lerin 
yüksek performanslı bilgi işlem teknolojilerine erişimini 
kolaylaştırmaya yardımcı olan ve KOBİ’lerin Avrupa’nın 
üst düzey YBH hizmetlerini kullanarak benzersiz ürünler 
geliştirmelerini ve daha rekabetçi hale gelebilmelerini 
hedefleyen bir Avrupa girişimi olan FF4EuroHPC 
projesi tarafından desteklenen bir projedir. Proje, YBH 
sistemlerinde hesaplamalı kimya ve fizik yöntemleri 
kullanarak havacılık, otomotiv ve endüstri alanlarında 
kullanılan epoksi/GO (grafen-oksit) nanokompozitleri 
için daha homojen ve tekrarlanabilir bir malzeme 
üretim sürecine giden yolları belirlemeyi ve ilgili yapısal 

FAST, RELIABLE AND COST-EFFECTIVE
SOLUTIONS TO LARGE-SCALE COMPUTING 
PROBLEMS
The EuroCC and EPOGRAHPC projects supported 

by the “EuroHPC Joint Undertaking” can be mentioned 
as examples for digital transformation-themed studies 
conducted at METU.

The EuroCC project is carried out by a large consortium 
of 33 countries and led by TÜBİTAK ULAKBİM (Turkish 
Academic Network and Information Center) and TRUBA 
(Turkish Science e-Infrastructure) in Turkey in collaboration 
with researchers from various disciplines at METU, Sabancı 
University and İstanbul Technical University UHEM 
(National Center for High Performance Computing). The 
project is dedicated to creating a European network of High-
Performance Computing (HPC) Competence Centres (NCC), 
which will support interdisciplinary joint studies in today’s 
essential disciplines such as materials science, molecular 
dynamics, bioinformatics, fluid dynamics, machine 
learning, and artificial intelligence, and promote university-
industry collaboration.

The most important objective of the project including 
many researchers from departments ranging from 
physics, chemistry and chemical engineering to computer, 

ODTÜ, sağladığı kaliteli eğitimi kadar ulusal ve uluslararası 
düzeyde her geçen gün artan bilimsel etkisi ile de Türkiye’nin 
araştırma ekosistemine her alanda öncülük etmekte. Bu 
bağlamda; hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin odağında olan 
yeşil ve dijital dönüşüm konularında ODTÜ’de yürütülen 
çalışmalar hızla artış göstermekte.

METU – Middle East Technical University – is leading Turkey’s 
research ecosystem in all areas with the quality of education it 
provides as well as its scientific influence, which is increasing 
day by day at the national and international levels. In this 
regard, the studies conducted at METU on issues about green 
and digital transition, which are the focal points of both Europe 
and Turkey, are increasing rapidly.
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parametreleri optimize etmeyi amaçlıyor. Projede, ODTÜ 
Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Nanografi ve Alti 
Dynamics firmaları ile hesaplamalı kimya ve hesaplamalı 
fizik konularında çalışan ODTÜ araştırmacılarının yanı sıra, 
ülkemizdeki tüm araştırma kurumlarına ve araştırmacılara 
YBH ve veri depolama alanı sağlayan ulusal merkez TRUBA 
da yer alıyor. 

KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARINA ÇÖZÜMLER
Dünyanın ve ülkemizin önceliklerinden olan Mavi 

Büyüme, Yeşil Mutabakat ve İklim Değişikliği temasıyla 
ODTÜ’de yürütülen çalışmalara örnek olarak ODTÜ Deniz 
Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ DBE) projeleri verilebilir.

ODTÜ DBE tarafından, keşfet-uygula-paylaş vizyonu ile 
bölgesinde, Türkiye denizlerinde ve dünya okyanuslarında, 
insanı ve doğayı etkileyen büyük zorluklara yönelik 
temel araştırmalar yapılıyor. İklim değişikliği, temiz 
denizler, kutup araştırmaları gibi öne çıkan konular 
başta olmak üzere deniz araştırmalarında ve deniz 
kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına 
ve yönetilmesine yönelik tavsiyeler geliştirilmesinde 
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü rol oynayan 
ODTÜ DBE, araştırma bulgularını toplumun refahı ve 
denizlerde sürdürülebilir mavi ekonominin gelişebilmesi 
için ürün ve çözümlere dönüştürüyor; verdiği eğitimler ve 
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetleri ile bilgi ve 
deneyimini aktarıyor. 

BLACK SEA CONNECT: Avrupa Birliği Mavi Büyüme 
Stratejisi’ne katkı veren projelerin başında AB Ufuk 
2020 programınca desteklenen “Black Sea CONNECT: 
Karadeniz’de Deniz ve Denizcilik Araştırma ve 
Yeniliklerin Koordinasyonu” projesi geliyor. ODTÜ DBE 
koordinatörlüğünde yürütülen bu projede Karadeniz 
Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası’nın (Black Sea SRIA) 
geliştirilmesinin koordinasyonu ve Karadeniz’de mavi 
büyümenin gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

aerospace, and mechanical engineering at METU is 
to increase the use of HPC systems heavily used by 
the academia in Europe and neighboring countries by 
SMEs as well. The project’s METU team aims to raise 
awareness in SMEs and initiate long-term collaborations 
by organizing many events on the optimization of HPC 
applications for SMEs, channelization from national 
sources to supercomputers in Europe, introduction to high-
performance computing etc. and helping the transition of 
companies to HPC systems.

The EPOGRAHPC “Improvement of the Graphene-Epoxy 
Mixing Recipes for Composites Industry by Understanding 
Interaction Mechanisms through HPC Calculations” project 
is supported by the FF4EuroHPC project, a European 
initiative that facilitates SMEs access to high performance 
computing technologies and aims to enable SMEs to 
develop unique products and become more competitive 
using Europe’s top HPC services. The project is dedicated 
to using computational chemistry and physics methods 
in HPC systems in order to determine the paths to a more 
homogenous and reproducible material production process 
and to optimize the related structural parameters for 
the epoxy/GO (graphene oxide) nanocomposites used in 
aerospace, automotive and industrial fields. In addition 
to the companies Nanografi and Alti Dynamics operating 
under the roof of METU Teknokent and METU researchers 
working on computational chemistry and computational 
physics, TRUBA – a national center that provides HPC 
and data storage space to all the research institutions and 
researchers in our country – is also a part of the project.

SOLUTIONS TO GLOBAL ENVIRONMENTAL 
PROBLEMS
The projects conducted by METU Institute of Marine 

Sciences (IMS) can be given as examples for the studies 
carried out at METU on the Blue Growth, Green Deal and 
Climate Change themes, which are among the priorities of 
the world and our country.

With its discover-apply-share vision, METU IMS 
conducts basic research on the grand challenges affecting 
people and nature in its region, in the seas of Turkey and in 
the oceans of the world. METU IMS; which plays a leading 
role at regional, national and international levels in marine 
research and in the development of recommendations for 
the sustainable use and management of marine resources, 
especially on prominent issues such as climate change, 
clean seas, and polar research; transforms its research 
findings into products and solutions for the well-being 
of society and the development of a sustainable blue 
economy in the seas, and conveys its knowledge and 
experience through the trainings it provides and the social 
responsibility activities it carries out. 

The BLACK SEA CONNECT “Coordination of Marine and 
Maritime Research and Innovation in the Black Sea” project 
funded by the EU Horizon 2020 program is one of the main 
projects contributing to the European Union Blue Growth 
Strategy. With this project, which is carried out under 
the coordination of METU IMS, the aim is to coordinate 
the development of the Black Sea Strategic Research and 
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BRIDGE-BS ve DOORS: İklim ve insan kaynaklı 
baskıların Karadeniz ekosistem servisleri üzerindeki 
etkilerini anlamak için gerekli tahmin araçlarını ve 
kapasiteleri geliştirmeyi hedefleyen, yine AB Ufuk 2020 
programınca desteklenen ‘‘BRIDGE-BS: Karadeniz’in 
Sağlıklı ve Dirençli Ekosistemlerinde Mavi Büyümenin 
Gelişimi için Araştırma ve İnovasyon’’ ve ‘‘DOORS: 
Karadeniz için Optimal ve Açık Araştırma Desteği 
Geliştirme’’ projelerinde de ODTÜ DBE büyük görevler 
üstleniyor.

CULTOURE4YOUTH: Mersin pilot alanından sorumlu 
olduğu AB tarafından fonlanan “Cultoure4Youth: Karadeniz 
Ülkeleri Kıyı Toplulukları için Kültürel Turizmde Genç 
Girişimciliğin Desteklenmesi” projesinde ise ODTÜ DBE; 
denizel kültürel turizm aracılığı ile genç girişimcilere 
ulaşmayı, genç işsizliğinin ve beyin göçünün önüne 
geçebilmek üzere ilgili tüm paydaşlar ile koordinasyon 
içerisinde iş geliştirme fırsatları için teşvikler oluşturmayı 
amaçlıyor.

ARSINOE: Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Stratejisi’ne 
katkı veren ve Türkiye’nin bu çağrı altında desteklenmeye 
hak kazanan ilk Ufuk 2020 projesi olan “ARSINOE: 
Sistemik Çözümler ve İnovasyonlar Yoluyla İklim Direncine 
Sahip Bölgeler” projesinde, iklim değişikliğine adaptasyon 
için yenilikçi adımlar atılması ve sorunlara bulunacak 
çözümler için yeni yaklaşımlar oluşturulması hedefleniyor. 
ODTÜ DBE de bu projenin Karadeniz 
pilot alanında aktif rol alıyor.

ODTÜ DBE’nin çalışmaları sadece 
Karadeniz ile sınırlı kalmıyor. SUMMER 
isimli Ufuk 2020 projesi ile hem 
denizlerin alacakaranlığındaki hayatı 
araştırıyor hem de Akdeniz’in de mavi 
büyümesine yönelik araştırmalar 
gerçekleştiriyor. ODTÜ DBE’nin 
TÜBİTAK’ın Müsilaj Araştırmaları 
çağrısı altında desteklenen birçok projesi 
de bulunuyor. Bu projeleri Marmara 
Denizi üzerindeki insan baskısının 
azaltılması için gerekli bilimsel bilgiyi 
üretmeye yönelik olarak yürütüyor. T.C. 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından ODTÜ koordinasyonunda yürütülen 
MARMOD Faz II projesi ile de Marmara Denizi’nde karasal 
baskılardan dolayı doğal ekolojik özellikleri değişen 
deniz ekosisteminin iyileşmesini ve daha derin sularda 
yeniden daha oksijenli bir ortam gelişmesini sağlayacak, 
sürdürülebilir ve kaliteli deniz servislerine ulaşılması 
hedefleniyor.

ODTÜ DBE dünya denizlerinde de araştırmalarını 
sürdürüyor. Türkiye’nin deniz bilimleri alanında Avrupa 
Araştırma Konseyi’nce (ERC) desteklenmeye hak kazanan 
ilk projesi DeepTrace ile ODTÜ DBE; Karadeniz’deki ve 
Pasifik Okyanusu’ndaki deniz habitatlarını araştırarak 
Güneş Sistemi’nde yeni keşfedilen okyanus-dünyalardaki 
yaşam arayışına katkıda bulunuyor. Öte yandan da, 
TÜBİTAK’ın Kutup Araştırmaları çağrısı altında desteklenen 
projeleri ile Türkiye’nin Kutup araştırmalarında öncü rol 
almasına katkı sağlıyor.

Innovation Agenda (Black Sea SRIA), and support the 
development of blue growth in the Black Sea.

BRIDGE-BS and DOORS: METU IMS takes on significant 
roles in the “BRIDGE-BS: Advancing Black Sea Research 
and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient 
Ecosystems” and “DOORS: Developing Optimal and Open 
Research Support for the Black Sea” projects funded by 
the EU Horizon 2020 program and intends to develop the 
necessary forecasting tools and capacities to understand the 
effects of climate and anthropogenic pressures on Black Sea 
ecosystem services.

Within the CULTOURE4YOUTH “Supporting Youth 
Entrepreneurship in Cultural Tourism for the Coastal 
Communities in the Black Sea Countries” project funded 
by the EU, METU IMS is responsible for the Mersin pilot 
area and aims to reach young entrepreneurs though 
marine cultural tourism and to create incentives for 
business opportunities in coordination with all the relevant 
stakeholders to prevent youth unemployment and brain 
drain.

The ARSINOE “Climate Resilient Regions Through 
Systemic Solutions and Innovations” project that 
contributes to the European Union Green Deal Strategy and 
is the first Horizon 2020 project of Turkey under this call, is 
dedicated to taking innovative steps to adapt to the climate 
change and suggesting new approaches to the solutions of 

the problems. METU IMS is also taking 
an active part in the Black Sea pilot field 
of this project.

The work of METU IMS is not limited 
only to the Black Sea. With the Horizon 
2020 project entitled SUMMER, they 
conduct research on both the life in the 
depth of the seas and the blue growth of 
the Mediterranean Sea. METU IMS also 
has many projects funded by TÜBİTAK 
under its Mucilage Research call. They 
are carrying out these projects in order 
to produce the scientific knowledge 
necessary to reduce human pressure on 
the Sea of Marmara. With the MARMOD 
Phase II project carried out by the 

Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change 
of Turkey under the coordination of METU, it is aimed to 
achieve sustainable and high-quality marine services in the 
Marmara Sea so that the recovery of the marine ecosystem, 
whose natural ecological characteristics have changed due 
to terrestrial pressures, and the development of a more 
oxygenated environment in deeper waters is ensured.

METU IMS also continues its research in the seas of 
the world. With DeepTrace, the first project of Turkey to 
be supported by the European Research Council (ERC) in 
the field of marine sciences, METU IMS is contributing to 
the search for life on the newly discovered ocean-worlds 
in the Solar System by investigating the marine habitats 
in the Black Sea and Pacific Ocean. On the other hand, it 
contributes to Turkey’s strategy to play a leading role in 
Polar research with its projects funded by TÜBİTAK’s Polar 
Research call.
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Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü’nden Dr. 
Öğr. Üyesi Lutz Peschke,  H2020 programı kapsamında Avrupa 
Komisyonu’ndan iki farklı proje ile destek almaya hak kazandı. 

Dr. Peschke’nin koordinatörü olduğu ve H2020’nin “Toplum 
ile Toplum İçin Bilim” 2020 yılı çağrısı kapsamında fonlanan 
“PandeVITA-Dörtlü Helix İşbirliği İçinde 
Bilim ve Toplum Arasında Etkili Bilgi 
Transferi İçin Pandemik Virüs İzleme 
Uygulaması” isimli projede Finlandiya, 
Almanya, İspanya ve Belçika’dan 
ortaklarla birlikte PandeVITA adlı bir 
uygulama geliştirilmiştir. Bilimsel 
önerilerin ve mobil cihazlara yönelik 
uygulamaların tavsiyelerinin kabul 
edilebilirliğini analiz eden PandeVITA 
aracılığıyla farklı ülkelerdeki yasal ve etik 
çerçeveler ile COVID-19 krizi sırasında 
politik kararların ve yaptırımların 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

Dr. Peschke’nin ortak olarak yer aldığı ikinci proje ise 
H2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler-Dönüşümler Çağrısı’nda 
fon almaya hak kazanmış olan “EUMEPLAT-Avrupa Medya 
Platformları: Avrupa Kültürü İçin Olumlu ve Olumsuz 
Dışsallıkları Değerlendirme” başlığını taşımaktadır. İtalya, 
Almanya, Bulgaristan, İspanya, Belçika, Yunanistan, Türkiye, 
Portekiz, İsveç ve Çekya’dan on iki ortakla yürütülen projede 
medya platformlarının Avrupa kimliğini güçlendirmede veya 
ortadan kaldırmadaki rolünün analiz edilmesi hedeflenmiştir.

UFUK AVRUPA’NIN İLK PROJE DESTEĞİ AVRUPA 
İNOVASYON KONSEYİ’NDEN 
Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 

Doç. Dr. Can Alkan, genom dizi analizini hızlandırma 
potansiyeline sahip projesi için Avrupa Birliği’nin Ufuk Avrupa 
(Horizon Europe) programından destek almaya hak kazandı.

Ufuk 2020 (Horizon 2020) programının devamı niteliğindeki 
araştırma ve inovasyon programı Horizon Europe programı 
kapsamında Bilkent Üniversitesi’nin ilk hibe desteği olan bu 
proje, Avrupa İnovasyon Konseyi’nin 
araştırma ekiplerine “çığır açıcı 
bir teknolojiyi araştırmaları veya 
geliştirmeleri” için destek sunan 
EIC Kılavuz (Pathfinder) programı 
bünyesinde desteklenmektedir. Bu 
çerçevede “BioPIM – Biyoenformatik 
Algoritmaları İçin Bellekte İşleme 
Mimarileri ve Programlama 
Kütüphaneleri” isimli projede 
koordinatör olarak uluslararası bir 
konsorsiyuma liderlik eden Dr. 
Alkan, İsviçre, Fransa ve İsrail’den 
ortaklarla birlikte biyoenformatikte 
sıklıkla kullanılan algoritma ve veri 
yapıları ile yeni gelişmekte olan 
bellekte işleme teknolojilerini birlikte 

Asst. Prof. Lutz Peschke of the Department of 
Communication and Design at Bilkent University was entitled 
to receive support from the European Commission in the 
framework of the H2020 program with two different projects. 

The project titled PandeVITA - Pandemic Virus Trace 
Application for Effective Knowledge 
Transfer between Science and Society 
inside the Quadruple Helix Collaboration 
funded in the context of the 2020 call for 
H2020 “Science with and for Society”, 
coordinated by Asst. Prof. Lutz Peschke, 
has developed a PandeVITA application 
and analyzed the acceptability of 
recommendations provided by mobile 
device applications and scientific 
guidance with partners from Finland, 
Germany, Spain and Belgium. PandeVITA 
aims to analyze the political decisions 
and sanctions during the COVID-19 crisis 

within the legal and ethical frameworks of different countries. 
The second project, in which Dr. Peschke participated as a 

partner, is “EUMEPLAT - European Media Platforms: Assessing 
Positive and Negative Externalities for European Culture, 
which has qualified to receive funding in the H2020 Societal 
Challenges – Transformations Call. The project is carried out 
with twelve partners from Italy, Germany, Bulgaria, Spain, 
Belgium, Greece, Turkey, Portugal, Sweden and Czechia. The 
project aims to analyze the role of media platforms in fostering 
or dismantling the European identity.

THE FIRST HORIZON EUROPE PROJECT GRANT FROM 
THE EUROPEAN INNOVATION COUNCIL
Assoc. Prof. Can Alkan of the Department of Computer 

Engineering at Bilkent University was entitled to receive a 
grant for a project that has the potential to speed up the genome 
sequence analysis from the Horizon Europe program.  

This is the first project grant to go to a Bilkent University 
researcher under the EU’s Horizon Europe funding program 

for research and innovation, the 
successor to the Horizon 2020 
program. The project is provided 
funding through the European 
Innovation Council’s Pathfinder 
program which provides 
research teams support to 
“research or develop an emerging 
breakthrough technology”. Dr. 
Alkan will lead an international 
consortium as coordinator of the 
BioPIM - Processing-in-memory 
Architectures and Programming 
Libraries for Bioinformatics 
Algorithms - project. Together 
with partners from Switzerland, 
France and Israel, Dr. Alkan will 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN BİLKENT’İN SOSYAL 
BİLİM PROJELERİNE DESTEK 

SUPPORT FROM EU TO BİLKENT’S SOCIAL 
SCIENCE PROJECTS
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tasarlamaya odaklanarak genom dizi analizinde maliyet, enerji 
ve zaman tasarrufu açısından en yüksek faydayı elde etmeyi 
hedefliyor.

AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ’NDEN ERC KAVRAM 
KANITI DESTEĞİ
Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve 

Fizik Bölümleri, Nörobilim Programı ve UNAM öğretim üyesi 
Doç. Dr. Ömer İlday, Avrupa Araştırma Konseyi (European 
Research Council – ERC) tarafından Kavram Kanıtı (Proof of 
Concept – ERC-PoC) desteği ile ödüllendirildi.

ERC-PoC desteği, sadece daha önce ERC ödülü almış 
olan araştırmacılara, ERC tarafından finanse edilen projeleri 
sırasında ürettikleri bir fikrin kavramsal doğrulamasını 
yapmaları için verilmektedir. Dr. İlday, 
“Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi 
(NLL)” adını taşıyan ve ultrahızlı lazer 
atımları kullanarak malzemelerin 
kendiliğinden oluşum mekanizmalarıyla 
nanoyapılandırılmalarını hedefleyen 
ERC-CoG projesini 2014-2019 yılları 
arasında tamamlamıştı. Projesinde 
doğrusal olmayan geribesleme tabanlı 
lazer-malzeme etkileşimlerini yöntemini 
keşfeden ve bu ilerlemeyle 2017 TÜBİTAK 
Bilim Ödülü’ne layık görülen Dr. İlday, 
söz konusu genel yöntemin en önemli 
çıktılarından birisi olarak ablasyon 
soğutmalı lazer-malzeme etkileşimlerini 
geliştirmişti.

Dr. İlday, “Süpersonik” isimli PoC projesinde ise ablasyon 
soğutmalı lazer-malzeme etkileşimlerini yeni limitlere taşımayı 
hedeflemiştir. Ablasyon soğutmalı rejimdeki temel yenilik, 
lazerden elde edilen atımların malzeme ile tek tek değil, 
binlerce atımın toplu etkileşimini elde etmekti. Bu sayede 
lazer-malzeme işleme ve kesiminde verim 10 kat artırılmıştı. 
Süpersonik isimli yeni rejimdeki hedef ise hızın çok daha fazla 
artırılarak malzemenin lazer tarafından kesilme hızını ses 
hızına ulaştırmaktır. 

ERKEN TEŞHİS İÇİN AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİNDEN 
ERC BAŞLANGIÇ DESTEĞİ 
Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ve 

UNAM’da Dr. Öğr. Üyesi Selim 
Hanay’ın “Elektromanyetik 
Rezonans Mikroskop: 
Hücreleri Elektronik 
Görüntüleme” isimli projesi, 
Avrupa Araştırma Konseyi’nce 
ERC Başlangıç Desteği 
(Starting Grant – ERC-StG) ile 
ödüllendirildi. Dr. Hanay’ın 
projesi, Avrupa’nın en prestijli 
araştırma desteklerinden 
biri olarak gösterilen ERC-
StG çerçevesinde, 1,5 milyon 
Avro düzeyinde bir bütçeyle 
fonlandı.

Bu proje sayesinde hastalıklı 
hücreleri algılayabilecek radar tarzı bir cihaz dünyada ilk kez 
Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği laboratuvarlarında 

focus on co-designing algorithms and data structures commonly 
used in bioinformatics with the emergent processing-in-memory 
hardware technologies and seek to obtain the highest benefit in 
cost, energy and time savings in genome sequence analysis. 

“PROOF OF CONCEPT” GRANT FROM THE EUROPEAN
 RESEARCH COUNCIL
Assoc. Prof. Ömer İlday, faculty member of Bilkent University 

Electrical and Electronics Engineering Department, Physics 
Department, Neuroscience Program and UNAM, was found 
eligible to receive a Proof of Concept (PoC) grant from the 
European Research Council (ERC). 

An ERC-PoC grant is awarded only to researchers who have 
already received an ERC award to establish proof of concept 

of an idea produced in the course 
of projects financed by the ERC. 
Dr. İlday completed his ERC-CoG 
project “Nonlinear Laser Lithography 
(NLL)” aiming the nanostructuring of 
materials through self-organizational 
mechanisms by using ultrafast laser 
pulses from 2014 to 2019. During his 
ERC project, he developed the concept 
of nonlinear feedback-driven laser-
material interactions and was awarded 
the 2017 TUBİTAK Science Award. As 
one of the leading outcomes of this 
general method, Dr. İlday developed 
ablation-cooled laser-material 
interactions. 

In his project titled “Supersonic”, Dr. İlday aims to explore the 
new limits of ablation-cooled laser-material interactions. The 
major novelty in the ablation-cooled regime was to introduce 
the collective interaction of thousands of laser pulses with the 
material in contrast to the traditional approach where the pulses 
interact individually. This has brought about a ten-fold increase 
in the efficiency of laser-material processing and cutting. In the 
new Supersonic regime, the goal is to increase the target speed 
so high that the laser can cut the material at the speed of sound.  

ERC STARTING GRANT FOR EARLY DIAGNOSIS
Asst. Prof. Selim Hanay, faculty member of the Department 

of Mechanical Engineering and UNAM, was awarded with the 
European Research Council’s 
Starting Grant (ERC-StG), which 
is considered among Europe’s 
most prestigious research 
grants. Dr. Hanay will use this 
1.5 million EUR funding to carry 
out his project titled “Resonant 
Electromagnetic Microscopy: 
Imaging Cells Electronically”.

In this ERC project, a 
radar-like device that can 
detect diseased cells is being 
developed in the Mechanical 
Engineering Laboratories of 
Bilkent University for the first 
time in the world. Dr. Hanay 

and his research team are bringing together techniques from a 
variety of fields like nano-mechanics, microwave sensors and 
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geliştirilmektedir. Dr. Hanay ve araştırma ekibi, nanomekanik, 
mikrodalga algılayıcılar ve mikroakışkanlar gibi birçok farklı 
alandan teknikleri bir araya getirmekte ve  taşınabilir, düşük 
maliyetli, hızlı bir elektronik cihaz geliştirerek hastalıkların 
erken teşhisi için kullanılmasını hedeflemektedir.

1004 A1-PROGRAMI İLE YERLİ VE MİLLİ 
NANOTEKNOLOJİK MALZEMELER 
Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma 

Merkezi (Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü - 
UNAM), kritik yüksek teknolojilerin geliştirildiği TÜBİTAK 
1004 – Mükemmeliyet 
Merkezi Destek Programı 
kapsamında A1-
PLATFORMU’nu kurdu. 

Yüksek ulusal hedefler 
ve politikalar kapsamında 
nitelikli bilgi, küresel ürün 
ve yerli üretim geliştirilmesi 
amacıyla, A1-PLATFORMU 
program yöneticisi 
UNAM’ın liderliğinde,  
alanlarında ülkemizin 
lokomotif kuruluşlarından 
TUSAŞ, Vestel ve 
Şişecam ile  en yetkin 
yükseköğretim kurumlarımızdan Bilkent Üniversitesi, 
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve 
TOBB ETÜ,  A1-PLATFORMU yürütücü kuruluşları olarak 
bir araya geldi.  

Ekran teknolojileri için nanokristallerden milli uçak için 
nanokompozitlere kadar ülkemize katma değeri yüksek 
ileri malzeme teknolojileri kazandıran A1-PLATFORMU, 
TÜBİTAK 1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı 
tarafından 60 milyon TL’yi aşan bir fon ile destekleniyor. 

MEDİKAL GÖRÜNTÜLEMEDE ÇIĞIR AÇACAK 
TEKNOLOJİLER, BEYİN ARAŞTIRMALARI
Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma 

Merkezi (UMRAM) bünyesinde, medikal görüntüleme ve 
nörobilim alanında çığır açacak çalışmalar yürütülüyor. 
Araştırma konuları arasında Manyetik Rezonans Görüntüleme 
(MRG) donanımlarının modern yaklaşımlarla yeniden 
tasarlanması, yapay zekâ ve makine öğrenmesi yöntemleriyle 
MRG performansının artırılması ve henüz çok yeni olan 
Manyetik Parçacık Görüntüleme (MPG) konusu da bulunuyor. 
Bu araştırmaların sonucunda yeni medikal görüntüleme 
teknikleri geliştirilmesi, MRG cihazının bilinen performans 
sınırlarının aşılması, cihazın daha yüksek çözünürlükle ve 
daha hızlı çalışmasını sağlayacak çözümlere ulaşılması, cihazın 
insan üzerindeki radyo frekans etkilerinin azaltılması, vücut içi 
protezleri olan hastalara da MR uygulanabilmesinin mümkün 
olması bekleniyor. 

Sahip olduğu MRG cihazlarıyla tüm Türkiye’den radyoloji 
ve nörobilim gibi konularda çalışan araştırmacılara da altyapı 
sağlayan UMRAM’da nörobilim alanında nörogörüntüleme, 
bilişsel nörobilim, hesaplamalı nörobilim, nörobiyoloji 
konularında araştırmalar yürütülerek insan beyninin yapı ve 
işlevinin detaylı olarak çözümlenmesi, hastalıkların erken tanı 
ve tedavisinin sağlanması ve hayat kalitesini yükseltecek yeni 
teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

microfluidics to produce this unique device. The project aims to 
develop a portable, low-cost and fast electronic device for early 
detection of diseases. 

DOMESTIC AND NATIONAL NANOTECHNOLOGICAL 
MATERIALS THROUGH 1004 A1-PROGRAM
Bilkent University National Nanotechnology Research Center 

(Institute of Materials Science and Nanotechnology - UNAM) 
launched the A1-PLATFORM under the TÜBİTAK 1004 – Center 
of Excellence Support Program to develop high value-added 
advanced material technologies. 

With a view to 
promoting high-impact 
knowledge, global 
products and domestic 
production in the 
context of high national 
aspirations and policies, 
the leading industrial 
establishments of our 
country including 
TUSAŞ, Vestel and 
Şişecam, as well as 
outstanding academic 
institutions in their 
own fields including 

Bilkent University, Eskişehir Technical University, Abdullah 
Gül University and TOBB ETÜ, have joined forces as executive 
institutions of the A1 PLATFORM under the leadership of the 
program director, UNAM. 

A1-PLATFORM generates added value for our country by 
developing advanced material technologies ranging from 
nanocrystals for display technologies to nanocomposites for the 
national aircraft industry, and it is funded by the TÜBİTAK 1004 
– Center of Excellence Grant Program through a grant over 60 
million Turkish Liras.

BREAKTHROUGH TECHNOLOGIES IN MEDICAL IMAGING, 
BRAIN RESEARCH
National Magnetic Resonance Research Center (UMRAM) 

carries out breakthrough research in the field of medical 
imaging and neuroscience. The current research topics include 
re-designing Magnetic Resonance Imaging (MRI) hardware 
with modern approaches, increasing the performance of MRI 
through artificial intelligence and machine learning methods, 
and the very recent topic of Magnetic Particle Imaging. These 
studies are expected to result in the development of new 
medical imaging modalities, exceeding the known performance 
limits of the MRI device, finding solutions that will enable the 
device to operate at a higher resolution and speed, reducing 
the radio frequency effects of the device on human body and 
making it possible to use MR in patients with prostheses in their 
bodies. 

Additionally, UMRAM provides infrastructure to researchers 
studying topics like radiology and neuroscience across Turkey 
with its MRI devices. Through neuroscience research on topics 
like neuroimaging, cognitive neuroscience, computational 
neuroscience and neurobiology, UMRAM aims to achieve a more 
detailed analysis of the structure and function of the human 
brain, to enable early diagnosis and treatment of diseases and to 
increase life quality. 
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