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Yaşanabilir bir dünya için...
ÇEVKO Vakfı olarak,
25 yıldır sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini
sanayinin öncülüğünde geliştirmek için çalışıyoruz.
Ambalaj atıklarının geri dönüşümü sayesinde
karbon salımını azaltmamız ve geleceğimiz
olan çocuklarımıza yaşayabilecekleri
dü
iyi bir dünya
bırakmamız mümkün.

www.cevko.org.tr

KATILIM ÜCRETSiZDiR
ONLINE KAYIT ZORUNLUDUR

turkiyeinovasyonhaftasi.com
Partner Ülke

/turkiyeinovasyonhaftasi

/inovasyonTR

ÇEVKO faaliyetleri sonucu, 2014 yılında geri
kazanımı sağlanan ambalaj atıkları sayesinde
270.105 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı
salımında azalma olmuştur.

ÇEVKO Vakfı tarafından ambalaj atıkları ile ilgili
geri kazanım çalışmalarının karbon salımının
azaltılmasına olan etkileri özel bir program ile
artık ölçülebilecek!

SUNUŞ

MEHMET BÜYÜKEKŞİ
TİM Başkanı

2023 YOLUNDA
AR-GE VE INOVASYON
Ar-Ge çalışmalarının iktisadi büyümeye dönüşmesi
girişimcilikle mümkün oluyor. Bu bağlamda,
inovasyonu geliştirmek adına harcadığımız emekten
en üst düzeyde verim almak adına çalışıyoruz.

K

üresel iktisadi ve politik gelişmeler,
göç gibi insani faktörler, iklim değişikliği gibi birçok parametrenin dinamizmini yoğun olarak hissettirdiği bir
küresel dünyada yaşıyoruz. Bu dinamizm
bireyler, organizasyonlar, ülkeler arasındaki
rekabetçiliği her geçen gün daha da artırıyor. Varlığını koruyabilmenin tek yolu çevredeki dinamizme, dinamizmle karşılık vermek. Günümüz dünyasında Ar-Ge ve
inovasyon, bu dinamizmi elde edebilmek
için olmazsa olmaz araçlar.
İnovasyon ve Ar-ge çalışmalarının iktisadi büyümeye dönüşmesi ise girişimcilikle
mümkün oluyor. Bu bağlamda, inovasyonu
geliştirmek adına harcadığımız emekten en
üst düzeyde verim almak adına girişimcilikle ilgili çalışmaların da hayati olduğunun
farkındayız.
2015 yılının ilk 10 ayında, ülkemizde yaklaşık 90 bin yeni şirket kuruldu. Bu şirketlerin, inovatif, girişimci ve yüksek katma değer yaratan firmalar olarak varlıklarını
devam ettirmeleri ve yeni girişimlerle sayının daha da artması oldukça önemli. Türki-

ye’nin 60 bini aşan ihracatçı firmasından
oluşan ihracatçı ailesi olarak bizler toplumumuzda inovasyon ve girişimcilik eğilimi
ile bu konuda farkındalığın artmasının 2023
vizyonunu gerçekleştirme açısından hayati
olduğunu düşünüyoruz.
Bu çerçevede, ihracatçı firmalarımızı
2023’e hazırlamak için kurduğumuz TİMAKADEMİ 2023 seminerleri bu
yıl da çeşitli şehirlerimizde gerçekleştirildi. Ayrıca, TİM-TEB
ortak projesi olan girişim evleri
İstanbul, İzmir, Gaziantep ve
Denizli’de faaliyetlerine devam ediyor. Altı
aylık eğitim sonucunda yazılım, elektrik-elektronik, biyomühendislik gibi çeşitli alanlarda proje geliştirilen merkezler, bir yılda
37 girişimciye ulaştı. Trabzon, Adana, Ankara, Konya, Bursa, Mersin ve Antalya’da
da Girişim Evleri Projesi’nin faaliyete geçirilmesini planlıyoruz. Bunun yanı sıra düzenlediğimiz İnovasyon Haftaları ile de İnovasyon konusunda kamuoyunda büyük
farkındalık oluşturduğumuza inanıyoruz.
Etkinliklerimize ilgi istikrarlı bir şekilde artı-

yor. Bu yıl 3-5 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceğimiz Türkiye İnovasyon Haftası’nda; teknoloji, tasarım,
modern şehircilik, girişimcilik gibi pek çok
ana başlıkta toplayabileceğimiz paneller,
konferanslar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. İş dünyasının öne çıkan isimleri,
öğrenciler, genç girişimciler, akademisyenler, farklı tecrübeler, fikirler ve
projeler bu organizasyonda
bir araya gelecekler. Ayrıca bu
yıl Türkiye İnovasyon Haftası’nda bir ilki yaşayacağız. Firmalarda inovasyonu teşvik etmek için bu
yıl ikincisini düzenlediğimiz İnovaLİG finallerinin yanı sıra, “Küresel IMP³rove Ödülleri” de İstanbul’da verilecek.
Her zaman olduğu gibi, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak ihracatçımızı Kamu Kuruluşları ve Bakanlıklarımız nezdinde en iyi
şekilde temsil ediyor, ihracatçılarımızı ilgilendiren tüm düzenlemeleri titizlikle takip
ediyoruz. Aynı zamanda, ihracatçımızın taleplerini ilgili makamlar nezdinde ihracatçımızın sesi olmaya her zaman olduğu gibi
tüm gücümüzle devam edeceğiz.
Tüm firma ve sektörlerimize ilham kaynağı olacak, ilk 1000 ihracatçı firmanın ArGe çalışmaları bakımından değerlendirildiği bu çalışma bizlere her zaman motivasyon
kaynağı oluyor. Hazırlanmasında emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum. n

LOGO

2015 YILININ ILK 10 AYINDA, ÜLKEMIZDE YAKLAŞIK 90 BIN YENI ŞIRKET
KURULDU. BU ŞIRKETLERIN, INOVATIF, GIRIŞIMCI VE YÜKSEK KATMA DEĞER
YARATAN FIRMALAR OLARAK VARLIKLARINI DEVAM ETTIRMELERI VE YENI
GIRIŞIMLERLE SAYININ DAHA DA ARTMASI OLDUKÇA ÖNEMLI.
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FİKRİ IŞIK
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı

GELECEĞI INŞA EDEN BIR
EKOSISTEM KURUYORUZ
Büyük ekonomiler arasına girme hedefimize
ulaşmak için katma değeri yüksek ürünler ihraç
eden bir konuma ulaşmayı planlıyoruz. Bunun için
etkin işleyen bir yenilik ekosistemi oluşturacağız.

B

ugünün dünyasında ekonomik
gelişmenin ana dinamiğini bilgi
üretimi ve bilginin katma değere
dönüşümü oluşturuyor. Doğal kaynaklara ve geleneksel üretim biçimlerine
dayalı ekonomik yapıların sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Geleceğin
dünyasını, bilgi tabanlı bir ekonomi inşa eden ülkeler kuracak. Önümüzdeki
dönemde ülkemizin kalkınmasına daha
fazla ivme sağlayacak yüksek katma değerli alanlara odaklanacağız. İmalat sanayinde yenilikçi ve yüksek teknolojili
sektörlere dayalı bir biçimde dönüşümü
gerçekleştirmeyi, girişimcilik kapasitemizi güçlendirmeyi, bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm için nitelikli bir istihdam
alt yapısı oluşturmayı öncelikli olarak
görüyoruz. Büyük ekonomiler arasına
girme hedefimize ulaşmak için teknoloji üreterek katma değeri yüksek ürünler
ihraç eden bir konuma hızlı bir şekilde
ulaşmayı planlıyoruz. Bunun için bilgi
üreten ve bilgiyi nitelikli bir biçimde
kullanarak ticari değere dönüştüren,
etkin işleyen bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemini oluşturacağız.
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunda
2023 yılı hedeflerimizi; Ar-Ge harcaması/GSYİH yüzde 3, özel sektör Ar-Ge
harcaması/GSYİH yüzde 2, araştırmacı
sayısı 300 bin, özel sektör araştırmacı
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sayısı 180 bin olarak belirledik. Milli
gelirimizin hızlı bir şekilde yükseldiği
bir dönemde, GSYH içindeki Ar-Ge
harcamalarının payı neredeyse iki kat
artırılarak, 2002-2013 döneminde yüzde 0,53’ten yüzde 0,95’e yükseltildi.
Özel sektörün toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı, 2002 yılında yüzde 28 iken 2013 yılında yüzde 47’ye çıktı. 2002
yılında 1,8 milyar TL olan
Ar-Ge harcaması nominal
olarak yaklaşık sekiz kat artarak 2013 yılında 14,8 milyar TL düzeyine çıktı.
2002 yılında 28.964 olan tam
zaman eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli
sayısı, 2013 yılında 112 bin 969’a, aynı
dönemde 5 bin 918 olan özel sektörün
(TZE) Ar-Ge personeli sayısı ise 58 bin
391’e ulaştı. Kamu yatırım programları
kapsamında, Ar-Ge ve yenilik alanına
ayrılan kaynaklar, 2002 yılındaki 114
milyon TL düzeyinden 2015 yılında
1,86 milyar TL’ye yükseldi. 2008 yılında çıkarılan 5746 sayılı Araştırma ve
Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklen-

mesi Hakkında Kanun ile özel sektör
Ar-Ge merkezlerine geniş kapsamlı teşvikler sağlandı.
Bilindiği gibi günümüzde verimli bir
ekonomi ancak küresel rekabete uygun, teknolojisi ileri, katma değeri yüksek ürünler ve teknoloji tabanlı işletmeler ile mümkün. Bu ise yeni
bilgi üretmek ve bu bilgiyi ticari ürünlere dönüştürmekle yapılabilir. Bu durum,
bilgi üretiminin kaynağı
üniversiteler ile sermayenin
kaynağı özel sektörün kamu
gözetiminde bir araya gelmelerini zorunlu kılıyor. Bu birliktelik
için gerekli arayüzleri kurabilen ve düzgün temelde işletebilen ülkeler dünyada yenilikçiliğin, rekabetin ve teknoloji
tabanlı üretimin öncüsü ülkelerdir. Bu
kapsamda bakanlığımızda, bilimsel bilgiyi süratle satılabilir ticari ürünlere
dönüştürerek toplumsal refaha katkı
sağlayacak entegre bir ekosistem kurulmuş ve işletilmesi için de bazı destek
programları kurgulanarak uygulamaya
alındı. n

BILIM TEKNOLOJI YÜKSEK KURULUNDA 2023 YILI HEDEFLERIMIZI; AR-GE HARCAMASI/
GSYİH YÜZDE 3, ÖZEL SEKTÖR AR-GE HARCAMASI/GSYİH YÜZDE 2, ARAŞTIRMACI SAYISI
300 BIN, ÖZEL SEKTÖR ARAŞTIRMACI SAYISI 180 BIN OLARAK BELIRLEDIK.

sunuŞ

ARİF ERGİN
TÜBİTAK Başkanı

AR-GE YAŞAM BIÇIMI
HALINE GELMELI
Ar-Ge merkezi sayısı ülkemizde hızla yükseliyor.
TÜBİTAK olarak biz de Ar-Ge merkezlerinin
tamamına yakınına destek veriyoruz. Ar-Ge’nin bir
yaşam biçimi haline gelmesi için çalışıyoruz.

T

ÜBİTAK olarak Ar-Ge faaliyetlerine
son yıllarda ciddi destekler sağlıyoruz. 2012 yılında başlattığımız 1511
TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme
Programı ciddi bir eksikliği giderdi. 20122015 Ekim ayı sonu itibari ile program kapsamında aktarılan hibe destek tutarı toplam
140 milyon TL’ye ulaştı.
Dünyada bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimler, diğer gelişmekte
olan ülkeler için olduğu gibi ülkemiz için de
hem bir fırsat hem de risk unsurudur. Bizim
bu gelişmeleri fırsat noktasına getirebilmemiz için Ar-Ge çalışmalarını bir yaşam biçimi haline getirmemiz gerekiyor. Bizi bekleyen gelecekte, bilim ve teknoloji alanındaki
gelişmeler ile bilgiye dayalı üretim, büyümenin temel belirleyici gücü olacaktır. Bu
nedenle bazı teknolojik yatırımlar ve Ar-Ge
faaliyetleri sadece serbest piyasa mekanizmasıyla değil, kamunun yönlendirici, düzenleyici ve destekleyici yaklaşımlarıyla da geliştiriliyor. Son
yıllarda Türkiye, Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon konusunda
önemli mesafeler kat etti. Alınan
bu mesafede özel sektörün yenilikçi fikirlerin değerini anlaması
önemli rol oynadı. Özel sektörün
toplam Ar-Ge çalışmalarına verdiği yüzde 50,9 oranındaki mali

destek, sanayimizin gelecekte ne kadar
güçleneceğinin bir göstergesidir. Ar-Ge ve
inovasyona verilen desteklerin artması ve
şirketlerin öncü konuma gelme gayretleri
de eklenince Ar-Ge merkezi sayısı ülkemizde hızla yükseliyor. Bu Ar-Ge merkezleri
küresel ölçekte de önemli başarılara imza
atmaya başladılar. TÜBİTAK olarak bu ArGe merkezlerinin tamamına yakınına destek verdik.

mızla birlikte Motor Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulmasına yönelik imzaları attık. Ayrıca Rolls Royce firması ile Gelişmiş
Üretim ve Teknoloji Merkezi (Mükemmeliyet Merkezi) kurulmasına yönelik sözleşmeyi de imzaladık. TÜBİTAK olarak ArGe faaliyetlerine yönelik öncelikli alanlara
da son yıllarda ciddi destekler sağlıyoruz.
2012 yılında başlattığımız 1511 TÜBİTAK
Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Ge-

2012 YILINDA BAŞLATTIĞIMIZ 1511 TÜBİTAK ÖNCELIKLI ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJI
GELIŞTIRME VE YENILIK DESTEKLEME PROGRAMI CIDDI BIR EKSIKLIĞI GIDERDI.
PROGRAM KAPSAMINDA AKTARILAN HIBE DESTEK TUTARI 140 MILYON TL’YE ULAŞTI.
Yenilikçiliğe verilen önemin bir diğer
göstergesi de istihdam edilen personel sayısıdır. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden 2014 yılında toplam 115 bin 444 kişi
Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Ar-Ge merkezleri gerek bilgi üretimi ve paylaşımı gerekse bilginin sonuç odaklı yeni
ürün ve teknolojilere dönüştürülmesinde en kritik aktörlerden biri haline geldiler. Ayrıca,
araştırmacılar için uygun araştırma atmosferinin oluşturulması ve nitelikli araştırmacı yetiştirilmesinde de bu merkezler
önemli rol oynuyor. TÜBİTAK
olarak bu yıl 17 büyük firma-

liştirme ve Yenilik Destekleme Programı
ciddi bir eksikliği giderdi. 2012-2015 Ekim
ayı sonu itibari ile program kapsamında
aktarılan hibe destek tutarı toplam 140
milyon TL’ye ulaştı. Yine aynı dönem için
desteklenen projeler kapsamında oluşturulan Ar-Ge hacmi ise yaklaşık 207 milyon
TL oldu. Program kapsamında ilk harcamanın yapıldığı 2013 yılında, TÜBİTAK
Teknoloji ve Yenilik Destekleri içindeki
1511 programının payı yüzde 6 iken, 2015
yılında bu oran yüzde 16’ya ulaştı.
Tüm bu çalışmalar ekseninde TÜBİTAK
olarak Türkiye’nin 2023 hedeflerine yönelik gerçekleşen yenilikçi fikirleri ve çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. n
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ÖMER CİHAD VARDAN
DEİK Başkanı

AR-GE SÜREÇLERI
KÜRESELLEŞMELI
Uluslararası işbirlikleri bağlamında üretim ve dağıtım
süreçleri gibi Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin de
küreselleşmesi gerekiyor. Bu süreç, Türkiye için
önemli imkanları beraberinde getiriyor.

T

ürkiye ihracat merkezli büyüme
politikasını izlemeye başladığı
1980 yılında 3 milyar dolar olan
ihracat hacmini 150 milyar doların üzerine, ihracat ürünleri içinde sanayi ürünlerinin payını da yüzde 90’lara çıkarmayı
başardı. Ancak aynı Türkiye, geçen süre
içinde yüksek teknoloji girdisi olan sanayi ürünlerinin payını
artırmada aynı başarıyı
gösteremedi. Şüphesiz,
Türkiye gibi gelişmekte olan orta gelir seviyesindeki ülkelerin ekonomik gelişme
merdiveninin daha üst basamaklarına
tırmanmaları için Ar-Ge ve inovasyon
faaliyetlerini hızla artırmaları gereklidir.
Çünkü uzun dönemli ekonomik büyümenin ateşleyicisi olan üretkenliği artırmanın yollarının başında Ar-Ge ve inovasyon geliyor. Dolayısıyla ülkeler ancak
Ar-Ge faaliyetlerine yoğunlaşıp bunları
inovasyona çevirebildikleri takdirde kalkınma merdiveninin üst basamaklarına
çıkabilirler. Ar-Ge ve inovasyona odaklı
olmayan ülkeler ise sadece fiziki ve beşeri sermaye birikimi ile belli bir ekonomik büyüklüğe ulaşabilirler.
Her yıl yayınlanan Küresel İnovasyon
Endeksi ülkelerin inovasyon imkanları
setine, altyapısına, yaratıcılık alanında
alınan mesafeye bakıyor. Türkiye 2012
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yılında Küresel İnovasyon Endeksinde
142 ülke arasında 74’üncü sırada iken,
2013 yılında 68’inci sıraya çıktı, 2014 yılında ise 54’üncü oldu. Nitekim 2001 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire
oran yüzde 0,54 iken, 2014 yılında ilk
defa yüzde 1 seviyesinin üstüne çıkmasının olumlu etkisi bu küresel endekste
gösteriyor.
Türkiye’nin 10’uncu Beş
Yıllık Kalkınma Planı Raporu’nda da belirtildiği üzere
Ar-Ge harcamalarının gayri
safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının
2018 yılında yüzde 1,8’e çıkarılması hedefleniyor. Küresel standartlar ve rekabet dikkate alındığında ülkemizin rekabet gücünün artması için milli gelirimizin
en az yüzde 2’si kadar Ar-Ge harcaması
yapmak zorundayız. Bunun için Ar-Ge
ve inovasyon finansmanı sağlayacak bir
finans sistemine ihtiyaç duyuluyor. Buna
ilaveten mülkiyet haklarının iyi bir şekilde korunmasına, planlı eğitim sistemine,
milli stratejik planlamaya ve her şeyden
önemlisi uluslararası işbirliklerine ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası işbirlikleri
bağlamında üretim ve dağıtım süreçleri
gibi Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin de
küreselleşmesi Türkiye için önemli bir
imkanı beraberinde getiriyor. Bugün artık Ar-Ge harcamalarının büyük bir ço-

ğunluğunu çok uluslu şirketler yapıyor
ve bu şirketler diğer ülkelerdeki bilgi birikimini de kullanmak için küresel Ar-Ge
ağları oluşturuyor. Mesela dünyada en
çok patent üreten ve beş Nobel ödüllü
IBM’in Hindistan’daki araştırmacı sayısı,
Amerika’daki araştırmacı sayısından daha fazla. Bir başka çarpıcı gerçek ise
dünyada en fazla Ar-Ge harcaması yapan 10 şirketten sekizinin Çin’de Ar-Ge
merkezi kurmuş olmasıdır.
Türkiye iş dünyasına iş konseyleri aracılığıyla hizmet üreten bir kuruluş olarak
ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artması için şirketlerimiz ile çokuluslu
şirketler arasında bu amaca yönelik işbirliklerinin güçlenmesi için çalışıyoruz.
Özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa
ülkelerinin iş çevreleri ile olan ilişkilerimizi, temaslarımız Ar-Ge ve yenilikçiliği
merkeze alarak yürütüyoruz. n

TÜRKIYE’NIN 10’UNCU BEŞ YILLIK
KALKINMA PLANI RAPORU’NDA DA
BELIRTILDIĞI ÜZERE AR-GE
HARCAMALARININ GAYRI SAFI YURTIÇI
HASILAYA (GSYH) ORANININ 2018
YILINDA YÜZDE 1,8’E ÇIKARILMASI
HEDEFLENIYOR.

EDITORIAL

DR. MUSTAFA AYDIN
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

“ÜNIVERSITEMIZDEN
7 FAYDALI MODEL ALINDI”
“Üniversitemizde öğrencilerimizin tekno girişim
desteği almaları için girişimcilik dersleri veriliyor.
Yarışmalarda başarılı olan öğrencilerimize lisans ve
lisansüstü burslar verildi.”

Ü

niversiteler, ulusal bilim,
teknoloji ve sanayi gelişiminin altyapısını oluşturan temel unsurumuzdur. Mühendislik, bilim ve sağlık alanlarındaki
Ar-Ge çalışmalarımız ise etkin bir şekilde devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliğine son
derece önem veriyor. Özellikle TÜBİTAK
- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı (TEYDEB) projeleri ile işbirliği
projelerini artırıyor. Bunun dışında ise sanayi danışmanlıkları ile bir arada çalışma
imkanı sağlanıyor. Geliştirmeyi planladığımız projeler arasında enerji, gıda, nano
malzeme teknolojileri, savunma ve sanayine yönelik çalışmalar yer alıyor. Yeni nesil
LED aydınlatma Ar-Ge laboratuvarı kurulumu, dört eksenli CNC mikro kumlama
makinesi geliştirme projesi, alüminyum bobin bantlar için açma- kaynak - sarma makinesinin geliştirilmesi, derin delik delme
prototip imalatı, hava yastıklı cam taşıma
sehpası- taşıma aracı, emniyet kemeri kolanı sistemi, stick in stick paketleme makinesi prototip çalışmaları gerçekleştirdiğimiz
projelerden ürüne dönüşenlerden bazıları.
Projelerimizde öğrencilerimizin doğrudan
yer alması onların yetişmesi açısından özel
önem taşıyor. Üniversitemizde öğrencilerimizin tekno girişim desteği almaları için
girişimcilik dersleri veriliyor, Mühendislik

Fakültesi Robot Proje yarışması
ve Enformasyon Proje yarışmaları düzenleniyor ve özgün
projelerin faydalı model almaları
destekleniyor. Bugüne kadar yedi
faydalı model alındı. Yarışmalarda
başarılı olan öğrencilerimize de lisans/
lisansüstü eğitimlerinde burslar verildi.
Farklı bölüm öğrencileri TÜBİTAK güneş
ve alternatif enerjiler ile çalışan araba yarışmalarına katılarak ödüller aldılar.
Üniversite-sanayi işbirliği artmalı
Üniversite-sanayi işbirliğini diğer ülkeler
ile karşılaştırdığımızda oldukça düşük seviyelerde olduğunu söylemek mümkündür.
Bunun temel nedeni; büyük ölçekli işletmelerden orta ve küçük ölçekli işletmelere
inildikçe sanayicinin üniversiteye bakış açısının işbirliği kapsamında yeterince geliş-

memesinden kaynaklanıyor. TUBİTAK ve
Bilim ve Sanayi Bakanlığı’nın “üniversite-sanayi” işbirliği kapsamında vermiş olduğu destekler bu alanda olumlu gelişmeleri artırıyor. Bu desteklerin artırılarak devam
etmesi gelecek için zorunluluktur. Üniversitelerde yapılan çalışmalarla elde edilen teorik bilgileri uygulamaya dönüştürülebilmek
için üniversite-sanayi işbirliği oldukça
önemlidir. Bu işbirliği sonucunda, sanayiler
ihtiyacı olan teknolojik bilgiyi üniversitelerden alabileceklerdir. Örneğin, bu işbirliği
sonucunda sanayiler ürün çeşidini sürekli
artırmak, yüksek kaliteli ürün üretmek ve
üretim maliyetini düşürebilmek için gerekli
çalışmalarda bulunabileceklerdir. Yapılan
bu karşılıklı işbirliği, ülkelerin bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmesini hızlandıracaktır. Her iki tarafın beklentilerini karşılama doğrultusunda daha kolay yapılacak. n

AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ ETKIN BIR
ŞEKILDE DEVAM EDIYOR.
GELIŞTIRMEYI PLANLADIĞIMIZ
PROJELER ARASINDA ENERJI, GIDA,
NANO MALZEME TEKNOLOJILERI,
SAVUNMA SANAYINE YÖNELIK
ÇALIŞMALAR YER ALIYOR.
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ÜNİVERSİTE

“YATIRIMLAR YÜZDE 2’YI GEÇMELI”
“Ar-Ge’ye yapılan yatırımın artması şart. Halihazırda gayri
safi milli hasılanın yüzde 1’inden az olan şimdiki Ar-Ge
yatırımları önümüzdeki yıllarda mutlaka en az yüzde 2’nin
üstüne çıkmalı.”

G

elişmiş ülkeler arasında hak ettiğimiz şekilde sağlam bir yer edinmek
istiyorsak, teknolojide lokomotif
ülkelerden biri olmak zorundayız. Bunun
da yolu mutlaka, öncelikle kaliteli bilimsel
bilgi ile gelişmiş üretim mekanizmalarının
buluşmasından geçer. Bu buluşmadan elde
edilen çıktılar, birer sonuç oldukları gibi aynı zamanda bir sonraki Ar-Ge adımının da
hammaddesidir.
Türkiye, Ar-Ge’ye son 10 yıl içerisinde eskisine nazaran yüksek miktarda yatırım yaptı ve Ar-Ge farkındalığı ülkemizde yavaş yavaş oluşmaya başladı. Aynı bağlamda
bilimsel yayın sayıları da eskisine göre fazlasıyla arttı. Ama bu yayınların uluslararası
ortamlarda aldıkları atıflar ile ölçümlenebilecek etkileri henüz çok çok geride. Gerek sanayide ve gerekse de üniversitelerde yapılan

Ar-Ge çalışmalarının çok büyük çoğunluğu
da problem çözme ve geliştirmenin ötesine
geçemiyor. Ayrıca Ar-Ge konularında çalışacak kalifiye eleman konusunda çok büyük
eksiklikler var. Bu da demek oluyor ki, karne
notumuzu yükseltmemiz şart ve bunun için
Ar-Ge yarışında tüm bileşenlerin var güçleriyle çalışmaları gerekiyor. Üniversitelerin
bu konuda araştırma boyutunun öne çıktığı
çalışmalara odaklanmaları gerek. Ancak bu
tür çalışmalar ile üniversite öğretim üyeleri
uluslararası dergilerde ses getirecek ve yüksek sayılarda atıf alabilecek çalışmalar yapabilirler. Dünyanın her yerinde sanayi üniversiteyi geliştirme yapmak doğrultusunda
zorlar ama üniversite araştırma yapmak konusunda direnmelidir. Tabii ki fon kaynağı
endüstriden geldiğinden ve endüstri de kısa
vadeli düşündüğünden üniversitenin tek ba-

UMRAN İNAN Koç Üniversitesi Rektörü

şına direnmesi çok zordur. Sanayi kuruluşlarının da bu durumda daha uzun vadeli ve
katma değer getirecek ve henüz tahayyül
bile edemedikleri yükte hafif, pahada ağır
ürünleri hedeflemeleri,üniversitelerle birlikte çalışmaları desteklemeleri şarttır. n

“SANAYI-ÜNIVERSITE IŞBIRLIĞI ÖNEMLI”

“Ülkemizde üretime geçiş sürecinde görev daha çok akademik ve sanayi
Ar-Ge merkezlerine düşüyor. Ar-Ge merkezleri arasında işbirliğinin artması
katma değerli üretime geçişte en önemli etken.”

T

NİHAT BERKER Sabancı Üniversitesi Rektörü
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ürkiye Ar-Ge’de önemli atılımlar
yaptı. Yayın sayısındaki artışta
Türkiye ilk sıralarda yer alıyor.
Akademik ve sanayi Ar-Ge merkezleri
sayısı 400’ü geçiyor. Altyapı açısından
birçok gelişmiş ülke ile aynı seviyeye
geldik. Son 10 yılda yapılan toplam ArGe yatırımları 1.5 milyar TL’nin üstüne
çıktı. Ar-Ge’ye ayrılan milli gelir yüzde
1 civarına yaklaşıyor. Tematik araştırma projelerine 2-3 milyon TL bütçe
ayırabiliyoruz. Ancak Ar-Ge’nin günlük
hayata yansımasına gerek var. Daha
çok doktoralı ve nitelikli araştırmacıya
ihtiyacımız var. Sanayi kuruluşlarının
özgün Ar-Ge çalışmalarından çıkan
ürünlere öncelik vermelerine gerekiyor.
Üniversiteler temel bilimler ve uygula-

malı bilimlerde araştırmalar yapıyorlar. Önce şu gerçeği vurgulamamız
lazım: “Üniversitelerin sadece ürüne,
üretime dönük araştırma yapmaları
doğru değil. Bu ancak kısa vadede ve
bazı özel alanlarda bir çözüm üretmek
için kabul edilebilir.” Her uygulamalı
araştırma aslında zamanı gelmiş bir
temel araştırmaya dayanır. Temel
araştırma olmadan uygulamalı araştırma olmaz. Ülkemizde üretime geçiş
sürecinde ise görev daha çok akademik ve sanayi Ar-Ge merkezlerine düşüyor. Ar-Ge merkezleri arasında işbirliğinin artarak sürdürülmesi, katma
değerli üretime geçişte ve ortaya çıkan ürün sürecinde oldukça önem arz
ediyor. n

ÜNİVERSİTE

“TERSINE BEYIN GÖÇÜ HIZLANDIRILACAK”

“Kapsamlı projelerle üniversitelerimiz çağ atlayabilir. Böyle bir yapılanma
ülkemiz için çok önemli olan ‘tersine beyin göçünü’ hızlandıracak, dönen
akademisyenlerin kalıcı olmasını sağlayacaktır.”

İ

MEHMET SABRİ ÇELİK İTÜ Rektör Yardımcısı

TÜ ARI Teknokent’te yürütülen 200’e
yakın Ar-Ge projesi ile üniversitemiz,
bir bilim-sanayi-teknoloji yuvası oldu.
Özellikle öğrencilerimizin staj imkanından iş imkanına kadar, öğretim görevlilerimizin projelerinden şirketleşmeye kadar bütün çalışmalarını yapabilecekleri
bir kurgu oluşturuldu. Son üç yılda bu
çalışmalara başlanıldığı zaman 25 akademisyen danışmanlık yaparken bugün
225 akademisyen bir fiil danışmanlık yapıyor. Üniversite-sanayi işbirliğinin ivme
kazanabilmesi, endüstride şekillenebilmesi için yapılan çalışmaların sürdürülebilir olması ve bir ölçme değerlendirme
sistemi ile denetlenmesine ihtiyaç vardır.
İTÜ, üniversite-sanayi işbirliği konusunda söz sahibi bir üniversite. Türk Hava
Yolları ve Boeing gibi marka kuruluşlar-

la eğitim alanında ülkemiz için bir ilk
olan Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans programı başlatıldı. Bundan sonra da katma değer sağlayacak
projelerde üniversitemizin adını daha
sık göreceğiz. İTÜ akademik dünyadaki öncü adımlarına bir yenisini daha
ekledi. Türkiye’nin ilk “Mühendislik
Eğitimi Mükemmeliyet Merkezi” İTÜ
bünyesinde kuruldu. ME2M kısa adıyla çalışan merkez, yeni nesil mühendislerin ve liderlerin yetiştirilmesini
sağlıyor. Amacımız, mühendislik eğitimini 21. yüzyılın beklentilerine yanıt
verecek şekilde dönüştürmek. Böyle
bir yapılanma ülkemiz için çok önemli
olan “tersine beyin göçünü” hızlandıracak, dönen akademisyenlerin kalıcı
olmasını da teşvik edici olacaktır. n

“INOVASYON ODAKLI AR-GE SÜRECINE GIRDIK”
“Bakanlık tarafından sağlanan Ar-Ge, hibe ve destekler
hem üniversiteler hem de sanayi için büyük önem
taşıyor ve inovasyon odaklı Ar-Ge sürecinde teşvik
edici ve itici bir güç oluyor.”

Ü

lkemizde sanayi ve üniversitelerin
ortak çalışmalar yürütebilmesi
amacıyla önemli projelere imza
atılıyor. Tübitak, Santez, Kosgeb ve Teknopark projeleri, bu işbirliğini kurumsal
bir platforma taşımak için devletimiz tarafından atılmış önemli adımlardır. Özellikle
bakanlık tarafından sağlanan Ar-Ge, hibe
ve destekler hem üniversiteler hem de sanayi için büyük önem taşıyor ve inovasyon odaklı Ar-Ge sürecinde teşvik edici ve
itici bir güç oluyor.
Bilimin mutfağı olarak değerlendirilen
üniversiteler akademik bilginin teknolojik
ürünlere dönüşmesini sağlayan ve böylece üretimi tetikleyen ortamlardır. Teknolojinin bu kadar hızla değiştiği ve geliştiği bir
ortamda üniversitelerin mevcut teorik ve

pratik bilgi ihtiyaçlarının değişmesi ve çeşitlenmesi sanayi ile işbirliğini kaçınılmaz
bir hale getirdi. Bilindiği gibi sanayi kuruluşlarının kalkınmasında, gelişmenin sürdürülebilirliği ve Ar-Ge faaliyetleri çok
önemli rol oynuyor. Bu sürdürülebilirliği
destekleyebilen en önemli unsurlardan biri de üniversite-sanayi işbirliğidir. Üniversite-sanayi işbirliğinde bir diğer önemli
konu ise ortak yürütülen projelerdir. Karşılıklı fayda temelinde yürütülen bu projelerin birçok faydasının olduğu yadsınamaz.
İş çevrelerinin üniversiteler ile işbirliğini
artırmaları gerekiyor. Rekabetin arttığı bir
dönemde bilimsel faaliyetlerden uzak üretimde bulunmak firmalara çok şey kaybettirir. Bu işbirliği sonucunda sanayiler ürün
çeşidini artırmak, yüksek kaliteli ürün

İSMAİL YÜKSEK Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

üretmek ve üretim maliyetini düşürmek
için gerekli çalışmalarda bulunabilirler.
Üniversite-sanayi işbirliği, özellikle üniversitelerin mühendislik eğitiminde pratik
uygulama imkanları doğuracak. Yapılan
bu işbirliği, ülkelerin bilimsel, teknolojik ve
ekonomik gelişmesini hızlandıracaktır. n
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AR-GE

250 VERİ BANKASI

Ar-Ge 250 birinci bu yıl da
değişmedi. Aselsan
807 milyon TL ile zirvede
yer aldı. İkinciliğe Tofaş
yükseldi. Listeye bu yıl 90
yeni şirket girdi. Ar-Ge 250’ye
bu yıl da otomotiv sektörü
damga vurdu. Toplam Ar-Ge
harcamalarında bir önceki yıla
göre rekor artış yaşandı.

2014
Sıralama

2013
Sıralama

Durum

Şirket

2014’te yapılan
Ar-Ge harcaması
(TL)

2014 Ar-Ge
harcamasının
toplam cirodaki payı (%)

Ar-Ge
çalışanı
sayısı

2015’te yapılması
planlanan Ar-Ge
harcaması (TL)

1

1

Aselsan

807.059.318

32,21

2152

2

6

Tofaş

548.104.537

7,00

600

3

2

Ford Otomotiv

327.705.902

3,00

1426

4

3

Tusaş Havacılık

255.200.000

15,00

1003

224.910.000

5

5

Arçelik

132.932.689

1,81

1004

157.000.000

Vestel

103.139.000
86.083.570

0,90

324

92.656.873

15,00

680

95.312.332

55.000.000

6
7

8

8

145

9

12

Mercedes-Benz Türk

10

Netaş

87.009.008

Türk Telekom

66.521.000

Novartis

52.318.100

32
120

11

11

Şişecam

42.957.453

12

15

BSH Ev Aletleri

41.457.782

1,00

190

53.000.000

13

17

Otokar

41.346.403

3,36

486

45.481.043

14

4

Roketsan

41.234.633

6,00

602

108.695.684

15

7

Karsan

38.423.498

15,00

FNSS Savunma Sistemleri

38.000.000

5,00

161

50.000.000
41.179.698

16
17

18

Bosch

32.004.326

1,00

117

18

14

Tüpraş

31.670.812

0,80

63

Gate Elektronik

30.994.842

14,30

207

37.500.000

19
20

24

Logo Yazılım

29.270.750

24,18

21

19

Tusaş Motor

26.800.000

4,70

284

40.500.000

22

16

Oyak Renault

21.472.970

0,24

183

29.166.000

23

32

Kordsa

19.753.982

3,02

78

22.547.000

24

30

Trakya Cam

18.453.814

Zentiva Sağlık Grubu

17.501.776

5,46

77

21.879.955

Karel Elektronik

16.810.504

27

Temsa Global

16.370.642

2,45

170

18.500.000

28

Teklas Kauçuk

16.240.000

2,90

106

18.000.000

25
26

44

DYO Boya

16.121.722

30

41

Anadolu Isuzu

15.833.801

2,16

87

19.688.775

31

27

Bosch Termoteknik

15.831.278

1,29

86

15.800.000

32

İsminin açıklanmasını istemiyor

15.084.461

68

14.200.000

33

İsminin açıklanmasını istemiyor

14.632.689

0,86

81

17.080.000

Samet Kalıp

14.508.078

0,50

84

15.960.000

35

Nobel İlaç

14.468.119

4,00

105

17.088.549

36

İsminin açıklanmasını istemiyor

13.807.184

2,50

94

15.000.000

37

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

13.789.242

1,80

178

31.290.752

29

34

38

38

37

Ülker Bisküvi A.Ş.

13.742.311

39

49

Hidromek Hidrolik

13.158.055

2,30

114

18.400.000

40

28

Orta Anadolu Ticaret

13.000.000

2,50

73

13.500.000

41

21

Bilim İlaç

12.519.414

0,01

57

12.624.682

Aynı sırada

Çıktı
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Düştü

Y Yeni Giren Şirket

2014
Sıralama

2013
Sıralama

42

52

43

9

44

47

45

Durum

Şirket

2014’te yapılan
Ar-Ge harcaması
(TL)

Eczacıbaşı Yapı

12.000.000

Türk Traktör

11.928.352

Petkim

11.890.488

Kaleseramik

11.726.957
10.080.979

2014 Ar-Ge
harcamasının
toplam cirodaki payı (%)

Ar-Ge
çalışanı
sayısı

2015’te yapılması
planlanan Ar-Ge
harcaması (TL)

1,70

75

12.500.000

0,20

42

6.500.000

46

18.298.314

2,20

65

10.000.000

46

23

Balıkesir Elektronik

47

46

CMS Jant

9.991.745

1,60

76

12.000.000

48

55

Man Türkiye

8.929.340

2,00

136

9.000.000

49

42

Farba Otomotiv

8.646.075

5,00

84

10.000.000

50

87

Klimasan Klima

8.280.298

4,00

46

8.292.243

51

72

Ortadoğu Rulman

8.141.000

1,95

79

7.000.000

Proline

8.100.000

9,00

71

10.000.000

13,00

55

7.909.362

52
53

66

DemirDöküm

7.964.315

54

40

Alstom Grid

7.900.166

55

56

Alcatel Lucent Teletaş

7.813.252

56

65

Anadolu Cam

7.738.882

57

50

Pınar Süt

7.593.754

58

58

Hayat Kimya

7.566.962

59

89

Erdemir

7.000.000

60

86

İnci Akü

6.979.340

1,48

61

7.345.080

61

43

Mecaplast Group

6.710.961

3,00

54

7.000.000

62

75

Gap Güneydoğu Teksil

6.682.891

2,00

61

6.000.000

Alarko Carrier

6.327.601

1,20

58

Yünsa

6.176.947

1,93

70

6.860.000

Üniteks

5.815.788

0,015

67

1.000.000

63
64

69

65

4

0,40

66

9.899.666

48

Maysan Mando

5.491.467

3,50

54

4.291.259

67

71

Arçelik-LG Klima

5.453.098

1,30

49

5.107.628

68

62

Beyçelik

5.434.460

1,00

50

7.000.000

66

Altınyıldız

5.300.000

2,00

29

4.200.000

70

48

Viko

5.202.629

1,00

65

7.500.000

71

63

Eti Maden

5.136.113

62

7.500.000

72

İsminin açıklanmasını istemiyor

4.862.087

0,20

36

4.950.854

73

Hisarlar İthalat İhracat

4.788.751

4,00

84

8.900.000

69

ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri

4.683.747

3,00

40

6.690.000

75

70

Aygaz

4.494.000

0,07

7

7.075.000

76

82

Kanca El Aletleri

4.471.430

56

5.100.000

77

81

Grammer Koltuk Sisitemleri

4.444.290

3,00

52

3.463.090

0,22

20

4.880.594

1,09

58

4.587.000

74

İsminin açıklanmasını istemiyor

4.432.273

79

78
80

Deva İlaç

4.425.496

80

76

Norm Cıvata

4.257.041

İsminin açıklanmasını istemiyor

4.211.477

4,00

57

5.000.000

91

Petlas

4.164.457

0,005

50

6.090.382

İsminin açıklanmasını istemiyor

4.148.410

1,60

9

4.336.250

81
82
83
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2014
Sıralama

2013
Sıralama

Durum

Şirket

2014’te yapılan
Ar-Ge harcaması
(TL)

2014 Ar-Ge
harcamasının
toplam cirodaki payı (%)

Ar-Ge
çalışanı
sayısı

2015’te yapılması
planlanan Ar-Ge
harcaması (TL)

84

79

Yiğit Akü

4.012.503

1,50

60

5.000.000

85

85

Ege Endüstri

3.992.113

1,50

55

4.343.899

86

60

Sampa Otomotiv

3.898.569

1,60

75

4.000.000

87

88

Akım Metal

3.880.755

0,025

60

3.500.000

88

190

Menderes Tekstil

3.697.843

0,006

21

5.000.000

89

74

Kale Kilit

3.475.448

1,075

28

4.344.000

90

78

Söktaş Tekstil

3.466.022

2,63

72

5.000.000

91

Altunkaya Şirketler Grubu

3.447.000

0,30

15

8.000.000

92

Ekspres Tekstil

3.279.196

0,0346

25

4.000.000

93

Honda Türkiye

3.000.000

6

3.000.000

Ermaksan Makina

2.935.055

2,00

75

7.000.000

Akın Tekstil

2.890.184

Sarten Ambalaj

2.816.583

0,004

70

Yakupoğlu Tekstil

2.750.000

0,10

66

3.000.000

94

93

95
96

77

97
98

99

Mutlu Akü

2.643.278

1,00

42

3.597.515

99

201

Zer Group

2.618.730

0,00639

8

3.000.000

100

102

Alp Havacılık

2.528.500

4,00

94

6.900.000

101

106

Bursa Çimento

2.506.278

102

97

Samsun Makine

2.500.000

1,00

10

5.000.000

103

101

Yurtbay Seramik

2.486.517

1,00

8

4.000.000

Küçükçalık Tekstil

2.413.916

1,00

43

5.000.000

Kastamonu Entegre

2.406.933

0,10

3

500.000

Dalan Kimya

2.400.000

1,13

14

2.400.000

Soda Sanayi

2.372.651

104
105

231

106
107

100

108

94

Kütahya Porselen

2.298.555

109

95

Korozo Ambalaj

2.295.047

0,03

12

500.000

110

Ege Seramik

2.193.200

1,65

20

2.075.507

111

Borçelik

2.156.001

0,01

69

2.000.547

112

Kırpart Otomotiv

2.127.482

2,00

16

3.000.000

113

CBF Mümessillik

2.000.000

3,00

4

2.000.000

114

180

Alka Group

1.890.539

1,00

6

2.000.000

115

113

Er-Bakır

1.873.000

0,007

5

750.000

116

104

Ulusoy Elektrik

1.833.028

1,05

18

117

Sasa Polyester

1.808.000

118

Hes Kablo

1.800.000

0,15

4

2.000.000

Prysmian Kablo

1.746.149

0,18

13

1.872.260

Kocaer Haddecilik

1.737.778

0,22

36

5.546.000

Çemtaş

1.723.248

0,18

2

1,6

40

2.000.000

0,36

29

1.877.089

119

116

120

92

121
122

133

Yataş

1.704.463

123

103

Reha Tekstil

1.670.000

124

117

Marshall Boya

1.642.056

125

121

Kümaş

1.628.659

2014
Sıralama

2013
Sıralama

126

Durum

Şirket

2014’te yapılan
Ar-Ge harcaması
(TL)

Uğur Makina

1.600.000

2014 Ar-Ge
harcamasının
toplam cirodaki payı (%)

Ar-Ge
çalışanı
sayısı

2015’te yapılması
planlanan Ar-Ge
harcaması (TL)

1,56

16

1.900.000

127

127

Emek Elektrik

1.562.702

128

123

Koton Mağazacılık

1.536.608

1,00

12

1.807.509

Doğtaş Kelebek

1.526.641

0,005

26

1.892.615

129
130

141

Desa Deri

1.500.297

131

188

Altek Döküm

1.499.679

0,6

10

132

152

Beltan Vibracoustic

1.495.541

0,10

5

133

İsminin açıklanmasını istemiyor

1.449.695

0,10

2

134

Maxion Jantaş

1.421.854

0,50

7

1.500.000

Demirer Kablo

1.373.878

0,65

7

1.007.112

136

Teksan Jeneratör

1.368.136

1,00

6

2.500.000

137

Astor Transformator

1.337.066

0,014

28

3.000.000

135

138

138

2.390.000

İsminin açıklanmasını istemiyor

1.336.740

0,39

1.522.856

139

119

Amcor Flexibles İstanbul

1.319.800

3,00

1.400.000

140

112

Flokser Tekstil

1.274.498

141

115

Bimed Teknik

1.259.712

1,50

9

250.000

142

Viessmann

1.251.340

1,09

7

3.161.000

143

Senur Elektrik Motorları

1.218.711

25

1.500.000

144

Eczacıbaşı İlaç

1.098.000

31

145

130

Çimentaş

1.075.678

0,02

8

1.000.000

146

136

Sarkuysan

1.021.000

0,04

12

1.250.000

Paksel Kimya

1.000.000

0,016

4

1.500.000

147
148

İsminin açıklanmasını istemiyor

988.182

0,60

32

1.200.000

149

İsminin açıklanmasını istemiyor

945.285

0,02

5

1.404.000

150

Kerevitaş Gıda

917.328

151

Erna-Maş

915.830

0,30

22

1.100.000

152

ABB Türkiye

891.003

153

İsminin açıklanmasını istemiyor

890.000

0,30

13

1.350.000

154

Adopen Plastik

875.000

2,00

3

1.000.000

Uşak Seramik

863.636

156

İsminin açıklanmasını istemiyor

862.119

157

Link Bilgisayar

860.608

158

Erdem Tekstil

155

154

0,01

2.000.000

855.656

0,30

1.500.000

Schneider Elektrik

840.000

1,20

159

39

160

173

İskenderun Demir Çelik

813.742

0,01

161

143

Kaltun Madencilik

799.581

0,25

11

1.000.000

162

Kap-So

799.000

1,00

19

350.000

163

Polin Dış Ticaret

755.000

1,00

15

1.000.000

Dardanel

741.882

165

Bosch Rexroth

719.581

0,0018

6

166

Superpar Otomotiv

717.000

1,08

8

810.000

Bak Ambalaj

712.524

0,30

5

926.534

164

167

184

183

9

2014
Sıralama

2013
Sıralama

Durum

Şirket

2014’te yapılan
Ar-Ge harcaması
(TL)

2014 Ar-Ge
harcamasının
toplam cirodaki payı (%)

Ar-Ge
çalışanı
sayısı

2015’te yapılması
planlanan Ar-Ge
harcaması (TL)

168

Polimer Kauçuk

710.520

0,1062

45

5.514.924

169

Tekso Teknik Soğutma

700.000

1,00

8

1.000.000

170

Ekosinerji Elektrik

690.715

0,005

7

Öztiryakiler

674.063

0,25

9

172

Üçge Dış Ticaret

670.807

0,60

25

0,65

12

2.902.296

171

157

1.500.000

173

İsminin açıklanmasını istemiyor

667.600

174

Viking Kağıt

664.854

175

Ego Elektrikli Aletler

653.933

0,50

6

465.980

176

Sora Kozmetik

652.068

1,10

5

684.671

Wittur Asansör

605.221

0,526

5

1.304.479

İsminin açıklanmasını istemiyor

574.103

0,15

4

600.000

Toprak Mahsulleri Ofisi

564.394

11

500.000

Nuhun Ankara Makarnası

560.666

0,1879

4

150.000
1.000.000

177

153

178
179

192

180
181

249

Jantsa

559.960

3,00

6

182

203

Nitto Bento Bantçılık

558.895

0,18

3

183

195

Ege Profil

537.899

Memteks Tekstil

505.000

18,47

8

184
185

233

Çimsa Çimento

500.000

0,05

8

1.000.000

186

167

Roma Plastik

500.000

0,002

4

550.000

187

228

Sapro Temizlik Ürünleri

500.000

2,50

7

700.000

188

172

Naksan Plastik

488.852

0,00051

5

500.000

189

147

Güney Çelik Hasır

485.796

0,002

40

2.680.000

190

198

Şimşek Bisküvi

480.150

0,12

6

191

199

Arfesan

467.789

0,51

5

738.418

192

164

Tayaş Gıda

464.759

0,38

4

550.000

193

174

Denizli Cam

436.442

194

146

Erse Teksil

430.000

195

216

Gentaş

418.461

0,22

4

375.920

196

187

Kurtoğlu Alüminyum

416.620

0,002

3

600.000

197

129

Karyer Group

401.706

0,03

5

1.000.000

Dinakon Dinamik Konfeksiyon

400.000

1,00

4

600.000

198

14

199

156

Elsan Elektrik

390.000

0,15

6

200

226

Akkim Kimya

386.080

0,17

16

450.000

Mesa İmalat

372.500

0,40

2

400.000

201
202

207

Bilsar Dış Ticaret

368.750

0,0034

6

500.000

203

182

Royal Halı

368.685

0,11

4

650.000

204

178

Küçükbay Yağ

363.822

205

193

Banvit

355.814

0,02

6

398.921

206

Akgün Seramik

350.000

0,20

3

550.000

207

İskur İplik

350.000

15
4

400.000

24

380.265

208

202

Ünsa Ambalaj

346.467

209

140

Cevher Döküm

345.696

NOT: Listedeki boş alanlar, şirketler tarafından veri paylaşılmaması nedeniyle bu şekilde bırakılmıştır.

7

0,16

2014
Sıralama

2013
Sıralama

Durum

Şirket

2014’te yapılan
Ar-Ge harcaması
(TL)

2014 Ar-Ge
harcamasının
toplam cirodaki payı (%)

Ar-Ge
çalışanı
sayısı

2015’te yapılması
planlanan Ar-Ge
harcaması (TL)

210

İstanbul Denizcilik

336.040

211

Suglobal Tekstil

326.462

0,04

212

Maxion İnci Jant

320.000

6,00

Vatan Plastik

311.283

0,0008

2

214

Eko Turka Tekstil

300.000

0,30

2

300.000

215

Ozanteks Tekstil

300.000

4

350.000

216

Tan-Alize Kozmetik

300.000

1,00

10

350.000

217

Tukaş

292.638

213

222

2
45

350.000
480.000

218

204

Bifa Gıda

285.784

5,00

7

600.000

219

134

Abalıoğlu Yem

283.389

0,0154

6

330.000

220

185

Ağır Haddecilik

281.796

0,07

9

Politeknik Metal

280.109

Çağla Çikolata

271.850

223

Argon Kimya

250.000

224

Işık Ahşap

221
222

211

225

6

500.000

0,13

6

250.000

250.000

1,00

3

400.000

0,16

4

1.260.000

6

420.000

İsminin açıklanmasını istemiyor

250.000

Tiryaki Agro Gıda

250.000

227

Sekuro Plastik

249.915

228

Beypi

245.661

1,00
0,10

226

196

229

229

Elita Gıda

235.986

230

218

Sunjüt Sanayi

224.408

Yaris Kabin

213.284

Akçansa Çimento

204.419

233

Adana Çimento

200.291

234

Euro Gıda

5
5

1.304.986

5

250.000

1,00

6

250.000

0,04

2

400.450

200.000

0,16

3

220.000

Demisaş Döküm

198.244

1,00

2

99.025

Superlit Boru

186.110

1,00

2

231.183

Asaş Ambalaj

182.065

0,10

1

231.130

238

Emta Kablo

180.000

6

800.000

239

Ceha Büro Mobilyaları

178.530

0,19

7

190.000

Noksel Çelik

177.200

0,03

1

190.000

241

Çağ Çelik

167.542

242

Sarbak Metal

152.630

243

Ferro Döküm

152.000

244

Ava Grup Mermercilik

150.000

245

Formül Kalıp

246
247

231
232

235

162

213

236
237

240

227

223

6

1

250.000

1,00

3

500.000

150.000

0,16

3

200.000

Kama Dış Ticaret

150.000

0,30

2

150.000

Alkım Kimya

144.599

Erişler Gıda

140.000

0,03

3

250.000

249

Aslan Çimento

134.173

250

Şahintürkler Tekstil

130.000

3

150.000

248

243

TOPLAM

3.643.732.291

ANALİZ

AR-GE HARCAMALARINDA REKOR ARTIŞ
Turkishtime bu yıl dokuzuncu kez Ar-Ge harcamalarının fotoğrafını çekti. Geçen
yıl listede yer alan 250 şirketin toplam Ar-Ge harcaması 2,4 milyar TL seviyesinde
iken, bu yıl bu rakam 3,6 milyar TL’ye çıktı. Şirketlerin Ar-Ge için ayırdıkları
bütçede 1 milyar TL’yi aşan rekor bir artış oldu.
Hazırlayan: Esra Kızıltan
esrakiziltan@turkishtimedergi.com

T

ürkiye Ar-Ge harcamalarını
gelişmiş ülkeler seviyesine
yükseltmeyi amaçlarken,
yüzde 1’lik psikolojik seviyeye de yaklaştı. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun 2014 Araştırma ve
Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları
ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye’de
gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması geçen yıl,
bir önceki yıla göre yüzde 18,8 artarak, 17
milyar 598 milyon lira olarak gerçekleşti.
Ar-Ge 250 kapsamında incelediğimiz 250

şirket de bu artışı doğruluyor. 2013 ile kıyaslandığında şirketlerin Ar-Ge için ayırdıkları bütçede 1 milyar TL’yi aşan bir artış
olduğu görülüyor. Aselsan 2013’te 703 milyon TL’lik bir bütçe ayırmışken, 2014 için
bu rakam 804 milyon TL’ye çıktı. Tofaş
2013’te 114 milyon TL harcadı, 2014’te ise
bütçeden 548 milyon TL’ye ayırdı.
Birinci bu yıl da değişmedi
Aselsan bu yıl da birinciliği kimseye kaptırmadı. 2152 çalışanı ile 2014 yılında 807
milyon TL Ar-Ge harcaması yaptı. Teknoloji geliştirme çalışmaları Aselsan’da dört
Ar-Ge merkezinde yürütülüyor. Beşinci Ar-

TÜRKIYE’DE 2014’TE TAM ZAMANLI OLARAK TOPLAM 115 BIN 444 KIŞI, AR-GE PERSONELI
OLARAK ÇALIŞTI. BIR ÖNCEKI YILA GÖRE AR-GE PERSONELI SAYISINDAKI ARTIŞ YÜZDE
2,2 OLDU. ARAŞTIRMAMIZA DAHIL OLAN 250 ŞIRKET DE PERSONEL SAYISINI ARTIRDI.
16 TURKISHTIME ARALIK 2015

Ge merkezi de yolda. Aselsan’ın Ar-Ge harcamaları Türkiye Ar-Ge harcamalarının
yüzde 4’üne, sanayi toplamının yüzde
9’una ve savunma sanayi toplamının yüzde
39’una karşılık geliyor. Bu kapsam şirket 24
üniversite ile işbirliği yaparak 240 Ar-Ge
projesi gerçekleştirdi. Ayrıca bünyesindeki
Ar-Ge merkezleri dünyada kabul gören ve
Ar-Ge kültür olgunluğunun bir göstergesi
olan CMMI sertifikasına sahip bulunuyor.
Aselsan’ın en önemli gücü nitelikli personel
kadrosundan geliyor. Toplam 4 bin 500 personeli bulunan şirkette çalışanların yüzde
60’ını mühendisler oluşturuyor. Çalışanların yüzde 35’i yüksek lisans ve doktora derecesine sahip.
Ar-Ge ekipleri güçlendi
Şirketlerin Ar-Ge için ayırdıkları bütçe
artarken, Ar-Ge personel sayısında da artış
oldu. Türkiye’de 2014’te tam zamanlı ola-

rak toplam 115 bin 444 kişi, Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre Ar-Ge
personeli sayısındaki artış yüzde 2,2 oldu.
Araştırmamıza dahil olan 250 şirkete baktığımızda da personel sayılarını artırdıklarının görüyoruz. BSH Ev Aletleri, son sekiz
yılda Ar-Ge mühendisi sayısını yüzde 300
oranında artırdı. Bugün, sadece Çerkezköy’de 200’e yakın mühendis Ar-Ge ve inovasyon alanında çalışmalar yürütüyor. Çalık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren
GAP Tekstil de Ar-Ge merkezinde bu yıl
personel sayısını 56’ya çıkardı. Personelin
yüzde 60’ından fazlası lisans derecesine sahip bulunuyor. Merkez uzmanlıklarına göre
tekstil, kimya, makine, elektrik-elektronik,
endüstri ve çevre gibi mühendislik alanları
yanında fen ve sosyal bilimler alanlarında
uzman personelleri de bünyesinde barındırıyor.
Patent sayısı arttı
2002-2014 döneminde patent başvuruları Türkiye genelinde bin 874’ten 12 bin
375’e çıktı. Yerli patent başvurularının
toplam patent başvuruları içerisindeki
oranı, 2002 yılındaki yüzde 22 iken, 2014
yılında yüzde 39,3’e ulaştı. Bu artışa örnek olarak Mutlu Akü’yü verebiliriz. Şirket, önümüzdeki yıl patent sayısını artırmayı hedefliyor. Mutlu Akü alanındaki
bazı alanlarda patent, faydalı model ve
teknolojik koruma özellikli belgelere sahip bulunuyor. Diğer taraftan Ford Otosan
Ar-Ge yetkinliğinin gelişmesi ile birlikte
ileri seviye mühendislik ekipleriyle 20102014 yılları arasında, 376 adet patent başvurusu gerçekleştirdi. 2010 yılından bu
yana her yıl patent başvuru adedini bir
önceki yılın üzerine çıkartan Ford Otosan,
2014 yılında 110 ulusal ve 16 uluslararası
patent başvurusunda bulunarak Türkiye
otomotiv sektörünün şampiyonu olurken,
genel sıralamada Türkiye ikincisi olarak
yer aldı. Anadolu Isuzu da 2015 Kasım
itibari ile 50’ye yakın patent başvurusu,
90’dan fazla tasarım tescil başvurusu gerçekleştirdi. Son iki yılda başvuru sayısı iki
katına çıkarıldı.

2002-2014 DÖNEMINDE PATENT BAŞVURULARI BIN 874’TEN 12 BIN 375’E ULAŞTI. YERLI
PATENT BAŞVURULARININ TOPLAM PATENT BAŞVURULARI IÇERISINDEKI ORANI, 2002
YILINDAKI YÜZDE 22 DÜZEYINDEN 2014 YILINDA YÜZDE 39,3’E ÇIKTI.
temel stratejilerinden birini oluşturuyor.
Yiğit Akü’nün bu anlamda agresif hedefleri var. Özellikle ithalata dayalı batarya teminini kritik sektörlerde önleyerek ithalat
oranlarını azaltmak, ürüne getirdiği yenilikleri mevcut üretim yapısıyla bütünleştirerek, kaliteli ve yenilikçi bir ürün ile marka ve rekabet gücünü artırarak
sürdürülebilir bölgesel ve ulusal kalkınmaya hizmet edecek, aynı zamanda ileri teknoloji ürünleri dünya pazarına sunabilecek ve Türkiye’nin ihracat potansiyeli için
yüksek rekabetçilik yaratabilecek ürünler
üzerindeki Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştırmayı planlıyorlar. Önümüzdeki dönemde elektrikli araçlara ve savunma sanayine
yönelik lityum pillerin Ar-Ge, üretim ve ticarileşme faaliyetleri ile ilgilenecekler. Diğer taraftan Kale Kilit sürdürülebilir inovasyon kavramı ile birlikte Türkiye’nin
ihracatını artırmayı hedefliyor. Bu nedenle
Ar-Ge faaliyetlerini artırmış durumdalar.
Şirket, bu amaçla üretiminin yüzde 45’ini
ihracata yönlendirdi.

İlklerin yılı oldu
MAN Türkiye 2014’te tamamı Ar-Ge
merkezinin sorumluluğunda TÜBİTAK
desteğiyle bir araç geliştirdi. Lion’s Intercity
adıyla satılan araç, MAN’ın Almanya dışında geliştirilmiş ilk aracı olma özelliği taşıyor. Bu araç, MAN’ın maliyeti azaltılmış
orta mesafe seyahat otobüsü pazarına güçlü bir modelle hızlı bir biçimde girebilmesini sağladı. Karsan için de 2014 ilklerin yılı
oldu. Karsan markalı JEST ve ATAK araçları, küçük boyutlarına rağmen tüm otobüs
özelliklerini sunuyor. Bu araçlar rakiplerinin
aksine, mevcut araç veya platformlardan
türetilerek değil, beyaz kağıttan yola çıkılarak, uygun teknoloji, inovasyonlar ve uzun
soluklu Ar-Ge çalışmaları sonucunda hayata geçirildi. Kale Kilit de 2014’te yeni bir
ürünü piyasaya sundu. Bu da piyasada ilk
olma özelliği taşıyor. Kale 6. Seviye Çelik
Kapı ile dünya arenasında rekabet ediyor.
Yüzde 40’ı otomotivcilerin
Ar-Ge 250 listesinin liderliğini uzun yıl-

İhracat odaklı rekabete yöneldiler
Ar-Ge’nin tüm alanlarda yerlileşme sürecine pozitif katkı sağlaması, şirketlerin
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ANALİZ

ŞIRKETLER AR-GE YATIRIMLARINI ARTIRDIKÇA TEKNOLOJIK OLARAK DA GÜÇLENIYORLAR. DÜNYA ILE REKABET EDEBILMEK ADINA YENI
TEKNOLOJILERİ KULLANMAYA VE TEKNOLOJİDEN FAYDALANMAYA ÇALIŞIYORLAR. FORD OTOSAN’IN BIRBIRLERI ILE ILETIŞIM KURAN
ARAÇ TEKNOLOJISI, GAP TEKSTIL’IN NANOTEKNOLOJI ÜZERINE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR BUNLARA ÖRNEK...
lardır otomotiv sektöründen gelen şirketler
yapıyordu. Son üç yıldır listenin zirvesinde
bir elektronik-bilişim şirketi olan Aselsan
yer alıyor. Bununla birlikte otomotiv şirketlerinin listedeki ağırlığı tüm diğer şirketleri
geride bırakıyor. Ar-Ge 250 listesinde yer
alan Türkiye’nin en büyük 10 otomotiv şirketinin toplam Ar-Ge harcaması 1,5 milyar
TL’ye yaklaştı. Bu 10 şirketin yaptığı Ar-Ge
harcaması, Ar-Ge 250 şirketlerinin toplam
harcamasının yüzde 40’ını oluşturuyor. Bunun yanında otomotiv yan sanayi şirketlerinin de listede önemli bir yeri bulunuyor.
Ar-Ge 250 listesinde üç yıldır devam eden
bu eğilim otomotiv şirketlerinin dinamik
yapısını ortaya koyuyor.
Listeye yeni şirketler katıldı
Geçmiş yıllar ile kıyasladığımızda bu yıl
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Ar-Ge 250’ye 90 yeni şirketler eklendi.
Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz:
Vestel bu yıl ilk defa listeye girdi ve103 milyon TL Ar-Ge bütçesi ile altıncı sırada yer
aldı. İlaç şirketi Novartis 52 milyon TL ile
listeye 10’uncu sıradan giriş yaptı. Savunma sanayi şirketi FNSS de listenin ilklerinden. Şirket 38 milyon TL bütçe ile 16’ıncı
sırada yer aldı. Gate Elektronik 30 milyon
Ar-Ge bütçesi ile listeye 19’uncu sıradan
girmeyi başardı. Sağlık ürünleri şirketi olan
Zentiva da 17 milyon TL ile 25’’inci sırada
yer aldı. Bu şirketlerin başka bir ortak noktası daha var. Ar-Ge için ayırdıkları bütçe
listenin kıdemli üyelerine oranla oldukça
yüksek. Örneğin, iki rakip şirket olan Arçelik ve Vestel’e baktığımızda Arçelik ArGe’ye cirodan yüzde 1.8 pay ayırırken, Vestel yüzde 7 pay ayırıyor. Bilim İlaç yüzde

0.01 oranında pay ayırırken, listeye yeni giriş yapan Novartis’in yüzde 10 pay ayırdığını görüyoruz.
Beyaz eşyacılar tasarrufa yöneldi
Beyaz eşya sektörü Türkiye’nin gelişen
teknolojisi, her geçen gün artan üretimi,
ihracat kapasitesi ve büyüyen yan sanayi,
servis, bayi ağları ile istihdama da önemli
bir katkı sunuyor. Beyaz eşya üreticileri de
Ar-Ge faaliyetlerinde enerji tasarrufu üzerine yaptıkları çalışmaları ilk sıraya koyuyorlar. BSH, tüm ev aletleri kategorilerinde
enerji verimliliği sağlayan ürünler geliştiriyor. Böylece, kullanılan enerji ve su miktarında tasarruf sağlarken, günlük yaşamı
daha pratik hale getiriyor. Bugün buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi önemli ürün
gruplarında A+++ enerji verimliliği sağ-

ŞIRKETLER ÖNÜMÜZDEKI YIL DA AR-GE YATIRIMLARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR. BSH
TÜRKIYE, ÇERKEZKÖY’DEKI ÜRETIM TESISİNE 200 MILYON EURO DAHA YATIRIM
YAPMA KARARI ALDI. DIĞER TARAFTAN ERDEMIR GRUP 2016’DA AR-GE MERKEZINI
DAHA GENIŞ BIR ALANA TAŞIMAYI PLANLIYOR.
lanmış durumda. Çamaşır makinesi fabrikasının geliştirdiği ‘Boyahane Nano Teknoloji Projesi’, enerji tüketimi, su tüketimi,
sıvı / katı atık yönetimi ve çalışan sağlığı
açısından sektöre önemli kazanımlar sağladı. Aynı şekilde Arçelik de enerji ve su
tasarrufu sağlayan, çevreye dost malzemeleri içeren, kullanımı kolay ve konfor sağlayan özelliklere sahip ürün ve teknolojiler
geliştiriyor. 5.5 litre ile dünyanın en az su
tüketen bulaşık makinesi, buz yapma süresini yarı yarıya düşürerek 40 dakikaya indiren Auto Ice Making özelliği bunlardan
sadece birkaçı...
Yeni teknolojiler öne çıkıyor
Şirketler Ar-Ge yatırımlarını artırdıkça
teknolojik olarak da güçleniyorlar. Dünya
ile rekabet edebilmek adına yeni teknolojilerin peşine düşüyorlar. Buna bir örnek
Ford Otosan’dan verebiliriz. Şirket, alternatif yakıtlı motor ve motor sistemleri, sürüş

destek sistemleri/yarı otonom araçlar, altyapı ve birbirleri ile iletişim kuran araçlar,
içten yanmalı motorlarda verimlilik artışı,
ağır ticari EU7 ön çalışmalarının yanı sıra
elektrifikasyon/hibrit uygulamaları üzerine
çalışıyor. Teknolojinin en fazla hissedildiği
bir diğer sektör de tekstil. Burada da Gap
Tekstil referans oluşturuyor. Dünya genelinde akıllı tekstiller, nano ürünler, üç boyutlu kumaş teknolojileri gibi inovatif/sürdürülebilir üretimler yükselişe geçti ve
sektör içinde yüksek bir paya sahip konuma geldiler. Bu gelişmeler sektörün geleceğini şekillendiriyor. Standart ürünler yerine
yüksek teknolojiye sahip, fonksiyonel özellikte üretim yapabilme altyapı/yeteneğine
sahip olan firmalar rekabette fark yaratıyor.
Gap Tekstil de Ar-Ge tabanlı ürünler bazında yeni teknolojiler geliştiriyor.
Ar-Ge yatırımları artacak
2014 yılı Ar-Ge yatırımları açısından ve-

rimli bir yıl oldu. Ve gelecek yıllar için de
olumlu bir hava yarattı.
Erdemir Grup kurduğu altyapı ile sadece
ürün geliştirme değil aynı zamanda proses
geliştirme çalışmaları da yapmaya başladı.
Bu sayede çok farklı türlerde çelikleri de işleme kabiliyetine sahip olacaklar. Şirket, ikinci
yıllarında Ar-Ge yatırımlarını genişletme kararı aldı. 2016 yılında Ar-Ge merkezini daha
geniş bir alana taşımayı ve aynı alanda bir
üniversite ile birlikte “mükemmelliyet merkezi” de kurmayı planlıyorlar. Diğer taraftan
BSH Türkiye de Ar-Ge yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Çerkezköy’deki üretim tesislerinin inovasyon ve Ar-Ge üssü olarak gelişimi için 200 milyon euro daha yatırım
yapacaklar. Hedeflerini, 2018 yılında Türkiye’de üretim rakamını yüzde 50 artırarak, en
az 6 milyon büyük ev aleti üretecek şekilde
bölgesel merkez rolünü güçlendirmek olarak açıklıyorlar. Ford Otosan da Ar-Ge’nin
iddialı şirketlerinden. Son beş yılda Türkiye’den dünyaya 300 milyon doları aşan mühendislik ihracatı yaptılar ve bu rakamın
önümüzdeki yıllarda giderek artacağını öngörüyorlar. 2010-2014 yılları arasında 1.2
milyar TL’yi aşan Ar-Ge harcaması ile Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında bulunan, “ArGe harcamalarının milli gelirin yüzde üçüne
denk olması” hedefine destek veriyorlar. n

ARAŞTIRMA
NASIL YAPILDI?
Bu yıl dokuzuncusu yapılan
“Turkishtime Ar-Ge Araştırmasının”
sunduğu veri seti, Türk şirketlerinin
inovasyon ve Ar-Ge konusundaki
eğilimlerini ortaya koyuyor. Önemli
bir veri seti haline gelen bu çalışma,
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
(TİM) 1000 ihracatçı şirket listesi
ile birlikte, sermaye ve para
piyasalarına yönelik araştırma ve
analiz yazılımları geliştiren
Finnet’in borsaya açık şirketlerin
2014 yılı Ar-Ge harcamalarına yönelik listesi referans alınarak
hazırlandı.
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AR-GE
KAHRAMANLARI
Ar-Ge merkezlerinden en taze
haberler: Arçelik Almanya ve
ABD’de yeni Ar-Ge merkezi açmaya
hazırlanıyor... Netaş’ta Ar-Ge’nin satış
içindeki payı yüzde 36’ya ulaştı...
Erdemir Ar-Ge merkezini önümüzdeki
yıl yeni binasına taşıyor...

EDITORIAL

FAİK EKEN
ASELSAN Genel Müdürü

“AR-GE’NİN LİDERİ
ASELSAN”
“Aselsan, Ar-Ge’ye ayırdığı 807 milyon TL ile
2014’ün Ar-Ge lideri oldu. 2014 sonunda, 68 milyon
dolar özkaynaklarından olmak üzere 376 milyon
dolarını Ar-Ge’ye ayırarak Türkiye’de Ar-Ge’ye
ayrılan pay ortalamasının çok daha üstüne çıkıldı.”

T

ürk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını
dışa bağımlılığı en aza indirecek
şekilde karşılayacak yeni ürünler
geliştirilmesi, savunma dışı alanda özgün
ürünler geliştirilmesi ve tüm bu çalışmaların yenilikçilik kültürü ile yapılması Ar-Ge
stratejimizin temelini oluşturuyor.
40’ıncı yılını kutlayan Aselsan ilk günden
itibaren başta TSK olmak üzere tüm müşterilerinin ihtiyaçlarını özgün ürünleri ile karşılama hedefi ile hareket ediyor. Halihazırda
Aselsan’da 2.500’ün üzerinde Ar-Ge personeli ile düşünceden başlayıp ürüne dönüşen pek çok projeye imza atılıyor. Savunma
sanayindeki Ar-Ge’ye dayalı tedarik politikasıyla bu vurgu daha etkin bir şekilde pratiğe dönüşme imkanı bulabilmiş ve birçok
özgün ve ileri teknoloji içeren ürün ve sistemler geliştirilerek kullanıma alınmıştır.
Özgün ve yüksek teknoloji içeren ürün ve
sistemlerin geliştirilmesi temelinde de, ArGe’ye dayalı teknolojilerin geliştirilmesi süreci bulunuyor. Bu süreç büyük oranda
Aselsan özkaynakları ile finanse ediliyor.
Savunma alanında edindiğimiz yadsınamaz
deneyimin de katkılarıyla profesyonel ha-

berleşme, sivil seyrüsefer uygulamaları,
ulaşım, güvenlik, sağlık ve enerji alanlarında da faaliyetler gösteriyoruz. Sivil sektör
dinamikleri elbette savunma sektörüne göre farklılıklar gösteriyor. Ancak her iki sektörün ortak noktası özgün ürün tasarımları
ile yurtdışı bağımlılığı en aza indirerek müşterinin isteklerinin ötesinde çözümler sunmak. Dolayısıyla ister savunma alanında
ister sivil alanda olsun Ar-Ge’nin yeri büyük
önem taşıyor.
Savunma sektöründe teknoloji
gelişiyor
Ürün yaşam döngüsü devam eden
mevcut ürünlerimizin geliştirilerek ürün
gamımızda yer almaya devam etmesi,
Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını dışa
bağımlılığı en aza indirecek şekilde karşılayacak yeni ürünler geliştirilmesi, savunma dışı alanda özgün ürünler geliştirilmesi ve tüm bu çalışmaların yenilikçilik
kültürü ile yapılması Ar-Ge stratejimizin
temelini oluşturuyor. Ar-Ge çalışmalarımızda dışa bağımlılığı en aza indirmek,
verimlilik, öğrenilen derslerden hareketle

2009 YILI BAŞLARINDA ASELSAN’DA DÖRT AR-GE MERKEZI KURULDU. 2014 YILI ARALIK
AYINDA DA BEŞINCI AR-GE MERKEZI HAYATA GEÇIRILDI. EYLÜL 2015 TARIHI ITIBARIYLA BEŞ
AR-GE MERKEZIMIZDE 2 BIN 500’ÜN ÜZERINDE AR-GE PERSONELI ISTIHDAM EDILIYOR.
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yeni tasarımlarda yenilikçi çözümler ortaya koymak en önem verdiğimiz noktalardandır. Savunma sektörünün birçok alanda teknolojinin gelişmesine öncülük
etmesinden hareketle faaliyet alanımıza
giren birçok konuda yeni gelişmeler yaşanacağı değerlendiriliyor. 5G haberleşme
teknolojileri, uydu teknolojileri, termal
görüntüleme teknolojileri, yeni nesil silah
sistemleri, radar sistemleri, yenilenebilir
enerji, sağlık, akıllı şehir uygulamaları
öne çıkan alanlar arasında yer alıyor.
Ar-Ge yatırımlarımız her yıl
artıyor
2009 yılı başlarında Aselsan’da dört ArGe merkezi kuruldu. 2014 yılı Aralık ayında da beşinci Ar-Ge merkezi hayata geçirildi. Eylül 2015 tarihi itibarıyla beş Ar-Ge

ASELSAN’DA BEŞ SEKTÖR BAŞKANLIĞI
BULUNUYOR. SEKTÖR BAŞKANLIKLARI;
HABERLEŞME, BILGI TEKNOLOJILERI,
SAVUNMA SISTEMLERI, RADAR,
ELEKTRONIK HARP, MIKROELEKTRONIK,
GÜDÜM, ELEKTRO-OPTIK, ULAŞIM, SAĞLIK
VE GÜVENLIK GIBI ÇOK FARKLI KONULARDA
UZMANLIK GEREKTIREN FAALIYET
ALANLARINDA HIZMET VERIYOR.
merkezimizde 2 bin 500’ün üzerinde ArGe personeli istihdam ediliyor. Ar-Ge
personelimiz ağırlıklı olarak elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, havacılık,
malzeme, endüstri vb. mühendislik bölümlerinden ayrıca Meslek Yüksek Okulları’nın ve Meslek Liselerinin (Elektrik,
Elektronik, Bilgisayar vb.) ilgili bölümlerinden mezun personelden oluşuyor. Aselsan, yürüttüğü/yürüteceği projeler kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda personel
gereksinimini sağlamak amacıyla üniversiteler ile işbirliğine gidiyor, yönlendirmeler
yaparak yeni bölüm/program açılmasına
ve/veya ders içeriklerine etki edebiliyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen “Dördüncü Özel Sektör
Ar-Ge Merkezleri” zirvesinde 2014 yılı
performans endeksi değerlendirmelerine
göre Aselsan savunma alanında birinci oldu. Kendi özkaynaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
sağladığı kaynak ve teşvikler de bizim için
hayati öneme sahip. Kendilerine desteklerinden dolayı müteşekkiriz. 2014 sonu itibariyle 68 milyon dolar özkaynaklarından
olmak üzere 376 milyon dolarını Ar-Ge’ye
ayırarak Türkiye’de Ar-Ge’ye ayrılan pay
ortalamasının çok daha üstüne çıkıldı.
Her geçen yıl artan Ar-Ge faaliyetlerine
ayrılan payın bundan sonra da büyüyerek
devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

patent, faydalı model sayısının artırılması
şirket stratejisi ile de destekleniyor. Savunma alanındaki gizlilik koşulları bulunmasına rağmen patent, faydalı model sayılarımız her yıl büyük bir ivme ile artıyor.
Halihazırda patent barındıran ürünlerimiz
yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda sergilenerek
müşterilere tanıtılıyor. Ar-Ge ve inovasyon
faaliyetleri yürütürken teknolojik bilginin
edinilmesi ve ticarileştirilmesi hususunda
akademik çevrelerle yoğun işbirliğine gidilmesi ise işin gereği olarak üzerinde titizlikle durulan bir konudur. Sözleşmeli projeler kapsamında üniversitelere verilen
işler ile yetinilmeyip müşterek çalışma
alanlarının yaygınlaştırılması için 10 üniversite ile SAYP anlaşması, pek çok üniversite ile de işbirliği protokolü imzalandı.
Üniversiteler ile ortak çalışmalar kapsamında, 2014-2015 yıllarında 20’den fazla
yerli, beşten fazla yabancı üniversite ile
bağlantı kuruldu, projeler geliştiriliyor.
San-Tez ve SAYP çalışmalarının takibi ve
çalışmalarda edinilen bilginin Aselsan çapında paylaşımı konusunda mekanizmalar
geliştirilmesi üzerinde çalışmalar devam
ediyor.

Beş sektör başkanlığımız var
Aselsan’da beş sektör başkanlığı bulunuyor. Sektör başkanlıkları; haberleşme,
bilgi teknolojileri, savunma sistemleri, radar, elektronik harp, mikroelektronik, güdüm, elektro-optik, ulaşım, sağlık ve güvenlik gibi çok farklı konularda uzmanlık
gerektiren faaliyet alanlarında hizmet veriyor. Bunun yanı sıra geleceğin Ar-Ge
projeleri üzerinde çalışmak, orta ve uzun
vadede envanterimizde yer alması hedeflenen teknolojilerin kazanılmasına şimdiden başlamak, teknoloji yönetim ve yenilikçilik faaliyetlerini yürütmek üzere
Ar-Ge ve teknoloji yönetimi genel müdür
yardımcılığı kuruldu. Böyle bir yapılanmaya gidilmesi Aselsan’ın Ar-Ge’ye verdiği önemin ve değerin de önemli bir göstergesidir. “Aselsan Araştırma Merkezi
Oirektörlüğü, sektör başkanlıklarındaki
mühendislik grup başkanlıklarının yanı
sıra Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü bir
diğer bölümümüzdür.”
Bu bölümde tüm sektörlerimize orta
ve uzun vadede hizmet edecek teknolojiler üzerine Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyor. n

Üniversitelerle işbirliği yapıyoruz
Aselsan tarafından geliştirilen tüm
ürünler yüksek teknoloji içeren, yoğun ArGe çalışmaları sonrasında ortaya çıkan
ürünlerdir. Tasarlanan ürünlerin haklarının
korunması ve ticarileştirilmesi amacıyla
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ŞİRKET

TOFAŞ İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ
2013 yılı Ar-Ge sıralamasında altıncı sırada yer alan Tofaş, bu yıl 548 milyon
TL ile ikinci sıraya yükseldi. Otomotiv şirketinin bu başarısında binek ve ticari
araçlarda sunduğu inovatif çözümler etkili oldu.

T

ofaş’ta Ar-Ge organizasyonu
1994 yılı Aralık ayında kuruldu. Tofaş Ar-Ge, her açıdan
rekabetçi olan binek ve ticari araçlar
geliştirerek ülke ekonomisine katkıda
bulunmayı hedefliyor. Bu gelişimi kalıcı kılmak üzere araç geliştirme sahasında Avrupa’yla rekabet edebilir
altyapıyı oluşturmuş durumda. Bu gelişmeler neticesinde Tofaş Ar-Ge, 2008
yılı itibariyle “5746 Sayılı Araştırma ve
Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi” hakkındaki kanun kapsamında,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
Ar-Ge Merkezi olarak tescil edildi. TOFAŞ Ar-Ge, 2005-2007 yılları arasında
Fiat ve PSA markaları için geliştirilen
MCV projesinin sorumluluğunu alarak
Ar-Ge yetkinliğini geliştirmede önemli
bir ivme yakaladı. Sonraki yıllarda Yeni
Doblo’nun Opel ve Vauxhall markaları
için de geliştirilmesi, Tofaş’ın beş farklı markaya üretim yaparak ihracatının
artmasında önemli rol oynadı. Bu başarı, Türk otomotiv sanayinde bir ilk
olma özelliğini taşıyor. Doblo modelinin yeni versiyonu Kuzey Amerika
pazarları için de geliştirildi. Türkiye
ve farklı dünya pazarlarını hedef alan
yeni bir binek araç ve bu araca ait yeni
bir platform geliştirme çalışması Tofaş
Ar-Ge tarafından yürütülüyor.
Toplam laboratuvar ve ofis alanı 17
bin 700 metrekare olan Tofaş Ar-Ge
merkezi, 600’e yakın çalışanı, bünyesindeki laboratuvarların yüksek teknolojisi ve çeşitliliğiyle Fiat’ın Avrupa
pazarlarına hizmet veren İtalya dışındaki tek Ar-Ge merkezi konumunda
bulunuyor. 2013 yılına kadar araç kon-

septi, stil, gövde, iç tasarım, süspansiyon, motor, emisyon, titreşim ve akustik alanlarında tasarım ve testler
yapmak üzere 40 milyon euro’nun üzerinde yatırım tamamlandı.
Üniversitelerle ortak 104 proje
Tofaş için Türkiye’nin bir ürün geliştirme merkezi olabilmesinin ön koşullarından birisi, Ar-Ge değer zincirinin
tüm unsurlarının birlikte gelişmesidir.
Bu nedenle Tofaş ortak tasarımcı geliştirme, yerel mühendislik firmalarının
örgütlenmesi ve üniversite ile işbirlik-

TOFAŞ AR-GE MERKEZI, 600’E YAKIN ÇALIŞANI, BÜNYESINDEKI LABORATUVARLARIN
YÜKSEK TEKNOLOJISI VE ÇEŞITLILIĞIYLE FIAT’IN AVRUPA PAZARLARINA HIZMET VEREN
İTALYA DIŞINDAKI TEK AR-GE MERKEZI KONUMUNDA BULUNUYOR.
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lerine özel bir önem veriyor. Üniversite-sanayi işbirliği projeleri teknoloji
geliştirme çalışmalarına paralel olarak
önem kazanıyor. Tofaş Ar-Ge’nin 2013
yılı sonuna kadar başarı ile yürüttüğü
toplam 104 üniversite-sanayi işbirliği
projesi bulunuyor ve bu projeler birçok
farklı üniversite ile ortak gerçekleştiriliyor. İçinde yer aldığı AB Araştırma
Projeleri (FP7 ve EUREKA) sayısını
2013 yılında 12’ye yükselten Tofaş ArGe, bu projeler kapsamında 80’i aşkın
uluslararası proje ortağıyla çalışma fırsatı buldu. Tofaş, Robopartner (Geleceğin Montaj Fabrikalarında Akıllı, Esnek
ve Güvenli Operasyonlar için İnsan-Robot İşbirliği Teknolojileri) projesiyle üretim teknolojileri alanında proje
liderliğini üstlenen ilk ve tek Türk firması unvanına sahip bulunuyor. n

EDITORIAL

ERNUR MUTLU
Ford Otosan Ürün Geliştirmeden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

“OTOMOTIVIN
AR-GE LİDERİYİZ”
“Şirketimiz, sadece ürün değil aynı zamanda
mühendislik ihracatı ile de ülke ekonomisine katkı
sağlıyor. Otomotiv sektörünün en büyük Ar-Ge
yapılanmasına sahibiz.”

F

ord Otosan olarak, 1961 yılından
beri süregelen bir Ar-Ge geçmişine
sahibiz. Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürülebilirliğimizin vazgeçilmez bir parçası
olarak görüyoruz. Dolayısı ile ilk günden
bu yana Ar-Ge alanındaki yatırımlarımızı
kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Ford Otosan, komple bir
aracı, motoru da dahil olmak üzere, beyaz kağıttan ticari bir ürün oluşana kadar
tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için
gerekli tüm yetenek ve altyapıya sahip tek
Türk şirketidir. Bu yüksek mühendislik seviyesi, Ford Otosan’ı Türkiye’nin en büyük
ikinci sanayi şirketi konumuna taşırken,
aynı zamanda sektörün Ar-Ge ve patent
lideri unvanını da kazandırmış durumda.
Ford Otosan olarak, kendi ürettiğimiz ürünlerin yanı sıra Ford’un global ürünlerinin
geliştirilmesinde de önemli rol oynuyoruz. Ford’un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel
mühendislik merkezi olan şirketimiz, aynı
zamanda Ford’un hafif ticari araç ve dizel
motor tasarım ve mühendisliği için destek
merkezi konumunda bulunuyor. Ford Otosan olarak, sadece ürün değil aynı zamanda mühendislik ihracatı ile de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Tükiye otomotiv
sektörünün ihracat şampiyonu olarak, son

beş yılda Türkiye’den dünyaya 300 milyon
doları aşan mühendislik ihracatı yaptık.
Geliştirdiğimiz Ford Cargo kamyon ve
çekicilerimiz gurur kaynaklarımızdan biri.
Dünyanın en büyük kamyon pazarı olan
Çin’de, Ecotorq motorlarının üretimi için
JMC firması ile motor dahil olmak üzere
komple kamyon üretimi için teknolojisi lisans anlaşması imzaladık. Yüzde 100 yerli
mühendislik gücü ile geliştirilen çekici,
kamyon ve Ecotorq motorlarımız Çin pazarı için Çin’de üretilecek ve satılacak.
Ar-Ge yatırımlarımızı sürdüreceğiz
Ford Otosan olarak, 1500’e yakın Ar-Ge
çalışanımız ile sektörümüzün en büyük ArGe organizasyonuna sahibiz. Gerek ku-

rum olarak yaptığımız Ar-Ge yatırımlarımız gerek yan sanayimize verdiğimiz
Ar-Ge desteği ile de sektörümüze öncülük
yapıyor ve Ar-Ge’nin gelişimine destek veriyoruz.
Yeni Ecotorq motor ailesi, yeni nesil global kamyon projelerinin yanı sıra Ford’un
global projelerinde de yer almaya devam
edeceğiz. Ford Otosan sektörünün en büyük Ar- Ge yapılanmasına sahip. Her sene
bir önceki senenin üzerine çıkmayı hedefleyen bir yapımız var. Bunu da yeni yatırımlarımız ve mühendislik geliştirme çalışmalarımız ile sürekli olarak devam ettiriyoruz.
İstanbul ve Kocaeli’de yaptığımız yatırımları, Eskişehir’de yapılan ve yapılmakta olan
yatırımlarımızla sürdürmeyi planlıyoruz. n

FORD OTOSAN, 2010-2014 YILLARI
ARASINDA 376 ADET PATENT
BAŞVURUSU GERÇEKLEŞTIRDI. 2014
YILINDA 110 ULUSAL VE 16
ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSUNDA
BULUNARAK TÜRKIYE OTOMOTIV
SEKTÖRÜNÜN PATENT ŞAMPIYONU
OLURKEN; GENEL SIRALAMADA TÜRKIYE
IKINCISI OLARAK YER ALDI.
2015 ARALIK TURKISHTIME 25

EDITORIAL

CEM KURAL
Arçelik A.Ş. Ar-Ge Direktörü

“YENI AR-GE
MERKEZLERI AÇACAĞIZ”
“Bugün Türkiye’de sekiz, Tayvan ve İngiltere’de
iki olmak üzere toplam 10 Ar-Ge merkezimiz var.
Açmayı planladığımız yeni Ar-Ge merkezleri ile
global Ar-Ge ağımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

A

rçelik A.Ş.’nin ana iş hedeflerinden
biri, müşteriye değer katan, öncü,
yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün
ve çözümleri sunmaktır. Bu hedefimizi gerçekleştirirken en önemli dayanaklarımızdan biri kendi ürün ve teknolojimize hakim
olmamız. Bugün Türkiye’de sekiz, Tayvan
ve İngiltere’de iki olmak üzere
toplam 10 Ar-Ge merkezi, binin üzerinde Ar-Ge çalışanı, 2
binden fazla patent başvurusu
ile sektörümüzde Ar-Ge lideri konumundayız. Ayrıca Almanya ve ABD’de açmayı
planladığımız yeni Ar-Ge merkezleri ile
global Ar-Ge ağımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. 24 yıllık Ar-Ge çalışmalarımızın
neticesinde çevre dostu, yenilikçi ve müşterilerimizin yaşam standardını artıran ürünler geliştiriyoruz. Tüketicilerimizin yaşam
alışkanlıklarını gözlemleyip, beklentilerini
karşılayacak ve hatta beklentilerinin ötesinde ürün ve hizmetler sunmak için yenilikçi
fikirler geliştiriyoruz.
Mobil teknolojiler ve internetteki gelişimle
dünya artık nesnelerin interneti (internet of

things) etrafında şekilleniyor. Yarının dijital
dünyasına tam anlamıyla hazır hale gelmek
için iş modelleri geliştiriyor, tüketicilerimize
akıllı ev teknolojilerini sunuyoruz. Daha kaliteli daha hızlı hizmet verebilmek için uzaktan
erişim, bulut bilişim ve veri madenciliği teknolojileri üzerinde önemli çalışmalar yapıyoruz. Dijital gelecek için yatırımlarımıza
devam
ederken
demografik, teknolojik ve çevresel gelişmeleri yakından izliyoruz. Farklı kullanıcıların beklentilerine ve
gelişmekte olan standartlara uygun, çevre
dostu, daha az enerji-su tüketimi ile çalışan,
çevreye dost malzemeleri içeren, kullanımı
kolay ve konfor sağlayan özelliklere sahip
ürün ve teknolojileri geliştirmek Ar-Ge çalışmalarımızın gündemini oluşturacak.
İnovatif çözümler sunuyoruz
Arçelik, kurulduğu günden bu yana, geliştirdiği ürün ve hizmetleri ile her zaman
yeniliğin öncüsü oldu. Yetkin çalışanları
ve yeniliğe açık yönetimi ile çevresel değişimleri zamanında fırsata dönüştürdü.

MOBIL TEKNOLOJILER VE INTERNETTEKI GELIŞIMLE DÜNYA ARTIK NESNELERIN
INTERNETI (INTERNET OF THINGS) ETRAFINDA ŞEKILLENIYOR. YARININ DIJITAL
DÜNYASINA TAM ANLAMIYLA HAZIR HALE GELMEK IÇIN IŞ MODELLERI GELIŞTIRIYOR,
TÜKETICILERIMIZE AKILLI EV TEKNOLOJILERINI SUNUYORUZ.
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Yenilik, dünden bugüne, sürdürülebilir
büyüme amacımızın temel stratejisi konumunda. Şirketimizin tüm süreçlerinde
inovatif yaklaşımları hayata geçiriyoruz.
Teknoloji geliştirme çalışmalarımızda
üniversiteler ve kamu kuruluşları ile işbirlikleri yaparak, inovasyon süreçlerimizde
çok yönlü hareket edebiliyoruz. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında inovasyon ile
ilgili pek çok önemli organizasyonun parçası oluyoruz. Açık inovasyonu önemsiyor, buna bağlı olarak müşterilerimizle,
tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımız ile
birlikte yeniliği gerçekleştiriyoruz. n
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MÜJDAT ALTAY

AR-GE MERKEZIMIZDE, YILDA YAKLAŞIK
30 MILYON DOLAR HARCAMA YAPIYOR,
ORTALAMA 150 PROJE GELIŞTIRIYORUZ.
SON 10 YILDA 400 MILYON DOLARIN
ÜZERINDE YAZILIM IHRAÇ ETTIK. SON ÜÇ
YIL IÇINDE AR-GE KATKISIYLA YAPILAN
YILLIK SATIŞLARIN SATIŞ GELIRLERIMIZ
IÇINDEKI PAYI ISE YÜZDE 36 OLDU.

NETAŞ CEO’su

“TÜRKIYE’NIN TEKNOLOJI
ALANINDAKI BÖLGESEL
HEDEFLERINE KATKI
SAĞLIYORUZ”
“Netaş’ta Ar-Ge’yi her zaman işimizin temel taşı
olarak gördük. Türkiye’nin ilk özel Ar-Ge’sini kurduk
ve 1973’te başlayan Ar-Ge yolculuğu süresince,
ülkemizde telekom altyapısının kurulmasına ve
dönüşümüne öncülük ettik.”

B

ugün, Türk mühendislerinin birikimi ve becerisiyle, dünya çapında rekabet gücüne sahip ve öncü
çözümler geliştirdiğimiz Ar-Ge merkezimizle, Türkiye’nin teknoloji alanındaki
bölgesel hedeflerine katkı sağlıyoruz. Yeni
nesil Ar-Ge merkezimizde, yılda yaklaşık
30 milyon dolar harcama yapıyor ve ortalama 150 proje geliştiriyoruz. Son 10 yılda

400 milyon doların üzerinde yazılım ihraç
ettik. Son üç yıl içinde Ar-Ge katkısıyla
yapılan yıllık satışların satış gelirlerimiz
içindeki payı ise yüzde 36 oldu. Dünya ile
eş zamanlı olarak 4/5G LTE teknolojisini
geliştiriyor ve siber güvenlik alanında yerli
ürünleri tasarlıyoruz.
“Dünya standartlarında
çalışan, Türkiye’nin ve

bölgenin 1 numaralı sistem entegratörü
olmak” vizyonuyla çalışmalarımıza devam
ediyor, bilişim teknolojileri alanındaki faaliyetlerimizi, Ar-Ge birimimizin katkılarıyla sürdürüyoruz. Her yıl 40’ın üzerinde
Ar-Ge etkinliğinde yer alıyoruz. Tüm paydaşlarımız için açık inovasyonun faydasına inanıyoruz. Bu amaçla atılan adımların
başında, ülkemiz ve bölgedeki telekomünikasyon operatörleriyle servis sağlayıcılar için özgün yazılım çözümleri tasarlayıp, üreten Kron’un Netaş bünyesine
katılması geliyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu da bu kapsamda oldukça önemli.
Patent sayısı iki katına çıkacak
Bugün sadece Türkiye’de değil, başta
Bangladeş, Kazakistan ve Cezayir olmak
üzere yurtdışında da birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Ürettiğimiz teknolojiyle 2
milyar doların üzerinde döviz tasarrufu
sağladık. Türkiye’nin “Teknolojide Dünyada Çözüm Üreten Ülke” olma hedefi
doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi
yine üzerimize düşeni yapmaya devam
edeceğiz. Netaş Ar-Ge merkezinde 750’yi
aşkın mühendis görev yapıyor.Netaş olarak, patentlerin ülkelerin gelişmişlik düzeyini ortaya koyan bir gösterge olduğunu
düşünüyor, patent bilinciyle ülkemize
sağlanacak faydaları göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaların birer meyvesi olarak 2013 ve
2014 yıllarında Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan “En Çok Patent Başvurusu Yapan Firmalar” listesinde yıllık
34 patent başvurusuyla bilişim sektöründe ilk üç arasında yer aldık.” n
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NORBERT KLEIN
BSH Türkiye CEO’su

“200 MILYON EURO
EK YATIRIM YAPACAĞIZ”
“Çerkezköy’deki üretim tesislerinin inovasyon ve
Ar-Ge üssü olarak gelişimi için 200 milyon euro
daha yatırım yapacağız. Hedefimiz, 2018 yılında
Türkiye’deki üretim rakamımızı yüzde 50 artırmak.”

B

ugün BSH olarak, yıllık global
ciromuzun yüzde 3,1’ini Ar-Ge
yatırımlarına ayırıyor ve bunun
sonucunda günde en az üç patentli
yenilik geliştiriyoruz. Türkiye’de Çerkezköy’deki üretim tesislerinin inovasyon ve Ar-Ge üssü olarak gelişimi için
geçtiğimiz yıl itibarıyla 200 milyon euro
daha yatırım yapma kararı aldık. Hedefimiz, 2018 yılında Türkiye’de üretim
rakamımızı yüzde 50 artırarak, en az 6
milyon büyük ev aleti üretecek şekilde
bölgesel merkez rolümüzü daha etkin
bir şekilde kullanarak büyümek olacak.
Tüm Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımız sonucunda son beş yılda yüzde
44 üretim artışı gerçekleştirerek yaklaşık 4,7 milyon üretim adedine ulaştık.
Ürünlerimizin yüzde 60’ını dünyaya
ihraç ediyoruz. Diğer yandan Türki-

ye’de Ar-Ge merkezi sertifikası alan ilk
firmalardan biri konumundayız. BSH
Türkiye olarak, Çerkezköy yerleşkesinde gerçekleştirmekte olduğumuz Ar-Ge
faaliyetlerini ve sorumlulukları giderek
artırıyoruz. Çerkezköy’deki
Ar-Ge merkezi, BSH Grubu’nun dünya çapındaki
Ar-Ge faaliyetlerinde yıldan
yıla daha fazla önem kazanıyor. Ekibimiz, BSH Türkiye’nin inovasyon ve Ar-Ge üssü olması amacıyla
inovatif ürünler geliştiriyor, sektörün
geleceğini şekillendiriyor. Türkiye’ye
katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirliğin tüm çalışmalarımızın odak noktasında yer alıyor.
Enerji ve su miktarını azalttık
Beyaz eşya sektörü Türkiye’nin gelişen teknolojisi, her geçen gün artan
üretimi, ihracat kapasitesi ve büyüyen
yan sanayi, servis, bayi ağları ile istihdama da önemli bir katkı sunuyor. ArGe ve inovasyona yönelik bu çalışmalar sadece beyaz eşya sektörüne değil,
Türkiye ekonomisine de önemli katkı-

larda bulunuyor. Biz de bu gelişmelerden
esinlenerek, son sekiz yılda Ar-Ge mühendis sayımızı yüzde 300 oranında artırdık. Bugün, sadece Çerkezköy’de
200’e yakın mühendisimiz Ar-Ge ve inovasyon alanında çalışmalar
yürütüyor. BSH olarak, tüm
ev aletleri kategorilerinde
enerji verimliliğine sağlayan ürünler geliştirmeyi
sürdürüyoruz. Böylece, kullanılan enerji
ve su miktarında tasarruf sağlarken,
günlük yaşamı daha pratik hale getirmeyi hedefliyoruz. Bugün buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi önemli ürün gruplarında A+++ enerji verimliliği sağlandı.
Ayrıca geçtiğimiz yıl Türkiye’de hayata
geçirdiğimiz bir projemiz, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları bakımından tüm dünyaya örnek oldu. Çamaşır makinesi fabrikamızın geliştirdiği ‘Boyahane Nano
Teknoloji Projesi’, enerji tüketimi, su tüketimi, sıvı / katı atık yönetimi ve çalışan sağlığı açısından önemli kazanımlar
sağladı. Bu yönüyle dünyadaki diğer
BSH çamaşır fabrikası boyahane tesislerini de harekete geçirdi. n

SON SEKIZ YILDA AR-GE MÜHENDIS SAYIMIZI YÜZDE 300 ORANINDA ARTIRDIK. BUGÜN,
SADECE ÇERKEZKÖY’DEKI FABRIKAMIZDA 200’E YAKIN MÜHENDISIMIZ ÇALIŞIYOR. BU
EKIP, AR-GE VE INOVASYON ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYOR.
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DÜNYA LIGINDE
TÜRKIYE’YI TEMSIL EDIYOR
Odağında tamamen Ar-Ge olan Hexagon Studio, uzun
soluklu çalışma disiplini ile rakiplerinin önüne geçiyor.
Ar-Ge birimindeki 231 kişilik ekiple, ikisi tescilli olmak
üzere 17 patent başvurusu bulunuyor. Karsan alanında
ilkleri gerçekleştirerek dünya piyasaları ile rekabet ediyor.

2

006
yılında
Tübitak
MAM’da tek kişiyle kurulan ve bugün 250 kişiye
ulaşan Hexagon Studio, savunma sanayi,
otomotiv ve denizcilik sektörlerinde endüstriyel tasarımdan prototipe kadar anahtar çözümler sunuyor. Ar-Ge, şirketin ana faaliyet
alanı. Buradaki çalışmaları Hexagon Studio
Genel Müdürü Tolga Kaan Doğancıoğlu anlatıyor: “Ar-Ge projelerimiz ile şirketimizin
ismini ulusal ve uluslararası platformlarda
duyuruyoruz. Concept V1, Karsan JEST
ve Karsan ATAK/STAR bunlardan sadece
birkaçı. Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörlerin tamamında Ar-Ge faaliyetlerinin
yurtiçinde yapılması, yerli ürünler geliştirilmesi ve yurtdışına teknoloji ihraç eden
bir ülke haline gelmek büyük önem taşıyor.
Stratejik planlarımızda ve 2023 hedeflerimizde bu sektörlerdeki yerlilik oranının artırılması önemli bir yer tutuyor. Bu alanlarda
yerli ürünlerin geliştirilmesi ülkemizin ulus-

lararası platformdaki rekabetçiliğine katkı sağlıyor. Hexagon
Studio’nun Ar-Ge biriminde
231 kişi çalışıyor. Şirketimizin odağında tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetleri
bulunuyor.”
17 patent başvurusu yapıldı
Firma yazılım ve donanım altyapısı ile
endüstriyel tasarım, üç boyutlu mekanik tasarım, yapısal dayanım, dinamik ve kinematik benzetimler, optimizasyon, taşıt iç ve dış
hava akış benzetimleri, titreşim ve akustik
analizleri, taşıt dinamiği benzetimleri ile taşıt çarpışma benzetimleri,
iç ve dış gürültü ölçüm ve benzetimlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, model
ve prototip imalat kabiliyeti sayesinde kendi
olanaklarıyla ölçekli model ve fiziksel prototip üretimi yapma imkanına da sahip. Firmanın ikisi tescilli olmak üzere 17 patent/
faydalı model başvurusu bulunuyor.

TOLGA KAAN DOĞANCIOĞLU
Hexagon Studio Genel Müdürü

bet etmemizi sağlıyor. Bu ürünler
rakiplerinin aksine, mevcut araç veya
platformlardan türetilerek değil, beyaz kağıttan yola çıkılarak, uygun teknoloji, inovasyonlar ve uzun soluklu ArGe çalışmalarımız neticesinde
hayata geçti. Karsan gibi Türk
firmalarının, devlet desteğiyle de büyüyerek Ar-Ge konularında kendilerini uluslararası arenada ispatlaması olumlu bir imaj
yaratıyor. Yabancı ortaklı şirketler Türkiye’nin bu alanda yatırım yapılacak bir ülke olduğunu düşünüyor.” n

HEXAGON STUDIO’DA YENILIK, BULUŞ BASAMAĞI VE SANAYIYE UYGULANABILIRLIK
KRITERLERINI SAĞLAYAN BULUŞLAR IÇIN PATENT VEYA FAYDALI MODEL BAŞVURUSU
YAPILIYOR. FIRMANIN IKISI TESCILLI, 17 PATENT/FAYDALI MODEL BAŞVURUSU BULUNUYOR.

Karsan CEO’su MURAT SELEK

Markasını uluslararası boyuta taşıyor
Karsan, ulaşımda tatmin edilemeyen ihtiyaç ve taleplere cevap verecek ürünleri
tasarlayıp, üretip, pazarlayarak kendi markasını uluslararası boyuta taşımak için
projeler yapıyor. Buradaki gelişmeleri de
Karsan CEO’su Murat Selek anlatıyor:
“Son iki yıldır devreye başarıyla giren,
Karsan markalı JEST ve ATAK araçları,
küçük boyutlarına rağmen otobüs özelliklerini kullanıcılarına ödün vermeden sunabildikleri için dünya piyasalarında reka-
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TURGAY MALERİ
Gate Elektronik Genel Müdürü

“SAĞLIK SEKTÖRÜ ILE
ILGILENECEĞIZ”
“İlgi alanımızda nanoteknolojik ürünlerin ArGe’si bulunuyor. Yeni dönemde savunma sektörü
dışındaki Ar-Ge faaliyetlerine de pay ayırmayı
düşünüyoruz. Özellikle sağlık sektörü ilgi
alanımıza giriyor.”

1

989’da kurulan Gate Elektronik,
araştırma-geliştirme, sistem mühendisliği, elektronik ekipmanların
imalatı, endüstriyel ve ticari sistemlerin
depo seviyesi bakımı ve onarımı alanlarında hizmet veriyor. Amacımız, askeri
ve endüstriyel sistemlere yönelik yüksek teknoloji kazandırmak, kazandırılan
teknolojiyi ülke ihtiyaçlarına adapte ederek dışa bağımlılığı azaltmak, ülkemizde
sistem entegrasyonu, sistem bakım mühendisliği konularında bakım - yazılım
standartlarının oluşturulması ve yerleştirilmesinde öncülük etmek, faaliyet alanı
içindeki en son teknolojiyi özümseyerek
bu husustaki gerekli teknoloji transferini
gerçekleştirmek, sektörde bugüne kadar
uygulama imkanı yaratılamayan projelerin yurtiçinde yapılmasını sağlamaktır.
Gate Elektronik, Türkiye’de devlet (KOSGEB – Sanayi Bakanlığı) ve üniversite
ortak girişimleri tarafından desteklenerek hizmet vermeye başlayan ilk özel ve
milli kuruluştur. Bu bakımdan başarının
temelinde firmamızın Ar-Ge faaliyetleri
bulunuyor. Firmamız Türkiye’nin ilk Ar-

Ge merkezlerinden birisine sahip
bulunuyor. Firma bünyesinde çok
sayıda Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyor. Oldukça yoğun bir Ar-Ge
programımız var. Ancak bu bulunduğumuz noktada kalacağımızı göstermez. Eğer sektörde var olmak
istiyorsanız bu faaliyetleri artırmanız
gerekiyor. Yeni dönemde yine savunma
sektörü ağırlıklı olacak şekilde Ar-Ge faaliyetlerini devam ettireceğiz.
Nanoteknolojik ürünler
gündemimizde
Önümüzdeki dönemde dünya üzerinde yeni gündeme gelen konular var. Bu
konulara ağırlık vermeyi düşünüyoruz.
Simülatör konusu eski dönemlerde çok
popülerdi, halen popülerliğini koruyor.

PATENTE KONU OLAN BULUŞLARIMIZ IÇIN TÜRK PATENT ENSTITÜSÜ’NE TESCIL BAŞVURUSU
YAPILARAK KORUMA SAĞLANIYOR. HALIHAZIRDA 12 ADET PATENT ILE FAYDALI MODEL
BAŞVURUMUZ VE IKI ADET DE ENDÜSTRIYEL TASARIM TESCILIMIZ BULUNUYOR.
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Fakat bizim ilgi alanımızda nanoteknolojik ürünlerin Ar-Ge’si bulunuyor. Ayrıca savunma sektörü
dışındaki Ar-Ge faaliyetlerine de
pay ayırmayı düşünüyoruz.
Özellikle sağlık sektörü ilgi alanımıza giriyor. Gate Elektronik bünyesinde
toplam 225 personel bulunuyor. 60 personel Ar-Ge departmanında çalışıyor.
Ar-Ge personeli çoğunlukla, elektrik-elektronik, bilgisayar, yazılım ve makine
mühendislerinden oluşuyor. Ar-Ge faaliyetleri aslında bir ürün oluşturmak için
yapılıyor. Yapılan Ar-Ge faaliyeti sonucunda protip üretmek dışında prototip
ürüne dönüştürülüyor. Bu konuda oldukça yoğun çalışılıyor. Bulunduğumuz sektör gereği satılabilir, patentlenmiş, kalite
süreçlerinden geçmiş ve sertifikalanmış
ürünler elde etmek zorundasınız. Bu
kapsamda ortaya çıkardığımız birçok
ürün bulunuyor. Şirketimiz bünyesinde
Ar-Ge direktörlüğümüze bağlı patent bölümümüz de mevcut. Bu departmanımızda tekniğin bilinen durumuna dair buluşlar tespit ediliyor ve aynı zamanda
patente konu olan buluşlarımız için Türk
Patent Enstitüsü’ne tescil başvurusu yapılarak koruma sağlanıyor. Halihazırda
12 adet patent ile faydalı model başvurumuz ve iki adet de endüstriyel tasarım
tescilimiz bulunuyor. n

EDITORIAL

İBRAHİM ESERCE
Temsa Ar-Ge Direktörü

“DÜNYAYA OTOBÜS
SATIYORUZ”
“Temsa, Adana’da ürettiği otobüsleri iç pazarın
yanı sıra dünyanın 64 ülkesine satıyor. Temsa yılın
ilk 10 ayında otobüs pazarının liderlik konumuna
yakalamış durumda. Bu yıl sekiz yeni üründen
beşini pazara sunduk. Temsa 2016 sonunda otobüs
pazarını toplam 25 yeni ürünle buluşturmuş olacak.”

T

emsa, her zaman sahada müşterisini dinleyen ve müşteri ihtiyaçlarına
uygun ürünleri sahaya yansıtmaya
özen gösteren bir şirket oldu. Müşterilerin
beklentilerine uygun yeni ürünleri pazara
sunmada Ar-Ge gücünün büyük bir önemi
var. İşte biz de bu anlayışla yıllık bütçemizin
yüzde 4.5’lik bölümünü Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. Ar-Ge gücümüzle de son yıllarda pazara yeni ürün sunma noktasında
en hızlı adımlar atan markalar arasında yer
alıyoruz. Bu yıl sekiz yeni ürün hedefiyle
yola çıktık. Bu hedef doğrultusunda sırasıyla Safir VIP, Tourmalin, Safir Plus, MD9 ve

ha fazla bir model değişimi, araçlara yeni özelliklerin eklenmesi
gündeme gelebiliyor. Bu hıza ayak
uydurmanız ise sizin Ar-Ge yapınızın gücü, esnekliği ve talepleri hayata geçirme sürecindeki bilgi düzeyi ile
mümkün. Artık aracınızın ne kadar yakıt
tükettiği büyük önem taşıyor. Sizin bu noktada ticari aracın işletme sürecine yaptığınız katkının büyüklüğü ürünümüzün öne
çıkmasını sağlıyor. Aracınızın dayanıklılığı,
konfor düzeyi, güvenlik donanımı ne kadar
yüksek ve ileri bir yapıdaysa bütün bunlar
sizi pazarda yukarıya taşıyor.

GELIŞEN TEKNOLOJI MÜŞTERILERIN YENI IHTIYAÇLARINI GÜNDEME GETIRIYOR.
ESKIDEN MODEL DEĞIŞIMLERI ÇOK DAHA UZUN BIR SÜRECE YAYILIRKEN ŞIMDI TICARI
ARAÇ SEKTÖRÜNDE ÇOK DAHA SIK MODEL DEĞIŞIMI YAPILIYOR. BU NEDENLE DE
ARAÇLARA YENI ÖZELLIKLERIN EKLENMESI GÜNDEME GELEBILIYOR.
Maraton aracımız ile bu hedeften ilk beşini gerçekleştirmiş olduk. 64 ülkeye otobüs
gönderiyoruz. Bu ülkeler arasında Amerika
da var. Dünyanın en zorlu pazarında yüzde
10 pay alacak ve 800’ü aşkın bir otobüsü o
yollarda dolaştıracak bir yapıya ulaştık.
Gelişen teknoloji müşterilerin yeni ihtiyaçlarını gündeme getiriyor. Eskiden model
değişimleri çok daha uzun bir sürece dayanırken şimdi ticari araç sektöründe çok da-

melinde oluşturuldu. Smart Mobility, güvenlik, sürdürülebilirlik, verimlilik
ve
dijitalleşme
bileşenlerinden oluşuyor. Ar-Ge
stratejileri bu temel bileşenleri
gerçekleştirecek ürünlerin geliştirilmesini
hedefliyor. Bu doğrultuda 9 ve 12 metrelik
iki elektrikli aracımız var. Bunlarda 12 metrelik olan aracımızı Aselsan ile birlikte yüzde 100 yerli hedefi ile geliştiriyoruz. Ayrıca
akıllı şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin geliştirildiği Avenue IBUS aracımızı da önümüzdeki ay pazar ile buluşturacağız. Temsa Ar-Ge biriminde 180 kişi
çalışıyor. Bu çalışanların başlıca uzmanlık
alanları ürün tasarımı, yazılım geliştirme,
analiz ve simülasyon, prtootipleme, test
ve doğrulama, proje yönetimi ve endüstriyel tasarım gibi alanlardır.
Şirketimiz adına tescilli 33 adet patent
ve 39 adet faydalı modeli bulunuyor. n

Üstelik değişim sadece müşteri ihtiyaçları ile de sınırlı değil. Artık dünya çevresel
etkenlere büyük önem veriyor. Sizin aracınızdan çıkan gaz emisyon seviyesi ne kadar çevreci bir ürün olduğunuzu ortaya
çıkarıyor.
İki elektrikli aracımız var
Ar-Ge stratejileri, Temsa’nın gelecekte
kendini konumlandırdığı Smart Mobility te-
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ARİF ÖZER
Anadolu Isuzu Ar-Ge Direktörü

“TÜRKİYE’NİN
GURUR KAYNAĞIYIZ”
“Avrupa’nın en konforlu ve ergonomik otobüs ödülünü
Isuzu Citiport aldı. Otobüs üretiminde Avrupa’nın yeni
merkezi olan Türkiye’nin gurur kaynağı olduk.”

A

r-Ge merkezimiz yıllardır süregelen geliştirme çalışmaları sayesinde 2009 tarihinde Türkiye’nin ilk
tescillenen Ar-Ge merkezleri arasında yerini aldı. Bu tescil sonrasında merkezimizde çalışmalar hızlandı ve buna bağlı olarak
istihdam da arttı. Ar-Ge merkezimizin üniversitelerle gerçekleştirdiği projeler, aldığı
patentler, faydalı model ve tasarım tescil
başvuruları, geliştirdiği yeni model araçlar ve artan marka sayısı sayesinde hem
şirketimize hem de ülkemize ciddi katkılar sağlıyor. Otomotiv sektöründe teknoloji uygulamaları dünyada ve Türkiye’de
artıyor. 2015 yılı Ar-Ge merkezimize ve
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik bir yıl olarak
geçti. Yine bu yıl içinde yeni Ar-Ge merkezimizin inşaatı tamamlandı. Türkiye’nin
en büyükleri arasında yer alabilecek kapasitedeki test merkezimiz bu yerleşkede

ANADOLU ISUZU AR-GE MERKEZINDE
GELIŞTIRILEN CITIPORT, EKIM AYINDA
BELÇIKA’DA DÜZENLENEN ECW
YARIŞMASINDA, BÜYÜK JÜRI
TARAFINDAN AVRUPA’NIN “EN
KONFORLU VE ERGONOMIK OTOBÜSÜ”
ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.
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faaliyete başladı. Ulusal ve uluslararası
devlet destekli projelere yönelik yeni teşvik mekanizmaları kendi içimizde devreye
alındı. 2015 yılı içerisinde birçok ulusal
proje önerisi ile birlikte H2020 gibi uluslararası proje başvuruları da gerçekleştirildi.
Daha önceki yıllarda devam eden ve hatta
gelenekselleşen uzun dönem stajyerler ile
olan çalışmalar ve buna bağlı olarak tez
çalışmaları hız kazandı. Anadolu Isuzu
önümüzdeki dönemde de Avrupa komisyonunun çalışmaları doğrultusunda, yeni
regülasyonlara ayak uydurup, teknolojileri
takip ederek ürün yelpazesini genişletme
ve geliştirme faaliyetlerine devam edecek.
Yeni Ar-Ge merkezi yapıldı
Ar-Ge çalışmalarımızın şirket içindeki
payını ve yatırımını artırmak amacıyla son
bir yıldır çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle
organizasyon değişiklikleri,
yetkilendirmeler ve yeni ArGe merkezi yatırımı yapıldı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın da onayı ile yeni Ar-Ge merkezimize taşınma işlemleri tamamlandı.
İstihdamın ve çalışmaların artırılmasına
yönelik çalışmalar daha da hızlanarak devam edecek. Anadolu Isuzu 2014 yılında
Türkiye’den yapılan küçük otobüs ihracatının yüzde 76’sını gerçekleştirdi. 11 yıldır
Türkiye küçük otobüs ihracatında lider

konumda bulunuyoruz. Anadolu Isuzu ArGe merkezinde geliştirilen Citiport, Ekim
ayında Belçika’da düzenlenen Busworld
Kortrijk Europe 2015 Otobüs Fuarı kapsamında yapılan ECW (European Coach
Week) yarışmasında, büyük jüri tarafından
Avrupa’nın “En Konforlu ve Ergonomik
Otobüsü” ödülüne layık
görüldü. Bu ödül ile
Anadolu Isuzu’nun tasarladığı Citiport, global rakiplerini geride bırakarak pazardaki
kalitesini ve iddiasını kanıtladı. Ek olarak
H2020 projesi ile de uluslararası rekabet
edebilirliğini artırdı. Aynı proje kapsamında dünya çapında firmalar ile işbirliği yapma fırsatı yakalandı. Bu sayede elde edilecek bilgi birikimi ile Ar-Ge faaliyetlerindeki
niteliğimiz artıracağız. n

EDITORIAL

UFUK KIZILTAN
Samet Yönetim Kurulu Başkan Vekili

“SEKTÖRÜN AR-GE
ŞAMPIYONUYUZ”
“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
oluşturduğu endekste mobilya
sektöründe en yüksek puanı aldık ve
sektörün Ar-Ge şampiyonu olduk.”

S

amet olarak Ar-Ge ve inovasyonu,
yatırım alanımızın merkezinde
görüyoruz. Son yıllarda, özellikle
kullanıcı içgörüsüne dayanan alanlarda
“inovatif yaklaşımlar” benimsemiş durumdayız ve uluslararası platformda bu
ürünlerin lansmanını yapıyoruz. Ayrıca
bu kapsamda Turquality Marka Destek
programında her yıl gelişen konumumuzla, rakiplerimizden önemli farklılaşma alanları yaratıyoruz.
Yakın zamanda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın oluşturduğu endekste mobilya sektöründe en yüksek
puanı aldık ve sektörün Ar-Ge şampiyonu olduk. Teknoloji yol haritamız kapsamında dünyaca ünlü tasarımcıların
imzasını taşıyan ödüllü tasarımlarımız
ve Samet Ar-Ge merkezinin geliştirdiği

yenilikçi ürünlerle aldığımız marka tescili ve patent sayımız ile dünyada mobilya aksesuar sektörünün en büyük
oyuncuları arasında yer alıyoruz.
Strateji, satış ve sonrası hizmetler,
kurumsal yapı, finansal güç, patent sayısı, ihracat payı ve almış olduğumuz
ödüller gibi pek çok alanda başarılı bir
grafik sergileyerek sektörde öncü kimliğimizi koruyoruz. Bu kapsamda sürdürdüğümüz faaliyetler ile uluslararası bir
marka olarak kullanıcı inovatif ürünlerle tanıştırma misyonumuzu yerine getirirken mobilya sektörünün gelişimine
önemli katkılar sunan mobilya aksesuar
sektörünün gelişimine de ivme kazandırmayı hedefliyoruz.
Yurtdışı ağımızı güçlendiriyoruz
Halihazırda yıllık ciromuzun yüzde
10’unu Ar-Ge yatırımlarına ayırıyoruz.
Yeni pazarlara yatırımımız ve ürün
gruplarında katma değerli ürünlere
odaklanmamız sebebiyle artan büyüme
grafiğimizde, bu payı korumayı hedefliyoruz. Global pazarda sektörün en bü-

yük üç markasından biri olmak hedefiyle yurtdışı ağımızı güçlendirirken,
tasarım ve Ar-Ge konusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
Tasarım gücümüzü ünlü tasarımcılarla
da işbirliği yaparak geliştiriyoruz. Bu
noktada, dünyadaki hedef pazarlarımızda hedef kullanıcılarımızı, kaliteli,
katma değerli ürünleri, Samet yatırımları ile birlikte çok iyi bir hizmet seviyesi ve marka yatırımları ile buluşturmuş
oluyoruz. Ar-Ge Departmanımızda,
mühendis ve teknik ürün geliştirme sorumlularından oluşan 130 kişilik bir
ekip olarak görev yapıyor. Ekibimizdeki
ürün geliştirmeden sorumlu mühendis
arkadaşlarımız, doktora, yüksek lisans
ve lisans eğitimlerini tamamlamış kişiler olarak seçiliyor ve dünyadaki trendleri takip edebilmek amacıyla sürekli
eğitim almaya devam ediyorlar. n

GLOBAL PAZARDA SEKTÖRÜN EN BÜYÜK ÜÇ MARKASINDAN BIRI OLMAK HEDEFIYLE
YURTDIŞI AĞIMIZI GÜÇLENDIRIRKEN, TASARIM VE AR-GE KONUSUNDA
ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDIYORUZ.
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ÖMER HULKİ OCAK
Nobel İlaç Ar-Ge’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi

“İLAÇ MOLEKÜLÜNDE
PATENTE SAHIBIZ”
“Ar-Ge projelerimiz ile Türkiye’nin dünya piyasasında
rekabet edebilmesine yardımcı oluyoruz. Nobel ilaç,
Türkiye’de geliştirilen ilaç molekülüne ait ilk patente
sahip olan bir şirkettir.”

A

r-Ge, Nobel İlaç için
olmazsa olmaz değerinde bir faaliyettir.
Moğolistan’dan Belarus’a geniş
bir coğrafyada 20’den fazla ülkede kendi kadrolarımızla tanıtım faaliyeti yürütüyor, aynı
zamanda ihracat yapıyoruz.
Bunlarla birlikte yaklaşık 50
ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Bu başarıyı elbette kendi
Ar-Ge merkezimizdeki farklılık yaratan
çalışmalarımıza borçluyuz. Geleneksel
çalışmalarımızın yanında, önümüzdeki
dönemin önemli yeniliği Biyoteknoloji
alanındaki çalışmalarımız olacak. Tübitak öncülüğünde yürütülecek “Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi” hakkındaki 1007
KAMAG projesinde 28 dosya arasından

seçilen tek ve Türkiye’nin ilk
biyobenzer ilaç çalışmasına
sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Projenin bir diğer önemli
noktası, Sağlık Bakanlığı, Tübitak, Nobel ilaç ortak çalışması olmasıdır. Bu proje bizi
başka benzer çalışmalar için
de motive ediyor. Aldığımız
bu destek bize biyoteknolojik
ürün geliştirip üretmek konusunda Ar-Ge’mizi ilerletip, ileride orijinal biyoteknolojik ilaçlar geliştirmemize yardımcı olacak.
İhracatımız ithalatımızdan fazla
Şu anda Türkiye ortalamasının çok
üzerinde, ciromuzun yüzde 5’ine yakın
bir payı Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz.
Söz ettiğim yeni projeler nedeniyle bu

BIYOBENZER İLAÇLARIN YERLI
OLARAK GELIŞTIRILMESI
VE ÜRETILMESI” HAKKINDAKI 1007
KAMAG PROJESINDE 28 DOSYA ARASINDAN
SEÇILEN TEK VE TÜRKIYE’NIN ILK
BIYOBENZER ILAÇ ÇALIŞMASINA
SAHIP OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ.
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payı daha da artırmak durumundayız.
Nobel İlaç’ın Ar-Ge projeleri ile Türkiye’nin dünya piyasasında rekabet edebilmesine yardımcı oluyoruz. Bu konudaki katkımız bizim için ayrı bir gurur
kaynağıdır. Bu durum beş yıldır böyle
sürüyor. Ar-Ge merkezinde tam zamanlı 65 araştırmacı istihdam ediliyor.
Bunun yanında farklı üniversitelerle bilimsel işbirliği yapılarak üniversite-endüstri ilişkilerini geliştiriyoruz.
Şirketimiz fikri haklar konusuna çok
önem veriyor. Bu nedenle bağımsız bir
fikri haklar ve patent departmanı kurulmuş olup, bu bağlamdaki sorunlarımızı çözüyoruz. Bu konuda bir başarımızı da burada paylaşmak isteriz.
Nobel ilaç, Türkiye’de geliştirilen bir
ilaç molekülüne ait ilk patente sahip
olan bir şirkettir. n

EDITORIAL

İZZET ARTUNÇ
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü

“31 ÜNIVERSITE ILE
PROTOKOL IMZALADIK”
“Tübitak ve 31 üniversite ile Ar-Ge projeleri yapmak
için protokoller imzalandı. 20’den fazla San-Tez
projemiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından destekleniyor.”

K

urumumuz kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat
sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat
ve malzeme imalat kapasitelerini kârlılık
ve verimlilik esaslarını göz önüne alarak,
savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına
göre planlama yapan, ekonomik bir şekilde
üreten ve pazarlayan bir kurumdur. MKE
ayrıca ülkemiz savunma sanayinde, yerli
katkı payını artırmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünleri üretmekle de kendini görevli sayıyor.
Kurumumuz enerjik malzemeler kapsamında özellikle askeri ve sivil patlayıcıların

alanda da gerek yurtiçi gerek yurtdışı
Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Türkiye dünyadaki savunma pazarında yaptığı Ar-Ge çalışmaları,
teknoloji geliştirme faaliyetleri ve
yatırımları ile artık çok değerli bir konumda bulunuyor. Özellikle özgün tasarımlar ile ülke içinde Ar-Ge aşamasındaki işbirlikçi yaklaşımın ülkemizin bu konuma
gelmesinde çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle üniversite sanayi işbirliğinin ve/veya araştırma kurumlarının sanayi
ile işbirliğinin desteklenmesinin özgün tasarım hususunda edinilen başarıya son derece olumlu katkı yaptığını düşünüyoruz.

TÜRKIYE 2012-2016 DÖNEMIYLE BIRLIKTE TEKNOLOJIK ÜSTÜNLÜK ANLAYIŞINA GEÇTI
VE HEDEFLERINI, SÜRDÜRÜLEBILIR SANAYI, TEKNOLOJIK YETKINLIK, PROGRAM
YÖNETIMINE GEÇIŞ OLARAK BELIRLEDI.
üretimi konusunda önemli bir görev üstleniyor. Endüstri kuruluşu olmamız nedeni ile
Ar-Ge boyutunda sentezlenen tüm enerjik
malzemelerin pilot ve endüstriyel ölçekli
üretimlerinde kurumumuz ülke içinde çok
önemli bir konumda bulunuyor. Bu nedenle
bu alanda dünyada, özellikle NATO ülkelerinde, yapılmakta olan çalışmaları yakından
takip etmekte ve fiilen bu çalışmalara destek ve yön veriyoruz. Önemli bir diğer misyonumuzda silah/mühimmat üretimi. Bu

leşmesi imzalanmış iş geliştirme veya tamamlanma aşamasında olan
100’e yakın Ar-Ge projesi ile ilgili
faaliyetlere devam ediliyor. Ülkemiz 2012-2016 dönemiyle birlikte
teknolojik üstünlük anlayışına geçti
ve hedeflerini, sürdürülebilir sanayi, teknolojik yetkinlik, program yönetimine geçiş
olarak belirledi. Böylece 1990’larda hazır
alımla başlayan süreç, 1990-2000 aralığında ortak üretimle devam etti, 2000’lerle
birlikte özgün ürünlerin tasarımı ve ihracatına dönüştü. Sürdürülebilir sanayileşmede
Ar-Ge kapasitesinin artırılması, savunma
sanayinde uzmanlaşmanın desteklenmesi,
işbirlikçi çalışma yaklaşımının her kademedeki çalışana benimsetilmesi son derece
önemlidir. n

100 Ar-Ge projemiz var
Kurumsal olarak geçmişte yaptığımız ve
hala Tubitak, Aselsan ve Roketsan gibi diğer savuma sanayi kuruluşları ile yürütmekte olduğumuz işbirlikçi projelerimizin
başarısı bunun güzel bir kanıtıdır. MKE Kurumu olarak Tübitak ve 31 üniversite ile
Ar-Ge projeleri yapmak için protokoller
imzalandı. 20’den fazla San-Tez projemiz
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destekleniyor. Kurumumuz ile söz-
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KENAN AKÇAY
MAN Otobüs Teknik Ankara
Grup Müdürü

“ILKLERI BIZ
YAPIYORUZ”
“Ar-Ge faaliyetlerimiz,
şirketimizin ürün gamını
geliştiriyor. Bu sayede
ilk üç akslı otobüs ve ilk
doğalgazlı otobüsü seri
olarak ürettik.”

M

AN Türkiye geçmişten bugüne
kadar sürekli gelişme kaydettiği teknolojik altyapı, deneyim,
bilgi birikimini özellikle Ar-Ge yetkinliğini
artırarak geliştiriyor. Ar-Ge merkezinde
hayata geçirdiği projeleriyle 2010 yılında
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgelendirilen Ar- Ge Merkezi
ile tescillendi. Ar-Ge merkezi
olmasının ardından, sektördeki ihtiyaçlara uygun olarak
hazırlanan teşvik paketlerinden sağlanan avantajlar
sayesinde, MAN Türkiye hedefine ulaşmak ve planladığı yatırımları
gerçekleştirmek açısından daha elverişli
ortama sahip oldu. Çözümlerini ve tasarımlarını sürekli optimal hale getirerek
geliştirdiği ürünlerin kalitesini, verimliliğini ve ekonomikliğini artıran MAN Türkiye, malzeme, elektronik ve bilgi-iletişim
teknolojisi alanlarında da güçlü altyapısı
ile Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmeye
devam ediyor. Ar-Ge, MAN Türkiye’nin
personel sayısının artışa geçmesinde de
lokomotif rol üstleniyor. Ar-Ge merkezimizin kurulduğu yıldan bu yana toplam
personel sayımız 1378 kişiden 1642 kişiye, Ar-Ge personeli sayımız 102 kişiden
161 kişiye yükseldi. Geçmişi 1996’ya dayanan Ar-Ge faaliyetlerimiz, firmamızın
ürün gamının geliştirilmesine vesile oldu.
1999’da MAN Türkiye olarak ülkemizde
ilk üç akslı otobüsü ve 2006’da Türkiye’de
ilk doğalgazlı otobüsü seri olarak üretme-
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miz, Ar-Ge faaliyetlerimizin ürünlerimize
yansımasının en net göstergesi. 2014’te
ise tamamı Ar-ge merkezimizin sorumluluğunda TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen
ve MAN’ın Almanya dışında geliştirilmiş
ilk aracı olma özelliği taşıyan Lion’s Intercity aracımız, MAN’ın maliyeti azaltılmış
orta mesafe seyahat otobüsü pazarına
güçlü bir modelle hızlı bir biçimde girebilmesini sağladı.
NEOPLAN’ın çift katlı amiral
gemisi SKYLINER modelinin
Ankara’da yeniden üretilmesi
ve geliştirme faaliyetlerinin
MAN Türkiye’ye verilmiş olması da yine
Ar-Ge faaliyetlerimizin somut bir başarısı.
Ar-Ge faaliyetleri; Türk otomotivinin
tek “ucuz işçilik” avantajından , hem ana
sanayii hem de yan sanayiide “yetkin tasarım” özelliğiyle kendi ayakları üzerinde
durabilen ideal endüstiri konumuna yükseltecektir.
36 patent başvurusu yapıldı
MAN Türkiye A.Ş. Ar-Ge Merkezi’nin
vizyonu, MAN Grubu içerisinde “En yetkin otobüs geliştirme merkezi” olmak Bu
vizyon doğrultusunda temel stratejiler belirlenerek hayata geçirilmeye başlandı.
Öne çıkacak alanlar şunlardır: Hafif ve
dayanıklı araç, sessiz ve konforlu araç,

çevre dostu araç, güvenli sürüş. Bu hedeflere ulaşmamızda araştırmacı personelimizi stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz.
Ar-Ge
stratejilerimizde
otomotiv sektörünün genel trendlerinin
yanı sıra müşteri geri bildirimleri, özel
müşteri talepleri, Almanya Ar-Ge merkezimizden gelen istekler ve personelimizin
araştırma alanlarını göz önünde bulunduruyoruz. Çalışmalarımızı Ar-Ge personelimizin araştırma alanları ile eşleştiriyor ve
bu alanda üniversitelerimizin akademik
bilgisiyle harmanlayarak zenginleştiriyoruz. Çalışmalarımızda maliyet etkinliği
sağlamak için devlet desteklerinden yararlanıyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimizin meyveleri olan patentlerimizi ticarileştiriyoruz. Bu sayede yeni Ar-Ge projelerimiz
için de finansman kaynağı yaratıyoruz.
2010 yılından bu yana yaptığımız fikri tescil başvurularımız sürekli artarak 2015
yılında toplamda 36 fikri başvuruya ulaştık. TPE tarafından açıklanan 2014 yılında
en çok patent başvurusu yapan şirketler
sıralamasında 21’inci sıradayız. Bunların
33’ü patent, ikisi tasarım tescili, biri de telif hakkı başvurusu. Bu fikri haklar stratejisi ile geçtiğimiz beş yılda toplam yedi
patent belgesi aldık. Ayrıca iki tasarım
tescili ve bir telif hakkı tescil belgesini de
elimizde bulunduruyoruz. n

11 BAŞVURU ILE TPE TARAFINDAN 2014 YILINDA AÇIKLANAN EN ÇOK PATENT
BAŞVURUSU YAPAN ŞIRKETLER SIRALAMASINDA 27’NCI SIRADA YER ALIYORUZ.

EDITORIAL

ALİ PANDIR
Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

“2020 HEDEFINE
AR-GE ILE ULAŞACAĞIZ”
“2020 için belirlediğimiz ‘Dünya klasında şirket
olma’ vizyonu doğrultusunda oluşturduğumuz beş
yıllık inovasyon odaklı stratejik planımızda araştırma
ve geliştirme faaliyetlerine öncelik veriyoruz.”

Ç

elik kullanarak üretim
yapan sanayi kollarının
değişen ihtiyaçlarını karşılamak, gelişen teknolojiyi fayda
sağlayacak uygulamalara dönüştürebilmek
ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimini
sağlamak açısından bizim için Ar-Ge büyük
önem taşıyor. Erdemir Grubu olarak, ArGe çalışmalarına yatırım yaparak rekabette
avantaj sağlıyor ve inovasyon kültürünü geliştiriyoruz.
Grubumuz ülkemizi ve grubumuzu ileriye
taşıyacak, odağına inovasyonu yerleştiren
bir yaklaşımı temel alıyor. Bu doğrultuda
sektöründe fark yaratacak yaklaşımları ve
yatırımları hayata geçirerek, katma değerli
ürün gamını çeşitlendirmeyi ve çözüm
odaklı hizmetler sunarak verimliliğini en üst
noktalara taşımayı hedefliyoruz. Erdemir
Grubu olarak müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek, grubumuza rekabet avantajı sağlayacak ve yenilikçi ürünlerin üretilmesi konusunda çok daha dinamik
bir yapıya kavuşacak atılımları hayata geçiriyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda 2014
yılında Erdemir tesislerimizde ülkemiz çelik
sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi’ni hizmete aç-

tık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla “İleri Çelik
Araştırmaları Merkezi” olmayı
hedefliyoruz. 2020 için belirlediğimiz “Dünya klasında şirket olma” vizyonu
doğrultusunda oluşturduğumuz beş yıllık
inovasyon odaklı stratejik planımızda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik veriyoruz. Hedefimiz uygulama odaklı yeni
çelik ürünler geliştirmek. Bu ürünleri geliştirirken de müşteriden geriye doğru süreçlerde hareket etmek gerekiyor. Üniversite işbirlikleri ile müşterimizle ortak geliştirilecek
projeleri yürütmeyi hedefliyoruz. Bu sayede
müşterimizin üretimine katma değer sağlayacağımıza inanıyoruz.
Simülasyon merkezleri kuracağız
Erdemir Grubu Ar-Ge Merkezi, hammaddeler ve demir üretim, çelik üretim ve
döküm teknolojileri, sıcak ürün ve proses,
soğuk ürün ve proses olmak üzere dört ana
bölümde faaliyetlerini yürütüyor. Bünyesinde bulunan malzeme karakterizasyonu ve
malzeme şekillendirme laboratuvarları ile
müşterilerin ve sektörün ihtiyaç duyduğu
ürünleri sağlamayı yönelik çalışmalar yürü-

AR-GE IÇIN HER YIL DAHA FAZLA KAYNAK AYIRMAYI PLANLIYORUZ. 2016 YILINDA AR-GE
MERKEZIMIZI DAHA GENIŞ BIR ALANA TAŞIMAYI VE AYNI ALANDA BIR ÜNIVERSITE ILE
BIRLIKTE “MÜKEMMELIYET MERKEZI” KURMAYI AMAÇLIYORUZ.

ten şirketimiz alternatif ve daha ekonomik
hammadde, yardımcı hammaddeler kullanarak çelik üretiminde maliyet tasarrufu
sağlayan, çelik kalitesini artıran, proses ve
yeni ürün geliştirmeye yönelik projeler de
yürütüyor. Ancak endüstriyel ölçekte geliştirme çalışmaları çok zaman aldığı ve yüksek maliyetleri nedeniyle deneme yapma
sayısını kısıtlıyor. Bu nedenle biz de şirket
olarak ürün ve hammadde geliştirme projeleri için simülasyon merkezleri kurmayı hedefliyoruz. n

2015 ARALIK TURKISHTIME 37

editorIal

HAMİT YENİCİ
Çalık Denim Genel Müdürü

“AKILLI
ÜRETİM
YAPIYORUZ”
“Dünya genelinde akıllı
tekstiller, nano ürünler,
üç boyutlu kumaş
teknolojileri gibi inovatif
üretimler yükselişe
geçti. Bu nedenle
inovasyona yatırım
yapmadan rekabette fark
yaratılamayacağı açıktır.”

G

AP Güneydoğu Tekstil A.Ş. Ar-Ge
Merkezi teknolojik bilgi üretilmesinin yanı sıra, ürüne ve üretim
süreçlerine yönelik yenilik çalışmaları ile
yeni teknolojiler üretip ticarileştiriyor. Katma değeri yüksek, inovatif ürünlerle yeni
pazarlara ulaşma ve ihracat payımızı genişletme yolu ile de kuruluşumuza ve ülke
ekonomisine katkı sağlıyor. Fonksiyonel ve
inovatif ürünler, tekstil sektöründe günden
güne gelişiyor ve aşama kaydediyor. Buna
paralel olarak bu ürünlere olan talep ve
beklentiler de artıyor. Bu durum katma değeri yüksek, rekabet avantajı
sağlayabilecek geliştirmelerin
üç unsurun bir çatı altında
(teknolojik fiziki altyapı, nitelikli insan kaynağı ve finans
gücü) toplanması ve söz konusu çalışmaların ancak belirli bir disiplin altında yönetilmesi ile sağlanabileceğini ortaya koyuyor. Dünya genelinde akıllı tekstiller, nano
ürünler, üç boyutlu kumaş teknolojileri gibi
inovatif/sürdürülebilir üretimler yükselişe
geçti ve sektör içinde yüksek bir paya sahip

konuma geldiler. Bu gelişmeler sektörün
geleceğini şekillendiriyor. Standart ürünler
yerine yüksek teknolojiye sahip, fonksiyonel özellikte üretim yapabilme altyapı/yeteneğine sahip olan firmalar rekabette fark
yaratıyor.
Denim sektöründe Ar-Ge güçleniyor
Biz her dönemde Ar-Ge çalışmalarına
önem verdik, vermeye de devam ediyoruz.
Gerek proje fonlama kurum ve kuruluşları
destekleri, gerekse öz kaynaklarımız dahilinde birçok projeyi başarıyla tamamladık.
Göstergeler, orta-uzun vadede denim sektörünün ülke
ekonomisi adına önemli katkılar yapacağı ve bu durumun daha da güçlendirilmesi
için denim sektöründe Ar-Ge ve inovasyonun, bugüne göre daha da önemli olacağına işaret ediyor. Firmamız rekabetçiliğini
güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak için
Ar-Ge ve inovasyon stratejilerini günün koşullarına uygun bir şekilde belirliyor ve uyguluyor. Bu göstergeler doğrultusunda da

AR-GE MERKEZIMIZ IÇIN AYRILAN BÜTÇE YÜZDE 50’NIN ÜZERINDE ARTIRILDI.
AR-GE TABANLI BU ÜRÜNLERIN TICARILEŞMESI ILE ELDE EDILEN GELIRIN TOPLAM
CIRO IÇINDEKI PAYINDA GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞLAR OLDU.
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teknik/fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesi
ve denime entegrasyonu çalışmaları, sürdürülebilir üretimler için alternatif malzeme ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi/
karbon ayak izi seviyesinin düşürülmesi,
üretim faaliyetlerimizde katkı sağlayabilecek cihaz modifikasyon/tasarım çalışmaları ile bilimsel literatür oluşturabilecek araştırma çalışmalarımız Ar-Ge bütçemizle
birlikte artırılarak devam ettiriliyor.
Ar-Ge bütçesi yüzde 50 arttı
Ar-Ge merkezimizin kuruluşundan günümüze geçen süreçte yapılan çalışmalar
için ayrılan bütçe yüzde 50’nin üzerinde
artırıldı. Buna paralel olarak da Ar-Ge çalışmalarından elde edilen çıktıların nitelikleri
ve Ar-Ge tabanlı bu ürünlerin ticarileşmesi
ile elde edilen gelirin toplam ciro içindeki
payında artışlar oldu. Geçen süreçte Ar-Ge
merkezimizin sahip olduğu altyapı olanakları, nitelikli insan kaynağı ve teknolojik bilgi birikimi geliştirilerek devam ettiriliyor.
Daha çok üretime ve sonrasında satış-pazarlama faaliyetlerine odaklanmış olan bir
firma bünyesine Ar-Ge merkezinin entegrasyonu ve bir bütün olarak çalışma verimliliği açısından kurumsal bir yapıya dönüşerek yeni ve nitelikli projeler planlaması ve
üretmesi de bu süreci olumlu etkiliyor. n

EDITORIAL

ERİNÇ ÇETİN MİSER
Yiğit Akü Genel Müdürü

“İHRACAT ODAKLI ÜRETİME
ODAKLANACAĞIZ”
“Ar-Ge’nin tüm alanlarda yerlileşme sürecine katkı
sağlaması, temel stratejilerimizden birisi. Bu nedenle
yüksek rekabetçilik yaratabilecek ürünler üzerindeki
Ar-Ge çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.”

E

konomik gelişmenin kaynağı olarak Ar-Ge’ye dayalı yatırımları her
yıl artıran Yiğit Akü, bu yaklaşımını
bir politika haline getirerek çalışmalarını
Ar-Ge Merkezi çatısı altında sürdürüyor.
Bu politikanın bir sonucu olan Ar-Ge çalışmaları, farklı pazarlara yönelik müşteri
ihtiyaçlarına hızla cevap verme kabiliyetini artırarak, pazar payının artışına ve
know-how transferi yolu ile kazandığı
bilgi birikiminin ticarileşmesine imkan
veriyor. Ar-Ge merkezimiz yapı olarak
üretimi, Ar-Ge’ yi, planlamayı, mühendisliği, insan kaynaklarını ve şirketimizin
tüm bilgi birikimini kucaklayan ve geleceğe kavuşturacak olan bir yapıda bulunuyor. Şirketimizin sahip olduğu bu yapı,
sadece kendi yaşam döngüsü için değil,
aynı zamanda Türk otomotiv sektörü için
de büyük ölçüde önemli. Yapılan Ar-Ge
çalışmalarının sonuç odaklı katkıları hem
ürün kârlılığı, hem verimlilik hem de maliyet azaltma yönünde faydalar sağlarken,
diğer taraftan benzersiz ürün ve küresel
rekabette firmamızla beraber Türkiye’nin
ön plana çıkmasını sağlayacak verilere
ulaşmamızı sağladı. Önümüzdeki beş yıl
içinde hedefimiz ortaya çıkan fayda doğ-

rultusunda, daha rekabetçi şartları elde
edebilecek şekilde, bu alanda kullandığımız insan kaynağını artırmak ve küresel
alanda çıkaracağımız ürünlerle markalaşmamızın, kârlılığımızın ve ciromuzun
hızla yükselmesini sağlamak. Bu anlamda
da Ar-Ge merkezimizin çalışmaları hayati
öneme sahip bulunuyor.
Elektrikli araçlara yönelik
projelere odaklanıldı
Ar-Ge’nin tüm alanlarda yerlileşme sürecine pozitif katkı sağlaması, temel stratejilerimizden birisi. Özellikle ithalata dayalı batarya teminini kritik sektörlerde
önleyerek ithalat oranlarını azaltmak,
ürüne getirdiği yenilikleri mevcut üretim
yapısıyla bütünleştirerek, kaliteli ve yenilikçi bir ürün ile marka ve rekabet gücünü
artırarak sürdürülebilir bölgesel ve ulusal

ÖNÜMÜZDEKI BEŞ YIL IÇINDE
HEDEFIMIZ, DAHA REKABETÇI ŞARTLARI
ELDE EDEBILECEK ŞEKILDE BU ALANDA
KULLANDIĞIMIZ INSAN KAYNAĞINI
ARTIRMAK VE KÜRESEL ALANDA
ÇIKARACAĞIMIZ ÜRÜNLERLE
MARKALAŞMAMIZI SAĞLAMAK.

kalkınmawya hizmet edecek, aynı zamanda ileri teknoloji ürünleri dünya pazarına sunabilecek ve Türkiye’nin ihracat
potansiyeli için yüksek rekabetçilik yaratabilecek ürünler üzerindeki Ar-Ge çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bu anlamda önümüzdeki dönemde elektrikli
araçlara ve savunma sanayine yönelik
lityum pillerin Ar-Ge, üretim ve ticarileşme faaliyetleri ön planda olacak. Ayrıca
starter ve endüstriyel akü pazarında gerek ürün kalitesi, gerekse ürün verimliliği
üzerine olan çalışmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. Ürünlerimizde
kullandığımız parçaların ithalat oranlarını
azaltmak üzere gerek şirket içinde, gerekse yan sanayi oluşturma ve geliştirme
anlamında, Ar-Ge çalışmalarımızda ise
açık inovasyona dayalı faaliyetler önümüzdeki dönemde yoğun uğraş alanlarımızdan olacak. n
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EDITORIAL

BEDRİ ULUKAN
Kale Endüstri Holding İcra Kurulu Üyesi

“DÜNYA LIGINDE LIDER
OLMAK İSTİYORUZ”
“Dünya güvenlik sistemleri sektöründe mekanik
kilitler düzeyinde ulaştığımız başarıyı liderlikle
taçlandırmak, elektromanyetik kilit ve elektronik
kilit segmentinde de söz sahibi olmayı hedefliyoruz.”

K

ale Kilit olarak teknolojiyi yakından takip ediyor, üretim tesislerimizde ihtiyaç duyduğumuz
her türlü işlemi kendi bünyemizde gerçekleştirebiliyoruz. Bütün bu süreçlerde
Ar-Ge işin olmazsa olmaz parçası. Sektörün ilk Ar-Ge merkezini hayata geçirmiş
olmamız yenilikçi ürün yaklaşımımızın
ve inovatif ruhumuzun en açık kanıtı.
Ar-Ge merkezimizin çalışmaları doğrultusunda üretim aşamalarında ve ürün geliştirmede
yapılacak değişikliklere karar veriyoruz ve tüketiciye
alışkanlıkları değiştiren, yaşamı kolaylaştıran inovatif ürünler sunuyoruz.
Bugün rekabet koşullarını Ar-Ge belirliyor. Güvenlik sistemleri sektöründe
inovasyon geleceğe yön veriyor. Bu bilinçle inovasyonla ilgili her türlü faaliyette yer almayı çok önemsiyoruz. Ar-Ge
stratejimizin yeni dönemini belirleyen
bir kavram olarak da karşımıza “sürdürülebilir inovasyon” çıkıyor. Sürdürülebilir inovasyon yenilik kavramının altına
toplumsal ve çevresel etkileri de yerleştiriyor. Ar-Ge çalışmalarının verdiği güç-

le önümüzdeki dönemde dünya güvenlik
sistemleri sektöründe mekanik kilitler
düzeyinde ulaştığımız başarıyı bu segmentte liderliğe yerleşerek taçlandırmak
ve elektromanyetik kilit ve elektronik kilit segmentinde de söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Kale Kilit olarak, yenilikçi
ürün geliştirme ve tüketicilerin yaşamını
kolaylaştıran inovatif ürünlerin sürdürülebilirliğini sağlamak bizim önceliğimiz.
Müşterilerimize en kaliteli ve en yeni ürün teknolojisi sağlamak adına
Ar-Ge çalışmalarımızı
üzerine katarak artırıyoruz.
250 milyon TL’lik yatırım yapıldı
AR-GE projeleri sadece Türkiye’de değil tüm dünyada fark yaratan ürünler geliştirmemizi sağlıyor. Yeni ürünlerimizden biri olan “Kale 6. Seviye Çelik Kapı”
bunun en iyi örneklerinden. Avrupa Birliği kapıların güvenlik seviyelerini belirleyen standartlar getiriyor. Bu standartlara göre 4’üncü seviyeden sonra kapılar
zırhlı kapı statüsünde yer alıyor. Kale,
tüm modellerine uygulanabilecek 6’ıncı

BUGÜN REKABET KOŞULLARINI AR-GE BELIRLIYOR. GÜVENLIK SISTEMLERI SEKTÖRÜNDE
INOVASYON GELECEĞE YÖN VERIYOR. BU NEDENLE AR-GE STRATEJIMIZIN YENI DÖNEMINI
BELIRLEYEN BIR KAVRAM OLARAK KARŞIMIZA “SÜRDÜRÜLEBILIR INOVASYON” ÇIKIYOR.
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seviye kapı üreterek bir kez daha bir ilke
imza attı. 6. Seviye Çelik Kapı hiçbir şekilde kırılamıyor, aşılamıyor, geçilemiyor. Türkiye’de TSE sertifikasına sahip
tek çelik kapı markasıyız. Çok önemsediğimiz bir diğer unsur ise Çerkezköy’de
inşaatı devam eden yeni fabrikamızın
faaliyete başlaması. Fabrikamız Avrupa’nın en büyük entegre kilit üretim tesisi olacak. Yaklaşık 250 milyon liralık bir
yatırımla, en son teknolojiyle donatıldı.
Her ürün grubunun şu anki yıllık üretim
kapasitesi iki katına çıkarılacak. Bu sayede tüm ürün grupları tek bir çatı altında
üretilebilecek. Böylece kapasite artışı sayesinde üretimimizin yüzde 60’ını ihracata yönlendirmiş olacağız. n

EDITORIAL

ALİ ALİM
Mutlu Akü Ar-Ge Direktörü

“AR-GE’MİZ
ILE REKABET
EDİYORUZ”
“Serbest rekabetin hakim
olduğu günümüzde
yurtiçi veya yurtdışı
gözetmeksizin uluslararası
pazarda olduğumuzu
biliyoruz. Bu rekabet
Mutlu Akü’de daha güçlü
şekilde Ar-Ge’ye yönelme
isteği doğuruyor.”

Ü

lkemiz sanayisi, kopya sisteminden kendi geliştirdiği teknolojiler
ve ürünler seviyesine doğru yol
alıyor. Dışarıdan alınan teknolojik ürünlerde reel fiyatından çok daha fazlasını
tasarım sahipliğine ödüyoruz. Gelişmiş ve
yaygınlaşmış sanayiye sahip olmanın ana
dayanaklarının başında güçlü Ar-Ge geliyor. Ürettiğini satma devri kapandı. Satabileceğini üretme devrindeyiz. Bunun için
de pazar isteklerini Ar-Gr çalışmaları ile
ürünlerimize yansıtmak zorundayız. Müşteri isteklerindeki değişimlere göre ürün
üretmek ana hedefimizden biridir. Bunun
gerçekleşmesindeki en önemli adım da ArGe çalışmamız. Müşteri memnuniyetinin
ve satılan ürün sayısının artırılmasının ilk
adımı Ar-Ge’dir. Bu nedenlerle Mutlu Akü,
Ar-Ge’yi gelişim ve başarısının ana nedenlerinden biri olarak görüyor. Bu doğrultuda
Ar-Ge’ye ayrılan payın sürekli artırılmasını hedefliyoruz. Dışarıdan bilgi almanın
zorlaştığı günümüzde ülkemiz sanayisinin

gelişmesinin motor özelliklerinden biri, ArGe çalışmalarıdır. Dolayısıyla Ar-Ge’deki
nitelikli başarı, rekabet alanına da yansıyor. Serbest rekabetin hakim olduğu günümüzde yurtiçi veya yurtdışı gözetmeksizin
uluslararası pazarda olduğumuzu biliyoruz. Bu rekabet Mutlu
Akü’de daha güçlü Ar-Ge’ye yönelme isteği doğuruyor.
Patent sayısı artacak
Her dönemde müşteri isteklerinin birinci
sıradaki yerini koruyacağını öngörüyoruz.
Ar-Ge çalışmalarına bağlı olarak alanımızdaki uluslararası teknolojik gelişmeleri de
izleyip gereken adımları atmak istiyoruz.
İnsan sağlığı ve çevrenin korunması ilkemizden taviz vermeden Ar-Ge çalışmaları-

AR-GE BIRIMINDE 45 ÇALIŞANIMIZ VAR. BURADA SAYISAL ARTIŞ HEDEFLERIMIZ
YANINDA NITELIKSEL ARTIŞ IÇIN DE KADROMUZU GELIŞTIRME ÇABASI IÇINDEYIZ.
BUNA PARALEL OLARAK PATENT SAYIMIZI DA ARTIRMAYI HEDEFLIYORUZ.

mızı daha da geliştireceğiz. Tasarımlarımızda çevreye olumsuz etkileri yok edici
ve farklı alanlardan gelen olumsuz etkilenmeleri de azaltıcı özelliklere öncelik veriyoruz. Yeni dönemde kaynak yeterliliği,
çevre ve emniyet faktörlerini
daha da güçlendirecek gelişmeler olmasını bekliyoruz. İhtiyaçlara göre Ar-Ge payını artırmak genel ilkelerimizden biri.
Çalışmalarımız gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaştırmayı amaçlıyoruz. İnsana yatırım, Ar-Ge çalışmalarımızın da önceliğidir.
Ar-Ge biriminde 45 çalışanımız var. Büyük
çoğunluğu üniversite mezunu olup, doçent
seviyesinden teknisyene kadar değişik düzeylerde olan kadroya sahibiz. Sayısal artış
hedeflerimiz yanında niteliksel artış için
kadromuzu geliştirme çabası içindeyiz. Buna paralel olarak patent sayımızı da artırmayı hedefliyoruz. Mutlu Akü olarak alanımızdaki bazı alanlarda patent, faydalı
model ve teknolojik koruma özellikli belgelere sahip bulunuyoruz. n
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EDITORIAL

ENVER GEÇGEL
Astor Transformatör Genel Müdürü

“3 MILYON TL
BÜTÇE AYIRDIK”
“2015 yılı için Ar-Ge bütçesini 3 milyon TL olarak
belirleyen firmamız yıl içinde yapılan Tübitak destekli
Ar-Ge projeleri ile yılsonuna kadar ayrılan bütçenin
tamamını kullanacağını öngörüyor.”

A

stor, 32 yıllık iş tecrübesinin yanı sıra 2011 yılında 24 kişilik bir
Ar-Ge ekibi oluşturularak Ar-Ge
faaliyetlerini yürütmeye başlamış olup,
2012-2014 tarihleri arasında dokuz adet
Ar-Ge projesi Tübitaktarafından uygun bulunarak desteklendi. Bu projelerin çıktıları
ürüne dönüşerek Astor’un
gerek yurtiçi gerekse yurt
dışı piyasalarda satışlarını
yüzde 20 artırdı, 2014 yılı
içerisinde İMMİB’nin tesbit
ettiği İhracat Yıldızları töreninde ilk 500’e girerek Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından ödül aldı.
Firmamız Ar-Ge çalışmaları sonucunda
güç transformatörleri üretiminde önemli başarılar elde ederek, 220 kV gerilim
seviyesinde güç transformatörü imalatı
yapabilen tamamen yerli sermayeye sahip elektromekanik imalat sektöründe
ülkemizin önemli sektör oyuncuları arasında yer alıyor.
Enerji çağında yaşadığımız bugün ihtiyaç duyduğumuz enerjinin büyük bir

çoğunluğu elektrik enerjisidir. Elektrik
enerjisinin iletimi ve dağıtımında kullanılan transformatörlerin üretimini gerçekleştiren firmamız, enerji kaynaklarını verimli ve çevreye duyarlı şekilde
değerlendirip ülke ve dünya
refahına en yüksek katkıyı
sağlayabilmek amacı ile ArGe faaliyetlerine önem vermektedir. Ar-Ge sonucu çıkan
ürünler piyasa içerisinde aynı
işi yapan diğer sektör temsilcilerine karşı bir fark oluşturuyor. Ar-Ge sonucunda ortaya
çıkan ürünlerimiz daha verimli, teknolojik uluslararası standartlara uygun ve
çevreye duyarlı olmaktadır.
Yatırımlarımız artacak
Önümüzdeki dönemlerde amacımız,
mevcut Ar-Ge personelimizin sayısını
ve Ar-Ge için yaptığımız yatırımları artırarak uluslararası standartlarda teknoloji ve ürün geliştirme çalışmalarının
yürüterek yenilikçi, rekabet edebilir,
kullanımı kolay, ekonomik fayda sağla-

AR-GE MERKEZLI BÜYÜME STRATEJIMIZ ÇERÇEVESINDE 2016’YI ÖNEMLI BIR ATILIM YILI
OLARAK BELIRLEDIK. AR-GE TECRÜBEMIZI ÇOK DAHA ILERIYE TAŞIYARAK ÜLKEMIZIN
ÖNEMLI AR-GE MERKEZLERI IÇINDE YER ALMAYI AMAÇLIYORUZ.
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yan, müşteri memnuniyetini hedefleyen, çevre dostu, ürün modelleri geliştirmek. Şirketin kurmuş olduğu Ar-Ge
bölümlerinin hedefi öncelikli olarak,
teknolojik gelişmeler doğrultusunda öncü rol üstlenerek, şirketi yerel ve küresel pazarlarda daha rekabetçi kılacak
yenilikçi ürünler ortaya koymaktır. Şu
an üzerinde çalışmakta olduğumuz projeler içerisinde önem verdiğimiz trafoya
yazılım ve elektroniği de ekleyerek trafonun anlık verilerini alarak yazılım vasıtasıyla trafoyu düşünebilen bir cihaz
haline getirmeyi ve uzaktan erişimle
trafonun işleyişini sağlıklı bir şekilde
gerçekleştirecek bir proje üzerinde çalışmaktayız. 2015 yılında Ar-Ge bütçesini 3 milyon TL olarak belirleyen firmamız yıl içinde yapılan çalışmalarile
bütçenin tamanının yılsonuna kadar
kullanılacağını öngörüyor. n
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TEŞVİKLER

AR-GE’YE

TEŞVIK YAĞIYOR

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalar için TÜBİTAK, KOSGEB,
Kalkınma Ajansları ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi devlet
kurumlarınca çeşitli oran ve tutarlarda parasal hibeler sağlanıyor. Geçmiş yıllara
kıyasla bu yıl bu desteklerde artış yaşandığı görülüyor.

F

arklı mevzuatlarda düzenlense de
Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerine sağlanan Ar-Ge desteklerini, parasal teşvikler ve vergi indirimi/muafiyeti olarak iki ana grupta sınıflandırmak
mümkün. Ar-Ge faaliyetleri kapsamında
yapılan Ar-Ge harcamaları için TÜBİTAK,
KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi devlet
kurumlarınca çeşitli oran ve tutarlarda parasal hibeler sağlanıyor. Tüm bu faaliyetler
Türkiye’de bilgi temelli bir sanayi ortaya
çıkarabilmek ve küresel rekabete uygun,
katma değeri yüksek ürünler üretebilmek
ve tüketiciye çok daha yüksek bir hayat
standardı sunabilmek için yapılıyor. Ayrıca
sanayi sektörünün orta yüksek ve yüksek
teknolojili ürünler üretebilecek yapıya kavuşturulmasına ve ihracat içindeki yüksek
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teknolojili ürünler payının yüzde 4’lerden
yüzde 15’lere yükseltilmesine çalışılıyor.
TÜBİTAK Tarafından Verilen
Destekler
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknoloji
Araştırma Kurumu) Ar-Ge ve yenilik harcamalarına parasal destek sağlayan kurumların başında geliyor. TÜBİTAK tarafından
sağlanan hibelerden yararlanmak için bu
kapsamda spesifik projelerin geliştirilmesi
ve bu projeler için operasyonel ve finansal
fizibilite detaylarını içeren gerekli belgelerle
TÜBİTAK’a başvurması gerekiyor. Yapılan
başvuru TÜBİTAK tarafından değerlendiriliyor ve tüm koşulların sağlanması durumunda ilgili Ar-Ge projesi için sağlanacak
hibe onaylanıyor. TÜBİTAK tarafından
onaylanan Ar-Ge projeleri; personel mali-

yetleri, kullanılacak malzemeler, danışmanlık, seyahat ve genel giderler dahil olmak
üzere yüzde 60’a varan oranlarda hibe sağlanıyor.
KOSGEB Destekleri
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Desteği çerçevesinde başvuranlara
ekipman desteği veriliyor. Ancak bunun
için üç kriterleri var: İlki, dünyada kimsenin
üretmediği bir şeyi üretmek.
İkincisi, Türkiye’de üretilmeyen ancak
ithal edilen ürünlerin ithalatının önüne geçmek için üretmek.
Üçüncü olarak da üründe fayda maliyet analizi yapıldığında ekonomiye katkı,
üründe iyileştirme, yenilik, isdihdama
katkısı gibi artı değerler gözetiliyor. Bu üç
kritere genel manada Ar-Ge olarak bakılı-

yor. Bu çalışmalar yapıldığında ise 100
bin TL’si hibe, 200 bin TL’si kredi olmak
üzere toplamda 300 bin TL’lik ekipman
desteği veriliyor.
Bakanlık Tarafından Verilen
Destekler
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
Ar-Ge kapsamında verdiği dört destek
programı bulunuyor: Teknolojik ürün yatırım destek programı, Sanayi tezleri program desteği, Ar-Ge merkezleri desteği ve
Teknoloji geliştirme bölgeleri. Desteklerin
içerikleri şu şekilde:
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen ürün, prototip ve süreçlerin uygulamaya aktarılması veya ekonomik değere
dönüşmesi için geliştirilmiş bir programdır.
Bu programla, kamu kurum ve kuruluşları
ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye
yönelik, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerle ilgili yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımlar destekleniyor. Bu
destek programı kapsamında ulusal ve
uluslararası teknoloji tabanlı şirketlerin ortaya çıkması ve sayılarının çoğalmasının
sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda,
bugüne kadar 144 proje desteklendi, 120
milyon TL kaynak aktarıldı.
Sanayi Tezleri Programı Desteği: Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini artırmak,
üniversitelerdeki bilgi birikimi ve nitelikli
insan gücünü sanayi ve sanayici ile buluşturmak, teknolojik ürün ve üretim yöntemleri geliştirmek amacıyla yürütülüyor. Bu-

rada toplam bütçesinin yüzde 85’e kadarı
bakanlıkça teminatsız ve hibe olarak karşılanıyor. Bu destek kapsamında 2006 yılından bugüne kadar 999 proje desteklendi ve
toplam 223 milyon TL kaynak aktarıldı.
Ar-Ge Merkezleri Desteği: Bu programla, Ar-Ge faaliyetlerini yurtiçinde gerçekleştiren, konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik
programlarına sahip olan, en az 30 tam
zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam
eden işletmelere Ar-Ge merkezi belgesi
vererek bu işletmelerin de kanunda belirtilen teşvik ve muafiyetlerden yararlanması
sağlanıyor. Böylece özel sektör kuruluşları
da çalışmalara katılıyor. Bugün için Ar-Ge
merkezleri belgesi alan işletme sayısı 218’e
ulaştı. Bu merkezlerde 4 bin 349 proje yürütülüyor ve 24 bin 112 Ar-Ge personeli
istihdam ediliyor. Ayrıca yürütülen proje
sayısı 4 bin 304 adet, patent sayısı bin 015
adet, yabancı/yabancı ortaklı firma sayısı
35 adettir.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: Kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, teknolojik bilgi üretimi, bilginin ticarileşmesi ve ileri teknoloji yatırımı yapacak
yabancı sermayenin ülkeye girişi sağlanarak sanayinin rekabet gücünün artırılması
amacıyla kuruluyor. Bu faaliyet kapsamında 61 adet TGB kuruldu. Bugün TGB’lerde
firma sayısı 3 bin 587’ye, biten proje sayısı
17 bin 498’e, üzerinde çalışılan proje sayısı
8 bin 029’a, ihracat 2 milyar dolara, alınan
patent sayısı 572’ye, istihdam edilen nitelikli personel sayısı 36 bin 556’ya ulaştı.
Ayrıca 2004 yılından bugüne kadar TGB’lere 240 milyon TL kaynak aktarıldı. n

AR-GE’DEN FAYDALANMAK
İÇİN 5 ŞART
Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri için
kapsamlı teşvikler sunuluyor.
Sunulan bu teşviklerden önemli mali
faydalar elde edebilmek için ne tür
faaliyetlerin Ar-Ge faaliyeti olarak
kabul edildiğinin bilinmesi önem
taşıyor. Buna göre istenilen teşviğin
aşağıdaki 5 maddeden birini
içermesi gerekiyor.

1 Bilimsel ve teknolojik alanlardaki
belirsizliklerin açıklığa kavuşturulması amacı ile bilim ve teknolojinin
gelişmesi için yeni teknik bilgi
edinme,
2 Yeni yöntemlerle yeni ürünler,
malzemeler, sarf malzemeleri,
cihazları, ekipman, prosedür ve
sistemlerin geliştirilmesi ve tasarım
ve çizim çalışmaları yoluyla yeni
teknikler ve prototipler üretilmesi,
3 Yeni ve özgün tasarımlara dayalı
yazılım faaliyetleri,

4 Yeni ürünler, yöntemler, süreçler
ve prosedürler araştırmak ve
geliştirmek,
5 Bir ürünün kalitesini, standardını
ve performansını artırırken,
maliyetini azaltacak yeni teknikler
ve teknolojiler araştırmak.
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TEKNOLOJİ

AR-GE TEKNOKENTLERDE CAN BULUYOR
Teknokentler Ar-Ge çalışmalarının bel kemiğini oluşturuyor. Bu teknoloji
merkezlerinde geliştirilen fikirler sanayicilerin sektörde fark yaratabilmesi için
gereken çözümleri sunarak sürdürülebilir hızlı kalkınmanın kapılarını açıyor.
Dolayısıyla teknokentlere yatırım yapan şirketler kazanıyor.

O

DTÜ Teknokent’te, yıllık 260 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriliyor. Bu fotoğraf psikolojik yatırım
iklimi açısından da çok önemli. Önümüzdeki süreçte bu yatırımların çarpan etkisiyle
büyüyeceği bir dönem olacağının da altını
çizmek gerekiyor.
İTÜ Arı Teknokent 200 teknoloji şirketini
barındırıyor. Kapısında bekleyen şirket sayısı ise 2 bin. Altı bin kişiye istihdam sağlıyor.
Bugüne kadar 148 patent aldı. Kurulduğu
yıldan bu yana kümülatifte 300 milyon dolar ihracat yarattı.
Türkiye’de aktif olarak faaliyetlerini sürdüren ve yeni fikirler için kuluçka görevi
yapan 32 adet teknokent bulunuyor. Tekno-
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parkların bünyesinde yer alan firmaların
toplam ihracatı 20 milyar lirayı aşmış durumda. Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünlerdeki dış ticaret açığı halen 55 milyar doların üzerinde. Teknokentlerdeki Ar-Ge
çalışmaları sayesinde geliştirilen teknolojiler bu açığın kapanması yolundaki en büyük umut kaynağı.
ODTÜ Teknokent başta olmak üzere teknokentlerin girişimcileri desteklemek için
ayırdıkları bütçeler de gün geçtikçe artıyor.

Genç girişimciler böylece fikirlerini geliştirmek ve hayata geçirmek için gereken desteği buluyor. Özellikle teknokent işbirlikleriyle düzenlenen yarışmalar sayesinde
projelerin yatırımcıların dikkatini çekmesi
sağlanıyor. Ayrıca üniversiteler ile sanayi
otoriteleri arasındaki bağlantı da gün geçtikçe artıyor. Böylece teknokentler sadece
genç girişimcilerin önünü açmakla kalmıyor, sanayicilerin yeni geliştirilen teknolojilerden haberdar olmasını da sağlıyor. Bu

TEKNOPARKLARIN BÜNYESINDE YER ALAN FIRMALARIN TOPLAM IHRACATI 20 MILYAR
LIRAYI AŞMIŞ DURUMDA. ANCAK TÜRKIYE’NIN YÜKSEK TEKNOLOJI ÜRÜNLERINDEKI
DIŞ TICARET AÇIĞI HALA 55 MILYAR DOLARIN ÜZERINDE.

merkezlerde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sayesinde sanayiciler kendi üretim
merkezlerinde kullanabilecekleri yeni çözümlere de ulaşıyor. Hem girişimciler teknolojilerini pratikte test etme şansı yakalıyor hem de sanayiciler maliyetlerini
azaltma fırsatı buluyor.
Hem sanayiciye hem girişimciye
teknokent desteği
Teknoparkta faaliyet gösteren şirketlere
çok sayıda kolaylık sağlanıyor. Buna göre,
vergi mükellefi şirketlerin teknoparktaki yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan
tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2023
tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor. Yine teknoparkta çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri
31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden ayrı tutuluyor.
Ayrıca teknoparkta faaliyet gösterecek
girişimcilerin, kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre
içerisinde, teknoparkta üretecekleri sistem
yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları,
sektörel, internet, mobil ve askeri komuta
kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim
ve hizmetleri Katma Değer Vergisi’nden
(KDV) muaf. Son olarak kamu kurum ve
kuruluşları ile üniversite personelinden bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar,
çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya
yarı zamanlı olarak çalıştırılabiliyorlar.

motiv gibi diğer alanlarda Ar-Ge çalışması
yürütüyor. Uçak/helikopter sistemleri dinamik model geliştirme ve simülasyon projeleri, uçak/helikopter kontrol sistemleri geliştirilmesi çalışmaları, uydu geliştirme
projeleri, alternatif enerji ve alternatif yakıt
projeleri, rüzgar ve su türbini tasarımı, araç
takip sistemi, test ve ölçüm sistemlerinin
tasarlanması, güç kaynakları ve enerji besleme sistemleri, lazer uygulamaları, sensor
teknolojileri, doku ve gen araştırmaları,
e-devlet, e-ticaret, uzaktan eğitim, e-öğrenme ve e-eğitim yazılımları, ERP-MRP çözümleri, eğitim yönetim sistemleri, coğrafi
bilgi sistemi yazılımları, formatlı mesaj yönetim sistemleri, hastane yazılımları, farklı
alan uygulamaları olan ileri malzeme çalışmaları ve mikro elektronik mekanik sistem
uygulamaları ODTÜ Teknokent bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının bazıları.
İTÜ ve İSO İşbirliği
Türkiye’nin önemli teknoknetlerinden
biri de İTÜ ARI Teknokent. Teknokent İTÜ
Ayazağa Kampüsü’nde 2002 yılında faaliyete geçti. Toplam 100 bin metrekarelik
kapalı alan içinde sekiz binası var. Bünyesinde 200 teknoloji şirketini barındırıyor.
Kapısında bekleyen şirket sayısı ise 2 bin.
Altı bin kişiye istihdam sağlıyor. Bugüne kadar 148 patent aldı. Kurulduğu yıldan bu
yana kümülatifte 300 milyon dolar ihracat
yarattı. 2014 yılında, o zamanki 166 firma
ile 3 milyar lira ciro yaptı. Geçtiğimiz ay, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İTÜ ARI Tek-

nokent, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağlayacak stratejik bir
ortaklığa da imza attı. Bu işbirliği ile yaratıcı
fikirlere sahip olan genç girişimcilerle deneyimli sanayiciler düzenli olarak buluşturuluyor. İSO, bu kapsamda 2015 yılı itibariyle
girişimci başvurularının değerlendirilmesi
sürecinde yer almaya başladı. Aynı kapsamda 14 Kasım’da yapılan ‘BigBang’ büyük finalinde belirlenen girişimcilere “İSO
Geleceğin Sanayicisi” ödülü verildi. Bu
ödülü alan girişimciler ile birlikte İTÜ Çekirdek Ekosisteminde bir yıl boyunca yer
almaya hak kazanan girişimciler, ‘İSO KOZA’ çatısı altında buluştu. İSO KOZA, modeli ile girişimcilere toplamda 500 bin lira
tutarında ‘mentörlük’ desteği sağlanıyor. n

TEKNOPARKTA FAALIYET GÖSTEREN
ŞIRKETLERE ÇOK SAYIDA KOLAYLIK
SAĞLANIYOR. BUNA GÖRE, VERGI
MÜKELLEFI ŞIRKETLERIN
TEKNOPARKTAKI YAZILIM VE AR-GE'YE
DAYALI FAALIYETLERINDEN ELDE
ETTIKLERI KAZANÇLAR, FAALIYETE
BAŞLANILAN TARIHTEN BAĞIMSIZ
OLMAK ÜZERE, 31/12/2023 TARIHINE
KADAR GELIR VE KURUMLAR
VERGISINDEN MUAF TUTULUYOR.

Aslan payı ODTÜ’de
Teknoparklardaki büyümede aslan payını ise ODTÜ alıyor. Ortadoğu Teknopark
A.Ş. adıyla 1991’de kurulan ODTÜ Teknokent, bugün 105 bin metrekare alanda, 284
şirket ve toplam 4 bin çalışanla faaliyetlerini
yürütüyor. Teknokentte, yıllık 260 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştiriliyor. Bu fotoğraf psikolojik yatırım iklimi açısından da
çok önemli. Önümüzdeki süreçte bu yatırımların çarpan etkisiyle büyüyeceği bir
dönem olacağının da altını çizmek gerekiyor. ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren
şirketlerin yüzde 51’i yazılım-bilişim, yüzde
19’u elektronik, yüzde 15’i makine ve tasarım, yüzde 6’sı medikal teknolojiler, yüzde
6’sı enerji ve çevre, kalan yüzde 3’ü ise ileri
malzeme, tarım, gıda, uzay-havacılık, oto-
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SEKTÖRLERİN LİDERLERİ
SEKTÖR
Otomotiv

Beyaz eşya

İlaç

Telekomünikasyon

Yapı malzemeleri

Çimento

Makine

Savunma sanayi

Gıda

Tekstil

Bisküvi sanayi

Kimya

Demir çelik

Elektrik endüstrisi

Akümülatör

Transformatör

Bilişim

Boya
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Tofaş
Ford
Mercedes Benz Türk
Arçelik
Vestel
BSH
Novartis
Nobel İlaç
Bilim İlaç
Netaş
Türk Telekom
Alcatel Lucent Teletaş
Eczacıbaşı Yapı
Kale Seramik
Yurtbay Seramik
Bursa Çimento
Çimentaş Çimento
Çimsa Çimento
Ermaksan Makine
Samsun Makine
Erna-Maş Makine
Aselsan
Roketsan
FNSS
Kerevitaş Gıda
Tayaş Gıda
Tiryaki Agro
Üniteks
Altınyıldız
Ekspres Tekstil
Ülker
Şimşek Bisküvi
Bifa
Hayat Kimya
Dalan Kimya
Paksel Kimya
Erdemir
İskenderun Demir Çelik
Güney Çelik
Viko
Schneider
Elsan
İnci Akü
Yiğit Akü
Mutlu Akü
Alstom Grid
Astor
Emek Elektrik
Logo Yazılım
Proline
Link Bilgisayar
DYO Boya
Marshall Boya

2014 YILI AR-GE HARCAMASI (TL)
548.104.537
327.705.902
86.083.570
132.932.689
103.139.000
41.457.782
52.318.100
14.468.119
12.519.414
87.009.008
66.521.000
7.813.252
12.000.000
11.726.957
2.486.517
2.506.278
1.075.678
500.000
2.935.055
2.500.000
915.830
807.059.318
41.234.633
38.000.000
917.328
464.759
250.000
5.815.788
5.300.000
3.279.196
13.742.311
480.150
285.784
7.566.962
2.400.000
1.000.000
7.000.000
813.742
485.796
5.202.629
840.000
390.000
6.979.340
4.012.503
2.643.278
7.900.166
1.337.066
1.562.702
29.270.750
8.100.000
860.608
16.121.722
1.642.056
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BSH
Ev Aletleri
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Hexagon Studio

Gate
Elektronik

Temsa
Global

Anadolu
Isuzu

Samet Kalıp

Nobel İlaç

Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu

MAN Türkiye

Erdemir

Çalık Denim

Yiğit Akü

Kale Kilit

Mutlu Akü
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Astor
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TURKISHTIME’IN AR-GE 250 2015 ARAŞTIRMASINA YAPTIKLARI KATKIDAN DOLAYI

TEŞEKKÜR EDERİZ

facebook.com/KarsanMarka
twitter.com/KarsanMarka
karsan.com.tr

Geçmişten Geleceğe,

500 yıllık birikim...

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ
KURUMU

Havadan Taşınabilir
T-155
105 mm Haﬁf Çekili Obüs Fırtına Obüsü

NEB
Nüfuz Edici Bomba

www.mkek.gov.tr

MPT-76
Milli Piyade Tüfeği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı, MUTLU Ar-Ge merkezinde doçent, yüksek lisans,
lisans mezunu mühendis ve teknisyenler çalışmaktadır.
Mutlu Akü Ar-Ge Merkezi, yeni teknolojileri sektörde ilk geliştiren şirket olma hedefinin yanında; çevreye
saygılı, tüketici ihtiyaçlarını karşılayan, standartlara uyumlu ve rekabette fark yaratan ürünler üretmek üzere
çalışmalar yapmaktadır.

“Her yıl mezun etti€imiz
6 bin ö€rencimizle
iﬂ dünyamızın gücüne
güç katıyoruz.”

En yenilikçi
iş dergisi
elinizin
altında!

www.facebook.com/Turkishtimedergi

www.twitter.com/Turkishtime

www.dijimecmua.com/turkishtime/
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Yaşanabilir bir dünya için...
ÇEVKO Vakfı olarak,
25 yıldır sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini
sanayinin öncülüğünde geliştirmek için çalışıyoruz.
Ambalaj atıklarının geri dönüşümü sayesinde
karbon salımını azaltmamız ve geleceğimiz
olan çocuklarımıza yaşayabilecekleri
dü
iyi bir dünya
bırakmamız mümkün.

www.cevko.org.tr

KATILIM ÜCRETSiZDiR
ONLINE KAYIT ZORUNLUDUR

turkiyeinovasyonhaftasi.com
Partner Ülke

/turkiyeinovasyonhaftasi

/inovasyonTR

ÇEVKO faaliyetleri sonucu, 2014 yılında geri
kazanımı sağlanan ambalaj atıkları sayesinde
270.105 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı
salımında azalma olmuştur.

ÇEVKO Vakfı tarafından ambalaj atıkları ile ilgili
geri kazanım çalışmalarının karbon salımının
azaltılmasına olan etkileri özel bir program ile
artık ölçülebilecek!
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