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Küresel riskler Ar-Ge faaliyetleriyle aşılacak
Türkiye, gelişmiş ülkelerle olan arasındaki farkı, bilim ve teknoloji alanındaki kayda değer inovatif
gelişmelerle kapatacaktır. Son yapılan kanuni düzenlemelerimizle Ar-Ge merkezleri kuruluş şartlarında
iyileştirmeler yaparak, KOBİ’lerin katma değeri yüksek ürünlere yönelmelerini amaçladık.

Günümüz dünyasında bilgiye sahip olmanın önemi giderek
artıyor. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin üretim süreçlerine yansıması, ülkelerin rekabetçi yapılarını bir üst
aşamaya taşıyor. Bu sebeple Ar-Ge ve yenilikçiliği kullanarak
yüksek katma değerli ürünlerin üretiminde gelişmiş ülkeler,
gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında daha başarılılar.
Önümüzdeki dönemde teknolojik gelişmelerin belirli alanlarda
yoğunlaşarak ekonomik, sosyal ve askeri gelişmeleri şekillendirmesi bekleniyor. Türkiye, gelişmiş ülkelerle olan arasındaki
farkı bilim ve teknoloji alanındaki kayda değer inovatif gelişmelerle kapatacaktır.
Yeni oluşan küresel ekonomik koşullar, yurt içinde yaşanan
terör ve kaos denemeleri ve komşu ülkelerde yaşanan jeopolitik
gelişmeler ülkemizin istikrarının devamını her zamankinden daha fazla
elzem kılmakta. 2015 yılı imalat sanayi ürünleri ihracatı 134,3 milyar dolar
oldu. İmalat sanayi ihracatı içinde en
yüksek payı yüzde 35,0 ile düşük teknoloji yoğunluklu ürünler alıyor. İleri
teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracat payı ise yüzde 3,4’ten yüzde 3,7’ye
yükseldi. Orta ileri teknoloji ürünler
Türkiye’nin toplam ithalatı içinde en
yüksek payı alıyor. 2015 yılında orta
ileri teknoloji ürünlerinin ithalatı 73,9
milyar dolar oldu ve toplam ithalat
içindeki payı yüzde 44,3 olarak gerçekleşti. Bahis konusu koşulların belirlediği zorlu rekabet şartlarına uyum
için ihracatımızın kilogram fiyatını 2
doların üstüne çıkarmak gerekliliği
ortadadır. Bu bilgiler ışığında sektör-

lerimizin 2023 hedefine ulaşması için ihracatın yıllık ortalama
yüzde 20 oranında artması gerekiyor.
Özellikle lokomotif sektörlerimiz başta olmak üzere teknoloji yoğun üretimi artırma hedefindeyiz. Spesifik sektörler ile
birlikte bütün üretim kabiliyetimizi oluşturan alanlarda güncel teknolojik seviyemizi muhafaza etmek ve üretim tarafında
maliyetleri düşürecek ileri teknoloji yatırımlarını daim kılmak
temel düsturumuz olacaktır. Bilgiye araştırmaya dayalı üretim
yapımızla ancak küresel rekabeti karşılamış olacağız.
Bu manada bakanlığımızca ileri teknoloji kültürüne uyum
sağlama yönünde farklı destek ve hibe programlarını eş zamanlı olarak yürürlüğe koymaktayız. Son yapılan kanuni düzenlemelerimizle Ar-Ge merkezleri kuruluş şartlarında iyileştirmeler yaparak KOBİ’lerin katma
değeri yüksek ürünlere yönelmelerini amaçladık. Ar-Ge merkezlerimizin
yanında 6676 sayılı yeni Ar-Ge kanunumuzla birlikte tasarım merkezleri,
siparişe dayalı Ar-Ge, tasarım faaliyetleri, rekabet öncesi işbirliği projelerinin desteklenmesi ve tasarım
tescil desteği gibi yeni uygulamalar
ile birçok fırsatı beraberinde getiriyoruz. Bugün itibariyle faaliyette
olan toplam Ar-Ge merkezi sayımız
273 olup bu merkezlerde çalışan ArGe personeli sayımız 27 bin 885 oldu.
Bu Ar-Ge merkezlerimiz tarafından
5 bin 105 patent başvurusu yapıldı;
bin 123 adet patentin tescili alındı.
Sektörler itibariyle otomotiv yan sanayi 59 adet Ar-Ge merkezi sayısı ile
birinci sırada yer alıyor. _

Ar-Ge merkezlerimizin
yanında 6676 sayılı yeni Ar-Ge
kanunumuzla birlikte
tasarım merkezleri, siparişe
dayalı Ar-Ge, tasarım
faaliyetleri, rekabet
öncesi işbirliği projelerinin
desteklenmesi ve tasarım
tescil desteği gibi yeni
uygulamalarla birçok fırsatı
beraberinde getiriyoruz
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2023 yolunda Ar-Ge, tasarım ve markalaşma
“Ar-Ge”, “Tasarım” ve “Markalaşma” kavramları ülkemiz ekonomisi ve ihracatı için öncelikli gelişme alanları.
Cumhuriyetimizin 100. yılı için koymuş olduğumuz ihracat hedeflerine ancak ihraç ettiğimiz ürünlerde bu
3 bileşeni bir araya getirip katma değeri artırarak ulaşabileceğimizin bilinci içerisindeyiz.

Ülkemiz AR-GE alanında son yıllarda önemli gelişmelere imza
attı. Bu alanda gösterge niteliğindeki AR-GE harcamalarının GSYİH’ye oranı; 2002 yılında yüzde 0,53 iken 2007 yılında yüzde
0,72, 2011 yılında yüzde 0,86, 2012 yılında yüzde 0,92 ve 2013
yılında ise yüzde 0,95 oldu. 2014 yılından sonra da yüzde 1,01
üzerine çıktı. Hedefimiz gelişmiş ülkeler ortalaması olan yüzde
3 seviyesine ulaşmaktır. Bugün küresel marka olan, rakiplerinin önüne geçerek pazardan daha fazla pay alan, sonuç olarak
daha fazla büyüyen ve kâr eden başarılı şirketleri incelediğimizde göreceğimiz en önemli ortak nokta, bu firmaların Ar-Ge ve
tasarıma gün geçtikçe daha fazla kaynak ayırdığıdır. “Ar-Ge”,
“tasarım” ve “marka” kavramları birbirini beslemekte adeta biri
diğerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Artık bir üründe
küresel bir marka olmak için Ar-Ge’ye yatırım yapmak, tasarım
ile ön plana çıkmak bir seçenek değil bir zorunluluk.
Ülkemiz önemli bir eşikte duruyor. Bu eşik, fiyat bazlı rekabetten teknoloji, kalite, Ar-Ge ve inovasyona dayalı rekabete geçiş eşiği. Aynı
zamanda tasarım yapan ve markalı
ürünlerin ihracatını hedef alan bir sektörel yapıya geçişin eşiğidir. Şunun kesin olarak bilincindeyiz: Fiyat bazında
rekabete devam edersek, bugün Uzakdoğu’daki rakiplerimize yakın gelecekte Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri de dâhil olacak. Ucuz işgücüyle daha
düşük fiyata ürün üretip satabilen çok
sayıda rakibimiz olacak. Bu sarmaldan
çıkmak için inovasyon, Ar-Ge ve nitelikli tasarımla farklılaştırılmış, kaliteli,
markalı ve yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. Uluslararası pazarlarda
etkin pazarlama stratejileriyle yerimizi
almalıyız. Etkin üretim yöntemleri ile
üretilmiş, pazara yönelik tasarımlarla

oluşturulmuş, doğrudan bir yaşam tarzına dönüştürülmüş, yenilikçi ve markalı ürünlerin ihracatına ağırlık vermeliyiz.
Biz Ekonomi Bakanlığı olarak AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini geniş bir çerçevede değerlendiriyor ve değer zincirinin her
aşamasına dokunacak destek ekosistemimizle firmalarımızın
uluslararası arenada güçlü bir şekilde temsil edilmesine imkân
sağlıyoruz. İnovatif, katma değeri yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payının artırılmasını teminen
ileri teknoloji grubu içerisinde yer alan, Ar-Ge sonucu geliştirilen
yeni ürünlerin ihracatı ve tanıtımına yönelik destekler üzerinde çalışıyoruz. Küresel tedarik zincirlerine entegrasyon stratejileri, yüksek teknolojiyi haiz ürün ihracatı ve yurtdışı kuluçka
merkezleri gibi birçok başlıkta firmalarımızla beraber çalışarak
ortak vizyon çerçevesinde ulusal stratejilerimizi şekillendiriyoruz. Bu noktada hayati öneme haiz konu, kamu ile özel sektörün
AR-GE ve inovasyon konularına bakış açılarının aynı düzlemde olmasıdır. Yeni gelişen platform ve
ekosistemler beraberinde yeni yasal
düzenleme ihtiyaçları getiriyor ve kamunun proaktif bir şekilde özel sektörle
işbirliği yapması durumunda özellikle
yeni pazarlarda önemli fırsatlar yakalanabiliyor. Türkiye olarak hedeflerimize
ancak bu sayıda yer alan firmalarımız
gibi yenilikçi bakış açısına sahip müteşebbislerimizin önünü açacak, onları
uluslararası pazarlarla bütünleştirecek
politikalar geliştirerek ulaşabiliriz.
AR-GE ve inovasyon ekosistemimize verdikleri katkıdan dolayı bu sayıda
yer alan 250 şirketimizin her birini ayrı
ayrı kutluyorum. Bu bağlamda tüm firmalarımızı bize dertlerini anlatmaya ve
bizimle beraber kamu politikalarını şekillendirmeye davet ediyoruz. _

Ekonomi Bakanlığı
olarak AR-GE ve inovasyon
faaliyetlerini geniş bir
çerçevede değerlendiriyor
ve değer zincirinin
her aşamasına dokunacak
destek ekosistemimizle
firmalarımızın uluslararası
arenada güçlü ŞEKİLDE temsil
edilmesine imkân sağlıyoruz
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Ar-Ge ve inovasyon artık vazgeçilmez
Küresel alandaki gelişmelere karşı etkili performans sergileyecek aktif bir Türkiye için,
Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanların desteklenmesini; yenilikçilik bilincinin
daha da geliştirilmesini önemli buluyoruz.

Günümüzde ülke ekonomilerinin istikrarlı büyümesinde, uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşmasında ve
doğal olarak refah artışı sağlanmasında Ar-Ge ve inovasyon
artık vazgeçilmezdir. Bu çerçevede, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine verilen önemin arttığını ve ülkelerin daha fazla katma değer yaratma çabası içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu
noktada, genç, dinamik, eğitimli ve kültürlü bir nüfus yapısına sahip ülkemizin 2023 yılı itibarıyla küresel ölçekte ilk on
ekonomi arasında yer alabilmesi ve ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için Ar-Ge ve inovasyon
alanlarında atılımlar yaparak üretim yapımızı değiştirmemiz büyük önem arz ediyor. Son on yıllık
dönemde makroekonomik açıdan
güçlü ve istikrarlı bir performans
gösteren ülkemizde, Ar-Ge alanında da önemli gelişmeler kaydediliyor. Ar-Ge harcamalarının GSYH
içindeki payı 2004’te yüzde 0,52
iken 2014 yılında 17,6 milyar TL ile
bu oranın yüzde 1,01’e yükselmesi bunun önemli bir göstergesidir.
Üretimde ve ihracatta değişimin
en büyük savunucusu olarak, ülkemizin ekonomik gücünü daha
yukarılara taşımak adına ortaya
konan her türlü düşüncenin ve eylemin en büyük destekçisi
olmaya devam ediyoruz. 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren
Ar-Ge Reform Paketi’ne ilişkin hazırlık sürecinde Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte değerli çalışmalara imza attık.
Bu kapsamda, yasanın çıkması ile birlikte halihazırda 250’ye
yakın olan Ar-Ge Merkezi sayısını 500’e çıkarmayı ve bunun
yanı sıra 500 Tasarım Merkezi açmayı hedefliyoruz. Bunun için
de, TİM olarak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açmak isteyen fir-

malarımıza destek olmak üzere danışmanlık hizmeti alımına
başlamaya karar verdik. 3 milyon kişiye istihdam sağlayan 65
bin ihracatçı firmamızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi
olarak, ulusal alanda baş gösteren bu değişim sürecinde öğrenci,
sanayici, akademisyen ve girişimcileri bir araya getirmek, kitleler arasında bilgi aktarımını sağlamak ve inovasyon bilincini
yerleştirmek için faaliyetler düzenliyoruz. İhracatçı Birliklerimiz ile her yıl tüm sektörlerimizde Ar-Ge Proje Pazarları ve tasarım yarışmaları düzenliyoruz. Dinamik gençlerimizin bu yarışmalarda ortaya koyduğu eserleri
ödüllendiriyor ve başarılı projeleri
beş yıldan bu yana düzenlediğimiz
Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinde sergiliyoruz.
Öte yandan, küresel alandaki gelişmelere karşı etkili performans
sergileyecek aktif bir Türkiye için,
Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanların desteklenmesini;
önümüzdeki dönemde araştırma kapasitesinin, yenilikçilik bilincinin ve
üniversite-sanayi işbirliğinin daha
da geliştirilmesini çok önemli buluyoruz. Ayrıca, TİM olarak, AB Çerçeve Programlarından faydalanma
düzeyimizin artırılmasını ve Türkiye’nin ekonomik, tarihi, kültürel bağlarının güçlü olduğu ülkelerle
AB Çerçeve Programlarına benzer programlar geliştirilmesini destekliyoruz. Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu süreçte önemli bir
görev üstlenen Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan “Ar-Ge
250” araştırmasının herkes için önemli bir kılavuz olacağını düşünüyorum. Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yerleştirilmesine büyük katkı sağlamasını temenni ettiğim bu araştırmanın
yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. _

TÜRKİYE’NİN 2023 yılı itibarıyla
küresel ölçekte ilk on ekonomi
arasında yer alabilmesi ve
ihracat hedeflerine ulaşabilmesi
için Ar-Ge ve inovasyon
alanlarında atılımlar yaparak
üretim yapımızı değiştirmemiz
büyük önem arz ediyor
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Ar-Ge faaliyetleri kalkınmada
kaldıraç görevi üstlenmeli
Esas olarak Ar-Ge ve yenileşim bir eko-sistem işidir ve ekonomide kaldıraç görev üstlenmelidir.
Ar-Ge çalışmalarını çeviren güç ise, iki ana kaynakta toplanmaktadır: İnsan kaynakları ve finansal kaynaklar.

Ar-Ge, verimlilik yoluyla teknoloji geliştirmek ve ekonomilerin büyüme çarkını döndürmektir. Hedeflerinize ulaşabilmeniz
için büyüme çarkını çevirirken de ya ilk olacaksınız, ya da farklı
olacaksınız. Eğer gücünüz yetiyorsa hem ilk, hem de farklı olacaksınız. Ülkemiz açısından hem ilk, hem de farklı olma konumuna gelmemiz, son derece zor ve uzun soluklu bir sürece bağlı.
Hedef büyüdükçe ve yöntem değiştikçe daha zorlu rakiplerle
mücadele etmek durumundayız. Bugün yeni uygarlık öylesine
güçlü bir üretim biçimi ile geliyor ve sürdürülüyor ki, bildiğimiz
tüm üretim biçimlerini alt üst edebiliyor. Bu açıdan günümüzün
rekabetçi iş ortamında Ar-Ge ve yenilik kavramları, gerek lokal
gerek global alanda büyük önem arz ediyor. Esas olarak Ar-Ge ve
yenileşim bir eko-sistem işidir ve ekonomide kaldıraç görev üstlenmelidir. Ar-Ge çalışmalarını çeviren güç ise, iki ana kaynakta
toplanır: İnsan kaynakları ve finansal kaynaklar.
İnsan kaynakları açısından olayı ele aldığımızda “Ortak Aklı”
ortaya koyarak uzun vadeli bir plan etrafında çalışmalar yürütmek zorundayız. Ülkemizde gerek kamu, gerek özel sektör, gerekse sivil toplum kuruluşları; Ar-Ge çalışmalarının ve yenilikçiliğin hayatın her alanını kapsaması, bilgi üretmek ve bilgiye
sahip olmak için rol oynamalı, işbirliği halinde hareket etmelidir. Bilim ve teknoloji alanında sahip
olunan insan kaynağı, ülkelerdeki ArGe ve yenileşimde anahtar rol oynuyor.
Ar-Ge Merkezlerini, mükemmeliyet
sistemlerini ayakta tutan, teknolojiyi
hayata geçiren, üretim yapan ve tüketen nihayetinde insan kaynağı unsurudur. Küresel standartlar, gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerin gelecek
vizyonları, stratejileri ve eylem planları yol haritamızda bizlere yardımcı
olacak. Bize göre Ar-Ge ve yenileşimin
temel taşı “yenilik”tir. Ar-Ge sonucunda ortaya çıkan sonuçların ise üretimle
sonuçlanması gerekir. Üretim, küresel
pazarda öne çıkabilmenin, işsizlik ile
baş edebilmenin ve hedeflerinizi tuttu-

rabilmenin başlıca yolu demek. Ülkeler açısından üretimin sürdürülebilirliği çok önemli. Sürdürülebilir üretim; istihdamın,
ihracat kapasitesinin ve gelirin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında en önemli faktör.

Belirleyici unsur: teknoloji
Günümüzde tüm sektörlerde sürdürülebilir üretimde teknoloji belirleyici unsur haline geldi. Alternatiflerin arttığı, beklentilerin yükseldiği, rekabetin kızıştığı ve sınırların ortadan
kalktığı günümüz piyasa koşullarında, sürdürülebilir üretimin
temel dayanak noktası daha önce ifade ettiğimiz gibi Ar-Ge ve
“yenileşim”dir. Geçmişte işletmelerin rekabette öne geçmelerini sağlayan fark yaratmak ve yenilikçi olmak, artık işletmelerin
yaşamlarına devam edebilmeleri için temel şart haline geldi.
Ar-Ge ve yenileşim olmadan refah ve zenginliğe giden bir yol
olması pek mümkün değil. Türkiye’de Ar-Ge ve yenileşim kapasitesini artırmak için kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken önemli işler var. Türkiye’nin ekonomik kalkınma modelinin
gözden geçirilmesi ve rekabet temelli bir kalkınma anlayışının
benimsenmesi gerekiyor. Ar-Ge ve inovasyon sistemimizin odağına yetenek ve girişimcileri koymalıyız. Sadece temel araştırma veya icat değil ticarileşme sürecinin
de desteklendiği bir eko-sistem ile fikirden kazanca giden yol kurgusu yapılmalı. Bugün üllkemizde Ar-Ge yapan
veya süreçleri destekleyen bütün kamu
kurumları yeniden yapılanmaya tabi
tutularak etkin hale gelmesine çalışılmakta. İşletmelerin Ar-Ge’nin finansal
boyutları ve çıktılarının yanında Ar-Ge
faaliyetlerinin insan boyutuna da odaklanmaları bir zorunluluk. Sonuç olarak
söyleyebiliriz ki, Ar-Ge çalışmaları ile
elde edilen teknolojik gelişme, üretimin standartlaştırılmasına yardım eder
ve ilerlemeyi sağlar. “Yenilik oranı” bir
sistemdeki “yenileşmeyi” yansıttığı gibi
sizi ayakta tutmaya devam eder. _

Ar-Ge çalışmalarının
finansal ayağına
baktığımızda kamunun
öne çıktığını görüyoruz.
Kamu; bu süreçte yol
gösterici, kolaylaştırıcı,
destekleyici ve desteklediği
ölçüde denetleyici olarak
ortaya çıkmaktadır
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Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi artırılmalı
Türkiye, yenilenen teşvik sistemi ve yeni kurumsal alt yapı ile, GSYH’deki AR-GE harcama payını 2023’te
AB ortalamasına yükseltme hedefine doğru ilerliyor.

Türkiye, ihracat merkezli büyüme politikası izlemeye başladığı
1980 yılından bugüne emtia, tarım ürünleri ve düşük teknoloji
ihraç eden bir ekonomiden orta teknolojili sanayi ürünleri ihraç
eden bir ülke haline gelmeyi başardı. Türkiye kişi başı milli gelirini 10 bin dolar seviyesinden 25 bin dolar seviyesine çıkarmayı
hedefliyor. Bu hedef uzun soluklu ve zorlu bir süreci beraberinde
getiriyor. Bu süreç ABD’de 45 yıl sürerken, Türkiye’ye benzer bir
ülke olan Güney Kore aynı gelişmeyi 17 yılda gerçekleştirmeyi
başardı. Şüphesiz, Türkiye gibi gelişmekte olan orta gelir seviyesindeki ülkelerin ekonomik gelişme merdiveninin daha üst basamaklarına tırmanmaları için AR-GE (araştırma-geliştirme) ve
inovasyon faaliyetlerini hızla artırmaları gerekli. Örneğin Güney
Kore hızlı yükselişini, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerine borçlu. Nitekim GSYH’deki AR-GE harcama payı bakımından Güney
Kore yüzde 4,36 ile AB ortalamasının
üstüne çıkmış bir ekonomi. 1963 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1983
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nu
(BTYK) kuran Türkiye, 2004 yılına
kadar bu kurumları etkin çalıştırmayı başaramadı. Örneğin 2004 yılına
kadar sadece 9 kez toplanan BTYK,
2004 sonrası dönemde yılda iki kez
düzenli olarak toplandı ve ülkemizin
AR-GE ve inovasyon eko sisteminin
oluşması için gerekli adımları atıp
takipçisi oldu. Bu dönemde AR-GE ve inovasyon için yapılan
gayrisafi yurtiçi harcama oranı döneminde yıllık yüzde 8,2 arttı.
Strateji belgesi hazırlandı ve otomotiv, makine ve imalat teknolojileri, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, su, gıda, savunma,
havacılık ve uzay ve sağlık ulusal öncelik olarak belirlendi. Özel
sektör yatırımları teknoloji imalatı yerine bilgi hizmetlerine yoğunlaştı. Aynı dönemde, eleman yetiştirmek için teşvik verildi.
Her yıl yayınlanan Küresel İnovasyon Endeksi ülkelerin inovasyon imkânları setine, altyapısına, yaratıcılık alanında alınan
mesafeye bakıyor. Türkiye 2012 yılında Küresel İnovasyon Endeksinde 142 ülke arasında 74. sırada iken, 2016 yılında 42. sıraya
çıktı. 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.
Bu olumlu gelişmelere rağmen Türkiye, AR-GE harcamalarında
OECD sıralamasında en sonuncu olmaktan kurtulabilmiş değil.
Türkiye, yenilenen teşvik sistemi ve yeni kurumsal alt yapı ile,
GSYH’deki AR-GE harcama payını 2023’te AB ortalamasına yükseltme hedefine doğru ilerliyor. Bunun için inovasyon ekosistemi
oluşturulması, bu ekosistemin yaşayabilmesi için üniversiteler,
araştırma merkezlen, kamu, şirketler ve girişimcilere yönelik,
finansal kaynak, teşvik, yasal ortam ve insan kaynaklarının sağlanmasına yönelik kapsamlı bir iyileştirme gerekiyor.
AR-GE ve inovasyon süreçlerinin de küreselleşmesi, Türkiye
için önemli bir imkânı beraberinde getiriyor. Bugün artık ARGE harcamalarının büyük bir çoğunluğunu çok uluslu şirketler
yapmakta ve bu şirketler diğer ülkelerdeki bilgi birikimini de
kullanmak için küresel AR-GE ağları
oluşturmakta. Örneğin dünyada en
çok patent üreten firma olan ve 5 Nobel ödülünün sahibi olan IBM’in Hindistan’daki araştırmacı sayısı, Amerika’daki araştırmacı sayısından daha
fazla. Bir başka çarpıcı gerçek ise dünyada en fazla AR-GE harcaması yapan
on şirketten sekizinin Çin’de AR-GE
merkezi kurmuş olması. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 1986 yılında Türk iş dünyasını dışa açmak
için kurulmuş bir yapı. Bugün Türk
iş dünyasına 126’sı ülke bazlı 133 İş Konseyi aracılığıyla hizmet
üreten DEİK olarak, ülkemizin AR-GE ve inovasyon kapasitesinin artması yönünde şirketlerimizle çok uluslu şirketler arasında bu amaca yönelik işbirliklerinin güçlenmesi için çalışıyoruz.
Diğer ülkelerle ticari ve ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde itici güç, ülkemizin üretim kapasitesinin katma değerli ürünlere
doğru evirilmesi olacak. Bu da ancak şirketlerimizde AR-GE ve
inovasyon kültürünün yerleşmesiyle mümkün olabilecek. DEİK
olarak her zaman bu konunun önemini biliyor ve özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin iş çevreleriyle olan ilişkilerimizi, temaslarımızı AR-GE ve yenilikçiliği merkeze alarak
yürütüyoruz. Küresel değer zincirini şekillendiren şirketlerin
ülkemizde yatırım yapması için çalışmalar yürütüyoruz. _

Ülkemizin AR-GE ve inovasyon
kapasitesinin artması,
hedeflerine ulaşabilmesi için
küresel değer zinciri kuran
şirketlerin ülkemizde yatırım
yapması gerekiyor
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2016 yılında
Ar-Ge Proje
Pazarı’nda 546,
Komponent
Tasarım
Yarışması’nda
373 olmak
üzere toplam
919 başvuru ile
rekor kırıldı.

OİB 5. Ar-Ge Proje
Pazarı ve Komponent
Tasarım Yarışması
Türkiye ihracatının lider sektörü otomotivde yılın en büyük
etkinliği olan 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım
Yarışması, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)
tarafından Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin koordinatörlüğünde düzenleniyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği (OİB) tarafından Ekonomi
Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin koordinatörlüğünde 2012
yılından bu yana düzenlenen 5. Ar-Ge
Proje Pazarı ve Komponent Tasarım
Yarışması ile Türkiye’nin 2023 İhracat
Stratejisi kapsamında otomotiv
endüstrisinde katma değerin artırılması,
inovasyon ve tasarım kültürünün
yaygınlaştırılması, genç tasarımcıların
teşvik edilmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu
yeni ürün, teknoloji ve metotların
üretilmesi, yenilikçi tasarımcıların
teşvik edilmesi, üniversite-sanayi
işbirliğinin güçlendirilmesi, endüstriyel

tasarımcılığın geliştirilmesi ve dünya
pazarlarına sunulması amaçlanıyor. OİB
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu,
Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent
Tasarım Yarışması’nın Türkiye’nin 2023
vizyonuna hizmet edeceğini ve otomotiv
endüstrisinin gelişiminde önemli rol
oynayacağını söylüyor. Türkiye’de Ar-Ge,
tasarım ve inovasyon çalışmalarının geç
başlamış olmasına rağmen son 10 yılda
hızlı yol alındığını belirten Sabuncu,
dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girmek
ve kişi başı milli geliri 25 bin dolar üzerine
çıkarmak için bu alanlara ayrılacak
bütçenin yüzde 3’e çekilmesi gerektiğine
dikkat çekiyor. Sabuncu, “Ortalama olarak
her 7 bin fikrin sadece 1’i uygulamaya
geçmekte olup, bu nedenle bu yolda
sabırla ilerlememiz gerekiyor. Ar-Ge ve
İnovasyona yapılan yatırımlar toplamda
muhakkak geri dönüşü olan yatırımlardır.
Bu konuda bir dönüşüm yapılması gerekir.
Araştırma kuruluşları, üniversiteler
ve özel kuruluşlar proje, ekip ve konu
bazında desteklenmelidir” diyor. Türkiye
otomotiv endüstrisinin son 10 yılda arka
arkaya ihracat şampiyonu olduğunu ve
toplam ihracatın yaklaşık altıda birini
gerçekleştirdiğini vurgulayan Sabuncu
bununla ilgili olarak şunları söylüyor:
“Geçen yıl otomotivde üretim, ihracat, iç
pazar satış rekorları kırıldı ve 21,2 milyar
dolarlık ihracat yapıldı. Beklentimiz,

2 016 A r a l ı k Tu r k i s h t i m e

endüstrimizin kalıcı olabilmesi, daha da
gelişimi ve rekabetçi yapının sürmesi
için maliyetlerin düşürülmesidir.
Yine 2023 misyonumuz için en az dörtbeş yeni yatırımın ülkemize gelmesi
gerekiyor. Yerli marka araç üretimi bu
yatırımlara destek olması ve hedeflere
ulaşılabilmesi açısından önemli.
Devletimizin stratejik önceliği hem
sanayi ekonomisi, hem de bilgi ekonomisi
alanlarında mümkün olduğunca çok
girişimci yetiştirmek, eğitim sistemimizi
daha çok yaratıcılık, buluş ve inovasyona
göre düzenlemek olmalıdır.”

62 bin TL ödül dağıtıldı
2016 yılında Ar-Ge Proje Pazarı’nda
546, Komponent Tasarım Yarışması’nda
373 olmak üzere toplam 919 başvuru
ile rekor kırılan etkinlik kapsamında,
Ar-Ge Proje Pazarı’nda ilk üç ve iki
mansiyona 23 bin TL, Komponent
Tasarım Yarışması’nda dokuz proje
sahibine 39 bin TL olmak üzere
toplamda 62 bin TL para ödülü dağıtıldı.
Dereceye girenler aynı zamanda İTÜ
Çekirdek Programı’na girmeye hak
kazandı. OİB’in 2012 yılından bu yana
düzenlediği Ar-Ge Proje Pazarı’nda
bugüne kadar toplam 39 kişiye 353
bin TL para ödülü verildi. Komponent
Tasarım Yarışması’nda da 2012 yılından
bu yana toplam 109 kişiye 547 bin
TL para ödülü dağıtıldı. Komponent
Tasarım Yarışması’nda dereceye giren
10 öğrenci ayrıca yurtdışında iki yıl
eğitim hakkı kazandı.

Yarışmaya 18 yaşını dolduran
adaylar başvurdu
Yarışmalar için öğrencilerden
profesyonellere 18 yaşını dolduran adaylar
başvurdu. Adaylar 8 Nisan tarihine
kadar projeleriyle internet üzerinden
başvuruda bulundular. Ar-Ge Proje
Pazarı’na öğrenciler, akademisyenler,
araştırmacılar, sektör profesyonelleri,
yüksek lisans-doktora çalışması yapanlar
ve sanayiciler katıldı. Komponent
Tasarım Yarışması’na ise öğrenci-amatör,
üniversite-kurum ve profesyonel dallarda
katılımlar oldu. Adayların en fazla üç
proje ile yarışmaya başvuru hakkının
olduğu yarışmada, katılımlar bireysel
ya da ekip olarak yapıldı.

OİB-İTÜ Arı Teknokent işbirliği
başarılı projeleri üretime taşıyor
2016 yılında yarışmalara başvurular İTÜ
Arı Teknokent Çekirdek işbirliği ile online
olarak Younoodle sayfası üzerinden

dosya yükleme yoluyla kabul edildi. OİB,
2015 yılında 600 bin TL destek verdiği
programın değerini daha da artırmak
amacıyla bu yıl desteğini 900 bin TL’ye
çıkardı. İTÜ Çekirdek Programı’nda ödül
sahipleri projelerini geliştirmenin
yanında, MBA eğitimi ve üniversitesanayi işbirliğiyle network yaratma
imkânı da bulacak. Projelerin
geliştirilerek hayata geçirilmeleri için
kuluçka ortamı sunan İTÜ Çekirdek,
burada başarılı olanları ‘İTÜ Çekirdek
Big Bang’ organizasyonuyla girişimcilik
yönünde teşvik etti. Başarılı projelerin
hayata geçebilmesi için sanayicilerle
tanışma fırsatı da verilen
organizasyonda, proje sahiplerinin
üretime odaklanması sağlanıyor.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği (OİB), sektörde başarılı projeleri
hayata geçirmek amacıyla iş birliği
yaptığı İTÜ Arı Teknokent’in girişimcilik
yarışması “İTÜ Çekirdek BigBang”

finalinde de beş projeye 250 bin TL
ödül verdi. Girişimcileri ve yatırımcıları
bir araya getiren final etkinliğinde
Türkiye otomotiv sektörünün çehresini
değiştirecek girişimciler ödüllendirildi.
Big Bang sonunda başarılı olup şirket
kuran girişimci gruplar, bir yıl boyunca
girişimcilik konusundaki yetenek ve
imkânlarını geliştirmeye devam edecek.
OİB’in beş yıldır düzenlediği Ar-Ge
Proje Pazarı ve Komponent Tasarım
Yarışması’nda dereceye giren ve İTÜ
Çekirdek’te ön kuluçka ve hızlandırıcı
süreçlerindeki eğitimlerini tamamlayan
projeler, 12 Kasım’da düzenlenen
İTÜ Çekirdek Big Bang finalinde OİB
tarafından 250 bin TL ile ödüllendirildi.
Big Bang finalinde girişimcilik ve üretim
yolunda ilk adımı atan projelerden
Metrobi 70 bin TL, Formulate 60 bin
TL, Progin-Bilişim-Transafe 50 bin TL,
Nanografen 35 bin TL ve Parkkolay
35 bin TL ödüle layık görüldü. _

Soldan sağa
OİB Yönetim
Kurulu Başkanı
Orhan Sabuncu,
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji eski
Bakanı Fikri Işık,
OİB YK Başkan
Yardımcısı Ömer
Burhanoğlu

Geleceği şekillendiren tasarımlar
ödüllendiriliyor
Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması Ödülleri’nin 5.’si TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi (MAM) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Gebze yerleşkesinde
5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, dünya otomotiv endüstrisinde fark
yaratan ünlü isimlerin buluştuğu paneller yapılara, yeni iş modelleri ve trendler de
katılımcılarla paylaşıldı. Etkinliğin ilk günü “Ar-Ge Proje Pazarı Ödülleri”ne, ikinci günü
“İnovalig Otomotiv Ödülleri”ne ayrıldı. 5. Ar-Ge Proje Pazarı’nda ilk üç ve iki mansiyona
23 bin TL, Komponent Tasarım Yarışması’nda dokuz projeye 39 bin TL olmak üzere
toplam 62 bin TL para ödülü dağıtıldı. Ayrıca dereceye
girenler İTÜ Çekirdek Programı’na girmeye hak kazandı.
Ar-Ge Proje Pazarı Ödülleri’nde birinciliğe Formulate
projesi ile Gökhan Bakış, Serkan Akpınar ve Hakan İleri
layık görüldü. Ekip, 10 bin TL para ödülü ile birlikte İTÜ
Çekirdek programına girmeye hak kazandı. _
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Orhan Sabuncu,
UludağOtomotiv
Endüstrisi
İhracatçıları Birliği
(OİB) Başkanı

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ İYİ
OKUMALIYIZ
“Günümüzde otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşümün içerisinde.
Önümüzdeki yıllarda adet bazında ihracat miktarlarını artırmaktan
çok katma değerli ihracat yapabilmek önem kazanacak.”

Bizim

başlıca pazarımızın AB ülkeleri,
özellikle de gelişmiş Batı Avrupa Ülkeleri
olduğu düşünüldüğünde geleneksel
üretim yöntemlerimiz ile gelinebilecek
noktanın sınırlı olduğunu, mutlaka ileri
teknolojilere, tasarıma, inovasyona,
Ar-Ge’ye yatırım yapılması gerektiği
ortaya çıkmakta. Endüstrimiz Ar-Ge
yatırımlarından elde ettiği avantajları
ve yılların birikimi olan tecrübesini
ihracata da taşıyor. Rakamsal bazda
bunun en net göstergeleri, toplam
274 merkez içerisinde 78 merkez ile
en çok Ar-Ge merkezine sahip sektör
olmamızdır. Son açıklanan Ar-Ge
ve Yenilik Reform Paketi, 2016-2019
dönemine yönelik hazırlanan Otomotiv
Strateji Belgesi hep olumlu adımlar
ve gelişmelerdir. Tüm bu gelişmelerin
neticesi olarak önümüzdeki dönemde
sektördeki Ar-Ge Merkezlerinin sayısının

ve Ar-Ge yatırımlarının miktarının daha
da artacağını düşünüyoruz. Dünyada
otomotiv endüstrisi hızlı bir dönüşüme
girdi. Özellikle çevre duyarlılığı yüksek
gelişmiş ülkelerde giderek yaygınlaşan
hibrit ve elektrikli araçlarda kullanılan
pek çok aksam ve parça, konvansiyonel
içten yanmalı motora sahip araçlarda
kullanılanlara göre oldukça farklı.
Geleceğin otomobilleri; 1-2 kişilik,
elektrikli, birkaç yüz parçadan oluşan,
yazılım ağırlıklı, gösterge paneli olmayan
otomobiller olacak. Otonom-sürücüsüz
araçların yaygınlaşması sağlıktan
sigortaya, bayilikten finansa, medyadan
toplu taşımaya ve vergilendirmeye
kadar pek çok alanda değişimleri
beraberinde getirecek. Araçların değerini
standart ve opsiyonel donanımlar değil
ileri teknoloji yazılımlar belirleyecek,
insanların araçlar üzerindeki kontrolü

giderek azalacak. Bu nedenle otomotiv
ihracatçılarımızın bu dönüşümü iyi
okuyup, hızla bu doğrultuda adımlar
atması önem taşıyor. Mekanik teknoloji
gelişiminin yerini giderek bilişim ve
yazılım teknolojileri alacağından bu
alanlara yatırım yapmayan, bu alanda
gelişemeyen tedarikçilerin ayakta kalma
şansı azalacak. Bugün itibariyle bir geçiş
dönemindeyiz ve halen geç kalmış
sayılmayız. Sonuçta araçlardaki parça
sayısı azalmakla birlikte, daha katma
değerli, daha ileri teknolojili parçalar
da yaygınlaşacak. Standart üretim
yapan tedarikçilerin önemli bir kısmı
ortadan kalkacak, bu dönüşüme ayak
uyduranların kar marjları ise yükselecek.
Önümüzdeki 10 yıllık süreçte
yenilenebilir enerji ile çalışan araçlar
konusunda yaşanan dönüşümün daha
da hızlanmasını bekliyoruz. Bir diğer
önemli gelişme ise özellikle son beş
yılda gelişim gösteren yazılım ağırlıklı,
sürücüsüz, birbirleri ile iletişim kurabilen
araçların geliştirilmesi. Son dönemde
bu iki ana akımın aslında birbirleri ile
paralel bir şekilde gelişmeye başladığını
da söyleyebiliriz. Yani sürücüsüz,
yazılım ağırlıklı araçlar büyük oranda
elektrikli ve hibrit araçlardan oluşacak.
Bu nedenle önümüzdeki birkaç yılda bu
iki akımın birleşerek tek bir akım haline
geleceğini ve tüm otomotiv endüstrisini
şekillendireceğini söyleyebiliyoruz.
Otomotiv ihracatının da bu
gelişmelerden bağımsız kalması
mümkün değil. Geleneksel üretim
yapan, yaşanmakta olan dönüşüme
ayak uyduramayan ülkelerin otomotiv
ihracatındaki önemi azalacak, yeni
alanlara yatırım yapan, yüksek katma
değerli araçlar, aksam ve parçalar üreten
ülkelerin önemi ise giderek artacak.
Burada kısaca Sanayi 4.0’a da
değinmemiz gerekiyor. 4. Sanayi
Devrimi’ne geçebilmek için firmaların
yol haritalarını belirlemeleri, bunun yanı
sıra Ar-Ge yatırımlarına ve dönüşüm
için gerekli yatırımlara bütçe içerisinde
yer ayırmaları önemli. Bu yeni devrime
geçişte otomasyonun artması, siber
fiziksel sistemlerin geliştirilmesi, firma
içi dikey entegrasyonun sağlanması
ve değer zinciri boyunca yatay
entegrasyonun geliştirilmesi gerekiyor. _
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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ OLARAK
AR-GE VE TEKNOLOJİ ALANINDA EKONOMİK
KATMA DEĞER ÜRETEN EN ÖNEMLİ
AKTÖRLERDEN BİRİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Dr. Mustafa Aydın,
İstanbul Aydın
Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı

“Üniversitemizde öğrenci ve
akademisyenlerimize girişimci
ve inovatif düşünme kültürünü
aşılamak için AR-GE’den ürüne,
üründen ticarileştirmeye destek
verecek kuluçka programının da
bulunduğu İstanbul Aydın
Üniversitesi İnovasyon Merkezini
hayata geçirdik. Merkezimiz öğrenci
ve akademisyen grubunu, bu
program kapsamında destekliyor.”

Üniversiteler bilgi ve teknoloji
ekosisteminin yapı taşı olmasından
dolayı dünyadaki değişim ve gelişime
yön vermek zorundadır. Ülkemizin
2023 hedeflerine ulaşma yolunda
üniversitelerimiz bilimin sanayiye
aktarılması, sanayinin ihtiyaçlarına
yönelik AR-GE çalışmaları yürütmesi ve
ekonomik kalkınmaya ivme kazandırmak
için dördüncü sanayi devrimi yani
Endüstri 4.0’a odaklanmalı. Bu yeni
süreçte İstanbul Aydın Üniversitesi
olarak AR-GE ve teknoloji alanında
ekonomik katma değer üreten en önemli
aktörlerden biri olmak için çalışıyoruz.
İAÜ, gelişmiş teknolojik alt yapısı ile
bilimsel projeler, araştırma ve geliştirme

faaliyetleri, ulusal ve uluslararası
işbirlikleri ile genç ve dinamik yapısını
ortaya koyarak bilimin teknoloji ile
birleştiği bir üniversite olma özelliğini
tüm alanlarda göstermeye devam edecek,
bu kapsamda teknolojisini kendi üreten
bir Türkiye hedefine doğrudan katkı
sağlayacaktır. Özellikle üniversitemiz bilgi
ve teknoloji transferine, girişim fikirleri
ve iş planı oluşturulmasına, AR-GE
çıktılarının patente dönüştürülmesi ve
ticarileştirilmesine ağırlık veriyor.
Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde
AR-GE çalışmaları sonucu beş patent, dört
faydalı model ve iki endüstriyel tasarım
başvurusu yaptık. Bu bağlamda kamu,
üniversite ve sanayi arasında birçok
etkinlik yapıyor ayrıca bölgemizdeki
tüm paydaşlarımızın teknoloji transfer
mekanizmasına dâhil olması için sanayi
odaklı girişim ve proje eğitimleri ve
yarışmaları düzenliyoruz. Bunlardan biri
olan Aydınlatma, Test Analiz ve Ölçüm
Laboratuvarı ile sanayiye hizmet veriyor
ve örnek teşkil ediyoruz. Bu kapsamda,
üniversite-sanayi işbirliğine 2016 yılı
içinde altı adet kontratlı sanayi projesi
yürütüldü. Yapılan her bilimsel çalışma
sonucunda ortaya çıkan ürününün

kullanımı ile ticarileştirilmesi de ayrı
bir önem taşıyor. Ürünlerin uluslararası
alanda da ticarileşmesinin sağlanması
dünya üniversiteleri ile rekabet edebilecek
düzeye erişilmesinin göstergesi olacaktır.
Üniversitemizde olduğu gibi, tüm
üniversitelerin bu alanda yapmış olduğu
çalışmalar olumlu görünmesine rağmen
yeterli değil. Özellikle üniversitelerin
uluslararası çalışmaları daha etkin hale
getirmek için ikili proje işbirliklerinin
artırılması gerekiyor. Üniversitemiz
kurmuş olduğu Prof. Dr. Aziz SANCAR
Teknoloji Merkezi’ndeki çalışmalarla
yenilikçi ürün, hizmet ve süreçlerin
geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
birçok işbirlikleriyle projeler üretmekte
ve hayata geçirmekte. Bu merkezimizde
üniversitemiz bünyesinde sanayinin
ihtiyaçlarını karşılayabilecek makine,
inşaat, enerji, otomotiv, tekstil, gıda,
mekatronik gibi laboratuvar ve alt yapıları
bulunuyor. Aynı zamanda ülkemizde
gelişmekte olan sağlık ve biyomedikal
sektörüne yönelik AR-GE stratejisi
oluşturarak sağlık ve tıp fakültemiz
bünyesinde modern ve gelişmiş teknolojiye
sahip araştırma laboratuvarları ve
hastanemizi de kurduk. Kendi teknolojisini
üreten Türkiye hedefine ulaşmak için,
büyük bir azim ve sabırla öğrenci,
mezun, akademisyen ve sanayi olmak
üzere tüm paydaşlara yönelik hizmetler
oluşturmaya, çok çalışmaya ve üretmeye
devam etmek mecburiyetindeyiz. _
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PROF.DR. MEHMET KARACA
İTÜ Rektörü

Bilimsel gelişim için Ar-Ge yapılmalı
Ülkemizin bilimsel gelişimi ve ekonomik kalkınmasının sürdürülebilir hale getirilmesi, ancak AR-GE
çalışmalarının başarısı ile mümkün. İTÜ, araştırma laboratuvarlarının yanı sıra çeşitli alanlarda karşılaşılan
problemlerin çözümüne odaklanan ve yeni uygulamalar geliştiren araştırma merkezlerine sahip.
Bünyemizde farklı alanlarda çalışan 13 Ar-Ge Merkezi yer alıyor.

Günümüzde AR-GE faaliyetlerine ayrılan payı, milli gelirine oranla
yüzde 3’ten fazla olan ülkeler, gelişmiş ülke olarak kabul ediliyor.
1990’lı yılların ortalarından itibaren TÜBİTAK tarafından, araştırma kurumlarının yanı sıra firmaların AR-GE faaliyetlerine
verilen destekler artırılmış ve çeşitlenmiş, ayrıca teknokentlerin
kurulmasına özellikle önem verilmiştir. Bu sayede, daha önce
sıfıra yakın olan ülkemizin AR-GE bütçesi, günümüzde yüzde
1’e ulaşmak üzere. Firmalara verilen desteklerin başlıca hedefleri arasında; AR-GE faaliyetlerinin, üniversite-sanayi işbirliğinin ve girişimci fikirlerin artırılması ile araştırma sonuçlarının
ticarileşmesi bulunuyor. Ancak verilen destek programlarının
çıktılarının beklentilere uygun olup olmadığı noktasında yeterli değerlendirmeyi yapacak mekanizmalar mevcut değil. Ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğinin verimli hale getirilmesi için
teknokentler, kuluçka merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri
gibi arayüzler oluşturulsa da henüz tam anlamıyla bilginin üniversiteden sanayiye aktarılması ve ticarileşmesi hususundaki
çözüm stratejisi belirlenemedib. İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) öncü kimliğinin sorumluluğu ile bu kritik konuda çözüm
geliştirmek amacıyla -Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi
(UBTYS) 2011-2016 çalışmasını temel alarak- proje bazlı çalışmalar uygulamaya koydu. Titizlikle yürütülen ön değerlendirmeler
neticesinde, farklı AR-GE birimlerini koordine edecek ve yönlendirilecek bir “AR-GE Üst Kurulu” yapılanmasına ihtiyaç olduğu
görüşünde uzlaşıldı ve gerekli çalışmalar başlatıldı. Üst Kurul yapılanması sayesinde, İTÜ’nün AR-GE politikalarının belirlenmesi ve kaynakların en doğru biçimde kullanılması hedeflenmekte.
Laboratuvarlarda kalite yönetimi
İTÜ’nün AR-GE altyapısını oluşturan en önemli öğeler arasında laboratuvarlarımız yer alıyor. Üniversitemiz kaynaklarının
etkin yönetimi, ihtiyaçlara göre dağılımı ve araştırmacılarımız
arasındaki iletişim ağının geliştirilmesi açısından, laboratuvarların paylaşımcı kullanımı önem taşıyor. Bu anlayışın gelenek haline getirilmesi amacıyla, disiplinlerarası çalışma kültürünü de
destekleyecek bir laboratuvar yönetimi kurguladık. Burada ana

hedefimiz, İTÜ laboratuvarlarında “Kalite Güvence Sistemi”ne
geçilmesi. Sürecin başlangıç adımı olarak, üniversitemizin laboratuvar haritası çıkarıldı. Sürecin devamında ise öncelikle laboratuvarlarımız sınıflandırılacak; “İleri Araştırmalar”, “Tematik”
ve “Merkezi” olmak üzere 3 grupta toplanacak. Sistemin, web
sitesi aracılığıyla izlenebilir kılınması da sağlanacak. Teknik
Üniversite’ye kazandırılacak bu yeni yaklaşımla laboratuvarlarımızın görünürlüğü ve kullanım verimi artırılacak, performans
değerlendirmesi yapılması mümkün olacak ve uluslararası akreditasyon süreçleri işletilecek. Laboratuvarlarımız önce üniversitemiz içinde yüksek verimle kullanılacak, ardından diğer
üniversitelere ve kamu kurumlarına açılacak, son aşamada ise
yurtdışı araştırma merkezleri ile bağlantılı hale getirilecek. İTÜ,
araştırma laboratuvarlarının yanı sıra çeşitli alanlarda karşılaşılan problemlerin çözümüne odaklanan ve yeni uygulamalar
geliştiren araştırma merkezlerine sahip; bünyesinde, farklı alanlarda çalışan 13 Ar-Ge Merkezi yer alıyor. Bu merkezlerin ortak
amaçlarından en önemlisi, disiplinlerarası çalışma kültürünü
geliştirecek akademik ortamı sağlamak. Ayrıca, öğretim üyelerimizin öncülüğünde disiplinlerarası araştırma veriminin artırılması amacı ile çalışma grupları da oluşturuldu.

Bilginin ticarileşmesi ve fikri mülkiyetin korunması
BTY alanlarındaki diğer bir önemli sorun olan üniversitelerde
yürütülen araştırmaların ticarileştirilmesi noktasında attığımız
bir başka adımla, Şubat 2013’te İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kuruldu. Tüm hizmetlerini özel sektör standartlarında
ve hızında sunan İTÜNOVA TTO, fikrin oluşumundan ticarileşmesi sürecine kadar tüm aşamalarda farklı uzmanlıklardaki
birimleriyle akademisyenlerimize destek veriyor. Ayrıca sanayi
ihtiyaçlarına yönelik taleplere akademik çözümler buluyor ve
üniversitede geliştirilen AR-GE çalışmalarını sanayiye yönlendiriyor. İTÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet veren
İTÜNOVA TTO, akademik bilginin ticarileşmesi için köprü görevi görmekte ve proje çıktılarını kapsayan patent başvurularını yaparak fikri mülkiyet haklarının korunması için çalışıyor.
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Ar-Ge kadrolarının güçlendirilmesi
Yine ülkemizde BTY alanlarındaki temel sorunlardan biri
olarak karşımıza çıkan “araştırma personelinin ulaşılabilirliği ve niteliği” konusunda çözüm geliştirmek üzere “İTÜ AR-GE
Destek Personeli Geliştirme Projesi” başlattık. Proje kapsamında
2016-2024 yıllarını kapsayan 8 yıllık dönemde, İTÜ’deki doktora
sonrası araştırmacı sayısının lisans öğrenci sayısının yüzde 15’ine
yükseltilmesi; teknisyen/tekniker/laboratuvar uzmanı sayısının
da toplam personelin yüzde 20’sini oluşturacak ağırlığa ulaşması hedefleniyor. Üniversitelerin AR-GE yapısını güçlendirmenin
yolu doktora sonrası araştırmacı sayısını artırmadan mümkün
değildir. Zira bu kadronun genişliği ve yürüttüğü çalışmalar,
araştırma üniversitelerinin değerlendirilmesinde çok önemli
bir ölçüt. Bu nedenle, doktora sonrası araştırmacıların sayısının
yükseltilmesi ve akademik heyecanlarını besleyecek bir çalışma
ortamına sahip olmaları, İTÜ’nün geleceği için stratejik önemde
gördüğümüz hedefler arasında yer alıyor. İTÜ’nün stratejik ihtiyaçları arasında yer alan uzman teknik personel açığını karşılamaya yönelik, özel sektör deneyimine sahip donanımlı işgücü
istihdamı Teknoloji Transfer Ofisimiz aracılığıyla sağlanmaya
başladı ve artırılarak devam ettirilmesini hedefliyoruz. Böylelikle, tüm laboratuvarlarımıza ihtiyaca göre yerinde ya da mobil olarak teknik destek verilecek ve sistemin etkin işleyişi sağlanmış
olacak. Tüm bunlara ek olarak, nitelikli uluslararası araştırmacıların İTÜ içinde uzun süreli istihdamının sağlanmasıyla üniversitemizin uluslararası alanda AR-GE ve inovasyon odaklı bir
çekim merkezi haline getirilmesi de amaçlarımız arasında.

Öncü ve örnek model olma sorumluluğu
Verilen destek programlarının çıktılarının beklentilere uygun
olup olmadığının ölçülmesine yönelik yeterli değerlendirme
mekanizmalarının bulunmaması sorunu için, bir performans
programı geliştirildi. Teknokentimizde yürütülen “Performans
Değerlendirme Sistemi” kapsamında firmalar birçok kategoriye
göre değerlendiriliyor. Ulaştıkları toplam puanın başarı sınırının
altında kalması halinde İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyet

gösterme hakkı yitiriliyor. Rekabetçi ekosistemin desteklenmesi için geçtiğimiz yıl “BEETECH” adıyla düzenlenen etkinlikle
firmaların performansları değerlendirilerek en başarılı olanlar
ödüllendirildi. Ülkemizin bilimsel gelişimi ve ekonomik kalkınmasının sürdürülebilir hale getirilmesi, ancak AR-GE çalışmalarının başarısı ile mümkün. En önemli sorumluluk üniversitelere
düşmekle birlikte, öncü çalışmalara imza atabilecek birikime
sahip akademik kurum sayısının sınırlı olduğu bir gerçek. Bu
noktada, geliştirdiği modeller ve uygulamaya koyduğu yeni stratejilerin pozitif çıktıları sayesinde İTÜ’nün örnek teşkil edeceğinin farkındayız. Bu sorumlulukla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar
hem İTÜ’yü dünya çapında bir AR-GE üniversitesi yapma hem
de ülkemiz için rol model olma amacını taşıyor. _

ARI Teknokent ile Yeni
Fikirlere Destek
İTÜ’nün araştırma üniversitesi olma niteliğini teknoloji üretme
gücüyle birleştiren ARI TEKNOKENT, üniversite-sanayi
işbirliğine hizmet etmek amacıyla ülkemizdeki AR-GE
etkinliklerini destekliyor. İTÜ ARI TEKNOKENT’in öncelikleri
arasında yer alan “firmaları bir adım daha öteye taşıyarak
uluslararası markalara dönüştürmek” hedefinden hareketle,
2015 yılında teknoloji firmalarının ABD pazarına açılmasını
destekleyen “İTÜ GATE Uluslararası Girişimcilik Hızlandırma
Programı” hayata geçirildi. İTÜ GATE sayesinde, yerli teknoloji
firmalarına yılda 3 ay ABD’de çalışma ve iş bağlantıları
kurma fırsatı sunuldu. Ayrıca, gerek İTÜ ARI TEKNOKENT
ekosisteminden, gerek Türkiye’den ihtiyacı olan herkesin
irtibat noktası, danışma ve çalışma merkezi olarak kullanması
amacıyla, İTÜ ARI TEKNOKENT’in Chicago ve San Francisco
ofisleri kuruldu. İTÜ GATE kapsamında 2 yılda toplamda
60 firmaya uluslararası pazara açılma eğitimi ve danışmanlığı
sağlandı; 27 firma ABD’ye götürülerek potansiyel müşteri,
partner ve yatırımcılarla bir araya getirildi. Tüm bu süreçlerin
pozitif sonucu olarak, 8 İTÜ GATE firması ABD’de şirket kurarak,
ticari faaliyetlerine uluslararası arenada başladı. _
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PROF. DR. UMRAN İNAN
Koç Üniversitesi Rektörü

Serbest Ar-Ge ortamları yaratılmalı
Türkiye Ar-Ge’ye son 10 sene içerisinde eskisine nazaran olağanüstü yüksek miktarda yatırım
yaptı ve ülkemizde bir Ar-Ge farkındalığı yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bu yarışta tüm bileşenlerin
var güçleriyle karne notumuzu yükseltmek için çalışmaları gerekiyor.

Gelişmiş ülkeler arasında hak ettiğimiz seviyeye ulaşmak için
teknolojide lokomotif ülkelerden biri olmak zorundayız. Bu konuma ulaşmanın yolu da mutlaka, öncelikle kaliteli bilimsel bilgi ile gelişmiş üretim mekanizmalarının buluşmasından geçer.
Bu buluşmadan elde edilen çıktılar, bir sonraki Ar-Ge adımının
da hammaddesidir. Türkiye Ar-Ge’ye son 10 sene içerisinde eskisine nazaran olağanüstü yüksek miktarda yatırım yaptı ve ülkemizde bir Ar-Ge farkındalığı yavaş yavaş oluşmaya başladı. Aynı
bağlamda bilimsel yayın sayıları da eskisine göre fazlasıyla arttı.
Lakin bu yayınların uluslararası ortamlarda aldıkları atıflar ile
ölçümlenebilecek etkileri henüz çok çok geride. Gerek sanayide
ve gerekse de üniversitelerde yapılan ArGe çalışmalarının çok büyük çoğunluğu
da problem çözme ve geliştirmenin (yani
‘Ge’) ötesine geçemiyor. Ayrıca Ar-Ge
konularında çalışacak kalifiye eleman
konusunda çok büyük eksikliklerimiz
var. Demek oluyor ki, Ar-Ge yarışında
tüm bileşenlerin var güçleriyle karne
notumuzu yükseltmemiz için çalışmaları gerekiyor. Araştırma merkezleri aracılığıyla kendilerini besleyip geliştiren
üniversiteler, nihayetinde sanayiyi de
tatmin edecek ve işbirliğini sürekli kılacak gücü ellerinde tutarlar.
Geniş vizyonlu olmalıyız
Mevcut ve potansiyel gelişmişlik ve
refah düzeyinin göstergelerinden biri
olan Ar-Ge’ye yapılan yatırımın artması
elbette şart. Halihazırda gayri safi milli

hasılanın yüzde 1’inden az olan şimdiki Ar-Ge yatırımları en az
yüzde 2’nin üstüne çıkmalı; bilim ve teknolojide lider konumdaki ülkelerde olduğu gibi. Ar-Ge’ye yaklaşımımızı da değiştirmemiz gerekli. Önemli olan bundan sonra sanayinin çok daha
fazla sayıda doktora yapmış ve dolayısı ile Ar-Ge’nin ‘Ar’ını yapabilecek kişileri istihdam etmeye başlaması ve Ar-Ge konusunda çok daha uzun vadeli düşünebilmesinin sağlanmasıdır.
Tıpkı yurtdışında olduğu gibi, doktora yapmış uzmanların istihdamı sanayi ayağındaki araştırmaları da illa ki geliştirecek, bu
da üniversite-sanayi işbirliğini besleyecektir. Bunun önkoşullarından biri de, şirketlerin bu aşamada beşeri sermayeye yapacakları yatırımla, doktora öğrencilerini
destekleyip ileride kendilerine bilimsel
açıdan da mükemmel şeklide donanım
sahibi uzman kadrolarının yetiştirilmesini sağlamalarıdır. Asıl önemli olan,
bilinen problemlerin çözümünden ek
olarak, bilinmeyen bilinmeyenlerin de
takibi ve şimdiden öngöremeyeceğimiz
buluşların yeşereceği en serbest Ar-Ge
ortamlarının yaratılması ve beslenmesidir. Çalışma, odaklanma ve proje konularının seçiminde bile çok daha geniş
vizyonlu olmalı ve fazlasıyla belirleyici
(ve dolayısı ile sınırlayıcı) olmaktan kaçınmalıyız. Ancak bu koşullarda, çok
daha zengin ve bir kartopu etkisiyle
kendi kendine büyüyüp gelişen bir ArGe ortamı yaratılabilir. Böyle bir ortam
da, yatırımların kendiliğinden artması
için uygun iklimi sağlayacaktır. _

TÜRKİYE AR-GE’YE SON
10 YIL İÇİNDE YÜKSEK
MİKTARDA YATIRIM YAPTI.
Araştırma merkezleri
aracılığıyla kendilerini
besleyip geliştiren
üniversiteler İSE,
nihayetinde sanayiyi de
tatmin edecek ve işbirliğinİ
sürekli kılacak gücü
ellerinde tutarlar
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PROF. DR. NİHAT BERKER
Sabancı Üniversitesi Rektörü

Ar-Ge alanında yatırımlar devam ediyor
Türkiye Ar-Ge alanında önemli atılımlar yapmayı sürdürüyor. Üniversitelerimiz bünyesinde kurulan
Uygulama ve Araştırma Merkezleri sayısı 2849’a ulaştı.

Ar-Ge’de altyapı açısından birçok gelişmiş ülke ile aynı seviyeye geldik. Yayın sayısındaki artışta Türkiye ilk sıralarda. Bu sayı
2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 27 bin 276 oldu.
Üniversitelerimiz bünyesinde kurulan Uygulama ve Araştırma
Merkezleri sayısı 2 bin 849’a ulaştı. AR-GE ye ayrılan milli gelir
yüzde 1 civarında Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,8 artarak 17 milyar 598 milyon
TL’ye ulaştı. Tematik araştırma projelerine 2-3 milyon TL bütçe
ayırabiliyoruz.
Üniversiteler temel bilimler ve uygulamalı 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 yük daha çok akademik ve sanayi AR-GE merkezlerine
düşüyor. AR-GE merkezleri arasında
işbirliğinin artarak sürdürülmesi katma değerli üretime ve ürüne geçişte en önemli etken. Sanayi
AR-GE yatırımları için çeşitli teşvikler var. Örneğin vergi indirimi, AR-GE merkezlerinde çalışanların ücretlerinin kısmen karşılanması gibi. Ancak ürün çıktığı zaman da bu teşviklerin yanı
sıra, bir süre alım garantisi gibi desteklerle, yapılan yatırımların
geri dönüşünü hızlandırılarak, firmalar üzerindeki riski azaltarak yatırımları artırabilir. Başka bir etken, risk sermayesinin
yani AR-GE ye yatırım yapanların sayısını ve ellerindeki fon
miktarını artırmak. Mali mevzuatta iyileştirmeler, başka alan-

lardaki geri dönüşün sınırlı olması gibi konular önemli. Bir diğer
konu ise temel bilimden ürüne giden sürecin karmaşık, çok aktörlü ve zaman alıcı olduğunu kabul etmek. Bu bir kültür. Hızlı
sonuç beklentileri gerçekleşmeyince hayal kırıklığı yaratarak
diğer yatırımcıların heveslerini kırabiliyor.

Türkiye’nin yeni Teknoloji üssü
Bu yıl Sabancı Üniversitesi olarak AR-GE konusunda önemli
bir işbirliğine imza attığımızı belirtmek isterim. Sanayi-Üniversite-Kamu işbirliği modeli ile Türkiye’de bir ilk olma özelliğindeki bu işbirliği çerçevesinde bir kaç ay
önce İstanbul Teknopark’ta 100 milyon
TL yatırım ile “Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi”ni açtık.
Havacılıktan otomotive kadar birçok
sektörde dönüşüm yaratan, yüksek
teknoloji ürünü kompozit malzemeleri
alanında faaliyet gösterecek Kompozit
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde Sabancı Üniversitesi öğretim
üyeleri ve öğrencileri ile Kordsa Global
üretim mühendisleri geleceğin teknolojisi olarak da adlandırılan kompozitin
AR-GE ve üretim süreçlerinde birlikte
çalışacak. Kordsa Global ve Sabancı Üniversitesi; bu merkezde
birlikte araştırmanın ve üretmenin getireceği güçle, Türkiye’nin
yeni yüksek teknoloji üssü olmayı hedefliyor. Merkez, dünyanın
sayılı test merkezlerinden ve Avrupa’nın sayılı kompozit üreticilerden biri olarak faaliyet gösterecek. 15 bin metrekare kapalı
alan ve 3 bin 350 metrekare laboratuvar altyapısının yer alacağı
Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi; Türkiye’de temel araştırmadan prototip parça ve ara mamul üretimine kadar
geniş bir uzmanlık yelpazesinde hizmet verecek. _

15 bin metrekare kapalı
alan ve 3 bin 350 metrekare
laboratuvar altyapısının
yer alacağı Kompozit
Teknolojileri Mükemmeliyet
MerkeziMİZ; geniş bir uzmanlık
yelpazesinde hizmet verecek
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PROF. DR. ÜMİT ÖZLALE
Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı

Ar-Ge çalışmalarının ekonomide karşılığı olmalı
Son yıllarda Ar-Ge harcamalarında kamunun payı düşerken özel sektörün ağırlığının artması sevindirici.
Beyaz eşya ve yan sanayisi gibi küresel değer zincirine entegre olmuş ve ihracat odaklı büyüme stratejisi
izleyen sektörlerin Ar-Ge’ye verdiği önem ise dünya standartlarında.

Ar-Ge bilinci Türkiye’de yeni oturmaya başlayan ve henüz “bebek adımlarıyla” ilerleyen bir süreç. Türkiye’nin Ar-Ge konusundaki son durumu için ilk aklıma gelen cümle “Yetmez ama evet!”.
Son yıllarda Ar-Ge çalışmaları için verilen teşvikler, şirketlerin
araştırma geliştirme faaliyetleri olmadan küresel ölçekte rekabetçi olamayacaklarını anlamaları ekonomideki bütün paydaşlarda
olumlu bir farkındalık yarattı. Bununla beraber istenen noktanın
çok gerisindeyiz. Ar-Ge harcamalarımızın milli gelire oranı yüzde
1 seviyelerine ancak ulaştı ki bu oran dünya genelinde yüzde 2,5
civarında. Her ne kadar bu noktaya 1996’da yüzde 0,45’den gelmişsek de kendimize kıyaslama grubu olarak OECD ülkelerini
alırsak hala son sıralarda yer alıyoruz. Sıralamayı ihracata dayalı
bir büyüme modeli izleyen gelişmekte olan ekonomiler için yaptığımızda da Türkiye ortalamanın altında kalıyor. Bütün olumlu
gelişmelere rağmen gidecek daha çok yol var. TÜBİTAK çalışmalarına baktığınızda yükseköğretim kurumlarının, yani üniversite,
teknopark ve benzeri kurumların aslan payını aldığını görüyorsunuz. Dünyada ise bu kurumlarla işbirliği yapan özel sektör ayrıca
kendi bünyesinde de Ar-Ge çalışmalarını yürütüyor. Türkiye için
sevindirici olan bir nokta özellikle son
yıllarda Ar-Ge harcamalarında kamunun payı düşerken özel sektörün ağırlığının artması. Özel sektör içinde de tahmin edileceği üzere teknoloji yoğunluğu
yüksek olan savunma sanayi, elektronik, haberleşme, ilaç ve kimya gibi sektörlerde Ar-Ge harcamalarının daha fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Bir başka
not edilmesi gereken olumlu nokta da,
örneğin beyaz eşya ve yan sanayisi gibi
küresel değer zincirine entegre olmuş
ve ihracat odaklı büyüme stratejisi izleyen sektörlerin Ar-Ge’ye verdiği önemin
dünya standartlarında olması.
Türkiye’de Ar-Ge bilincini topluma
kazandıran ve bu kültürü oluşturan en
önemli faktörlerden biri Gümrük Birliği

anlaşmasının imzalanması. Bu noktadan sonra Türkiye’deki
şirketler Avrupa’daki rakipleri ile mevcut koşullarda rekabet
edemeyeceklerini anladıkları gibi bu bölgeyle kurulan işbirlikleri de Ar-Ge’yi zorunlu hale getirdi. Teşviklere gelince de,
her açıklanan paket Ar-Ge konusunda daha cömert ve olumlu.
Benim buradaki tek endişem Ar-Ge’nin kapsamını genişlettiğinizde normalde bu çerçevede değerlendirilmemesi gereken
faaliyetlere yüksek oranda destek verilmesi. Bir başka deyişle,
bu Ar-Ge teşviklerinin kapsamının sulandırılmaması gerekiyor.
ABD, Almanya ya da Güney Kore gibi ülkelerde üniversitede
üretilen bilimsel faaliyetlerin ekonomide bir katma değere dönüşmesi mükemmele yakın işliyor. Ben Türkiye’de Ar-Ge konusundaki en temel eksikliklerden birinin burada olduğunu
düşünüyorum. Üniversiteler ekonominin ana aktörlerinden biri
olacak şekilde tasarlanmalı.
Üniversitede öğrenci olduğum 1990’lı yıllardan itibaren devamlı konuşulan ama somut örneklerini çok da göremediğiniz
kavramlardan biri de üniversite-sanayi işbirliği. Geleneksel
kampüs üniversitelerinin yerini üçüncü nesil üniversite anlayışının aldığı, Avrupa’da “teaching factory”
kapsamında üretim ve öğrenmenin beraber ve aynı mekanda gerçekleştiği bu
süreçte Türkiye’deki üniversite anlayışı
kendini yeterince yenileyemiyor. Ar-Ge
faaliyetlerinin teknoloji transfer ofisleri
ya da girişimcilik merkezleri gibi hızlandırıcı mekanizmalarla reel sektöre
aktarılması Türkiye’de çok yeni. Bununla beraber tek suçlu üniversiteler
değil. Aynı derecede sorumlu olan, üniversiteleri stratejik çözüm ortağı olarak
görmeyen iş dünyası. İstisnalar olsa da,
“Bütün gün ofisinde oturan öğretim
üyesi benim sorunlarımı benden daha
mı iyi bilecek?” mantığıyla üniversitelere mesafeli duran işadamlarının sayısının az olmadığını biliyoruz. _

Ar-Ge harcamalarımızın
milli gelire oranı yüzde 1
seviyelerine ancak ulaştı.
Çin’de bu oran yüzde 2,
Avrupa pazarında özellikle
orta-üst teknolojili
mal grubunda rekabet
ettiğimiz Doğu Avrupa
ülkelerinde ise yüzde 2’ye
yaklaşmış durumda
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Rakamlarla Türkiye’de Ar-Ge
Ar-Ge ve inovasyon, günümüz dünyasında ülkeler arasındaki rekabetçiliğe karşı
dinamik olmanın en önemli unsurlarından. Türkiye de Ar-Ge konusunda emin
adımlarla ilerliyor, Ar-Ge için ayrılan bütçeler artıyor, Ar-Ge’ye yatırım yapan şirketler
rekabette bir adım öne çıkıyor. Rakamlar da bunun en büyük göstergesi.

4.6
milyar TL
250 şirketin 2015 yılı toplam
Ar-Ge harcaması

27.885
personel
2016 Kasım ayı itibariyle
273 Ar-Ge merkezinde çalışan
Ar-Ge personeli sayısı

1.123
patent
2015 yılında tescil edilen
patent sayısı

6.173
milyon TL
2015 yılında merkezi
yönetim bütçesinden Ar-Ge
faaliyetleri için gerçekleştirilen
harcama miktarı

1.226
başvuru
2016’nın ilk çeyreğinde
patent başvurusu yapan
yerli firma sayısı

273 merkez
2016 Kasım ayı itibariyle
Ar-Ge merkezi sayısı

% 1.01
Ar-Ge harcamasının
GSYH içindeki payı
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AR-GE İÇİN
HARCAMALARDA
SIÇRAMA
YAŞANIYOR
Turkishtime tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge 250
Araştırması sonuçlandı. Geçen yılki listede yer alan
şirketler toplamda 3.6 milyar TL’lik harcama yaparken
bu yılki listede yer alan şirketlerin toplam Ar-Ge
harcaması 4.6 milyar TL oldu.
Hazırlayan Handan Açan
handanacan @turkishtimedergi.com

Uluslararası

rekabet üstünlüğü
yarışında iddiası olan bütün ülkelerde,
başta sanayi olmak üzere, mal ya da
hizmet üreten bütün sektörlerde Ar-Ge
faaliyetinde bulunulmakta. Özel
sektörde olsun, kamu sektöründe olsun,
iç ya da dış pazarlarda ciddî bir paya
sahip hemen hemen bütün üretici
kuruluşlar yıllık kazançlarının belli bir
bölümünü Ar-Ge harcamalarına
ayırıyorlar. Türkiye’deki şirketlerin de
Ar-Ge faaliyetleri için yaptığı harcamalar
giderek artıyor. Bu analizde, 2015 yılında
en çok Ar-Ge harcaması yapan 250
şirketin Ar-Ge fotoğrafını çektik.
Türkiye Ar-Ge harcamalarını gelişmiş
ülkeler seviyesine çıkarma yolunda
adımlarını hızlandırdı. Bu doğrultuda
yüzde 1’lik psikolojik seviyeyi aşan
Türkiye’nin Ar-Ge harcamasının
gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı
yüzde 1.01 oldu. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK)’nun 2015 Araştırma
ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
sonucuna 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 2015 yılında bir önceki yıla
göre yüzde 17,1 artarak 20 milyar 615
milyon TL olarak gerçekleşti. Ar-Ge 250

kapsamında incelediğimiz 250 şirketin
verileri de bunu doğrular nitelikte. 2014
ile kıyaslandığında şirketlerin Ar-Ge için
ayırdıkları bütçede 1 milyar TL’yi aşan bir
artış görülüyor. Örneğin Aselsan 2014’te
807 milyon TL’lik bir bütçe ayırmışken
2015 bütçesinde Ar-Ge’nin payı 912
milyon TL oldu. Tusaş Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii’nin 2014’te yaptığı harcama
255 milyon TL iken 2015 yılında bu
rakam 502.9 milyon TL’ye çıktı.

Birincilik Aselsan’da
Aselsan Ar-Ge 250 listesindeki
birinciliğini bu yıl da korudu. 2396
çalışanı ile 2015 yılında 912 milyon
TL Ar-Ge harcaması yaptı. Teknoloji
geliştirme çalışmaları Aselsan’da altı
Ar-Ge merkezinde yürütülüyor.
Ayrıca Aselsan, 37 üniversite ile işbirliği
ve 172 Ar-Ge projesi yürütmekte.
Bu projelerin maddi büyüklüğü ise
137,5 milyon dolara ulaşmış durumda.
Bünyesindeki Ar-Ge merkezleri,
dünyada kabul gören ve Ar-Ge kültür
olgunluğunun bir göstergesi olan CMMI
sertifikasına sahip. Otomotiv’in Ar-Ge
liderleri Tofaş ve Ford Otosan da listede
ilk 5’te yer aldılar. Tofaş 586 milyon
TL’lik Ar-Ge harcaması yaparken Ford
Otomotiv’in harcaması da 363 milyon
500 bin TL olarak gerçekleşti.
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ŞİRKETLER AR-GE YATIRIMLARINI ARTIRDIKÇA TEKNOLOJİK OLARAK DA
GÜÇLENİYORLAR. DÜNYA İLE REKABET EDEBİLMEK ADINA YENİ TEKNOLOJİLERİ
KULLANMAYA VE TEKNOLOJİDEN FAYDALANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ar-Ge ekiplerinin gücü
Şirketlerin Ar-Ge için ayırdıkları bütçe
artarken Ar-Ge personel sayısında
da artış oldu. Türkiye’de 2015’te tam
zamanlı olarak 122 bin 288 kişi Ar-Ge
personeli olarak çalıştı. Bir önceki
yıla göre Ar-Ge personeli sayısındaki
artış yüzde 5 civarında gerçekleşti.
Araştırmamıza dahil olan 250 şirkete
baktığımızda de personel sayılarını
artırdıklarını görüyoruz. Listedeki
şirketlerin personel sayısı 15 bin 975
oldu. TÜİK’in açıklamalarına göre
Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında
ticari kesim yüzde 50 ile en büyük
paya sahipken bunu yüzde 39,7 ile
yükseköğretim kesimi ve yüzde 10,3
ile kamu kesimi takip etti. Ar-Ge
harcamalarının 2015 yılında yüzde 50,1’i

ticari kesim tarafından finanse
edilirken bunu yüzde 27,6 ile kamu
kesimi, yüzde 18,1 ile yükseköğretim
kesimi, yüzde 3,2 ile yurtiçi diğer
kaynaklar ve yüzde 1,1 ile yurtdışı
kaynaklar takip etti. Ar-Ge personel
sayısına göre ise yüzde 24,1 ile İstanbul
ilk sırada yer alıyor, bu bölgeyi yüzde
21,4 ile Batı Anadolu ve yüzde 14,2 ile
Doğu Marmara Bölgeleri izledi.

Patent sayısı arttı
2006-2015 yılı arasındaki 10 yıllık
dönemde patent başvuruları Türkiye
genelinde 5 bin 165’ten 13 bin 958’e çıktı.
Yerli patent başvurularının 2006’daki
sayısı bin 90 iken 2015 yılında 5 bin
512 oldu. 2015 yılında en çok patent
başvurusunu yapan il 2 bin 399 ile

2023 AR-GE HEDEFLERİ
Gayri Safi Hasıla İçinde Ar-Ge Harcaması
Özel Sektörün Ar-Ge Harcaması
Tam Zamanlı Araştırmacı Sayısı (Toplam)
Tam Zamanlı Araştırmacı Sayısı (Özel Sektör)
Kaynak: 2023 Vizyon Belgesi

%3
% 66,9
300.000
180.000

İstanbul olurken onu 636 başvuru ile
Ankara ve 440 patent ile Bursa illeri
izledi. En fazla patent başvurusu yapan
öğretim kurumları arasında İstanbul
Üniversitesi de vardı. Üniversite
2015 yılında 81 buluş için patent
başvurusunda bulunarak “En Fazla
Patent Başvurusu Yapan Üniversite”
ödülünü aldı. En çok patent başvurusu
yapan ilk 10 başvuru sahipleri arasında
beyaz eşya, otomotiv, telekomünikasyon
ve ilaç firmaları bulunuyor.

Rekabet için Ar-Ge ve inovasyona
yöneldiler
Ar-Ge’nin tüm alanlarda yerlileşme
sürecine pozitif katkı sağlaması,
şirketlerin temel stratejilerinden
birini oluşturuyor. Yiğit Akü’nün de
bu anlamda önemli hedefleri var.
Ar-Ge çalışmalarının hız kazanması
bu hedefleri için büyük önem taşıyor.
Yapılan Ar-Ge yatırımlarının sonuç
odaklı katkıları hem ürün karlılığı,
hem verimlilik hem de maliyet azaltma
yönünde faydalar sağlamış firmaya.
Şirket diğer taraftan ‘’benzersiz ürün‘’
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ve küresel rekabette Türkiye’nin de ön
plana çıkmasını sağlayacak verilere
ulaşmış Ar-Ge sayesinde. Yiğit Akü,
2016 yılında özellikle yenilenebilir
enerji kaynaklarına yönelik enerji
depolama ve endüstriyel aküler için
Ar-Ge çalışmalarına kaynaklar ayırdı.
2017 bütçesinde Ar-Ge’ye yüzde 4’lük
bir kaynak ayırmayı hedefliyorlar. ArGe faaliyetleri sonucunda geliştirilen
‘’Distalong’’ isimli Lityum iyon hücreler
ile, sektörde ve Türkiye’de yeniliklerin
öncüsü olma hedefiyle ilerliyor.
Kıvanç Tekstil de Ar-Ge 250 listesinde
tekstil sektörünün temsilcilerinden.
Ar-Ge çalışmalarına sistematik bir
biçimde 2013-2014 yıllarında başlayan,
TÜBİTAK ile ortak yürütülen 2 önemli
EUREKA projesi ile yürüten Kıvanç
Tekstil için inovasyon ve ürün geliştirme
çok önemli. Şirketin yaptığı yün içerikli
kumaşları modernize eden yenilikçi
tasarımlar tekstil ve moda dünyasında
yünün modern yüzü olarak yerini aldı.
Şirket Ocak 2017 itibariyle insan sağlığına
duyarlı, yenilikçi ve nano-teknolojik
kumaşları da hazır giyim sektörüne
sunacak. Erdemir Ar-Ge Merkezi,
Bakanlık onayından bu yana geçen
2 yıllık süreçte 9 yeni çelik kalitesinin
geliştirilmesinde etkin bir rol oynayarak
ciroya önemli bir katkı sağladı. Yeni
çelik kalitelerinin satış miktarlarının
artmasıyla birlikte bu katkının daha da
artması bekleniyor.

Savunma sanayiinde ise Ar-Ge ve Ür-Ge
çalışmaları bir arada yürüyor. Örneğin
listenin üçüncü sırasında yer alan TUSAŞ,
Ür-Ge alanında, 7 Avrupa ülkesinin
yeni nesil nakliye uçağı çözümü olarak
Airbus Military firması çatısı altında
yürütülen A400M Projesi’nde endüstriyel
ortak olarak projede yer alıyor.
TUSAŞ’ın sorumluluk alanında bulunan
“ön orta gövde, paraşütçü kapıları,
kuyruk konisi, arka gövde üst kısmı ve
kanatçık (aileron) ve spoiler’lar” Türk
mühendisler tarafından tasarlanarak
geliştirilmekte ve üretilmekte.

Beyaz eşyada akıllı teknolojiler

Otomotivciler önde

Beyaz eşya sektörü Türkiye’nin gelişen
teknolojisi, her geçen gün artan üretimi,
ihracat kapasitesi ve büyüyen yan sanayi,
servis, bayi ağlarıyla çok büyük bir sektör
ve sektörde özellikle akıllı teknolojiler
ön planda. Örneğin Arçelik’in, Türkiye’ye
bir ilk olarak sunduğu entegre akıllı ev
teknolojileri platformu “HomeWhiz” ile
akıllı TV, tablet veya mobil telefonlar
ile kullanıcıların beyaz eşyalara ağ
üzerinden bağlanması ve ürünlerin
tüm fonksiyonlarını uzaktan kontrol
edebilmesi mümkün. Beyaz eşyalara
uzaktan erişim ve kullanıcılara farklı
faydalar sunmak amacıyla Nesnelerin
İnterneti – Internet of Things (IoT)
ve veri analitiği alanında yürütülen
araştırma ve geliştirme faaliyetleri
Arçelik A.Ş. Ar-Ge Merkezi bünyesinde
devam ediyor. Arçelik son 5 yılda Ar-Ge
harcamalarını her yıl ortalama yüzde 15
seviyesinde arttırdı. 2015 yılında ise ArGe harcamasını bir önceki seneye göre
yüzde 21 artırmış durumda.

Ar-Ge 250 listesinin liderliğini uzun
yıllardır otomotiv sektöründen gelen
şirketler yapıyordu. Son dört yıldır
listenin zirvesinde bir elektronikbilişim şirketi olan Aselsan yer alıyor.
Bununla birlikte otomotiv şirketlerinin
listedeki ağırlığı diğer şirketleri geride
bırakıyor. Ar-Ge 250 listesinde yer
alan Türkiye’nin en büyük 10 otomotiv
şirketinin toplam Ar-Ge harcaması 1.4
milyar TL’ye yaklaştı. Bunun yanında
otomotiv yan sanayi şirketlerinin de
listede önemli bir yeri bulunuyor. Ar-Ge
250 listesinde dört yıldır devam eden bu
eğilim otomotiv şirketlerinin dinamik
yapısını ortaya koyuyor. Ayrıca Uludağ
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
(OİB) gibi kurumlar Türkiye ihracatının
lider sektörü otomotivde Ar-Ge adına
çok önemli etkinlikler düzenliyor. OİB
tarafından Ekonomi Bakanlığı desteği
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
koordinatörlüğünde düzenlenen 5. Ar-Ge
Proje Pazarı ve Komponent Tasarım

Türkiye’de 2015’te tam
zamanlı olarak 122 bin
288 kişi Ar-Ge personeli
olarak çalıştı.

Yarışması’nda toplam 919 başvuru ile rekor
kırıldı ve 62 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Listeye yeni şirketler katıldı
Geçen yıl ile kıyasladığımızda bu yıl
listeye 60 yeni şirket katıldı. Bunlardan
birkaçını şöyle sıralayabiliriz. Savunma
sanayiinin önemli şirketlerinden
Havelsan 108 milyon TL’lik Ar-Ge bütçesi
ile sekizinci sırada yer aldı. Onyedinci
sıradan giren İçdaş Çelik Enerji’nin
harcaması ise 41 milyon 500 bin TL oldu.
İlaç şirketi Abdi İbrahim 33 milyon TL
ile listeye yirmibirinci sıradan giriş yaptı.
Makine sektörünün temsilcilerinden
Durmazlar Makina da listeye yeni
girenlerden. Şirket 9 milyon 600 bin TL
harcamasıyla ellibirinci sırada yer aldı.
Yine bir başka makine firması Cengiz
Makine Sanayii de ellidokuzuncu
sırada yer aldı ve harcaması 8 milyon
400 bin TL olarak gerçekleşti. _

ARAŞTIRMA
NASIL YAPILDI?
“Turkishtime Ar-Ge Araştırması”nın
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 2015 yılı
Ar-Ge harcamalarına yönelik listesi
referans alınarak hazırlandı.

2 0 ~21

AR- GE

AR-GE

250

VERİ BANKASI

AR-GE 250 birincisi bu yıl da değişmedi. Aselsan, 912 milyon TL ile
zirvede yer aldı. Tofaş ikinciliğini korurken listenin üçüncü sırasına
Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii geldi. Toplam Ar-Ge harcamalarında
bir önceki yıla göre 1 milyar TL’yi aşan bir artış yaşandı.

>

2 016 A r a l ı k Tu r k i s h t i m e

2 2 ~2 3

AR- GE 250 LİSTESİ

2014
Sıra

Şirket

2015 Ar-Ge
harcaması (TL)

Ar-Ge’nin
cirodan
aldığı pay
(%)

Ar-Ge’de
çalışan
personel
sayısı

1

1

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

912.492.020,00

37

2396

2

2

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş.

586.059.246,42

5,69

685

Durum

2015
Sıra

2016'da
planlanan
Ar-Ge
harcaması (TL)

3

4

TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş.

502.996.004,00

23,48

1.347

4

3

FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.

363.505.627,00

2,2

1499

5

14

ROKETSAN ROKET SAN. VE TİC. A.Ş.

284.478.597,00

38

649

192.159.482,00

1,91

1073

210.500.000,00

21,7

737

120.000.000,00

0,70

353

103.226.460,05

1,05

230

45.619.537,00

6

5

ARÇELİK A.Ş.

161.931.267,00

7

6

VESTEL

120.830.000,00

HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

108.020.192,00

8
9

8

NETAŞ

97.838.384,00

10

7

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.

69.857.184,90

11

11

ŞİŞE CAM

63.243.943,00

12

12

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

53.452.610,00

13

9

TÜRK TELEKOM

47.304.000,00

535.000.000,00

110.000.000,00

14

13

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN. A.Ş.

46.540.576,00

2,82

487

51.194.634,00

15

21

TUSAŞ MOTOR SANAYİ A.Ş.

46.228.181,00

5,50

287

78.404.002,00

16

43

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş.

42.633.991,00

1,4

121

52.045.848,00

İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş.

41.500.000,00

0,007

14

5.000.000,00

18

17
17

BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş.

40.733.441,00

1,03

223

51.989.000,00

19

18

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

38.950.488,28

0,1

57

20

20

6,3

103

60.000.000,00

21
22

24

LOGO YAZILIM

36.487.268,00

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

33.148.001,25

TRAKYA CAM

28.833.125,00

23

22

OYAK-RENAULT OTOMOBİL FAB. A.Ş.

27.042.451,36

0,27

221

35.352.000,00

24

27

TEMSA GLOBAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

23.531.782,00

3,05

174

28.953.724,00

25

25

ZENTIVA SAĞLIK ÜR. SAN VE TİC. A.Ş.

23.405.625,00

5,8

71

19.355.000,00

26

23

KORDSA GLOBAL ENDÜST. İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.091.847,35

2,44

75

20.205.985,00

27

31

BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

18.424.046,00

1,6

84

19.672.000,00

28

26

29
30

28

KAREL ELEKTRONİK

17.948.529,00

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

17.795.809,00

1

85

21.335.646,00

TEKLAS KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.

16.452.153,00

2,8

79

15.767.000,00

31

37

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16.446.577,00

1,7

170

29.446.559,00

32

30

ANADOLU ISUZU OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.

16.261.675,00

1,72

103

23.589.735,00

33

74

ZF SACHS SÜSPANSIYON SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.

15.879.141,62

7

41

16.000.000,00

34

29

17.067.142,39

35
36

48

37
38

54

39
40

ÇIKTI

40

DÜŞTÜ

DYO BOYA

15.817.298,00

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

15.802.909,62

2,54

55

MAN TÜRKİYE A.Ş.

15.206.155,53

1

145

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

14.953.082,92

3,3

50

21.000.000,00

GRID SOLUTIONS ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş.

14.525.544,33

2,05

69

15.000.000,00

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

13.729.317,00

1,47

48

14.751.299,00

ORTA ANADOLU TİC. VE SAN. İŞLET. T.A.Ş.

13.477.875,00

2,5

67

14.000.000,00

AYNI SIRADA

YENİ GİREN ŞİRKET

2015
Sıra

2014
Sıra

41
42

41

Durum

2 016 A r a l ı k Tu r k i s h t i m e

Şirket

2015 Ar-Ge
harcaması (TL)

DEVA HOLDİNG

13.120.229,00

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

13.012.138,10

Ar-Ge’nin
cirodan
aldığı pay
(%)

Ar-Ge’de
çalışan
personel
sayısı

2016'da
planlanan
Ar-Ge
harcaması (TL)

1,2

52

3.919.521,00

43

39

HİDROMEK HİDROLİK VE MEKANİK İML. SAN. VE TİC. A.Ş.

11.892.562,96

1,71

112

15.000.000,00

44

44

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

11.742.738,00

0,13

41

10.000.000,00

45

49

FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİK FAB. A.Ş.

11.147.000,00

3,6

93

14.000.000,00

46

55

ALCATEL LUCENT TELETAŞ

11.146.588,00

47

59

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI. TİC. A.Ş.

11.085.845,00

0,1

49

46.607.360,00

0,37

48

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

10.882.637,35

49

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

10.783.093,49

ANADOLU CAM

10.428.772,00

50

56

36

16.266.155,29

85

11.000.000,00

73

10.000.000,00

51

DURMAZLAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

9.637.655,00

3

52

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

9.446.213,00

10

57

PINAR SÜT

9.177.915,00

54

51

ORTADOĞU RULMAN SAN. VE TİC. A.Ş.

9.033.611,42

1,80

79

55

100

ALP HAVACILIK SAN. TİC. A.Ş.

8.926.319,00

4

36

4.926.817,00

56

38

ÜLKER BİSKÜVİ

8.757.144,00

53

57
58

46

59

10.000.000,00

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

8.734.157,00

1,91

54

12.750.000,00

BALIKESİR ELEKTRO MEKANİK SAN. TESİSLERİ A.Ş.

8.647.616,00

1,4

72

7.000.000,00

CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

8.481.628,63

6,09

58

11.000.000,00

60

120

KOCAER HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

8.314.644,03

1,41

40

15.000.000,00

61

50

KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

8.253.768,95

2,9

53

8.998.639,00

7.500.000,00

9

27

8.000.000,00

7.457.714,22

0,9

91

47

9.631.209,00

7.171.663,12

1,75

70

9.741.714,00

6.722.433,27

1,40

61

5.778.000,00

62

SYNGENTA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.

63

TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

64

POLİSAN HOLDİNG

7.443.488,00

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.

7.208.984,33

65

53

66
67

ORGANİK KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
60

68

İNCİ GS YUASA AKÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DORÇE PREFABRİK YAPI VE İNŞAAT A.Ş.

6.704.331,00

6

30

5.000.000,00

69

63

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

6.470.855,00

1,2

57

8.500.000,00

70

70

VİKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK END. SAN. VE TİC. A.Ş.

6.340.530,00

1,6

66

7.608.635,00

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

6.338.763,94

2,52

64

7.378.000,00

72

71
62

ÇALIK DENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

5.948.625,69

1,41

52

7.000.000,00

73

71

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GEN. MÜD.

5.925.000,00

68

11.640.000,00

74

66

MAYSAN MANDO OTOMOTİV PARÇ. SAN. VE TİC. A.Ş.

5.776.992,00

3

49

4.511.821,00

75

65

ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5.567.920,79

0,1

73

5.000.000,00

54

1.600.000,00

76

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

5.537.038,31

5,26

77

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

5.347.837,00

2

78

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

5.337.864,03

1,46

54

6.000.000,00

PETLAS LASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.

5.185.971,00

0,005

37

7.138.264,00

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR

4.974.342,00
53

4.719.000,00

79

82

80
81
82

76

KANCA EL AL.DÖVME ÇELİK VE MAK. SAN. A.Ş.
AKSA AKRİLİK KİMYA

4.911.116,52
4.744.000,00

5.750.000,00

2 4 ~2 5

2014
Sıra

Durum

2015
Sıra

AR- GE 250 LİSTESİ

Şirket

2015 Ar-Ge
harcaması (TL)

Ar-Ge’nin
cirodan
aldığı pay
(%)

Ar-Ge’de
çalışan
personel
sayısı

2016'da
planlanan
Ar-Ge
harcaması (TL)

2

51

6.850.244,28

83

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

4.732.154,00

84

BOYNER PERAKENDE YAT.

4.673.946,00

85

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

4.668.682,00

1

34

3.485.000,00

86

86

SAMPA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4.641.942,28

2,07

80

5.000.000,00

87

84

YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAK. TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

4.561.531,00

1,5

51

5.000.000,00

88

NURSAN KABLO DONANIM SAN. VE TİC. A.Ş.

4.543.000,00

74

5.000.000,00

89

75

AYGAZ A.Ş.

4.503.000,00

0,08

6

7.237.000,00

90

67

ARÇELİK-LG KLİMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

4.496.592,00

0,0077

41

4.496.592,00

91

68

BEYÇELİK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SANAYİ PAZ. VE TİC. A.Ş.

4.332.025,00

0,58

53

7.000.000,00

92

87

AKIM METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4.200.590,34

2

65

5.000.000,00

93

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

3.992.664,00

94

95

AKIN TEKSTİL

3.956.613,00

95

91

ALTUNKAYA İNŞ. NAK. GIDA TİC. A.Ş.

3.938.680,00

96

77

GRAMMER KOLTUK SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.

3.931.038,00

2

50

4.166.897,00

97

136

TEKSAN JENERATOR-ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

3.657.967,93

1,35

20

5.600.000,00

98

107

SODA SANAYİİ

3.598.921,00
5.500.000,00

11

99

94

ERMAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

3.500.000,00

2

69

100

80

NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.

3.395.075,89

0,66

61

101

89

KALE KİLİT VE KALIP SAN. A.Ş.

3.383.073,00

0,8

29

3.248.392,00

102

KRON TELEKOMÜNİKASYON

3.375.467,00

103

ROLLMECH AUTOMOTİVE SAN. VE TİC. A.Ş.

3.288.904,06

0,02

58

5.000.000,00

POLİN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

3.283.200,00

3

31

7.500.000,00

105

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

3.000.000,00

4,5

39

5.500.000,00

106

GRUP İMPEKS METAL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

3.000.000,00

2

2

3.000.000,00
3.100.000,00

104

163

107

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

3.000.000,00

0,23

6

108

TANDEM İHRACAT A.Ş.

3.000.000,00

2

10

109

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

2.868.459,00

0,008

44

3.155.305,00

1

45

5.000.000,00

110

KOMBASSAN HOLDİNG

2.842.989,00

111

104

KÜÇÜKÇALIK TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.

2.816.025,00

112

129

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA

2.785.077,00

113

BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

2.750.000,00

2

30

5.000.000,00

114

TIRSAN KARDAN SAN. VE TİC. A.Ş.

2.685.978,27

1,13

32

3.500.000,00

MARSHALL

2.677.521,00

115

124

116

ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

2.626.426,42

117

112

KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

2.623.768,00

118

110

EGE SERAMİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

2.599.531,00

48

10.058.739,00

2

17

3.411.826,00

0,82

42

2.407.072,75

119

90

SÖKTAŞ

2.577.748,00

120

15

KARSAN OTOMOTİV

2.572.269,00

121

108

KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.Ş.

2.513.625,00

122

116

ULUSOY ELEKTRİK

2.458.419,00

UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİC. A.Ş.

2.342.338,00

0,03

52

5.000.000,00

YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2.341.348,69

1

44

4.000.000,00

123
124

103

2 016 A r a l ı k Tu r k i s h t i m e

2014
Sıra

125
126

Ar-Ge’nin
cirodan
aldığı pay
(%)

Ar-Ge’de
çalışan
personel
sayısı

2016'da
planlanan
Ar-Ge
harcaması (TL)

2.300.000,00

0,8

44

3.000.000,00

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

2.278.185,89

1

11

LOTA AYAKKABI VE DERİ SAN. TİC. A.Ş.

2.109.711,69

Şirket

2015 Ar-Ge
harcaması (TL)

122

YATAŞ

2.322.347,00

189

GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAM SAN. TİC. A.Ş.

127
128
129

127

130

171

131
132

101

Durum

2015
Sıra

EMEK ELEKTRİK

2.073.894,00

ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş.

2.047.526,00

0,7

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

2.030.899,42

2

BURSA ÇİMENTO

2.003.873,00

KONVEYOR BEYAZ EŞYA VE OTOMOTİV YAN SAN. TİC. A.Ş.

2.000.000,00

DESA DERİ

1.951.991,00

135

POLİBAK PLASTİK FİLM SAN. VE TİC. A.Ş.

1.926.455,00

136

PINAR ET VE UN

1.919.052,00

KOTON MAĞAZACILIK TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.

133
134

130

137

128

138

119

139
140

117

11

14

2.500.000,00
3.000.000,00

0,08

6

3.000.000,00

0,46

24

2.217.763,00

1.914.876,61

1

26

2.600.000,00

0,2

36

3.380.675,00

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

1.967.910,00

ÇUHADAROĞLU METAL

1.896.148,00

SASA POLYESTER

1.834.000,00

141

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

1.743.425,27

1,22

36

7.000.000,00

142

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

1.720.000,00

0,5

4

2.000.000,00

143

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

1.654.842,00

0,5767

6

1.794.768,00

144

M.T REKLAM A.Ş.

1.649.297,00

1,57

7

2.000.000,00

145

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

1.611.511,87

2

8

2.000.000,00

146
147

121

148

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

1.592.623,00

1

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

1.581.638,00

0,4

43

2.200.000,00

RTA LABORATUVARLARI

1.561.795,00

38

1.462.982,00
1.500.000,00

149

150

KEREVİTAŞ GIDA

1.520.087,00

150

144

ECZACIBAŞI İLAÇ

1.361.000,00

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

1.357.331,17

0,84

151
152

SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

1.320.038,00

0,8

16

153

SILVERLINE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.

1.319.649,00

1,7

25

154

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

1.297.145,00

0,5

REHA TEKSTİL DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş.

1.229.162,00

1

33

İBA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1.213.193,00

0,007

14

1.191.396,00

0,04

12

72

155

143

2.250.000,00

123

156
157

146

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

158

155

UŞAK SERAMİK

1.170.959,00

159

96

SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

1.150.203,52

0,001

1.500.000,00
1.500.000,00

1.300.000,00

160

BAREKS PLASTİK FİLM EKSTRUZYON SAN.VE TİC. A.Ş.

1.127.158,00

0,9

16

1.403.728,00

161

KIVANÇ TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.

1.126.531,00

0,5

32

1.400.000,00

BORÇELİK ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.

1.111.911,00

0,05

23

2.979.900,00

162

111

163

141

BİMED TEKNİK ALETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1.097.638,00

1,11

21

4.000.000,00

164

159

SCHNEIDER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

1.088.000,00

0,2 TL

5

1.000.000,00

165

UMPAŞ HOLDİNG

1.076.125,00

166

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

1.060.790,00

0,04

11

1.219.000,00

2 6 ~27

2015
Sıra

2014
Sıra

167

164

168

Durum

AR- GE 250 LİSTESİ

Şirket

2015 Ar-Ge
harcaması (TL)

Ar-Ge’nin
cirodan
aldığı pay
(%)

Ar-Ge’de
çalışan
personel
sayısı

2016'da
planlanan
Ar-Ge
harcaması (TL)

1.306.371,00

DARDANEL

1.058.848,00

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

1.040.462,00

0,20

5

169

187

SAPRO TEMİZLİK ÜRÜNL. SAN. VE TİC. A.Ş.

985.294,74

0,47

12

1.670.000,00

170

219

ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKS. SAN. A.Ş.

950.000,00

0,11

11

1.000.000,00

171

161

KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLİYE VE AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

948.170,16

0,42

10

1.000.000,00

172

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

938.437,57

32

16

173

İMAŞ MAKİNA SAN. A.Ş.

839.838,84

1

10

S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SAT. KOOP. BİRLİĞİ MARMARABİRLİK

825.886,00

0,26

17

971.170,00

ZER YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

800.000,00

0,2

5

1.000.000,00

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

783.903,91

4

862.294,30

174
175

99

176
177

174

178

1.200.000,00

VİKİNG KAĞIT

781.349,00

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

767.000,00

10

7

800.000,00

0,07

8

800.000,00

179

185

ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.

730.000,00

180

227

SEKURO PLASTİK

708.425,00

181

134

MAXION İNCİ JANT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

703.576,00

0,1

22

500.000,00

182

167

BAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

700.606,00

0,2

5

900.000,00

183

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

700.000,00

0,8

35

1.000.000,00

184

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

696.929,00

17

6

3.500.000,00

185

İHLAS HOLDİNG

659.465,00

186
187

190

188
189

196

190

PE-GA OTOMOTİV SÜSPANSİYON SAN. VE TİC. A.Ş.

633.317,01

1

4

650.000,00

ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SAN. A.Ş.

622.827,31

0,17

6

950.000,00

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

622.655,00

0,4

7

1.100.000,00

KURTOĞLU BAKIR KURŞUN SANAYİ A.Ş.

612.000,00

0.002

3

800.000,00

GELİŞİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

600.000,00

1

1

1.000.000,00

191

181

JANTSA JANT SANAYİ VE TİC. A.Ş.

596.373,00

3

6

1.000.000,00

192

191

ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI SAN. TİC. A.Ş.

592.329,75

0,59

5

706.262,00

193

206

AKGÜN SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

580.000,00

0,37

3

1.000.000,00

194

183

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

573.027,00

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

550.000,00

1

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

544.387,00

0,31

4

650.000,00

195
196

195

750.000,00

197

PİMAŞ

519.633,00

198

LİDER GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

500.000,00

0,002

2

500.000,00

199

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

492.831,00

0,15

4

500.000,00

200

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

490.237,14

0,0007

201

182

NİTTO BENTO BANTÇILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

468.868,57

14

5

202

229

ELİTA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

459.865,00

0,1

4

607.087,00

203

199

ELSAN ELEKTRİK GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

459.279,00

0,15

6

420.000,00

204

154

ADOPEN PLASTİK VE İNŞ. SAN. A.Ş.

455.881,00

1

3

1.000.000,00

205

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

445.800,00

0,03

6

1.259.697,00

206

TOSÇELİK PROFİL VE SAÇ END. A.Ş.

439.213,00

0,02

16

2.500.000,00

207

CONFETTİ HALI SANAYİ A.Ş.

429.870,37

1

7

1.000.000,00

ÜNSA AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

426.685,00

1

450.000,00

208

208

2015
Sıra

2015
Sıra

209

203

210

Durum
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Şirket

2015 Ar-Ge
harcaması (TL)

ROYAL HALI

419.635,00

KARSU TEKSTİL

418.497,00

Ar-Ge’nin
cirodan
aldığı pay
(%)

Ar-Ge’de
çalışan
personel
sayısı

0,0005

7

2016'da
planlanan
Ar-Ge
harcaması (TL)

211

204

KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİ A.Ş.

408.760,17

212

237

ASAŞ AMBALAJ BASKI SAN. VE TİC. A.Ş.

404.172,40

1

562.494,00

ALAPALA MAKİNA GIDA SAN. TİC. A.Ş.

400.000,00

8

500.000,00

0,04

48

400.000,00

4

400.000,00

0,43

15

720.545,45

213
214

233

ADANA ÇİMENTO

387.256,00

215

211

SUGLOBAL TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. A.Ş.

380.767,00

216

215

OZANTEKS TEKSTIL SAN. VE TİC. A.Ş.

380.000,00

217

216

TAN-ALIZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.

372.039,90

ÇEMAŞ DÖKÜM

356.518,00

218
219

214

EKO TURKA TEKS. TAR. HAYV. SAN. TİC. A.Ş.

350.000,00

0,2

2

500.000,00

220

165

BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

346.569,00

1

5

739.000,00

221

222

ÇAĞLA ŞEKERLİ MAMÜLLER SAN. VE TİC. A.Ş.

341.000,00

0,033

5

500.000,00

222

248

ERİŞLER GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

338.105,05

0.07

7

600.000,00

223

205

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.

338.626,00

0,02

6

393.575,00

224

193

DENİZLİ CAM

326.507,00

225

218

BİFA BİSKÜVİ VE GIDA SAN. A.Ş.

304.929,00

0,05

7

600.000,00

226

AKDENİZ ÇİVİ TEL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

300.000,00

0,003

4

500,00

227

AKPA ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

300.000,00

1

5

500.000,00

228

İSTANBUL ALTINONS KUYUMCULUK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

300.000,00

229

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

291.509,69

POLİTEKNİK METAL

286.993,00

230

221

2
0,002

3

196.036,31

1

200.000,00

231

AGROMEY GIDA VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

280.397,24

0,04

232

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

275.000,00

0,001

233

SAY REKLAMCILIK

274.778,00

234

ÇELİK TRANS DENİZ İNŞAAT LTD. ŞTİ.

270.000,00

0,15

3

270.000,00

235

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

261.468,05

0,00156

37

1.500.000,00

6

450.000,00

415.000,00

236

238

EMTA KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.

236.821,88

237

236

SUPERLİT BORU SAN. A.Ş.

235.558,00

0,002

2

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

231.583,19

0,001

4

KAHRAMAN TARIM ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.

230.000,00

0,05

3

SUNJÜT SUNİ JÜT SAN. VE TİC. A.Ş.

227.040,00

241

ETİ KROM A.Ş.

212.495,70

242

TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

207.940,21

243

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.

200.000,00

0,01

10

1.400.000,00

NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

187.670,96

0,002

1

200.000,00

1

6

250.000.000,00

5

8

3.500.000,00

238
239
240

230

1

254.741,00

250.000,00
200.000,00

13

244

240

245

223

ARGON KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

182.232,00

246

249

ASLAN ÇİMENTO

171.714,00

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

169.600,70

248

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

168.333,00

3

10

250.000,00

249

MİKROPOR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

154.866,00

0,1

4

250.000,00

250

NATURAL TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ.

150.000,00

0,25

247

200.000,00

NOT: Listedeki boş alanlar, şirketler tarafından veri paylaşılmaması sebebiyle bu şekilde bırakılmıştır.
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AR- GE

AR-GE
KAHRAMANLARI

Ar-Ge merkezlerinden en taze haberler: Arçelik, 4 ülkede 11 merkezle
Ar-Ge faaliyetlerini küresel boyuta taşıdı. BSH her gün ortalama 3
patentli buluşa imza atıyor. Erdemir Ar-Ge Merkezi 9 yeni çelik
kalitesinin geliştirilmesinde etkin rol oynadı. Yiğit Akü, enerji depolamada
liderliği hedefliyor. Çalık Denim, Oxygene ve Elastech konseptleriyle
dünyada denim endüstrisine yön veriyor. Organik Kimya, patentini aldığı
Innofix® teknolojisi ile hotmelt tutkallarının paketlenmesi alanında son
yirmi yılda patentlenmiş ilk inovasyonu gerçekleştirdi...
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3 0 ~31

E D İ T O R YA L

Ar-Ge’nin
Lideri ASELSAN
Savunma elektroniği alanında Türkiye’nin en büyük kuruluşu
olan Aselsan’da teknoloji geliştirme çalışmaları 6 Ar-Ge
Merkezinde sürdürülüyor. Bu merkezlerde üç binden fazla
Ar-Ge mühendisi görev yapıyor. Aselsan, 37 üniversite ile
işbirliği ve 172 Ar-Ge projesi yürütüyor. Bu projelerin maddi
büyüklüğü 137,5 milyon dolara ulaşmış durumda.

Aselsan için Ar-Ge faaliyetleri yaşamsal
öneme sahip çünkü Aselsan bugünkü
cirosuna Ar-Ge faaliyetleri sonucunda
ürettiği özgün ürünlerle ulaştı. Aselsan’ın
işi her zaman oldu, şöyle ki; ülkeler
arasında teknolojinin sıkı kontrol altında
tutulduğu, kimi zaman yasak, kimi
zaman ise kısıtlarla izin verilen savunma
sanayiinde gelişmiş ülkelerin bir yüzyıl
içinde yoğun çalışmalarla ulaştığı seviyeye
Aselsan’ın birkaç on yıl içinde ulaşması
gerekti. Aselsan’ın bunu başarmasında
en büyük etken Türk insanının azmi ve
Türkiye’nin sahip olduğu en yetenekli
mühendisleri kendi bünyesine alabilmesi
oldu. Aselsan’ın en önemli gücü sahip

2 016 A r a l ı k Tu r k i s h t i m e

aselsan’ın başarısında en büyük etken
türkiye’nin sahip olduğu en yetenekli
mühendisleri bünyesine alabilmesi oldu
41. yılda Ar-Ge ile daha güçlü
Aselsan, savunma elektroniği alanında
Türkiye’nin en büyük kuruluşu. 1975
yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin
haberleşme cihaz ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla kurulan şirket,
günümüzde savunma elektroniğinin
her alanında hizmet veriyor. Aselsan,
dünyanın en büyük savunma sanayi
şirketlerinin yer aldığı “Defense News
Top 100” listesinde 58’inci sırada yer
alıyor. Aselsan, yürüttüğü teknoloji
geliştirme çalışmaları sonucunda
nanometre boyutlarında detayları olan
malzemelerin tasarım ve üretiminden
her türlü kara, hava, deniz, uzay
araçlarına cihaz, sistem tasarlayıp
üreten, bu cihaz ve sistemleri her
türlü platforma entegre edebilen bir
teknoloji firması haline geldi ve ayrıca
yarattığı teknolojilerin savunma sanayi
dışında kullanımı için de çalışıyor
ve ulaşım, enerji, güvenlik ve sağlık
elektroniği alanında çalışmalarına
devam ediyor. Bu şekilde, Türkiye’nin
teknolojik dışa bağımlılığını savunma
sanayi dışında da en aza indirmek, katma
değeri yüksek teknolojik ürünlerin
Türkiye’de üretilmesini sağlayarak
herkesin artık çok iyi öğrendiği cari
açık sorununun azaltılmasında katkı
sağlamak istemekte.

Yerleşkeler

olduğu nitelikli çalışanları. Beş binden
fazla personeli bulunan şirkette
çalışanların yüzde 60’ından fazlasını
mühendisler oluşturuyor ve çalışanların
yüzde 35’i de master veya doktora
sahibi. Teknoloji geliştirme çalışmaları
Aselsan’da 6 Ar-Ge Merkezinde
sürdürülmekte. Bu merkezlerde üç
binden fazla Ar-Ge mühendisi görev
yapıyor. Ayrıca Aselsan, 37 üniversite ile
işbirliği ve 172 Ar-Ge projesi yürütmekte.
Bu projelerin maddi büyüklüğü ise
137,5 milyon dolara ulaştı. Bünyesindeki
Ar-Ge merkezleri, dünyada kabul gören
ve Ar-Ge kültür olgunluğunun bir
göstergesi olan CMMI sertifikasına sahip.

Macunköy Tesisleri 110 bin m 2’si kapalı
alan olmak üzere toplam 186 bin m 2’lik
alan üzerine kurulu. Genel Müdürlük,
Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri
Sektör Başkanlığı, Savunma Sistem
Teknolojileri Sektör Başkanlığı, Radar
ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör
Başkanlığı ile Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve
Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanlığı
Aselsan Macunköy tesislerinde
bulunmakta. Akyurt Tesisleri 54 bin 500
m 2’si kapalı alan olmak üzere toplam
231 bin m 2’lik alan üzerine kurulmuş
durumda. Mikroelektronik, Güdüm
ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı ise
Aselsan Akyurt tesislerinde bulunuyor.
ODTÜ-Teknokent yerleşkesi içinde
bulunan Aselsan Teknokent tesisi 4 bin
m 2’si kapalı alan olmak üzere toplam

4 bin 500 m 2’lik alan üzerine kurulu.
Aselsan Teknokent tesisinde Haberleşme
ve Bilgi Teknolojileri Grubu’nun ArGe faaliyetleri yürütülüyor. Gölbaşı
yerleşkesi ise 335 bin m 2’lik alan
üzerinde yer alıyor ve 76 bin m 2 kapalı
alana sahip. Aselsan, bu yerleşke ile
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’da da ilk
üç içinde yer alan Radar ve Elektronik
Harp Sistemleri üretim tesisine sahip.

Global bir şirket
Aselsan, son yıllardaki özgün ürünlere
dayalı büyüme stratejisi içinde yalnızca
kendi içinde büyüyen bir şirket
görüntüsünden çıkarak yurtiçinde ve
yurtdışında şirket satın alan, kuran, ortak
olan bir şirkete dönüştü. Bu amaçla,
BAE’de, Ürdün’de, Kazakistan’da yüzde 49
hissesi kendisinde olan Aselsan ürünlerini
üretip bu ülkelerde ve yakın ülkelerde
satış yapacak fabrikalar kurdu. Ayrıca,
İstanbul’da mikroelektronik tasarım yapan
bir şirketin yüzde 85 hissesine de sahip.
Yurtdışında yer alan uzmanlıklardan
yararlanma hedefi doğrultusunda Güney
Afrika’da bir elektro-optik tasarım ofisi de
kurmuş durumda. Aselsan, orta ve uzun
vadede sürdürülebilir ve tutarlı ihracat
potansiyeli oluşturulabilmesini teminen;
güncel uluslararası politikalar, mevcut
siyasal/ekonomik koşullar, Türkiye’nin
izlediği uluslararası politika ve ilişkiler
gibi durumları değerlendirerek, ihracat
faaliyetlerini hedef bölge/ülkelerde
sürdürüyor. Şirket, bu kapsamda, başta
Orta Doğu olmak üzere, Latin Amerika,
Sahra Altı Afrika, Hazar Bölgesi, Asya ve
Pasifik ülkeleri ile olan ilişkilerini daha
da geliştirmeye ve Aselsan markası ve
ürünlerini dünya çapında tercihlerde
ön sıralara taşımaya kararlı. _

Aselsan, Türkiye’nin
en büyük, Avrupa’da da
ilk üç içinde yer alan
Radar ve Elektronik
Harp Sistemleri üretim
tesisine sahip
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Tofaş 2015
yılında toplam
şirket cirosunun
yaklaşık yüzde
6’sını oluşturan,
568 milyon TL
tutarında
Ar-Ge harcaması
gerçekleştirdi.

TOFAŞ’IN ÖDÜLLÜ AR-GE MERKEZİ
1994 yılında kurulan Tofaş Ar-Ge Merkezi, süregelen yatırımlar ve
yıllar içinde edinilen bilgi birikimi sayesinde bugün Türkiye’ye yeni
ürün projelerinin kazandırılmasında önemli bir rol oynuyor.

Son

10 yılda yıllık cirosunun yüzde
3’ünden fazlasını Ar-Ge harcamalarına
ayırmakta olan Tofaş bugüne kadar
40 m ilyon Euro altyapı ve test teçhizatı
yatırımı gerçekleştirdi. Tofaş’ın Ar-Ge
kapasitesi, teknik altyapı yatırımlarının
ve çalışanların teknik yetkinliklerinin
yanı sıra tüm tasarım ve tedarik zincirine
yayılan geniş bir ağ ile işbirliğinden
oluşuyor. Fiat Chrysler Automobiles’in
(FCA) EMEA’daki iki stratejik üretim
ve Ar-Ge merkezinden biri olarak,
uluslararası işbirlikleri de Tofaş’ın Ar-Ge
ve yenilenme stratejisinde önemli birer
etkiye sahip. Tofaş’ın, geçtiğimiz 15 yılda
deneyimlediği Doblò ve Fiorino’nun
ürün geliştirme sürecindeki etkinliği,
yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla
hayata geçirdiği Egea projesinde çok
daha ileri bir boyuta ulaştı. Tofaş,
Egea model ailesinin ürün geliştirme
sürecine liderlik ederek küresel ürün
geliştirme alanında önemli bir tecrübe
ve başarı elde etti. Egea modelleri yurt
içinde ve 40’a yakın ülkede müşteriler
tarafından büyük bir beğeni ve taleple
karşılandı; model ailesinin ilk versiyonu
olan Egea Sedan, dünyanın önde gelen
değerlendirme organizasyonlarından biri
olan Autobest tarafından ‘Avrupa’nın En
İyi Otomobili’ olarak ödüllendirildi.

Ortak projeler
Tofaş’ın, yeni ürün projelerinin yanı
sıra, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli,
110’un üzerindeki araştırma projesinde
ulusal ve uluslararası üniversiteler ve
Ar-Ge merkezleri ile işbirlikleri devam
ediyor. Tofaş, bu projeler kapsamında
100’ün üzerinde uluslararası proje ortağı
ile çalışma fırsatı bulurken Türkiye’de
üretim teknolojileri alanında da bir AB
7. Çerçeve projesinde koordinatörlük
görevi üstlendi. Robopartner (Geleceğin
Montaj Fabrikalarında Akıllı, Esnek ve

Güvenli Operasyonlar İçin İnsan Robot
İşbirliği Teknolojileri) projesiyle, Üretim
Teknolojileri alanında proje liderliğini
üstlenen ilk ve tek Türk firması oldu.
Öte yandan katma değer sağlayan yeni
projeler ve yenilikçi fikirlerde artış
sağlandı. 2015 yılında, Tofaş Ar-Ge
Merkezi tarafından yürütülen yenilikçi
çalışmalar sonucunda, bir önceki yıla
oranla buluş bildirimi sayısında
yüzde 110, patent başvuru sayısında
yüzde 58 artış görüldü. 106 adet yeni
patent başvurusu yapıldı. Tofaş 2015
yılında toplam şirket cirosunun
yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan, 568
milyon TL tutarında Ar-Ge harcaması
gerçekleştirdi. Ar-Ge Merkezi, 2015
ve 2016 yıllarında, Bilim, Teknoloji ve
Sanayi Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin
otomotiv sektöründeki en başarılı
Ar-Ge’si seçildi. Tofaş için uzun vadeli
rekabet gücü sağlayacak araç hafifletme,
elektrifikasyon, bağlanırlık (connectivity),
robotlar ve akıllı algoritmalarla
desteklenen üretim çözümleri
alanlarındaki araştırmalar, öncelikler
gözetilerek, ileri mühendislik çalışmaları
kapsamında devam ediyor. Tofaş Ar-Ge
Vizyonu 2020 kapsamında Avrupa ve
Ortadoğu Bölgesi’nde pazara sunulacak
FCA ürünlerinin tasarım sürecinde etkin
rol almak, müşteri değeri yaratmak
için üretim ve ileri ürün teknolojileri
geliştirmek, Türkiye’de ortak tasarımcılar
ile mühendislik firmalarının gelişimini
sağlamak öncelikli hedefleri oluşturuyor. _
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Türkiye’de Ar-Ge’ye verilen önem artıyor
Türkiye, büyük ekonomiler arasına girme hedefi doğrultusunda bilgiyi ticari değere dönüştüren
bir Ar-Ge ekosistemi oluşturuyor. Bu ekosistemde sayıları her geçen gün artan Ar-Ge merkezleri,
araştırmacılar, üniversiteler, teknokentler ve Ar-Ge’ye verilen destekler de var.

400
milyon TL
3 Kat

TUSAŞ Türk Havacılık
ve Uzay Sanayii’nin 2016’da
yapacağı Ar-Ge yatırımı

2023’e kadar
Ar-Ge’nin GSYH’ya oranı
üç kat artacak

5.105
başvuru
2015 yılındaki patent
başvuru sayısı

942.492
bin TL
Aselsan’ın 2015 yılı
Ar-Ge harcaması

42. sıra
Türkiye 2012 yılında Küresel
İnovasyon Endeksinde 142 ülke
arasında 74. sırada iken, 2016
yılında 42. sıraya çıktı

59 merkez
Otomotiv yan sanayii 59
Ar-Ge merkezi ile Türkiye’nin
zirvesinde

% 16
Türkiye’deki firmaların yüzde 16’sı
Ar-Ge ve inovasyon alanındaki işbirliği
fırsatlarını değerlendiriyor
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Şirketimizin ana faaliyet alanı, yüksek

Hakan İŞÇİ, TUSAŞTürk Havacılık ve Uzay
Sanayii A.Ş. Teknoloji
Yönetimi Müdürü

Havacılık ve uzay
sanayiinde
Ar-Ge ekosistemine
yön veriyoruz
“Şirketimizde 70’in üzerinde Ar-Ge projesi tamamlandı.
Halihazırda da Ürün Geliştirme, Araştırma ve Teknoloji
Geliştirme, Süreç Yeniliği, Organizasyonel Yenilik ve
Kavram Çalışmaları olmak üzere geniş bir çeşitlilikte
50’nin üzerinde proje yürütüyoruz.”

teknolojili olarak tanımlanan az sayıdaki
sanayiden biri olan ve kesintisiz
Ar-Ge ve inovasyon gerektiren Havacılık
ve Uzay Sanayii. Buradan hareketle,
teknoloji politikamız TUSAŞ’ın küresel
ölçekte sürdürülebilir rekabetçi avantaj
sağlaması için teknolojinin temel
kaldıraç olarak konumlandırılması.
İhracatımız dahil, tüm satışlarımızda
teknoloji yoğunluğunun ve dolayısıyla
katma-değerin artırılmasını hedefliyoruz.
Teknoloji stratejimiz; vizyon ve strateji
sağlayan teknolojileri belirleyen, takip
eden, entegre eden, Ar-Ge yapan ve
yaptıran, dolayısıyla havacılık ve uzay
eko-sistemine yön veren bir şirket olmak.
Ar-Ge yatırım alanları belirlenirken
yurtiçi ve yurtdışı müşteri ihtiyaçları,
dünyadaki sektörel eğilimler ile bilimsel
ve teknolojik gelişmeler yakından takip
edilerek, talebe dönüşmeden önce
müşteri ihtiyaçlarının öngörülmesi
yaklaşımını benimsiyoruz. Şirketimizin
Ar-Ge yoluyla gelişiminde 5746 Sayılı
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691
Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu kapsamında sağlanan teşvikler
ve muafiyetler önemli bir rol oynuyor.
Şirketimiz, 5746 sayılı Kanun
kapsamında Ocak 2009 tarihinde
Ar-Ge Merkezi Belgesi aldı. TUSAŞ Akıncı
tesislerinde konuşlu Ar-Ge Merkezimizde
2015 yıl sonu itibariyle 1115 personel
çalışmakta. Ar-Ge Merkezimizde
geliştirmekte olduğumuz özgün
ürünlerimizin ve yürütmekte olduğumuz
modernizasyon projelerimizin yanı sıra,
özkaynaklarımız ile ve ulusal/uluslararası
Ar-Ge destek fonlarından faydalanarak,
Ürün Geliştirme, Araştırma ve Teknoloji
Geliştirme, Süreç Yeniliği, Organizasyonel
Yenilik ve Kavram Çalışmaları olmak
üzere geniş bir çeşitlilikte 50’nin üzerinde
Ar-Ge projesi yürütülmekte. Ayrıca,
4691 sayılı Kanun kapsamında, ODTÜ
Teknokent tesislerimizde de yaklaşık 232
personel ile Ar-Ge projeleri yürütüyoruz.

2015 yatırım yılı oldu
Şirketimizin genişleyen ürün portföyü,
derinleşen teknoloji geliştirme
çalışmaları ve inovasyona verdiği
önemin bir sonucu olarak, teknoloji
yatırımları 2015 yılında artarak devam
etti. Bunun bir sonucu olarak 2015
yılını “Yatırım Yılı” olarak ilan eden
TUSAŞ, Ür-Ge ve Ar-Ge yatırım alanları
Teknoloji Yol Haritası doğrultusunda
teknoloji alanlarında yürütülen projeler,
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üniversite-sanayi işbirlikleri, insan
kaynağı ve teknolojik altyapı olarak dört
farklı boyutta yatırım gerçekleştirdi.
Özellikle Özgün Helikopter Programı
kapsamında Helikopter geliştirme, test
ve doğrulama faaliyetleri için yatırımlar
hayata geçirildi. Şirketimizin havacılık
ve uzay sanayiinde Ar-Ge ekosistemine
yön verme görevi kapsamında
özkaynak Ar-Ge harcamaları TUSAŞ
Stratejik Planı’na göre yıllara sari
kademeli olarak artırılmaktadır. Bu
doğrultuda, şirketimiz bünyesinde
Teknoloji Merkezleri kurulmuş olup bu
merkezlerde Üniversiteler, Araştırma
Merkezleri ve KOBİ’ler ile birlikte
geleceğin teknolojilerine yönelik
araştırma ve teknoloji geliştirme
çalışmaları yürütülmekte. Şirketimizin
Ür-Ge yatırımları Yeni Nesil Temel
Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, İnsansız Hava
Aracı Sistemi ANKA, Keşif Gözetleme
Uydusu GÖKTÜRK-2, Taarruz ve Taktik
Keşif Helikopteri T129 ATAK ve diğer
helikopter geliştirme projeleri gibi özgün
ve entegre sistem geliştirme çalışmaları
kapsamında yapılıyor. İlgili projeler
kapsamında Sanayi Katılımı Ofset ve
Teknoloji Kazanım Yükümlülükleri
doğrultusunda yardımcı sanayimiz ve
KOBİ’lerle ürün alt sistemlerinin ve
yapısal komponentlerinin geliştirilmesi
konularında işbirliği yapıyoruz. Ar-Ge
ve Yenilikçilik Zinciri Şirketimizde,
ülkemiz havacılık ve uzay sanayisinin
gelişmesine öncülük yapmak
misyonu doğrultusunda araştırma,
teknoloji geliştirme, eğitim ve öğretim
faaliyetlerinin temel alındığı gelişim
modelinde, Kamu-Üniversite-Sanayi ve
Kullanıcı çemberinden oluşan Ar-Ge ve
yenilikçilik zincirinin oluşturulmasına
azami önem verilmekte. Geleceğe
dönük eğitim/öğretim ile Ar-Ge ve
Teknoloji alanlarında gelişimine
katkıda bulunmak üzere ana paydaş
üniversitelerden öğretim üyelerinin
yer aldığı Teknoloji Danışma Kurulu
2013 yılında oluşturuldu. Bu doğrultuda
üniversiteler ve akademik kuruluşlarla
ortak gerçekleştireceğimiz projeler
için faaliyet gösterdiğimiz sektör
kapsamında yol haritası oluşturduk,
üniversitelerimize eğitim ve araştırmaya
yönelik işbirliği protokolleri imzalamaya
başladık. Bu protokoller kapsamında
üniversitelerimizin fakülteleri, araştırma
merkezleri ve akademisyenleri ile konualan bazlı bilgi ve vizyon paylaşımları
gerçekleştirilmekte ve somut işbirliği
projeleri için çalışmalar yapılmakta.

Şirketimizin; 24 üniversite ile Ar-Ge
işbirliği, 2 üniversite ile KOOP,
3 üniversite ile ortak eğitim programı
işbirliği, 1 üniversite ile tümleşik
eğitim programı işbirliği, 12 üniversite
ile Savunma Sanayii için Araştırmacı
Yetiştirme Programı (SAYP) işbirliği
protokolü bulunuyor. Sadece Döner Kanat
teknoloji Merkezi (DKTM) kapsamında
7 şehre yayılmış 12 üniversitede 100’ün
üzerinde genç araştırmacı, üniversitelerle
birlikte kurgulanmış helikopter
teknolojilerinde araştırma yapıyor.

Ür-Ge de bizim için çok önemli
Şirketimizde 70’in üzerinde Ar-Ge projesi
tamamlanmış olup halihazırda da
Ürün Geliştirme, Araştırma ve Teknoloji
Geliştirme, Süreç Yeniliği, Organizasyonel
Yenilik ve Kavram Çalışmaları olmak
üzere geniş bir çeşitlilikte 50’nin üzerinde
proje yürütülüyor. Ürün Geliştirme
çalışmalarımız sonucunda geliştirilen
ürünlerimize HÜRKUŞ, ANKA,
GÖKTÜRK-2 ve T129 ATAK platformlarımız
örnek olarak verilebilir. HÜRKUŞ, küresel
sivil ve askeri havacılığın gelişen eğitim
uçağı ihtiyaçlarına cevaben tamamen
özgün olarak tasarlanıp geliştirilen;
yeni nesil sayısal kokpit, benzersiz
yüksek tandem oturma düzeni, kesintisiz
görüş sağlayan kanopi, kabin içi oksijen
üretim sistemi ve değişik görev
konfigürasyonlarına uygun güçlü motor
sistemi ile donatılmış, Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü ve EASA (Avrupa Sivil
Havacılık Otoritesi) sertifikasyonlu ilk
ve tek Türk Yeni Nesil Temel Eğitim
Uçağıdır. ANKA, Gece ve gündüz, her
türlü hava koşulunda keşif, gözetleme ve
istihbarat görevleri için EO/IR ve SAR
(opsiyonel) faydalı yüklerine sahip Orta
İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) sınıfı
bir İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemidir.
Türk mühendislerince tasarlanan ve
2012 yılında gerçekleştirilen fırlatma
operasyonu ile görev yörüngesine
yerleştirilmiş olan GÖKTÜRK-2,
Ülkemizde özgün olarak geliştirilen ilk
Yüksek Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu.
Özgün olarak geliştirilen Ulaştırma
uçakları (C-130), Jet eğitim uçakları (T-38)
ve Helikopter (S-70/UH-60/AH/UH-1)
Aviyonik Süitleri, hava araçlarının güncel
ihtiyaçlar doğrultusunda, modern ve
esnek aviyonik mimariye, DO-178B
standartlarında modüler yazılım
yapısına, genişleme kapasitesine ve çoklu
işletim sistemi ve donanım desteğine
sahip olmalarını sağlayacak ileri teknoloji
çözümler sunulmakta. _

Yürütülen projeler
Özgün Helikopter Programı
kapsamında kurulmuş olan Döner
Kanat Teknoloji Merkezi’nde (DKTM),
3 tematik alanda (gelişmiş hava aracı
teknolojileri, malzeme ve prosesler,
mühendislik araçları ve optimizasyon)
geleceğin helikopter teknolojilerine
yönelik projeler yürütülüyor.
~
İleri Malzeme, Proses ve Enerji
Teknolojileri (İMPET) merkezinde, ileri
malzemelerin, yeni üretim (katmanlı
imalat gibi) tekniklerinin, yeni enerji
depolama sistemlerinin araştırılması;
araştırılan teknolojilerin havacılık
ve uzay sanayinde uygulanması,
laboratuvar ortamında test edilmesi ve
araştırılan teknolojilerin endüstrileşmesi
için proses geliştirilmesi konularında
projeler yürütülmekte.
~
Özgün Mühendislik Araçları
Teknolojileri (ÖMAT) merkezinde,
özgün mühendislik metot ve araçların
tespiti ve planlanması; ilgili metot ve
araçların metot geliştirme ve doğrulama
işlemlerinin yapılması; geliştirilen
metot ve araçların kayıt altına alınması
ve yayınlanması konularında projeler
yürütülmekte.
~
Gelişmiş Hava Aracı Konseptleri
Teknolojileri (GeHAKT) merkezinde,
hava aracı konseptleri ile ilgili ödüllü
yarışmaların teşvik edilmesi; uçan
kanat ve benzeri yeni hava aracı
konseptleri için temel araştırmaların
yapılması ve modelleme, tasarım,
simülasyon çalışmalarının
gerçekleştirilmesi; yenilikçi uçuş kontrol
sistemleri, hava araçlarında elektriğin
daha fazla kullanımı gibi yeni sistem
konseptlerinin araştırılması konularında
projeler yürütülmekte.

Taarruz ve Taktik Keşif görevleri için
çok amaçlı olarak tasarlanmış olan
yeni nesil T129 ATAK Helikopteri, Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına uygun
şekilde; milli aviyonik, elektro-optik ve
silah sistemleri ile teçhiz edildi. Ağır
silah yükü ile zorlayıcı “sıcak havayüksek irtifa” görevleri için optimize
edilen T129 ATAK Helikopteri, dünyanın
en etkin taarruz helikopteri olma
unvanını da elinde tutuyor.
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Projeksiyon teknolojisi kullanarak
mutfakta beyaz eşyalar için düğmeleri
ortadan kaldıran VUX (Virtual User
Experience) sistemi Arçelik A.Ş. Ar-Ge
merkezi çıktılarından bir tanesi.
Cem Kural, Arçelik A.Ş.
Ar-Ge Direktörü

Ar-Ge faaliyetlerimizi
küresel boyuta taşıdık
“Bugün 4 ülkede 11 Ar-Ge merkezi ve 1000’den fazla çalışana
sahip Ar-Ge gücümüz sayesinde farklı coğrafyalardaki tüketicilerin
yaşamlarına değer katacak ürünler geliştiriyoruz.”

Arçelik

A.Ş.’nin ana iş hedeflerinden
birisi olan; müşteriye değer katan, öncü,
yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve
çözümleri sunma yeteneğinin artırılması,
Ar-Ge faaliyetlerinin de ana hedefini
oluşturuyor. Bu hedefe yönelik olarak,
yeni teknolojilerin izlenmesi ve teknoloji
üreten uzmanlıkların geliştirilmesi; katma
değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi
için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile
işbirliği içerisinde olunması ve geliştirilen
teknolojilerin fikri haklarının korunması
ile rekabette avantaj sağlanması, en
temel Ar-Ge stratejileri arasında. 2015 yılı
ve 2016 yılının ilk yarısında, Dünyaya
Saygılı, Dünyada Saygın vizyonumuz
doğrultusunda ürünlerimizin enerji, su
tüketimi, ses gücü düzeyi gibi çevresel
etkilerini azaltmaya yönelik yaptığımız
çalışmalar Ar-Ge faaliyetlerimiz
arasında yine çok önemli bir yere
sahip oldu. Gerek Türkiye’de gerekse
dünya pazarlarındaki tüketicilerimize
bu anlamda enleri ve ilkleri sunmaya
devam ettik. Bugün 4 ülkede 11 Ar-Ge
merkezi ve 1000’den fazla çalışana
sahip Ar-Ge gücümüz sayesinde farklı

coğrafyalardaki tüketicilerin yaşamlarına
değer katacak ürünler geliştiriyoruz.
Türkiye, Tayvan, İngiltere ve Portekiz’deki
Ar-Ge ekosistemimizi, ABD’de MIT ve
Harvard gibi önde gelen üniversitelerin
bulunduğu Boston ile genişletiyoruz.
Buradaki Ar-Ge ofisimiz ile uluslararası
işbirliklerimizi güçlendirirken,
üniversite, enstitü, start-up şirketlerin
oluşturduğu teknoloji ekosistemine
daha yakın olacağız. Dünyanın farklı
bölgelerinde gelişmekte olan teknolojileri
erken aşamada yakalayarak yenilikçi
ürünlerin tasarlanmasında rekabetçi
avantajımızı daha da artırmayı
hedefliyoruz. Son dönemde şirketimizin
küresel büyümesine paralel olarak açık
inovasyon ile uluslararası işbirliklerinin
kurulması, açılan yurtdışı Ar-Ge
ofisleriyle ve dünya üzerindeki farklı
coğrafyalardaki tüketicilere yönelik ürün
ve teknolojilerin geliştirilmesiyle Ar-Ge
faaliyetlerimiz de küresel boyuta taşındı.
Yurtdışında farklı ülkelerdeki önde gelen
üniversitelerle doğrudan sözleşmeli
işbirlikleri ve Horizon 2020, 7. Çerçeve
Programı, Eureka gibi Avrupa fonları ile

proje ortaklıkları yürütmekteyiz. Avrupa
Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyon destek
programı olan ve dünyanın en büyük
sivil Ar-Ge destek platformu niteliğindeki
7. Çerçeve Programı’nda 12 projesiyle
Türkiye’deki özel sektörde en fazla projeye
sahip şirket konumunda olan Arçelik A.Ş.,
Ufuk 2020 (Horizon 2020) programında
da 7 projesiyle Türkiye’de özel sektörde
kabul edilen proje sayısı olarak liderliğini
devam ettiriyor. Ar-Ge kültürünün
güçlenmesi için odaklandığımız
üniversite-sanayi işbirliklerimiz, 400’den
fazla teze konu oldu. Bu öğrencilerden
250’sine bünyemizde istihdam sağladık.
Türkiye’ye bir ilk olarak sunduğumuz
entegre akıllı ev teknolojileri platformumuz
“HomeWhiz” ile akıllı TV, tablet veya
mobil telefonlar ile kullanıcıların beyaz
eşyalara ağ üzerinden bağlanması ve
ürünlerin tüm fonksiyonlarını uzaktan
kontrol edebilmesi mümkün. Projeksiyon
teknolojisi kullanarak mutfakta beyaz
eşyalar için düğmeleri ortadan kaldıran
VUX (Virtual User Experience) sistemi,
evde yeşil bitkileri, kimyasal bir ilaç
kullanmadan, mobil bir uygulama
üzerinden yetiştirmeyi mümkün kılan
Herb Garden, gerçeğe en yakın, en canlı
görüntü kalitesini sunan OLED TV ve
Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi son
dönemde öne çıkan Ar-Ge çalışmalarımızın
çıktıları arasında yer alan örneklerden.
Son 5 yılda Ar-Ge harcamalarımızı her yıl
ortalama yüzde 15 seviyesinde arttırdık.
Her yıl ülkemizin en çok Ar-Ge harcaması
yapan şirketleri arasında yer alıyoruz. ‘Özel
Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde en
büyük ödül olan ‘Türkiye’nin En Başarılı
Ar-Ge Merkezi’ ödülüne layık görülerek
başarımızı taçlandırdık. _
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Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı
Netaş’ın DNA’sında Ar-Ge var

C. Müjdat Altay, Netaş Ceo’su

“Bir ülkenin Ar-Ge’ye verdiği önemi milli bir mesele olarak görüyoruz.
Türkiye’nin kendi teknolojisini üretmesi, bunu “özgün ve yerli” bir şekilde
yapabilmesi için en önemli unsurlardan birinin Ar-Ge olduğuna inanıyoruz.”

DNA

’sında Ar-Ge olan bir kurum olarak,
yıllar boyunca edindiğimiz global
vizyonumuzu lokal bilgiyle harmanladık.
Böylece kendi “glokal” kültürümüzü
oluşturduk. Bu kültürün temelinde,
teknolojiye hakimiyet ve inovatif
zihniyet yer aldı. Bu sayede, teknolojiye
yaklaşımımızı şekillendirdik ve ülkenin
ihtiyaçlarını öngörmeyi başardık. Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hazırladığı
ve İlk 10’da yer aldığımız Ar-Ge 250
listesinde her yıl daha iyi bir seviyeye
yükselmeye devam ediyoruz.
Türk mühendislerinin birikimi ve
becerisiyle, dünya çapında rekabet
gücüne sahip öncü çözümler
geliştirdiğimiz Ar-Ge Merkezi’yle,
Türkiye’nin teknoloji alanındaki bölgesel
hedeflerine katkı sağlıyoruz. Burada
önemli bir beyin gücü ve çok kaliteli
bir istihdam var. Küresel boyutta en
ileri teknolojiyi tasarlayan 750’yi aşkın
Ar-Ge mühendisi ve 2 binden fazla
çalışanla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Bin 200 metrekaresi laboratuvar olmak

üzere toplam 8 bin 700 metrekarelik
alan üzerinde çalışmaların sürdüğü
Netaş Ar-Ge Merkezi’nde, yılda
yaklaşık 46 milyon dolarlık bir bütçe
ile ortalama 150 proje geliştiriyoruz.
Ar-Ge birimimizde özellikle son yıllarda
yaptığımız çalışmalar sonucu, yurtiçi
ve yurtdışı pazarlara kazandırdığımız
çok önemli ürünler bulunuyor. 4 yıllık
bir çalışma sonucu geliştirdiğimiz Nova
siber güvenlik ürün ailesi, VoIP ve web
sistemlerinin anlık veri analizi ile akıllı
saldırılara karşı dirençli anomali tespiti
yapıyor, proaktif önleme ve güvenli
iletişim konusunda başarılı sonuçlar
getiriyor. Bugün VoIP ve multimedya
teknolojilerinde dünyanın ilk 10
laboratuvardan birine sahibiz. Kuzey
Amerika’da 160 ‘dan fazla operatör
için çalıştığımız VoIP laboratuvarımız
var. Türkiye’deki 1 numaralı sistem
entegratörü olarak EMEA bölgesinde de
büyük çaplı dijital dönüşüm projeleri
için özgün yazılımlar geliştiriyoruz.
Ar-Ge alanında çok verimli bir yılı

geride bırakıyoruz. Netaş olarak, bu yıl
kazandığımız ödülle birlikte toplamda
5 kez “Yılın Yazılım İhracatı” ödülüne
layık görüldük ve bu alandaki başarımızı
tescilledik. Tüm dünyada rekabet edecek
küresel ölçekte yüksek teknolojili
katma değerli ürünlerle portföyümüzü
zenginleştirdik. Son çıkan ürünlerimiz
arasında, Nova Siber Güvenlik Çözümleri,
4G/LTE Advanced Baz İstasyonu, Bulut
tabanlı OSOS ve bunların yanı sıra
özgün tasarımı gerektiren yazılımları
da içeren TFF Akıllı Stadyum (e-bilet),
AFAD’ın AYDES Afet Yönetim ve Karar
Destek Sistemi ve MEB’in Fatih projesi
gibi Akıllı Sınıf projeleri bulunuyor.
Diğer yandan, geleceğin mobil ve sabit
haberleşme sistemlerine yön vermek
için kurulan Avrupa Teknoloji Platformu
NetWorld2020’nin yönetim kurulu üyesi
olduk. Bu Türkiye için de önemli bir
gurur kaynağı. Böylece Telekom ve IT
sektörünün çok büyük oyuncularının yer
aldığı platformdaki 16 endüstri üyesinden
biri olduk ve bu platformda 5G altyapısı
için hedeflenen kapasiteyi, servisleri ve
iletişim altyapısını sağlamak için yapılan
çalışmalara önemli katkılar sunacağız.
Sektöre dünya standartlarında yeni
çözümler kazandırmaya Ar-Ge
faaliyetlerimizi artırarak devam
edeceğiz. Biz Ar-Ge’yi düşünsel bir süreç
olarak görüyoruz. Bunu bütünlüklü
şekilde ele almak ve dünyayı yakından
takip etmek gerekiyor. Biz de ‘Netaş as a
platform’ yapımızla, sektör oyuncularına
bilgi ve deneyim paylaşımıyla teknolojiyi
geliştirme, pazara açılma imkânları sunan
bir platform yarattık. ‘Netaş as a platform’
kavramını daha da genişletip daha çok
kuruma ve bireye kendini geliştirme fırsatı
tanımayı hedefliyoruz. Böylece Türk
mühendislerinin birikimi ve becerisiyle,
dünya çapında rekabet eden ve öncü
çözümler geliştiren şirketimiz, yenilikçi ve
yaratıcı Ar-Ge merkezinden aldığı güçle,
Türkiye’nin ve bölgenin dijital dönüşüm
hedeflerine katkı sağlıyor. Diğer yandan,
üniversitelerle ve diğer iş ortaklarımızla
ilişkilerimizi güçlendireceğimiz hareketli
bir dönem bizi bekliyor. _
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BSH, 2015 yılında Ar-Ge yatırımlarını bir
önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artırarak
toplam 450 milyon Euro yatırım yaptı.

BSH,

Norbert Klein,
BSH Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve BDT Bölge Başkanı

AR-GE ÇALIŞMALARI VE
İNOVASYONLAR BÜYÜMEMİZE
ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR
“Her gün 3 patentli buluşa imza atan BSH Grubu için inovasyon,
teknolojiyi yaratma sürecinin vazgeçilmez bir parçası...”

dünyanın en büyük ev aletleri
üreticilerinden biri olduysa bunda
inovasyon ve Ar-Ge’yi işinin can damarı
olarak görmesinin payı büyük. BSH
Türkiye olarak grubumuz içindeki
3’üncü büyük Ar-Ge merkezine sahibiz.
2008 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tarafından Ar-Ge Merkezi sertifikası
alan Türkiye’deki ilk şirket olduk. BSH
Grubu’nun her yıl istikrarlı büyümesinde
ve dünyanın en güçlü şirketlerinden
biri olmasında inovatif bakış açısı
önemli bir role sahip. Her gün ortalama
3 patentli buluşa imza atan BSH için
inovasyon, teknolojiyi yaratma sürecinin
vazgeçilmez bir parçası. BSH, 2015 yılında
Ar-Ge yatırımlarını bir önceki yıla göre
yüzde 20,6 oranında artırarak toplam
450 milyon Euro yatırım yaptı. Bu yatırım
tutarı, şirket gelirinin yüzde 4’üne
karşılık geliyor. BSH büyüdükçe, Ar-Ge’ye
harcanan yatırım miktarı da artıyor; Ar-Ge
çalışmalarımız sonucunda imza attığımız
inovasyonlar da büyümemize önemli
katkı sağlıyor. Grubumuzun küresel
Ar-Ge faaliyetlerinin bir parçası olarak
bu alana önemli yatırımlar yapıyoruz.
Çalışmalarımız Türkiye’yi BSH Grubu’nun
küresel Ar-Ge ağı içinde en önemli
oyunculardan biri yaptı. 2016 yılında da
inovasyon çalışmalarımız hız kesmeden
devam etti. Çerkezköy üretim tesislerinde
gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Çerkezköy’deki Ar-Ge
Merkezi, BSH Grubu’nun dünya çapındaki
Ar-Ge faaliyetlerinde yıldan yıla daha
fazla önem kazanıyor. Burada görev yapan
200’den fazla mühendisimizle birlikte,
BSH Türkiye’nin inovasyon ve Ar-Ge
üssü olması amacıyla inovatif ürünler
geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi
bir ihracat ve Ar-Ge üssü olarak
konumlandırmak istiyoruz. _
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Logo Yazılım’ın, 2011 yılından bu yana
Ar-Ge’ye ayırdığı pay sürekli artış gösterdi.

M. Buğra Koyuncu,
Logo Yazılım İcra
Kurulu Başkanı

Yaratıcı olmanın ve
markalaşmanın yolu
Ar-Ge’den geçiyor
“Ar-Ge’nin sadece bir departman değil, bir şirket kültürü olarak
görülmesi gerekiyor. Yerli yazılım konusunda bu şekilde ilerleme
kaydedebileceğimize inanıyoruz. Logo’da sürekli olarak, işimizin
her bölümünü Ar-Ge ile entegre etmenin yollarını arıyoruz.”

Bir

şirketin Ar-Ge ve yenilik kapasitesini
belirleyen başlıca unsurlardan birisi,
Ar-Ge ve yenilik projeleri üretebilme
gücü ve yeteneğidir. Bu nedenle,
Ar-Ge’nin sadece bir departman değil,
bir şirket kültürü olarak görülmesi
gerekiyor. Yerli yazılım konusunda ancak
bu şekilde ilerleme kaydedebileceğimize
inanıyoruz. Logo’da sürekli olarak,
işimizin her bölümünü Ar-Ge ile
entegre etmenin yollarını arıyoruz.
Çünkü üretimimiz tamamen kendi
bünyemizde gerçekleştirdiğimiz ArGe’ye dayanıyor. Bugüne dek Ar-Ge’ye
verdiğimiz önemin sonucu olarak,
ürettiğimiz çözüm, sunduğumuz
hizmet ve inovatif yapımızla Türkiye’de
yazılım sektörünün yenilikçi lideri
konumuna geldik. Her türlü, teknoloji,
ürün geliştirme, kalite, analiz, tasarım
süreçleri ve bu süreçlerle bağlantılı olan
diğer süreçlerin tamamını Ar-Ge olarak
tanımlıyoruz. Ekibimizin yaklaşık yüzde

70’i Ar-Ge alanında çalışıyor. Ar-Ge ve
ürün geliştirme faaliyetlerimizi, Gebze
Organize Sanayi Bölgesi ile Ankara ve
İzmir Urla’da bulunan teknoparklardaki
ofislerimizde yürütüyoruz. 2011
yılından bu yana Ar-Ge’ye ayırdığımız
pay sürekli artış gösterdi. Geçtiğimiz
yıl toplam gelirlerimizin yüzde 32’sini
bu faaliyetlere ayırdık. 2016 yılı
sonu itibarıyla ve 2017’de de Ar-Ge
çalışmalarına ayıracağımız bütçe bu
oranlar seviyesinde olacak. Global
pazarda rekabet ettiğimiz yazılım
firmalarıyla kıyaslandığında bile
oldukça yüksek bir oran. Bu da bizim
geleceğe ne kadar yatırım yaptığımızı
gösteren bir değer. Ayrıca satın alma
ve birleşme yöntemleriyle de aramıza
katılan şirketlerin bütün bilgi birikimini,
teknolojisini ve ürünlerini kendimize
transfer ediyoruz. Bu firmaların
ürünlerini kendi platformlarımıza
taşıyoruz, onları daha verimli, arayüz

açısından Logo standartlarına daha
uygun, daha kaliteli bir üretim hattına
dahil ediyoruz. Bunlar da araştırma ve
geliştirme faaliyetlerimizde önemli bir
yer tutuyor. Tüm bu yatırımlar, Logo’nun
istikrarlı büyümesinin de sebebi.
2010-2015 yılları arasında, satış gelirleri
açısından yıllık büyüme ortalamamız
yüzde 44 olarak gerçekleşti. Bu da pek
örneğine rastlanmayacak bir başarı ve
bu büyüme içinde yarattığımız tüm
kaynakları ya Ar-Ge faaliyetlerine
ya işini büyütmeye ya da şirket satın
almaları gibi faaliyetlere ayırıyoruz.

Logo bir ekosistemdir
Logo derken, çözüm üretenler,
hizmet verenler, Logo kullanıcıları,
akademisyenler, öğrenciler ve sektör
profesyonellerini de içine alan aslında
çok büyük ve dinamik bir ekosistemden
bahsediyoruz. Logo’da, 30’un üzerinde
ürün ailesi, 60’ın üzerinde ürün, 800’ü
aşkın iş ortağının geliştirdiği 1.300 adet
çözüm yer alıyor. Trendler ve değişen
kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiğimiz mevcut ürünlerimiz,
yeni teknolojiler ve eğilimlere paralel
olarak ürettiğimiz yeni ürünlerimiz ve
de satın almalarla zenginleştirdiğimiz
ürün ailemizle Türkiye ekonomisinde,
sektörel anlamda çok fazla çözüm,
hizmet ve bilgi birikimine sahibiz.
Yazılım sektörü açısından baktığımızda
gelecekte bizi etkileyecek tek bir trend,
paradigma ya da dönüşümden söz
etmek mümkün değil. Birçok eğilimle,
trendle aynı anda uğraşıp bunlarla başa
çıkmamız, verimlilik elde edecek şekilde
yararımıza kullanmamız gerekecek. Hibrit
mimarisi dediğimiz bu yeni yaklaşım
için biz de her türlü Ar-Ge ve yatırım
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. _
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1974 yılından
bugüne kadar,
200’ü aşkın
Ar-Ge Projesi
tamamlandı. Bu
projelerden büyük
bir bölümü Türk
Silahlı Kuvvetleri
envanterine girdi
ve seri üretimi
devam ediyor.

TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜMÜZÜ
AR-GE İLE SAĞLAYACAĞIZ
“Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu son dönemde yapılan yatırımlar ve
Ar-Ge projeleri sayesinde; ana muharebe tankı (ALTAY), FIRTINA obüsleri
ve 35 mm alçak hava savunma sistemi olan KORKUT gibi Türkiye’nin
önemli projelerindeki silah sistemlerini geliştirdi.”

Türk savunma sanayinin en köklü
kuruluşu olan Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve
Güvenlik Güçlerinin konvansiyonel
silah, mühimmat ve patlayıcı
ihtiyaçlarını karşılıyor. Son dönemde
yapılan yatırımlar ve Ar-Ge projeleri
sayesinde; ana muharebe tankı (ALTAY),
FIRTINA obüsleri ve 35 mm alçak hava
savunma sistemi olan KORKUT gibi
ülkemizin önemli projelerindeki silah
sistemleri MKE Kurumu tarafından
geliştirildi ve üretimine devam
edilmekte. Ayrıca, iki metre kalınlıktaki
betonu delme kabiliyeti olan NEB uçak
bombası, uzun menzilli akıllı mühimmat
gibi yeni nesil teknolojiler de Ar-Ge
çalışmaları sonucunda kazanıldı. Son
dönemde adından sıkça bahsedilen
ülkemizin ilk yerli ve milli tüfeği olan
modern piyade tüfeği (MPT-76)’nın tüm
tasarım ve Ar-Ge çalışmaları MKE
Kurumu tarafından yapılarak geliştirildi.
SSM tarafından fonlanarak desteklenen
MPT-76 projesiyle geliştirilen tüfek,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin teknik taktik
isteklerine göre tasarlanıp projesi
tamamlanmış yerli ve özgün bir silahtır.
MPT projesi iki aşamalı olup; birinci

aşaması tüfeğin tasarlanmasını,
tasarımın doğrulanmasını, ürünün
kalifiye edilmesini ve bu ürüne ait
teknik veri paketinin oluşturulmasını;
ikinci aşaması ise opsiyonlu olarak
üretim hattı kalifikasyonunun yapılarak
pilot kafile üretimini ve seri üretimi
kapsamakta. Tasarım doğrulama için
40’ı aşkın testlerden sonra MKE Silah
Fabrikası Müdürlüğünde ürün testlerine
ve Tuzla Piyade Okulunda sahra
testlerine tabi tutulmuş, testler başarıyla

Ahmet Taşkın,
Genel Müdür V.
Yönetim Kurulu
Başkan V.

sonuçlandırılarak ürün kalifiye
edilmiştir. MPT projesi seri üretim dönemi
kapsamında ise ilk kafile üretimi ve
fabrika kabul testleri tamamlandı.
Geliştirdiğimiz MPT-76 silahının teknik
veri paketini kullanarak iki üretici
daha bu silahın seri üretimini yapacak.
Son yedi yılını karlı olarak geçiren
MKE Kurumunun 2016 yılı için kar
hedefi yaklaşık 100 milyon TL, ihracat
hedefi ise 140 milyon ABD Doları. İSO
tarafından düzenlenen Türkiye’nin
ilk 500 sanayi kuruluşu sıralamasında
halen 130’uncu sırada olan MKE Kurumu
Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği
yeni nesil, teknolojik üstünlüğe sahip
silah ve mühimmat sayesinde cirosunu
ve ihracatını artırarak 2023 yılında
ülkemizin ilk 50 sanayi kuruluşu
arasında yer almayı hedeflemekte.

Sektördeki öncü rolümüzü
sürdürmeye devam edeceğiz
1974 yılından bugüne kadar, 200’ü aşkın
Ar-Ge Projesi tamamlandı. Bu projelerden
büyük bir bölümü Türk Silahlı Kuvvetleri
envanterine girdi ve seri üretimi devam
ediyor. Kurumumuzca halen yıllara sâri
toplam bütçesi 370 milyon TL olan yüzden
fazla Ar-Ge projesi yürütülüyor. Bütçenin
üçte ikisi kurum dışı kuruluşlarca finanse
edilmekte. Bu projelerin yıllık bazda
harcamaları 17 milyon TL’si özkaynaklardan,
35 milyon TL’si dış kaynaklardan olmak
üzere toplam 52 milyon TL seviyesinde
olup, ciromuzun yaklaşık yüzde 5,5’ine
tekabül ediyor. Kurumumuzun Ar-Ge
birimlerinin Ar-Ge merkezi haline
dönüştürülmesi çalışmalarına başlandı.
TÜBİTAK ve 30 Üniversite ile Ar-Ge
projeleri yapmak üzere protokoller
imzalandı. 19 SANTEZ projemiz Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
desteklendi. Amacımız, MKE Kurumumuzun
sahip olduğu sağlam geçmiş üzerinde
parlak bir gelecek inşa etmektir. Bilgi
birikimimiz, kurum kültürümüz,
altyapımız ve Ar-Ge çalışmalarımızla
yenilikçi ürünler geliştirip alanımızda
teknolojik üstünlüğe sahip olarak;
ülkemizin savunma sektöründeki öncü
rolümüzü ve Milli Savunma Sanayimizin
gelişimine katkımızı sürdüreceğiz. _
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Erdemir Ar-Ge Merkezi, Bakanlık onayından
bu yana geçen 2 yıllık süreçte 9 yeni çelik
kalitesinin geliştirilmesinde etkin bir rol
oynayarak ciroya önemli bir katkı sağladı.

Erdemir Grubu Ar-Ge
Merkeziyle Geleceğe Hazır
Erdemir Grubu’nun dünya klasında şirket olma vizyonu doğrultusunda
önemli bir adım olan Erdemir Ar-Ge Merkezi, uzun vadede bir ileri çelik
araştırmaları merkezi olmayı hedefliyor.

Türkiye çelik sektöründe bir ilk olan
Erdemir Ar-Ge Merkezi, 2014 yılında
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı
162’nci Ar-Ge Merkezi olarak çalışmalarına
başladı. Erdemir Grubu’nun dünya klasında
şirket olma vizyonu doğrultusunda önemli
bir adım olan Erdemir Ar-Ge Merkezi,
uzun vadede bir ileri çelik araştırmaları
merkezi olmayı hedefliyor. Ar-Ge
Merkezi’nin çalışmalarıyla Erdemir Grubu,
küresel düzeyde ihtiyaçlara akılcı ve
yenilikçi çözümler sunabilen bir oyuncuya
dönüşecek, zorlu rekabet koşullarının
hakim olduğu sektörde rekabet avantajını
sürdürürken, Türk sanayisinin ana
tedarikçilerinden olarak ürettiği katma
değeri artıracak.

5 ana grupta 49 çalışan
Erdemir Ar-Ge Merkezi; Çelik Üretim
ve Döküm Teknolojileri, Hammaddeler
ve Demir Üretim, Sıcak Ürün ve
Proses, Soğuk Ürün ve Proses, Ar-Ge
Teşvikleri ve Fikri Haklar Yöneticiliği
olmak üzere 5 ana grupta 49 çalışanıyla
faaliyet gösteriyor. Müşterilerinin artan

ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi,
katma değeri yüksek çözümleri uygun
maliyetlerle üretmeyi hedefleyen
Erdemir Ar-Ge Merkezi, proaktif olarak
yeni çelik kalitelerinin geliştirilmesi, bu
kalitelerin üretim süreç parametrelerinin
belirlenmesi, yeni ürünlerin üretimi ve
kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek
zorlukların çözümüne yönelik teknik
öneriler geliştirilmesine odaklanıyor.
Hammadde alanında da yerel hammadde
kullanımının sürdürülebilirliği, yan
ürünlerin ve atıkların geri dönüştürülerek
hammadde ikamesi olarak kullanılması,
maliyet düşürücü alternatif malzeme ve
teknolojilerin belirlenmesi, hammadde
ve enerji kaynaklarının süreçlerde daha
efektif kullanımı üzerinde çalışıyor.
Erdemir Ar-Ge Merkezi, Bakanlık
onayından bu yana geçen 2 yıllık süreçte
9 yeni çelik kalitesinin geliştirilmesinde
etkin bir rol oynayarak ciroya önemli
bir katkı sağladı. Yeni çelik kalitelerinin
satış miktarlarının artmasıyla birlikte
bu katkı daha da artacak. Diğer yandan
Erdemir Ar-Ge Merkezi’nin hali hazırdaki

3 projesi TÜBİTAK TEYDEB tarafından
destekleniyor. Bir proje ise değerlendirme
aşamasında bulunuyor. Erdemir Ar-Ge
Merkezi alt yapısını geliştirmeye yönelik
çalışmalarını da sürdürüyor. Endüstriyel
ölçekte ürün geliştirme çalışmalarının
uzun zaman alması ve yüksek maliyetler
getirmesi nedeniyle Erdemir Ar-Ge
Merkezi bünyesinde bir simülasyon
merkezi kuruluyor. Grup, simülasyon
merkezinin devreye girmesiyle ana üretim
hatlarını meşgul etmeden, daha esnek,
daha kolay ve daha düşük maliyetlerle çok
sayıda deneme üretimi gerçekleştirecek,
her türlü çelik kalitesinin özellikle de
ileri yüksek mukavemetli çeliklerin
geliştirilmesi imkanına sahip olacak,
müşterilerinin yeni üretim teknolojileriyle
uyumlu, katma değeri yüksek ürünlerle
çeşitliliğini artıracak. Simülasyon merkezi
Türkiye’de bir ilk, Avrupa’da ise sayılı
tesislerden biri olacak. Erdemir Ar-Ge
Merkezinin gelecek planları arasında
ayrıca özellikle otomotiv müşterilerinin
süreç ve ürün uygulama problemlerine
yönelik çözüm üretmek amacıyla bir
Müşteri Çözüm Merkezi kurulması yer
alıyor. Bu merkezde yeni nesil ileri yüksek
mukavemetli çeliklerin araştırılması
ve şekillendirme proseslerinin
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar,
deneysel boya simülasyon laboratuvarı
ile boya sonrası yüzey görünüm
özelliğinin geliştirilmesi ve otomotiv
boya prosesinde çevreci/maliyet
avantajı sağlayacak proses şartlarının
geliştirilmesi, lazer kaynak laboratuvarı
ile de ağırlık azaltma çalışmalarına
yön verilmesi hedefleniyor. _
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Sibel Altınok,
Organik Kimya,
Ar-Ge Merkezi
Direktörü

Organik Kimya’nın Kemerburgaz
kampüsünde; polimer emülsiyonları
üretim tesisi, idari binaları ve Ar-Ge
merkezi bulunmakta.

İNOVASYON GÜCÜMÜZLE
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME
HEDEFLİYORUZ
“Organik Kimya olarak, Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri, insan kaynağı
ve bilime yaptığımız yatırımlarla polimer emülsiyonları ve özel kimyasallar
alanında müşterilerimize değer yaratan çözümler sunuyoruz.”

90

yılı aşkın tecrübemizle, iş ortaklarımız
için global bir çözüm ortağı olma
vizyonumuz doğrultusunda, boya, yapı
kimyasalları, tekstil ve deri, endüstriyel
yapıştırıcılar, basınca hassas yapıştırıcılar
ve yaşam kimyasalları sektörlerinde
faaliyet gösteriyoruz. Satınalma ve
birleşmelerle sürekli değişen global
kimya endüstrisinde farklılaşmamızı ve
sektörün öncülerinden birisi olmamızı
sağlayan en önemli etken inovasyon
gücümüz. İnovasyon, sürdürülebilir
büyüme stratejimizin en temel
halkasını oluşturuyor ve firmamızın her
alanında özümsenmiş durumda. Ar-Ge
Merkezi’miz, 2009 yılında, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı tarafından tescil edildi.
Bu kapsamda, kimya sektöründe “Ar-Ge
Merkezi” unvanını alan ilk üretici olduk.
Ar-Ge Merkezi’nde, yaklaşık 80 kişilik bir
ekip ile 2 bin 500 metrekarelik bir kapalı
alanda tam teşekküllü analiz, sentez,

uygulama ve ölçeklendirme laboratuvar
ve pilot tesisleri ile altı farklı sektöre
hizmet veriyoruz. Yıllık ciromuzun
yaklaşık yüzde 2’sinin ayrıldığı Ar-Ge
Merkezi’miz, TÜBİTAK, üniversiteler ve
çeşitli araştırma enstitüleri işbirlikleri ile
yaklaşık 200 proje üzerinde çalışmakta.
Bu projeler hem yeni ürün geliştirme,
hem de yeni teknoloji platformlarının
araştırılmasını kapsıyor. Bu kapsamda,
yapı kimyasalları sektöründe kullanılan
toz polimer teknoloji platformunu
bünyemize kattık ve 2012 yılında
Türkiye’nin ilk ve tek toz polimer üretim
tesisini ülkemize kazandırdık. Bu
zamana kadar toz polimerler tamamıyla
yurtdışından ithal edilmekteydi. Bu
yatırımımız sayesinde, Türkiye’nin toz
polimer ithalat oranını ciddi bir şekilde
azaltmış bulunmaktan gurur duyuyoruz.
İstanbul Tuzla Serbest Bölgesi’nde 20
bin ton kapasiteyle faaliyet gösteren

tesisimiz yurtdışına yaptığı ihracatla da
ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Ar-Ge, üretim ve üretim teknolojileri
yatırımlarımıza bir tanesini daha
ekleyerek 2012 yılında hotmelt
yapıştırıcıları üretim tesisimizi
açtık. Hotmelt yapıştırıcıları üretim
tesisimiz 12 bin ton üretim kapasitesiyle
endüstriyel yapıştırıcılar endüstrisine
hizmet vermekte. Hotmelt yapıştırıcıları,
nonwoven, hijyen, mobilya ve ahşap,
paketleme, etiketleme, bant ve kitap
ciltleme gibi uygulama alanlarında
kullanılıyor. Organik Kimya Ar-Ge
Merkezi’nin imza attığı en son başarı,
patentini aldığımız Innofix® teknolojisi.
Bu teknoloji basınca hassas hotmelt
tutkallarının (HMPSA) paketlenmesi
alanında son yirmi yılda patentlenmiş
ilk inovasyon. Innofix teknolojisi ile
geleneksel HMPSA’ların etrafında
bulunan ve karbonlaşma, filtre
tıkanıklığına sebep olan film elimine
edilerek karbonlaşma sorunu ortadan
kaldırılmakta ve tutkalların daha
hızlı erimesi ile üretim verimliliğine
katkı sağlanmakta. Özel kimyasallar
pazarında inovatif ürünler ve çözümler
üretebildiğimiz sürece var olacağımızın
bilincindeyiz. Şimdiye dek elde
ettiğimiz başarıların altında yatan
etmenlerden en önemlisi, inovasyonu
şirket kültürümüzün daimi bir parçası
haline getirerek inovasyon sürecini
sistematik bir biçimde yönetmemizdir.
Bu kapsamda 2013 yılında İstanbul
Sanayi Odası’nın “Süreç Yönetimi
İnovasyon Ödülü” ne layık görüldük.
Organik Kimya olarak, Türkiye ve
Avrupa’da bulunan dört modern
üretim tesisimiz, Ar-Ge ekibimizin altı
farklı sektördeki uzmanlığı ve bilgi
donanımı ile müşterilerimize yenilikçi
ve çevreye duyarlı ürün ve teknolojiler
geliştirmeye devam edeceğiz. _
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Serhat Karaduman,
Çalık Denim Fabrika
ve AR-GE Direktörü

2015 yılı Ar-Ge projelerinin çıktılarından
geliştirilmiş denim kumaş satışları, toplam
satışlara yaklaşık yüzde 5 katkı sağladı.

Yıllık ciromuzun yüzde
1,5’ini Ar-Ge yatırımlarına
ayırıyoruz
“Yeni pazarlara yatırımımız ve ürün gruplarında katma değerli
ürünlere odaklanmamız sebebiyle artan büyüme grafiğimizde,
bu payı 2017 yılında arttırmayı planlıyoruz.”

Çalık

Denim olarak ülkemizi ve
grubumuzu ileriye taşıyacak, odağına
inovasyonu yerleştiren bir yaklaşımı
temel alıyoruz. Müşteriye değer katan,
yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve
çözümleri sunmak hedeflerimiz arasında
yer alıyor. Yenilik, dünden bugüne,
sürdürülebilir büyüme amacımızın
temel stratejisi konumunda. Şirketimizin
tüm süreçlerinde inovatif yaklaşımları
hayata geçiriyoruz. Teknoloji ve ürün
geliştirme çalışmalarımızda üniversiteler
ve kamu kuruluşları ile işbirlikleri
yaparak inovasyon süreçlerimizde
çok yönlü hareket edebiliyoruz. Ar-Ge
çalışmalarımızı sürdürülebilirliğimizin
vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz.
Halihazırda Çalık Denim’de 55’in
üzerinde Ar-Ge personeli ile düşünceden
başlayıp ürüne dönüşen pek çok projeye
imza atılıyor. Yıllık ciromuzun yüzde
1,5’ini Ar-Ge yatırımlarına ayırıyoruz. Bu
oran Türkiye ortalamasının üzerindedir.
Şirket olarak Ar-Ge çalışmalarımız ile
ülke ekonomisine değer katmanın yanı
sıra uluslararası pazarlarda fark yaratarak
rekabet üstünlüğü elde ediyoruz.
Geliştirdiğimiz koleksiyonlarda pazarın,

müşterilerinin ve son tüketicinin eğilim,
ihtiyaç ve beğenilerinin özenli bir
analizini yaparak hareket ediyoruz. 2015
yılında Ar-Ge Merkezi’mizde geliştirerek
pazara sunduğumuz Oxygene ve
Elastech konseptleriyle dünyada
denim endüstrisine yön verdiğimizi
söyleyebiliriz. “Oxygene” konseptimiz
sürdürülebilir denim yıkama işlemleri
için geliştirilen önemli bir kilometre
taşıdır ve denim endüstrisinde daha
iyi bir gelecek yaratılmasına yardımcı
olmaktadır. Oxygene konseptimizle
müşterilerimizde katma değerli ve
çevre dostu ürün algısını pekiştirirken,
denim endüstrisini de “sürdürülebilir
yaratıcılık” kavramı ile tanıştırdık.
Sektörde yankı uyandıran bir diğer
yeniliğimiz ise Elastech teknolojisi.
Elastech strech kumaşlarla jean
üretiminde karşılaşılan sorunları
çözerek tasarımcılar için özgürlük
sağlarken, üreticiler için de zaman ve
kaynak kazanımına olanak sunuyor.
Bu teknoloji, yüksek elastikiyetli strech
kumaşlar için endüstride yepyeni
bir standart getiriyor, bu özelliğiyle
performans kumaşlarında bir öncü

teknoloji olma yolunda benzerlerinden
ayrışıyor. Uluslararası boyutta daha
önce başlatılmış olan işbirliklerini
somut Ar-Ge projelerine dönüşebilecek
aşamaya getirdik. Bu bağlamda dünya
genelinde temasta olduğumuz yedi
farklı araştırma kuruluşu ile işbirliği
içerisine girme hedefindeyiz. 2015
yılında yürürlüğe girmiş olan 2 SANTEZ projesi kapsamındaki çalışmalar
devam etmekte, desteklenmeye değer
görülen TÜBİTAK TEYDEB-1505’e ait
iki, TÜBİTAK TEYDEB-1501 programına
ait bir projemiz yürürlüğe girdi. İki
projemiz ise değerlendirme aşamasında.
Bunun yanı sıra TÜBİTAK-TEYDEB 1516
programı kapsamında başvurusunun
yapılması planlanan bir proje için de
hazırlık çalışmaları sürüyor. Ayrıca
kurum içi öz kaynaklarla yürütülen 46
projeden 22’si tamamlandı, 24 projeye
ait çalışmalar ise devam ediyor. Çalık
Denim olarak, sınai mülkiyet haklarını
korumak amacıyla müracaat ettiğimiz iki
proje için 2015 yılında patent belgelerini
aldık. Ayrıca yeni patent müracaatlarımız
da mevcut. Ar-Ge Merkezimiz ile
Türkiye’deki üniversitelerle başarılı
işbirliklerine imza atıyoruz. Halihazırda
Türkiye’de 14 üniversite ile ortak
projeler üzerine çalışmalarımız devam
ediyor. Dünya çapında Ar-Ge merkezi
gibi faaliyet gösteren kuruluşlarla
işbirliğimizi 2016 yılında da sürdürdük.
İtalyan NEXT Technologies ve İspanyol
AITEX Tekstil Araştırma Merkezi
ile yapılan işbirliği protokolleri
doğrultusunda ortak proje çalışmaları
yürütüyoruz. Yeni dönemde kaynak
yeterliliği ve çevre faktörlerini daha da
güçlendirecek projelere odaklanmayı
hedefliyoruz. İnsana yatırım, Ar-Ge
çalışmalarımızın da önceliği. _
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Yiğit Akü, ileri teknoloji üretim ve Ar-Ge
çalışmaları sonucunda dünya pazarında
patenti Yiğit Akü A.Ş.’ye ait akıllı akülerin
tek üreticisi konumunda bulunuyor.

Ge, Ür-Ge ve inovasyona dayalı yatırım
ve işbirliklerimizde Yiğit Akü olarak
üniversiteler, askeriye ve ağır sanayi
sektörü gibi bir çok kurum ve sektörle
işbirliklerimiz var.

Erinç Çetin Miser,
Yiğit Akü Genel Müdürü

Enerji depolamada
liderliği hedefliyoruz
“2016’da özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik enerji
depolama ve endüstriyel aküler için Ar-Ge çalışmalarına kaynak
ayırdık. Bütçemizde yüzde 3,6 oranında bir kaynak Ar-Ge projeleri
için bu yıl sonuna kadar yatırıma dönüşecek. 2017 bütçemizde de
bu oranın yüzde 4 seviyesinde olacağını öngörmekteyiz.”

Yiğit

Akü A.Ş.; hızla gelişmekte olan
ülkemizin güçlü yatırımcılarından birisi
olarak, 1976 yılında Ankara’da kuruldu.
Bugün 40 bin metrekare alana sahip
üretim üssü niteliğindeki fabrikamızda
en ileri teknolojiyi hayata geçiriyoruz.
Yıllık 5 milyon akü üretim kapasitemiz
var. Global alanda marka değerine sahip
“Platin Tunç, Macpower ve Helden”
markalarımızla ülkemizde ve dünyanın
birçok ülkesinde en prestijli otomotiv
firmalarına, endüstriyel ve savunma
sanayiine akü tedarik ediyoruz.
Yiğit Akü olarak Ar-Ge ve inovasyon
hizmetlerimizi Ar-Ge merkezi çatısı
altında sürdürüyoruz. Şirketimizin sahip
olduğu bu yapı sadece kendi yaşam
döngüsü için değil, sanayide maliyetleri
düşürecek Ar-Ge çalışmalarının hız
kazanması hedefleri için de büyük
önem arz ediyor. Yapılan Ar-Ge

yatırımlarının sonuç odaklı katkıları
hem ürün karlılığı, 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.
Yiğit Akü olarak stratejilerimizin
belirlenmesi, iç dinamiklerimizin
oluşumu ve global rekabet gücümüzün
daha etkili olması sebebiyle 2011
yılından bu yana inovasyon ve Ar-Ge
faaliyetlerimize ağırlık verdik. Ürün
geliştirme ve yapılandırma süreçlerindeki
etkin gücü sağlamak, know-how satışı
gerçekleştirerek marka imajını ve
bilinirliği sağlamak açısından Ar-Ge,
Yiğit Akü olarak önemli bir alanımız.
Mühendislerimiz, teknik uzmanlarımız
ve Ar-Ge personelimizle birlikte
gerçekleştiriyoruz çalışmalarımızı. Ar-

Yeni ürünler geliştirmeye
devam ediyoruz
Ar-Ge faaliyetleri sonucunda
‘’Distalong’’ markası adı altında
Lityum iyon hücreler geliştirdik.
Bununla, sektörümüzde ve Türkiye’de
yeniliklerin öncüsü olmaya devam
ediyoruz. Şarj edilebilir bir kimyaya
sahip olan Lityum iyon bataryalar
ağırlıklarına ve boyutlarına oranla
yüksek enerji verebiliyor. Bu nitelik;
Lityum iyon bataryaların en iyi pil
teknolojilerinden biri olmasını sağlıyor.
Ar-Ge ve inovasyon sayesinde sahip
olduğumuz teknolojik liderliği, tüm
enerji depolama sistemleri için mutlak
kılma vizyonuyla çalışmalarımız
tüm hızıyla sürüyor. Onaylı bir
Ar-Ge merkezi olmamız sebebiyle
global ölçekte hedeflerin ve yapısal
süreçleri tamamlandığı bir boyutta
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Önümüzdeki beş yıl içinde hedefimiz;
AR-GE faaliyetlerimiz sonucunda
elde edilen fayda doğrultusunda daha
rekabetçi şartları elde etmek, bu alanda
kullandığımız insan kaynağını artırmak
ve küresel alanda çıkaracağımız
ürünlerle markalaşmamızın,
karlılığımızın ve ciromuzun hızla
yükselmesini sağlamak, bölgemizde
Türkiye’nin enerji depolama alanındaki
lider ülke olmasını ve Yiğit Akü’nün
lider şirket olmasını sağlamak. _
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İNOVASYON ODAKLI AR-GE YATIRIMLARIYLA
KIVANÇ TEKSTİL BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
“Bizim için Ar-Ge ve yeni tasarımlar
için yapılan yatırımlar; yeni ürün
gamları yaratmak, firmamızın pazar
payının artmasını sağlamak, daha
mükemmel, ekonomik, çevre dostu
ve güvenilir ürün sunmak için
atılması gereken önemli adımlar
anlamına geliyor.”

Kıvanç

Tekstil olarak kurulduğumuzdan
beri AR-GE ve inovasyon konusunda
önemli çalışmalar yapıyoruz,
ancak bu çalışmaların sistematik
bir biçimde yürütülmesi 2013-2014
yıllarında başlayan, TÜBİTAK ile ortak
yürüttüğümüz 2 önemli EUREKA
projesi ile oldu. Bu projeler 32 kişilik
AR-GE ekibimiz tarafından yürütülüyor.
Firmamızda önümüzdeki günlerde
TÜBİTAK ve EUREKA ile yapılması
planlanan yeni AR-GE çalışmalarının
hazırlıkları da devam ediyor. Şirketler;
baş döndürücü bir hızla değişen ve
gelişen teknolojilerle büyüyen dünya
pazarları içinde rekabette kalıcı
olabilmek, sürdürülebilir karlı bir
büyüme sağlayabilmek için sürekli
yenilik yapmak durumunda. Bizim
için Ar-Ge ve yeni tasarımlar için
yapılan yatırımlar; yeni ürün gamları
yaratmak, firmamızın pazar payının
artmasını sağlamak, daha mükemmel,
ekonomik, çevre dostu ve güvenilir
ürün sunmak için atılması gereken
önemli adımlardır. Sürekli yeni elyaf
kompozisyonları ve kumaş desenleri
geliştirmekte olan firmamız Ür-Ge ve
Ar-Ge projeleri olarak geniş kapsamlı
araştırmalar ve yatırımlar yapıyor. ÜrGe projesi kapsamında; 2014 yılından
bu yana 2 yıllık geliştirme sürecinin
tamamlanmasıyla markamızın yeni
ürün grubu olarak ortaya çıkan Kıvanç
Plus; yün içerikli kumaşları modernize
eden yenilikçi tasarımlarla tekstil
ve moda dünyasında yünün modern
yüzü olarak yerini aldı. Son yıllarda
tüketicinin doğal elyaftan üretilen
ürünleri tercih etmesi sonucunda artan
ilgiyle, kalite ve doğallığı bütünleştiren
yün elyafı, 2016 yılı itibariyle Kıvanç Plus
koleksiyonunda hayat buldu.
Bunun yanında, Ar-Ge ekibimiz ve
TÜBİTAK tarafından yürütülen EUREKA

Zeki Kıvanç,
Kıvanç Tekstil
Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı

destekli, TICKOTEX ve FOTOCAT isimli
iki projemiz devam ediyor. Romanya,
Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Polonya
olmak üzere 4 ülkenin de yer aldığı;
tekstil üreticileri, üniversiteler ve
araştırma şirketlerince geliştirilen
TICKOTEX projemizin amacı; bitkisel
kaynaklı yağları kumaşın yüzeyine
uygulayarak, kumaşın kene kovucu
özellik kazanmasını sağlamaktır.
Kene ısırması, özellikle orta Avrupa’da
yaygın bir enfeksiyona sebep olan ve
uzun vadede bağışıklık problemlerine
neden olabilecek ciddi bir rahatsızlıktır.
Özellikle kırsal alanlarda karşılaşılan
bu durum sonucunda, teknolojinin
ve bilimin desteğiyle oluşturulan
TICKOTEX projemiz Ocak 2017 itibariyle
tamamlanıp; insan sağlığına duyarlı,
yenilikçi ve nano-teknolojik kumaşlar
hazır giyim sektörüne sunulacak.

Uluslararası projeler yapıyoruz
Çevreye duyarlı üretimi destekleyen
tesislerimiz sayesinde, kendi alanında
örnek gösterilen firmamız; küresel
ısınmasının etkilerini azaltabilmek
amacıyla kurduğu güneş panelleri

ve atık su yönetimi sistemiyle doğaya,
insana ve tüm canlılara gereken saygıyı
gösteriyor. Son yıllarda küresel ısınmanın
artması, doğal kaynakların kullanımına
karşı artan farkındalığı beraberinde
getirmekte ve bunların tüketimine ilişkin
alternatif çözümler aranmakta. İnsan
hayatının vazgeçilmez bir parçası olan
kumaş, üretiminden başlayarak nihai
tüketicisiyle ürün olarak buluşana dek ve
sonrasında birçok aşamadan geçer ve su
kullanımı bu aşamaların içerisinde yer
alır. Dünyada var olan su kaynaklarımızın
azalması sebebiyle tasarrufa yönelmek
tüm sanayi kuruluşlarının ve bireylerin
ortak sorumluluğudur. Su tüketimine
ilişkin farkındalığımız doğrultusunda
katıldığımız, EUREKA kapsamında
yer alan diğer bir projemiz FOTOCAT;
Romanya, Türkiye, Kanada ve Güney
Kore olmak üzere 4 ülkeden katılımcılarla
yürütülüyor. Projenin amacı, nano yapılı
fotokatalitik bileşenler aracılığıyla, kendini
temizleyebilen anti bakteriyel kumaş
geliştirmek. Bu projemizi de 2017 yılı
itibariyle tamamlamayı öngörüyoruz. 2016
yılında ciromuzun yaklaşık yüzde 0,5’lik
kısmını Ar-Ge’ye olan yatırımlarımıza
ayırdık. Gelişmekte olan ülkeler
seviyesinden, hızlı adımlarla gelişmiş
ülkeler seviyesine tırmanmakta olan
ülkemiz için, Ar-Ge’ye yapılan bütçelerin
ortalama bu seviyelerde olması bekleniyor.
2017 yılındaki hedefimiz, ciromuzun
yüzde 1’ini Ar-Ge çalışmalarımızın
bütçesine ayırmak; çevre dostu üretimin
yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla su
ve kimyasal tüketiminin azaltılmasıyla
ilgili uluslararası projelerde yer almaktır.
Ülkemizde bulunan Ar-Ge ve tasarım
merkezlerinin, devlet tarafından sağlanan
teşviklerle desteklenmesi sonucunda;
bu projelere ayrılan bütçeler artmakta
ve yenilikçi, özgün ürün ve teknolojiler
ortaya çıkmakta. Türkiye’nin birçok
şehrinde kurulan ve üniversitelerin sanayi
kuruluşlarıyla ortak projelerde yer almasını
sağlayan Teknokent’ler, ülkemizde ArGe’ye verilen önemin büyük bir göstergesi.
Bize göre ülkemizin gelişmiş ülkeler
seviyesine hızlı adımlarla ulaşmasında
etkili olmak için, Ar-Ge çalışmalarına
verilen desteklerin yanında, sanayi ve
teknoloji kuruluşlarında proje kültürünün
hızla oluşturulması gerekiyor. _
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2015 Ar-Ge
Yatırımlarına
Bakış

Ülkemiz son 10 yılda ciddi bazı ilerlemeler kaydetse ve Ar-Ge
yatırımları artsa da bu ilerlemenin niteliksel Ar-Ge seviyelerinde
bazı sorunlar vardır. Uluslararası rekabette ön sıralarda olmak
için Ar-Ge’nin harcama tutarları kadar yöneldiği alanlara,
stratejilerine ve teknoloji geliştirme kapasitesine, niteliğine
daha fazla odaklanmalıyız.
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Yekta Özcan Özözer
İnovasyon Danışmanı, Eğitimcisi, Yazar

2015

yılı en çok Ar-Ge yapan şirketler
listesiyle ilgili rakamsal analizlerden
önce, ilk yapmamız gereken tespit,
belirtilen Ar-Ge rakamlarının büyük
bölümünün bilimsel ve teknik bilgi
birikimini artırmak amacıyla, sistematik
bir temele dayalı olarak yürütülen,
Temel Bilimlere dayalı gerçek Temel
Araştırma projelerinin olmadığı. OECD
kriterlerine göre çoğunluğu Deneysel
Geliştirmeler. Uluslararası teknik bir
standart olarak kabul edilen THSTeknolojik Hazırlık Seviyeleri
sınıflandırılmasında projelerin çoğu
bileşenlerin veya tasarımların
yurtdışından alınarak sistem veya alt
sistemlere entegre edildiği THS 6-9
seviyeleri yani Ürün Geliştirme (Ür-Ge)
projeleridir. Çok azı gerçek Ar-Ge olan
THS 2-3 seviyelerindeki Uygulamalı
Araştırma, THS 4-5 Deneysel geliştirme
(teknoloji geliştirme ya da tasarım)
projeleridir. Firmalarımızın çoğu, daha
zor ve uzun soluklu bir süreç olan
teknoloji geliştirmek yerine, mevcut olan
teknolojileri ürünlere entegre etmekte,
bununla ilgili giderlerini ve mühendislik
maaş ve harcamalarını Ar-Ge
kategorisinde göstererek teşviklerden
yararlanmakta. Devletimiz de, hem
yurtiçi kamuoyunda, hem de OECD
raporlarında ‘artık kendi Ar-Ge’mizi
başarı ile yapıyoruz’ izlenimi yaratmak
ve diğer bazı başka nedenlerle bu
duruma bilerek göz yummaktadır.
Temel ve Uygulamalı Araştırma
seviyelerinde teknoloji geliştirmek zor
ve masraflı bir süreçtir:
a) Üniversitelerin, sanayinin,
enstitülerin yoğun işbirliğini, ayrıca ülke
olarak (elektronik, biyokimya, genetik
gibi) bazı stratejik teknolojik alanlara
ciddi odaklanmayı gerektirmektedir.
b) Ar-Ge çalışmalarının birçok başka
gelişmekte olan ülkede de başlangıçta
daha üst (uygulama) seviyelerinden
başlaması doğaldır.
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c) Temel ve Uygulamalı Araştırmalar
her zaman başarılı ticari sonuçlar
üretemeyebilir.
d) Bu çalışmaları firmalardan daha fazla
üniversiteler ve sektör odaklı
enstitülerin üstlenmesi de beklenir.
e) Ayrıca, Ürün Ar-Ge’si temelli büyümek
yerine İş Modeli İnovasyonu ile başarılı
sonuçlar elde eden Starbucks, DHL,
Zara gibi küresel birçok başarılı
yenilikçi firma örneği de vardır.
Ama tüm ülkeler gibi ülkemizin de
küresel rekabette bırakın öne
geçebilmesi, mevcut kişi başı gelir
seviyesini bile koruyabilmesi için bile
mutlaka yüksek katma değerli
inovasyonlar ve başarılı temel Ar-Ge
projeleri üretmesi gerekiyor.

Başarının önündeki engeller
Rekabetçi olabileceğimiz sektörlere
odaklanmamamız ve o sektörlerde
gerekli dikey entegrasyonu
sağlayamamamız ciddi bir sorun. Yıllardır
iş dünyası içindeyim, henüz ‘biz ülke
olarak …. sektörüne odaklanmayacağız’
diye bir strateji tümcesini henüz
duymadım. Almanya daha 1980’lerde
Uzak Doğu ile rekabet edemeyeceğini
görerek Elektronik Sektörü’nün TV, radyo,
gibi tüketici elektroniği ürünleri gibi bazı
alt alanlarından çıkmaya (Blomberg ve
Grundig markalarını bu sayede satın
alabildik) karar verdi. Kaynaklarını
kendisi için daha kârlı ve verimli
otomasyon alanına yöneltti (Siemens,
Reis Robotics, Festo, Kuka, Bosch
Rexroth). Başta TV ve diğer tüketici
elektroniği ürünler ihracatımız ile
övünüyoruz ama katma değerin önemli
bölümünü oluşturan paneli Samsung’dan,
mikroişlemcileri Tayvan’dan aldığınız
zaman sizi ihracat pazarlarında
sıkıştırabilmek için sizin ara ürün
maliyetlerinizi istediği gibi artırabiliyorlar.
Demir Çelik’in uzun mamulleri ve
Tekstil’in bazı alt segmentleri gibi birçok
endüstride devletin navlun, enerji ve diğer
teşvikleri olmasa bu sektörlerdeki birçok
firmamız bırakın ihracat yapabilmeyi,
ayakta bile kalmakta zorlanır. Bazı
ülkeler DNA/RNA sentezi, genetik, hücre
ve doku mühendisliği gibi geleceğin
teknolojilerini de içeren biyoteknoloji
alanına özellikle odaklanmaktadır.
Sadece ABD, (ülke toplam Ar-Ge
harcamalarının sırasıyla yüzde 27’sinden
ve yüzde 22’sinden fazlasını biyoteknoloji
Ar-Ge’sine yönlendiren) İsviçre ve
Danimarka değil, İrlanda (Allergan, Shire
Pharmaceuticals) ve Çek Cumhuriyeti de

Türkiye son
dönemlerde
gerçek Ar-Ge
projelerini artık
başarabilen
bir mühendislik
altyapısına
ulaşmaya başladı.
Ancak strateji
ve teknolojide
hÂlÂ gidilecek
çok yol var

biyoteknolojiyi özellikle önemsiyorlar. Bu
durum aşağıda değineceğimiz üzere ilaç
sektörümüz açısından bir açmaz
oluşturmakta. Bunların yanında nitelikli ve
Ar-Ge’ye yönelik uzman yetiştirilememesi;
yüksek teknoloji geliştirme, nitelikli Ar-Ge
projelerine ve otomasyon ile yani daha az iş
gücü ile üretim ve yazılım sektörüne
odaklanmanın önüne geçmekte. Eğitim
sistemimizin sanayimizin ve Ar-Ge’nin
ihtiyacı olan beyaz yaka ve mavi yaka
çalışan yetiştirememesi, Türkiye’nin ve
sanayimizin odaklanma yetersizliği,
niteliksiz işsiz sayımızın yüksekliği,
eğitimli işgücü eksikliği ve üniversiteenstitütü altyapısı yetersizliği Teknolojik
Ar-Ge başarımızın önündeki ciddi birer
engel. Odağı mecburen niteliksiz işgücü
için istihdam yaratmaya yönlendiriyor.

Savunma sanayiinin Ar-Ge’ye
ayırdığı pay
2015 yılında Ar-Ge’ye en çok harcama
yapanlar listesinde Ar-Ge’nin Cirodan
Aldığı Pay’da en yüksek ilk 5 firmanın
4’ünün (Roketsan: yüzde 38,0, Aselsan
yüzde 37,0, TUSAŞ/TAI: yüzde 23,5,
Havelsan yüzde 21,7) Savunma Sanayi
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Temel ve
Uygulamalı
Araştırma içeren
Ar-Ge projeleri
Örnekleri
Ford Otosan’ın özellikle ağır ticari
araçlar için geliştirdiği, çevreci,
yüzde 10 yakıt tasarrufu sağlayan,
E6 normlarına uygun Yeni Nesil
Ecotorq ve After Treatment Ar-Ge
projeleri gibi baz dizel motor ve motor
sistemlerinde yeni nesil teknoloji
geliştirmesi. Bu tür Ar-Ge çalışmaları
sayesinde Ford Otosan sıfırdan motor
tasarlayıp, test etmeye ve üretime
kadar neredeyse tüm aşamaları
yapabiliyor). Kordsa’nın dünya
çapında yenilikçi ürünlerinden birisi
olan, Kordbezi banyosunda kullanılan
zararlı ve (RFL, ResorsinolFormaldehyde-Latex) kimyasallarının
yerine daha çevre dostu olan yeni bir
banyo süreci (RF-Free Dipped) ve
kimyasalları, ürünleri için yaptığı
malzeme bilimi ve kimyasal
çalışmaları. Temel ve Uygulamalı
Araştırma’da Türkiye’de her zaman
lider olan Ar-Ge’de Arçelik’in
Akışkanlar Dinamiği ve Malzeme
Bilimi çalışmaları. TUSAŞ (TAI)’nin ve
Roketsan’ın bazı kompozit malzeme
çalışmaları ve yazılım projeleri.

firması olması hiç de tesadüfi değil.
Savunma Sanayii satışlarının çok önemli
bir bölümü teknik terim ile ETO
(Engineer-to-Order) diye ifade edilen
‘özgün’ üretimler ve projelerdir. Bu
sektörde örneğin aynı birliğe verilen aynı
sınıftaki üründe (teknik ifadesi ile
‘mühimmat’) bile kullanım bölge ve
amacına göre ayrı bir özgünleştirme,
dolayısı ile Ürün Geliştirme (ama bizde
Ar-Ge sınıfında) vardır. Bu durum,
cirosunun çoğunluğunu seri üretim ile
gerçekleştiren sanayi devlerimizin
yüksek Ar-Ge harcamalarına rağmen
Ar-Ge’nin Cirodan Aldığı Pay
rakamlarının daha düşük olmasını
beraberinde getirmekte. 2015
Gerçekleşen Ar-Ge Harcaması’nda
sıralamada yukarılarda yer alan her ne
kadar son dönemlerde Ar-Ge’ye
eskisinden çok daha fazla önem
verdiklerini yakından bilsem de Ford
Otosan, Mercedes-Benz Türk, Türk
Traktör, Renault-Mais, Temsa Global gibi
otomotiv firmaları ve Arçelik ve Vestel
gibi Beyaz Eşya-Elektronik firmaları ve
Şişecam firmaları (seri üretime dayalı
cirolarının büyüklüğünden dolayı)

‘Ar-Ge’nin Cirodan Aldığı Pay’
sıralamasında çok daha alt sıralarda yer
alabiliyor. Yüksek ciroları fazla
özgünleştirme gerektirmeyen standart
ürüne dayalı T.Petrol Rafinerileri A.Ş.
(Tüpraş) ve Petkim gibi petrol sektörü ve
bazı seramik sektörü firmalarında da bu
pay aynı nedenle düşük.

İlaç ve yazılımda durum
İlaç (farma) sektörü dünyada Ar-Ge’nin
ciroya oranının en yüksek olduğu
sektörlerin başında gelir. İlaç sektörü
genelinde en az yüzde 15 olan bu oran
biyoteknolojide yüzde 30’ları
geçmektedir. Buna rağmen, ülkemizde
durum daha farklı. Zentiva ve Abdi
İbrahim dışında listede ilaç sektöründe
Ar-Ge Harcamalarının Ciroya Oranı
yüzde 5’i geçen ilaç firması bulunmuyor.
Bu durum, yine tekstile benzer bir şekilde
ilaç sektörünün katma değerli ürünler
üretmek yerine jenerik ve yurtdışından
verilen formüle göre fason üretme
alanına yönelmesinden de kaynaklanıyor.
Dünyanın yöneldiği, geleceğin
alanlarından Yazılım’ın listede yer
alamaması ise üzücü başka bir durum.

Listede üst sıralarda yer alan tek bir
yazılım firmamız var: Logo Yazılım.
2013’te yabancı Private Equity Fonu’na
satılan Logo Yazılım hisseleri bu Fon
tarafından hisselerde kâr realizasyonu ile
Kasım 2016’da yine yabancı yatırımcılara
satıldı. Ülkemiz yazılıma ve yazılım
Ar-Ge’sine yönelmeyerek geleceği
kaçırmaya devam ediyor. Havelsan,
Aselsan, TUSAŞ/TAI gibi Savunma Sanayi
ve T.Telekom gibi Telekomünikasyon
Ar-Ge projelerinin bir bölümü yazılım
Ar-Ge’sidir. Ancak, üretim veya hizmet
verimliliğinin, CRM’in, ürün ve hizmet
özgünleştirmelerinin yolunun mutlaka
yazılımdan geçtiği günümüzde ve
gelecekte ülkemizin niteliksiz iş gücü
baskısının da etkisi ile yazılıma ve
Ar-Ge’sine yeterli önemi vermemesinin
geleceği kaçırmaya devam ettireceği
kesin olan olumsuz bir durum.

Ekonomik değeri büyük sektör:
Otomotiv
Markalarını bildiğimiz büyük otomotiv
üreticilerinin yanı sıra onların B2B
tedarikçisi konumundaki başta Farba,
ZF Sachs, Maysan Mondo, Teklas Kauçuk,
Jantsan olmak üzere birçok otomotiv yan
sanayi firması da listede göreceli üst
sıralarda ve daha da önemlisi bunların
Ar-Ge yatırımlarının cirolarına oranları
da yüksek. Otomotiv sektörü, ancak
kendi yan sanayisi ve onların Ar-Ge
yatırımları ile birlikte bir ülkede
büyüyebilen, dünyanın birçok ülkesi ile
rekabet halinde olan çok kritik ve
ekonomik değeri büyük bir sektör. Bu
nedenle, otomotiv sanayinin ülkemizde
büyüyebilmesi, istihdam yaratabilmesi
ve daha büyük bir ekonomik değer
üretebilmesi açısından, Otomotiv Yan
Sanayi firmalarının diğer sektörlere göre
daha yüksek Ar-Ge yatırımı yapıyor
olmaları otomotiv (OEM) üreticilerinin
listede üst sıralarda yer almasından bile
daha önemli. Ar-Ge yatırımlarının ciro
içerisindeki paylarını, 2016 Ar-Ge hedef
yatırım rakamını belirtmeyen birçok
firma olsa da, listede Arçelik, MercedesBenz ve TUSAŞ Motor Sanayi (TEI)
dışında 2015 Ar-Ge Harcaması’nı 2016’da
ciddi oranda artırmayı hedefleyen firma
pek görülmüyor. Ülkemizdeki 2016
ekonomik sıkıntısının yansıması olan bu
durumun, 15 Temmuz, Kasım ayında
yükselen döviz kurları ve onların
etkilediği olumsuz ekonomik gelişmeler
nedeniyle 2016 Ar-Ge yatırımlarında
anket yanıtlarından daha da büyük oranda
daralmalar ile sonuçlanması olası. _
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Ar-Ge
işbirlikleri
şirketlerin
hızını
artırıyor
Yapılan araştırmalar, Ar-Ge
işbirliklerinin şirketlerin büyüme
hızını önemli ölçüde etkilediğini
gösteriyor. Ancak, hem Avrupa
hem de Türkiye genelinde pek
az şirket Ar-Ge işbirliklerini
sistematik olarak uyguluyor. KPMG
Türkiye Danışmanlık Bölümü
Kıdemli Müdürü Saip Eren Yılmaz,
bu işbirliklerine önem verilmesi
gerektiğini vurguluyor.

Ar-Ge ve inovasyonun önemi her geçen
gün daha da artıyor. Artık tüm dünyada
endüstriyel üretim, inovasyona
odaklanmış durumda. Bu gelişmeleri
yakından takip eden Türkiye’de de,
önemli değişiklikler öngören kanunlar
sayesinde Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin
yanı sıra üniversite-sanayi işbirlikleri
önemli hale geliyor. Bu konu ile ilgili
görüşlerini denetim, vergi, danışmanlık
ve eğitim alanlarında farklı hizmetler ve
çözüm önerileri sunan KPMG Türkiye
Danışmanlık Bölümü, Kıdemli Müdür
Saip Eren Yılmaz’dan aldık.
- Türkiye ve Ar-Ge denince aklınıza
neler geliyor?
Ar-Ge gitgide daha çok önem görmeye
devam ediyor. Buna paralel olarak son
yıllarda ulusal Ar-Ge kapasitesinde hızlı
bir artış yaşandı. Patent başvurusu sayısı,
araştırmacı sayısı, Ar-Ge harcamalarının
GSYH’ya oranı vb. tüm göstergeler hızlı
bir büyüme gösterdi. Biz bu gelişimin
devam edeceği kanaatindeyiz. Diğer
yandan, ulusal Ar-Ge ekosistemimiz
büyük ölçüde teşviklerin yönlendirmesi
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İnovasyon’un
Ar-Ge’ye etkisi
KPMG Türkiye olarak
geçtiğimiz günlerde Avrupa
genelinde Türkiye dahil olmak
üzere 19 ülkeyi kapsayan bir
inovasyon araştırması yaptık.
Bu çalışmamız ile Ar-Ge’nin
niteliksel boyutuna ışık tutmak
istedik ve inovasyon yönetimi
ve stratejisi bakımından başarı
faktörlerini ve başarısızlık
nedenlerini araştırdık.
Çalışmamızla yerli firmaları
Avrupalı firmalar ile tespit
ettiğimiz başarı faktörleri
bakımından da kıyaslama imkanı
yarattık. Özetle, sektörlerinin
üzerinde büyüme hızına ulaşmayı
başaran şirketlerin belli başlı
ayırt edici ortak özellikleri
olduğunu gördük. Bu firmaların
inovasyon yönetimi süreçlerini
tanımlamış olduklarını, uzun
vadeli düşündüklerini, Ar-Ge
portföylerini çeşitlendirerek
riski dağıttıklarını, işbirliklerini
sistematik olarak uyguladıklarını
ve planlamaya ticarileştirme
süreci ile başladıklarını gördük.

Saip Eren Yılmaz,
KPMG Türkiye
Danışmanlık Bölümü
Kıdemli Müdürü

ile gelişiyor ve şekilleniyor. Otomotiv,
savunma ve beyaz eşya sektörleri Ar-Ge
kapasitesi bakımından öne çıkıyor.
Fakat önemli bir değişim söz konusu.
Türkiye’deki sektörel Ar-Ge hikayesini
şimdiye dek belirlemiş olan unsurların
yavaş yavaş değiştiğini söyleyebiliriz.
Bugüne kadar sektörel konsolidasyon
seviyesi, Ar-Ge geleneği ve uluslararası
endüstriyel bağlar tarafından şekillenen
bir Ar-Ge hikayesi vardı. Fakat son
yıllarda sektörden bağımsız olarak orta
ölçekli firmaların Ar-Ge kabiliyetlerini
geliştirmek adına önemli gayretleri
olduğunu ve bu gayretlerin işe yaradığını
görüyoruz. Bu trendin arkasındaki en
önemli unsur ise teşvikler. Teşviklerin
öncelikli ve stratejik sektörler ile
tematik teknoloji geliştirme bölgeleri
bağlamında sektörel Ar-Ge hikayesini
şekillendirmeye devam edeceğini
düşünüyoruz.
- Türkiye’deki Ar-Ge kültürü nasıl
geliştirilebilir?
Özellikle teknoloji geliştirme
bölgelerinin, Ar-Ge kültürünün
yeşermesi için uygun iklimi sağlamada
önemli bir etki sağladığını görüyoruz.
Diğer yandan uluslararası Ar-Ge
ekosistemi ile etkileşimin gelişmesinin
de faydaları olduğunu gözlemliyoruz.
Yabancı firmaların Türkiye’deki Ar-Ge
yatırımları, teknoloji odaklı yerliyabancı ortak girişimleri, yabancı
teknoloji firmalarının satın alınması
ve tersine beyin göçü arttıkça Ar-Ge
kültürünün Türkiye’de belirgin şekilde
geliştiğini göreceğiz. Bunların tümü için
mevcut teşviklerin katkı sağladığını
söylemek mümkün. KPMG olarak bizim
araştırmalarımız da dahil olmak üzere
birçok araştırma Ar-Ge etkinliğini
sağlamada kültürün kritik bir önem
taşıdığını gösteriyor. Ancak, dünyada
“İyi Ar-Ge kültürü” ile öne çıkan pek
az şirket var. Çünkü Ar-Ge’nin kültür
boyutu başta olmak üzere, liderlik,
strateji, yönetim sistemleri gibi soyut
unsurlar genellikle yöneticilerin
gündeminde ikinci planda kalıyor.
“İyi Ar-Ge kültürü” oluşturmak ise
tıpkı marka olmak gibi her şey doğru
yapıldığında dahi on yıllar sürecek uzun
bir süreç. Dolayısıyla sabırlı olunmalı.
Silikon vadisi kültürünü kopyalamaya
çalışmak gibi kestirme yolların işe
yaramadığını söyleyebiliriz. Ar-Ge
kültürünü geliştirmek için daha gerçekçi
ve başlangıç şartlarına uygun özgün
yaklaşımlar tasarlanmalı.

- Ar-Ge’de üniversite-sanayi
işbirliğiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
KPMG Türkiye olarak geçtiğimiz
günlerde tamamladığımız bir
araştırmamızda Türk şirketleri de dahil
olmak üzere Avrupalı şirketlerin Ar-Ge
ve inovasyon yönetimi konusunda
idari ve stratejik tercihlerinin finansal
sonuçlara etkilerini inceledik. Öne
çıkan bulgularımızdan bir tanesi Ar-ge
işbirliklerinin şirketlerin büyüme hızını
önemli ölçüde etkilediğiydi. Ancak, hem
Avrupa hem de Türkiye genelinde pek
az şirket Ar-Ge işbirliklerini sistematik
olarak uyguluyor. Üniversiteler ve
araştırma enstitüleri, birçok firmanın
sahip olmadığı bir bilimsel araştırma
altyapısına ve insan kaynağına sahip.
Öte yandan, özel sektör ise ürün
geliştirme ve ticarileştirme kabiliyetleri
ile üniversiteleri tamamlıyor. Dolayısıyla,
iyi kurgulanmış bir üniversite-sanayi
işbirliği yaklaşımı, ticari ortaklar ile
yapılan işbirliklerinin sağlayamayacağı
çıktıları üretebiliyor.
- Ar-Ge faaliyetleri Türk ekonomisinde
nasıl bir yer kaplıyor?
Son 10 yıl içinde ulusal Ar-Ge
kapasitesinde çok hızlı sayılabilecek
bir artış gerçekleşti. Bu dönemde Ar-Ge
harcamalarının ortalama yüzde 22
büyüme gösterdiğini görüyoruz. Son
yıllarda yürürlüğe giren teşviklerin
ve iş dünyasında artan farkındalığın
da etkileriyle, bu artış hızının devam
edeceğini düşünüyoruz. TÜİK verilerine
göre Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya
oranı 2014 itibariyle yüzde 1’i geçmiş
durumda. Biz yüzde 1 seviyesini aşılmış
kritik bir eşik olarak görüyoruz.
KPMG olarak önümüzdeki dönemde
Ar-Ge’nin niteliksel boyutunun ekonomi
gündeminde daha çok yer alacağı
kanaatindeyiz. Ar-Ge yatırımlarının
geri dönüş süresi sektöre göre 2 ila 15
yıl arasında değişebiliyor. Dolayısıyla,
Ar-Ge harcamalarının büyümeyi,
ihracatı ve özellikle yüksek teknolojili
ürünlerin ihracatındaki artışı hemen
etkilemesini beklememeliyiz.
Özellikle savunma sanayii, havacılık,
makine sanayii için Ar-Ge süreçleri uzun
süredir küresel boyutta birçok firmanın
aynı anda aynı ürün üzerinde çalışması
ile gerçekleşiyordu. Fakat, yeni olan
şey Ar-Ge iş süreçlerinin dijitalleşmesi
ile ortaya çıkan fırsatlar. Türkiye bu
süreçten Ar-Ge istihdamını artırmak,
know-how kazanmak gibi önemli
kazanımlar elde edebilir. _
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İLK OTONOM ARACI
GELİŞTİRDİK
“2009 yılında kurulan “Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı
Otomotiv Sistemleri Araştırma Merkezi” (UTAS),
ülkemizin ilk otonom aracı olan OKANOM’u geliştirdi.”

Okan Üniversitesi bir “Dünya Üniversitesi”
olmak vizyonu ile 1999 yılında kurulan
genç bir üniversite. Açık inovasyona
dayalı, ilgili sektör ve ekonominin
gelişimine katkıda bulunan bir “Dördüncü
Kuşak Üniversite”si olarak tanınıyoruz.
Ar-Ge ve inovasyon tüm ülke için olduğu
gibi bizim için de çok önemli. Ülkemizin
2023 Ar-Ge hedefleri oldukça iddialı.
Dünyada ilk 10 ekonomi içine girilmesi
ve Ar-Ge harcamasının GSYİH’nin
yüzde 3 oranına çıkması hedeflenmekte.
Bu yönde önemli aşamalar kaydedildi.

2014 yılında kritik eşiklerden birisi olan
yüzde 1 eşiği aşıldı. Son 10 yılda ARGE
harcaması 3,4 kat artarak 18,7 milyar TL’ye
çıktı. Diğer yandan bu performans orta
gelir tuzağından çıkmak için hala yeterli
değil. AB ortalamasının 12 milyar,
OECD ortalamasının 33 milyar ve Güney
Kore’nin 69 milyar dolar Ar-Ge harcaması
olduğu, GSYİH’lere Ar-Ge harcaması
oranlarının sırası ile yüzde 1,9, yüzde 2,4
ve yüzde 4,2 olduğu düşünüldüğünde
daha farklı çalışmalar yapılması
gerektiği ortaya çıkıyor. 5746 no’lu
Ar-Ge kanununda yapılan iyileştirmeler
Ar-Ge çalışmalarına hız verecek.
Ar-Ge merkezlerinin yüzde 30’a yakın
kısmı İstanbul’da toplanıyor. İstanbul’u
sırası ile Bursa, Kocaeli, Ankara ve İzmir
takip ediyor. Bu da Ar-Ge çalışmalarının
yoğunlukla Marmara Bölgesi’nde
odaklandığını ortaya koyuyor.

Otomotiv sanayiinde Ar-Ge
merkezleri çoğunlukta

Prof. Dr. Orhan Alankuş,
Okan Üniversitesi Araştırma ve
Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
(ARPROGED) Direktörü

Ar-Ge merkezlerinin yüzde 30’a yakın
kısmı otomotiv sanayiine ait. Kısaca
ülkemizdeki Ar-Ge çalışmalarında en
büyük ağırlık otomotiv sanayiinde.
Savunma sanayi yüzde 7 ile ikinci
sırayı alıyor. Yazılım, kimya, makine,
elektronik gibi sektörler de yüzde 6
oranında savunma sanayiini takip ediyor.
Otomotiv sanayii Ar-Ge harcaması ve
Ar-Ge çalışanı açısından da ülkemizin
Ar-Ge’ye en fazla katkı veren sektörü
ama aslında bu da sağlıklı değil. ArGe’nin farklı sektörlere yaygınlaşması
Ar-Ge çalışmalarının daha sağlıklı
gelişmesini sağlar. Avrupa ve ABD’de
Ar-Ge harcamaları, ilaç ve biyoteknoloji,
otomotiv, yazılım ve donanım
alanlarında yoğunlaşmakta. Ülkemizde
ilaç ve biyoteknoloji alanında Ar-Ge
çalışmaları oldukça zayıf. Biyoteknoloji,
yazılım ve donanım alanındaki Ar-Ge

Okan Üniversitesi’nden son 5 yıl içinde
200’ün üstünde proje başvurusu yapıldı.
Üniversite payı yaklaşık 14 milyon TL
bütçeli 136 proje gerçekleştirildi.

çalışmalarının geliştirilmesi yüksek
teknoloji üretimine de imkan tanır.

Destek mekanizmaları geliştirilmeli
Ülkemizde 5746 no’lu Ar-Ge kanunu ile,
TÜBİTAK’ın ve diğer kamu kuruluşlarının
destek programları ile Ar-Ge çalışmaları
geliştirilmeye çalışılıyor. Üniversitelerde
Teknoloji Transfer Ofisleri kurulması,
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksi
çalışması, Teknoparklarda ve Ar-Ge
merkezlerinde performans ölçümleri
yapılarak, gelişmenin takip edilmesi
ülkemizde Ar-Ge kültürünün gelişmesine
önemli katkılar sağlıyor. Fakat hala
Avrupa, ABD, Güney Kore’deki Ar-Ge
çalışmaları incelendiğinde Ar-Ge kültürü
açısından önemli yol kat edilmesi
gerektiği anlaşılıyor. Aslında ülkemizde
önemli bir destek mekanizması var.
Üniversiteler için ürün geliştirmeden,
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TÜRKİYE’NİN İLK OTONOM
ARACI “OK ANOM”
Okan Üniversitesi belirli alanlarda
mükemmeliyet merkezleri oluşturuyor.
Bu mükemmeliyet merkezleri sanayi
kuruluşları ve dünyadaki mükemmeliyet
merkezleri ile işbirliği içinde çalışmakta
ve AB araştırma projelerinde aktif bir
şekilde yer alıyor. Bu alanlardan birisi
akıllı ve çevreci araçlar. 2009 Yılında
kurulan “Ulaştırma Teknolojileri ve
Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma
Merkezi” (UTAS) ülkemizin ilk otonom
aracı olan OKANOM’u geliştirdi. Bu
araç kendi kendine yolda gidecek
şekilde tasarlanmış. Önünde bulunan
LIDAR cihazını kullanarak önündeki
cisimlerin mesafelerini tespit edebilen
araçta direksiyon, gaz ve fren sistemleri
de Okan Üniversitesi araştırmacıları
tarafından elektrikli hale dönüştürülmüş.
Otonom araçların yollardaki güvenliği
artıracağı düşünülmekte. Okan
Üniversitesi, UTAS Avrupa Akıllı
Ulaşım Ağı (ERTICO) ve Yeşil Araçlar
Konsorsiyumu’nun (EGVIA) Türkiye’den
tek üniversite üyesi. 2014-2016 yılları
arasında UTAS altında ISTKA desteği,
TAYSAD, TESID ve YASAD işbirliği
ile “Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli
ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme
ve Kümelenme Merkezi” ve “Yenilikçi
Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri
Geliştirme ve Kümelenme Merkezi”
kuruldu. Kümelerin 40’ın üzerinde üyesi
var. Küme üyeleri ile birlikte 5 adet
HORIZON 2020 proje başvurusu yapıldı
ve bunların birisi kabul edildi. Yeni
HORIZON 2020 projelerine yönelik
hazırlıklar sürüyor.

hızlı destek, araştırma projeleri, sanayi
ile ortak çağrılı projelere kadar birçok
farklı destek mekanizması mevcut fakat
kabul oranları çok düşük. Sanayi için de
yine oldukça çeşitlendirilmiş destek
mekanizmaları var. Fakat kabul edilen
harcama yüzdeleri çok düşük kalmakta.
Ayrıca sanayi kuruluşları önce
Ar-Ge harcamalarını yapmakta, rapor
sonrası harcamalarını belirli bir yüzde
ile alabilmekte. Bu da iyileştirilmesi
gereken alanlar arasında. Avrupa’da
destek alan şirketlere doğrudan avans
olarak Ar-Ge harcamaları belirli bir
oranda ödeniyor. İlave olarak ayrıca
dolaylı maliyetler için yüzde 25 oranında
ödeme de yapılıyor. Ülkemizde de
destek sisteminin iyileştirilmesi çok
önemli. Ayrıca Ar-Ge desteklerinin nasıl
kullanıldığına yönelik detaylı bir etki
analizi yapılması da çok önemli.

200’ün üzerinde proje başvurusu
Oldukça genç bir üniversite olmasına
karşın Okan Üniversitesi’nden son 5 yıl
içinde 200’ün üstünde proje başvurusu
yapıldı. Üniversite payı yaklaşık 14
milyon TL bütçeli 136 proje gerçekleştirildi.
Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi ARPROGED (Araştırma ve Proje
Geliştirme Direktörlüğü) hem
akademisyenlere hem de sanayiye
ARGE destekleri, Teknoloji ve İnovasyon
Yönetimi konularında rehberlik
yapmakta ve ortak projeler geliştirilmesine
yardımcı oluyor. Okan Üniversitesi
akademisyenlerinin araştırma
potansiyeli, sanayi için yenilikçi ürün
geliştirmeye yönelik alt yapılar ve yenilikçi
çalışma sistemleri oluşturulmakta.
Ayrıca akademisyenlerin, öğrencilerin
ve girişimcilerin yenilikçi fikirlerini
geliştirmek için Kuluçka Merkezi ve

yenilikçi ürünler geliştirilmesi ve
ticarileştirilmesi için Teknopark
İstanbul’da Okan_Tekno_ARGE firması
kuruldu. Yine ISTKA desteği ile kurulan
“Yenilikçi Tasarım Merkezi” disiplinler
arası yaratıcı çalışmalar ile farklı
tasarımlar ve yöntemler geliştiriyor,
sanayiye rekabet avantajı sağlıyor ve
diğer mükemmeliyet merkezlerinin
çalışmalarını destekliyor. Okan
Üniversitesi akademisyenleri iş dünyası
ve öğrencileri ile birlikte küresel
seviyedeki Ar-Ge çalışmalarını geliştirerek,
ülkemiz ekonomisine ve teknolojik
gelişmesine önemli katkılar sağlamak
yolunda hızla ilerliyor. Bu doğrultuda
hedefimiz bir yandan güçlü olduğumuz
alanları daha da güçlendirip uluslararası
düzeyde başarılı çalışmalar yaparken
diğer yandan Ar-Ge alanlarımızın sayı
ve niteliğini artırmak. _
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Prof. Dr. Murat
Uysal, Özyeğin
Üniversitesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Bölüm Başkanı

OKATEM, TELEKOM
teknolojiSİNE Yön veriyor
Özyeğin Üniversitesi’nde Prof. Dr. Murat Uysal yöneticiliğinde
kurulan OKATEM (Optik Kablosuz Haberleşme Merkezi)’nin
geliştirdiği LiFi kanal modelleri uluslararası standardizasyon
komitesi tarafından “referans kanal modelleri” olarak tescil edildi.

LiFi alanında Özyeğin Üniversitesi’ndeki
araştırma ekibiyle birlikte son dört yıldır
çalışmalarını yürüten Özyeğin Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Uysal,
Türkiye’den IEEE standart çalışmalarına
katılım sağlayan tek Ar-Ge Merkezi
olarak geliştirdikleri LiFi kanal modelleri
uluslararası standardizasyon komitesi
tarafından “referans kanal modelleri”
olarak tescil edildiğini belirtiyor.
OKATEM’in çalışma alanı sadece LiFi
teknolojisi ile sınırlı değil, lazer haberleşme
linkleri üzerine de projeler yürütülüyor.

Prof. Uysal, sokak lambaları, trafik
lambaları vb noktalara yerleştirilecek mini
baz istasyonları sayesinde cep telefonu
kullanıcılarının çok yüksek hızlara
ulaşabileceği projenin detaylarını ve
merkezde yapılan diğer çalışmaları anlattı.
- Wi-fi teknolojisini tamamlaması
öngörülen LiFi’nin dünyadaki
öncülerinden birisiniz. Belki de
iletişimin geleceğine damga vuracak
olan bu projeyi nasıl gerçekleştirdiniz?
LiFi, LED’lerin hem aydınlatma hem
kablosuz haberleşme için çift amaçlı

kullanımını sağlayan bir teknoloji ve
telekom pazarında çığır açma
potansiyeline sahip. LiFi alanında
Özyeğin Üniversitesi’ndeki araştırma
ekibimle birlikte son dört yıldır
çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Çalışmalarımızın ilk aşamasında, kanal
modelleme ve algoritmik seviyede
tasarımlar yaptık ve bilgisayar
simülasyonları ile tasarladığımız
sistemlerin yüksek hız kapasitesini
ortaya koyduk. Bu araştırmalarımızın
sonuçları prestijli uluslararası
konferanslarda ve bilimsel dergilerde
yayınlandı ve uluslararası camiada
büyük ilgi gördü. Türkiye’den IEEE
standart çalışmalarına katılım sağlayan
tek Ar-Ge Merkezi olarak geliştirdiğimiz
LiFi kanal modelleri uluslararası
standardizasyon komitesi tarafından
“referans kanal modelleri” olarak tescil
edildi. Ayrıca standardın hedeflediği
10 Gbit/sn iletim hızlarını destekleyecek
şekilde geliştirdiğimiz adaptif LiFi
algoritması standart taslağına eklendi.
Son bir yıldır ise Özyeğin Üniversitesi
bünyesinde kurulan ve Türkiye’nin
optik kablosuz haberleşme teknolojileri
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alanındaki ilk Ar-Ge Merkezi olan
OKATEM’de LiFi prototip sistem
gerçeklemeleri üzerinde çalışıyoruz.
Prototip sistemimizde süpermarketten
alabileceğiniz herhangi bir özel tasarım
gerektirmeyen LED ampülleri
kullanıyoruz. İlk video iletim demomuz
halen çalışır durumda. Şu anda
prototip sistemin optimizasyonu ve
minyatürleştirilmesi konusunda
çalışmalarımız devam ediyor.
- Yeni projeleriniz hakkında
biraz bilgi verir misiniz?
Çalışma alanımız sadece LiFi
teknolojisi ile sınırlı değil. OKATEM’de
diğer çalıştığımız bir proje lazer
haberleşme linkleri üzerine. Bu
teknolojinin özelikle 2020’de kullanıma
sunulması planlanan 5G ağları ile
önem kazanacağını öngörüyoruz. 5G
haberleşme sistemlerinin getireceği en
önemli yeniliklerden birisi mini baz
istasyonları. Sokak lambaları, trafik
lambaları vb noktalara yerleştirilecek
bu mini baz istasyonları sayesinde cep
telefonu kullanıcıları çok yüksek hızlara
ulaşabilecek. Tabii bu yüksek hızlı
veri akışı için mini baz istasyonlarının
birbirleri ve ayrıca merkez santrale
bağlanmaları gerekiyor. Aralarındaki
mesafe çoğu zaman 300-400 metreden
daha az olacak bu tür bir haberleşme
ağında girişimden dolayı klasik
mikrodalga linklerin kullanılması
mümkün olmayacak. Projemiz
kapsamında düşük maliyetli ve 10 Gbit/
sn hızında lazer linkler geliştiriyoruz.
Bu linkler mini baz istasyonları arasında
bağlantı sağlayacak ve geliştireceğimiz
protokol ile ağdaki trafik yükünü uygun
şekilde yönetmek mümkün olacak.
- Ar-Ge’nin projelerinizdeki yeri nedir?
Bir akademisyen olarak haberleşme
odaklı bütün projelerimde izlediğim
formül temelde aynı. Öncelikle
tasarlamaya çalıştığımız haberleşme
sisteminin teorik olarak ulaşabileceği
performans limitlerini inceliyoruz.
Bunlar bize en ideal koşullarda
ulaşabileceğimiz performansı veriyor.
Ardından maliyet, işlem gücü vb
pratik kısıtlamaları da gözönünde
tutarak algoritmik seviyede sistem
tasarımı yapıyoruz. Bunların
performansını gelişmiş bilgisayar
simülasyonları ile inceliyor ve teorik
limitlerle karşılaştırıyoruz. Son
aşamada ise donanımsal gerçekleme
geliyor. Tasarlanan sistemin prototip
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MİLYAR DOLAR
5G’de kullanılacak
patentlerin yüzde biri
Türkiye’den çıkmış
olsa, bundan 20 yılda
elde edeceğimiz
lisans geliri

gerçeklemesini yapıp gerçek ortamlarda
ölçümler yapıyoruz. Gerekli görülen
durumlarda bir önceki aşamaya dönüp
tasarımda optimizasyonlar ve yazılımsal
değişiklikler gerçekleştiriyoruz.
Ar-Ge projelerimiz haberleşme alanında
dünyada ses getirecek en yenilikçi
teknolojileri üretmeye yönelik.
- Geliştirdiğiniz teknolojilerin
patentini almak da önemli değil mi?
Uluslararası patent alma süreçleri
nasıl işliyor?
Telekomünikasyon sektörü gibi
yüksek teknoloji gerektiren bir
alanda çalışıyorsanız geliştirdiğiniz
akıllı haberleşme ve sinyal işleme
algoritmalarının ve tekniklerinin
patentini almanız son derece önemli.
Bugün “yerli” diye satın aldığınız cep
telefonunda ödediğiniz paranın önemli
kısmı içindeki algoritmanın patent
sahibine gidiyor. Türkiye’deki yetişmiş
insan potansiyeli gözönüne alındığında
bu bilgi ithalatını terse çevirmek ve
kritik teknoloji alanlarında patent
havuzları oluşturmak mümkün. Örneğin
yapılan hesaplamalar gösteriyor ki 5G’de
kullanılacak patentlerin yüzde biri
Türkiye’den çıkmış olsa ülkemiz bundan
20 yılda 250 milyar dolar lisans geliri
elde edebilir. Bu vizyon doğrultusunda
çalışmalarımızda ticari potansiyelini
gördüğümüz fikirler için önce TPE
ardından uluslararası patent ofisine
başvuruda bulunuyoruz.
- Bu teknolojileri geliştiren bilim
insanlarını araştırmalarında nasıl
yönlendiriyorsunuz?
OKATEM, optik kablosuz haberleşme
alanında dünyada kendini öncü olarak
konumlandırmış bir merkez. Merkez

kapsamımızda çalışan lisansüstü
öğrencilerinin yüzde 70’i yurtdışından.
Diğer bir deyişle biz dışarı eğitime
göndermiyoruz, onlar bizimle çalışmak
için Türkiye’ye geliyorlar. Ayrıca ABD,
Kanada ve Avrupa’daki birçok üniversite
ve araştırma kurumu ile devam eden
ortak çalışmalarımız ve projelerimiz var.
- Üniversite-özel sektör işbirliği hangi
açılardan önemli sizce?
Ülkemiz telekom sektöründeki firmalar,
özellikle kablosuz haberleşme alanında
maalesef uluslararası büyük firmaların
takipçisi durumunda. Çoğu firma uzun
soluklu araştırmadan kaçınıyor ve bu
nedenle de hazırlıkları 3-4 yıl hatta
daha fazla süren uluslararası kablosuz
haberleşme standartlarına aktif katılım
yapmıyorlar. Standartlaşma çalışmaları
bittikten sonra, içeriğinde kendilerinin
herhangi bir fikri mülkiyet hakları olmayan
bu standartları kullanmak durumunda
kalıyorlar. OKATEM gibi Ar-Ge merkezleri
bu anlamda yerli firmalar için aslında
önemli bir fırsat sunuyor.
- Kişisel olarak yaptığınız çalışmalarla
ilgili bilgi verebilir misiniz?
OKATEM’de ortaklaşa çalıştığım
Dr. Tunçer Baykaş ve Burak Kebapçı
ile birlikte kuracağım Hyperion
Technologies adlı firma ile 5G’de
backhaul çözümü olarak lazer
haberleşme linki tasarlayıp üreteceğiz.
Bu tür yüksek teknolojilerin geliştirilip
uygulanmasının ekonomimize önemli
katkılar sağlayacağına inanıyorum. _

LiFi, LED’lerin hem aydınlatma hem kablosuz
haberleşme için çift amaçlı kullanımını
sağlayan bir teknoloji ve telekom pazarında
çığır açma potansiyeline sahip.
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İNOVASYON KONUŞMAKTAN
İNOVASYON YAPMAYA
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 2015
yılında İnovasyonKare (İnovasyon2) inisiyatifini başlattı. TEPAV
İnovasyon Çalışmaları Programı Direktörü Selin Arslanhan
Memiş, bu doğrultuda yapılan çalışmaları anlatıyor.

Türkiye ekonomisi, gerek yapısal
faktörler gerekse üretim ve ihracat
kompozisyonundaki değişimle birlikte,
son otuz yılda önemli bir dönüşüm
geçirdi. Bu süreçte ekonominin en
önemli büyüme kaynağı, kırdan
kente göç ile gerçekleşen verimlilik
artışları oldu. Günümüzde Türkiye’nin
şehirleşme oranı yüzde 75’e yaklaştı.
Artık tarımdan hizmetler ve sanayiye
işgücü hareketi ile Türkiye’yi büyütecek
verimlilik artışlarını devam ettirebilmek
mümkün görünmüyor. Bundan sonra
göç ile gelen verimlilik artışlarıyla
değil, sektör içi verimlilik artışlarıyla
büyümeyi sağlamak gerekiyor. Şimdi
Türkiye’nin yapısal dönüşüm ile sektörle
verimlilik artışlarını hedefleyen yeni
bir büyüme stratejisine ihtiyacı var.
1980’de 1500 dolar olan kişi başına
milli geliri 10 bin dolara ulaştırmak
için yapılması gerekenlerle, 10 bin
dolardan 25 bin dolara ulaştırmak için
yapılması gerekenler aynı değil. Son
dönemde yaşananlara rağmen Türkiye
artık ekonomi gündemine dönmeli ve
yapısal reformlarla birlikte kurgulanmış
bir sürdürülebilir kalkınma ve büyüme
stratejisine odaklanmalı. Bu stratejinin
de en önemli bileşeni teknolojik
yenilenme olmalı.

İhracatta ileri teknolojinin
payı artmalı
Küresel gündemden bağımsız büyüme ve
kalkınma stratejisi tasarlamak mümkün
değil. Küresel gündeme baktığımızda
küresel büyümeyi hızlandırmak ve aynı

anda sürdürülebilirliği sağlamak ana
meseleler arasında görünüyor. Dünya
teknolojik bir dönüşümden geçiyor.
Sanayiden hizmetlere, tarımdan enerjiye
işlerin yapılış biçimi yeni teknolojilerin
etkisiyle yeniden şekilleniyor. Her geçen
gün bilimsel gelişmelerin teknolojik
yansımalarını, bu yansımaların da
üretim süreçlerinde yarattığı farklılığı
izlemek mümkün. Aynı zamanda son
yıllarda büyüme ve sürdürülebilirlik
arasındaki ilişki, bu yeni teknolojiler
sayesinde pozitife dönüyor. Daha önce
sanayileştikçe karbon emisyonları
artarken, şimdi yeni teknolojiler hem
farklı sektörlerde aynı anda verimlilik
artışları sağlıyor hem de karbon
emisyonlarını azaltabiliyor. Bu, Türkiye
gibi gelişmekte olan ülkelere de yeni
teknolojilerin transferi ve difüzyonunu
kolaylaştırıcı bir fırsat sunuyor.
Türkiye’nin de bu tartışmaların dışında
kalmaması ve fırsattan faydalanabilmesi
için bir an önce odağını belirleyip
yapısal reform ajandasını oluşturması,
küresel eğilimlerle uyumlu yeni bir
kalkınma ve büyüme stratejisinin
adımlarını atması gerekiyor. Türkiye
ekonomisi son 30 yılda düşük teknolojili
yapıdan orta teknolojili bir yapıya geçiş
yaptı. Fakat ihracatta ileri teknoloji
payı hala çok düşük. Şimdi yapılması
gereken, hem geleneksel sektörlerde
teknolojik dönüşümü sağlayarak niteliği
artıracak hem de ileri teknolojili ihracatı
artıracak yeni teknolojilerin transferi
ve difüzyonunu odak alan bir sanayi
politikası çerçevesi belirlemek. _

TEPAV
İnovasyon
Çalışmaları
Programı
Direktörü,
Selin
Arslanhan
Memiş
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İnovasyon önemlidir
Türkiye son yıllarda Ar-Ge ve inovasyon söz konusu
olduğunda oldukça önemli adımlar attı. Bugüne kadar
Türkiye’de inovasyonun önemine ilişkin kavramlar
yerleşti. Artık “İnovasyon önemlidir” konusunda
hemfikiriz. Şimdi inovasyon yapmak üzere adım atmak
gerekiyor. 10. Plan ve dönüşüm programları bu süreç
için iyi bir çerçeve ortaya koymuştu. Daha sonra atılan
adımlar da olumluydu. Fakat en temel mesele bu
adımları ve planları bir odak etrafında toplayamamak.
Ar-Ge ve inovasyon politikaları da sanayi politikası
da söz konusu olduğunda,seçim yapabilir hale
gelmemiz ve yeni teknolojilerin etkisini hesaplayarak
odak belirlememiz gerekiyor. Ekonomik büyümede
yeni bir strateji ihtiyacımızı hemen her gün dile
getirdiğimiz, inovasyonun önemi konusunda hemfikir
olduğumuz bugünlerde, Ar-Ge harcamalarındaki
artış önemli ve sevindirici. Seçim yapmadan her şeyi
destekleyerek inovasyonu hızlandırabilmek mümkün
olabilir mi? Örneğin aynı zamanda 2014 yılında
dünyada Ar-Ge’ye en fazla kaynak ayırmış 20 şirkete
bakalım. Bu 20 şirketin yer aldığı sektörler, ilaçtan
otomobile Türkiye’nin geliştirmek istediği milli ürünlerle
örtüşüyor. Boeing, Volkswagen ve Roche’un 2014
yılı Ar-Ge harcamalarına baktığımızda, sadece bu üç
şirketin 2014 yılında yaklaşık 27,5 milyar dolar Ar-Ge
harcaması yapmış olduğunu görüyoruz. Türkiye’de
2014’te kamu, özel sektör ve üniversitelerin toplam
harcadığı paranın üç katından daha fazla. Ülkelerin
inovasyon ekosistemlerini, yatırım ortamını hesaba
katmadan sadece rakamlara bakınca gördüğümüz bu.

İnovasyonKare inisiyatifi
Türkiye’nin kaynak kısıtını da göz önünde
bulundurarak odak belirlemeden, seçim yapmadan
hızlı bir dönüşüm geçirmesi mümkün görünmüyor.
Teşvik sistemini de, kaynak dağılımını da, farklı
başarılı ülkelerin de yaptığı gibi belli odaklar etrafında
yeniden şekillendirmek gerekiyor. Odak belirlemek
söz konusu olduğunda da, dünyada artık eskisi gibi
tekil sektörlerden değil, farklı sektörleri aynı anda
dönüştürme potansiyeline sahip yatay teknolojilerden
bahsediliyor. Sürdürülebilir kalkınmanın da sanayi
politikasının da odağında artık biyoteknoloji,
nanoteknoloji gibi yeni teknoloji platformları var.
Ülkeler odak belirlerken, tek bir ürünü tek bir sektörü
geliştirmeyi tek başına hedeflemiyor, farklı sektörler
üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak yatay
teknolojileri hedefe koyuyor. Özellikle bizim gibi
kaynak kısıtı olup aynı zamanda hızlı bir dönüşüme
ihtiyacı olan ülkelerde, Ar-Ge ve inovasyon
hedefini, bu yeni teknolojilerin transferi ve difüzyonu
etrafında tanımlamak gerekiyor. Türkiye’nin önce
bu teknolojilerin olası etkisini hesaplayabilmesi,
sonra da bu hesaptan yola çıkarak teknoloji ve proje
seçebilmesi gerekiyor. İnovasyon konuşmaktan
inovasyon yapmaya geçiş ancak öyle olur gibi
görünüyor. Biz de TEPAV olarak 2015 yılında
İnovasyonKare (İnovasyon2) inisiyatifini başlattık.
İnovasyonun karesini, İNOVASYON konuşmaktan,
İNOVASYON yapmaya geçmek olarak tanımladık.
Bu kapsamda gerek yeni teknolojilere ilişkin hesap
modellerinin geliştirilmesi ve reform adımlarının
tarifi gerekse ilaç sektörü gibi teknolojik transferini
hızlandırabilecek sektörlerde ilgili ekosisteme ilişkin
yol haritası hazırlanması gibi birçok çalışmayı TEPAV
İnovasyon Çalışmaları Programımızda sürdürüyoruz. _
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TEK NOKENT

ŞİRKETLER
Teknokentlere
yatırım yapIYOR
Türkiye’nin birçok şehrinde kurulan ve üniversitelerin sanayi
kuruluşlarıyla ortak projelerde yer almasını sağlayan Teknokent’ler,
ülkemizde Ar-Ge’ye verilen önemin büyük bir göstergesi.

Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine
hızlı adımlarla ulaşmasında etkili
olmak için, Ar-Ge çalışmalarına verilen
desteklerin yanında, sanayi ve teknoloji
kuruluşlarında proje kültürünün hızla
oluşturulması gerekiyor. Türkiye’de
teknokent kurma çalışmaları 1980’lerde
başladı. Bu çalışmalar sonucunda
1990’da, KOSGEB ile üniversitelerin
işbirliği çerçevesinde teknokentlerin
ilk adımı olarak TEKMER’ler (Teknoloji
Merkezleri) kuruldu. Teknokentler için
“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kavramı
da kullanılıyor. Aralık 2015 itibariyle;
faaliyette olan teknokentlerde Ar-Ge
çalışmalarını yürüten firmaların sayısı
3.744 oldu. Bu firmaların yüzde 39’u
Yazılım sektöründe, yüzde 19’u Bilgisayar
ve İletişim Teknolojileri sektöründe,
yüzde 7’si Elektronik ve yüzde 5’i Makina
ve Teçhizat İmalatı alanlarında faaliyet
gösteriyor. Ayrıca Medikal, Enerji,
Kimya, Gıda, Savunma, Otomotiv gibi
bir çok sektörden firmalar bölgelerde
Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yer alıyor.
Mevcut teknoloji geliştirme bölgelerinin
büyük bölümü üniversite odaklı
teknoparklar. Ancak organize sanayi
bölgelerinde kurulmuş teknoparklara
ek olarak, özellikle Anadolu kentlerinde
olmak üzere, ildeki önemli kamu
ve sanayi kurum ve kuruluşların
üniversiteler ile işbirliğinde, ilin genelini
temsilen teknoparklar da mevcut.

Teknokentlerden önemli 		
miktarda ihracat yapılıyor
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de
faaliyet gösteren 51 Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri’nin (TGB) yaptığı ihracat
Ekim 2016 itibarıyla 2.4 milyar dolara

ulaştı. Bu tutarın 2.3 milyar dolarını
10 teknokent gerçekleştirdi. İlk sırada
927,5 milyon dolarlık ihracat ile İTÜ Arı
Teknokent var. Sıralamada İTÜ’yü ODTÜ
Teknokent takip etti. 743,3 milyon dolar
ihracat yapan ODTÜ’nün arkasından
355,6 milyon dolarla Ankara Teknoloji
Geliştirme Merkezi geliyor. Ayrıca,
teknokentlerde devam eden ve bitmiş
proje sayısının da ekim 2016 itibariyle
30 bine yaklaştığı görülüyor.

İTÜ ARI Teknokent ile Yeni
Fikirlere Destek
Türkiye’nin ihracat potansiyelini
yükseltecek teknoloji girişimlerine
destek vermek ve firmaları bir adım daha
öteye taşıyarak uluslararası markalara
dönüştürmek, İTÜ ARI TEKNOKENT’in
öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
Yenilikçi ve hızlı büyüyen start-up
firmalarının sayısının artırılması ile
ilgili ülke bazlı Bilim, Teknoloji ve
Yenilik (BTY) alanlarındaki sorununun
çözümüne yönelik olarak, 4 yıl önce
teknokent bünyesinde “İTÜ ÇEKİRDEKErken Aşama Kuluçka Merkezi” kuruldu.

SAYILARLA
TeknokentLER
Toplam Firma Sayısı
Yabancı Firma Sayısı
Akademisyen Firma Sayısı
Ar-Ge Personeli
Destek Personeli
Proje Sayısı *
Toplam Satış (TL)
Toplam İhracat ($)
* Tamamlanan+Devam Eden

4.217
182
935
33.293
2.129
29.317
35 Milyar
2,4 Milyar

İTÜ Çekirdek, 2015 yılında Türkiye’nin ilk
kez dünya ve Avrupa kuluçka merkezleri
sıralamasında yer almasını sağladı. UBI
Global Kuluçka Merkezleri sıralamasında
Avrupa’nın en iyi 8., dünyanın ise en iyi 18.
Kuluçka Merkezi seçildi. İTÜ ÇEKİRDEK
aracılığıyla, Türkiye’nin geleceği için
büyük potansiyele sahip özel kategorilerde
girişimci fikirlerin geliştirilmesine
yönelik adımlar da atılarak, lokomotif rol
üstlenilmekte. Bu kapsamda 2015 İTÜ
ÇEKİRDEK Proje Yarışmasında açılan
özel kategori “Otomotiv Teknolojileri”
ile yeni nesil akıllı ulaşım araçlarının
geliştirilmesi teşvik edildi. Teknokent,
10 yıl içinde; elektrik, elektronik, yazılım
ve enerji üzerine odaklanmak ve yerli
otomotiv sektörüne Türk markalı
teknolojiler üretecek girişimcilerin
keşfedilmesini sağlamayı hedefliyor.
Teknokent’in 2013’te 141 firma ve 463
projesi varken, 2015 yılında bu rakam 223
firma ve 656 projeye ulaştı.
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Ar-Ge çalışmalarının
bel kemiğini oluşturan
bu merkezlerde
geliştirilen fikirler
sanayicilerin sektörde
fark yaratabilmesi için
gereken çözümleri
sunuyor, sürdürülebilir
hızlı kalkınmanın
kapılarını açıyor.

ODTÜ Teknokent’ten milyar
dolarlık şirket
1991’de kurulan ODTÜ Teknokent’te
320’nin üzerinde firma bulunuyor ve
bunların bir kısmı uluslararası büyük
firmalar. Bölgede 5 bin 500 kişi istihdam
ediliyor. Buradaki firmalar savunma
sanayi, bilişim, telekomünikasyon,
sağlık teknolojileri, enerji gibi alanlarda
çalışmalarını sürdürüyor ve ciddi
oranlarda ihracat da yapıyor bu firmalar.
Yapılan son projelerden biri de şu:
Örneğin 2005’de ODTÜ’den mezun
olan kişilerin kurduğu şirket tarafından
geliştirilen uluslararası online eğitim
platformu Udemy, mayıs ayında yeni
bir yatırım aldı ve 1 milyar dolarlık
büyüklüğe ulaştı. ODTÜ Teknokent’in
hedefleri arasında 5 yıl içinde 1 tane
daha milyar dolarlık teknoloji şirketi
çıkarmak var. ODTÜ, Geliştirme
Bölgeleri Performans Endeksi’nde 4 yıl
üstüste birinci olmuştu.

TÜBİTAK MAM’dan önemli projeler
Türkiye’nin en büyük araştırma
merkezlerinden biri de TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi MAM. 133 milyon
dolarla merkez en çok ihracat yapan
teknokentler sıralamasında dördüncü
sırada. 1972 yılında kurulan TÜBİTAK
MAM, çalışmalarını Kocaeli’de “TÜBİTAK
Gebze Yerleşkesi”nde sürdürüyor.
Araştırma, geliştirme ve inovasyon
yetkinliklerini kullanarak bilim ve
teknoloji üretiminde dünya lideri olmayı
hedefleyen merkezin bünyesinde, her biri
geniş yetkinlik alanına sahip Çevre ve
Temiz Üretim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü,
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Enstitüsü, Gıda Enstitüsü, Kimya
Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü ile Yer ve
Deniz Bilimleri Enstitüsü bulunuyor. En
son Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde,
Ortadoğu ve Balkanların en gelişmiş
“Karbon 14 Laboratuvarı” faaliyete geçti.
Laboratuvarda ilk olarak Hatay Aççana

Höyük’ten alınan 4 bin yıllık bir çitlembik
tohumu ile bir zeytin çekirdeğinin gerçek
yaş tayini yapıldı. Laboratuvar, başta
arkeolojik kazılar olmak üzere yaş tayini
konusunda pek çok alana hizmet verecek.

Hem sanayiciye hem girişimciye
teknokent desteği
Teknoparklarda 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. _
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AR- GE DESTEK LER İ

AR-GE DESTEKLERİ
Ar-Ge Reform Paketi ile 2016 yılı ve sonrası Türkiye için proje zamanı olacak. Tasarım faaliyetlerini de
Ar-Ge destekleri kapsamına alan bu paket sayesinde Türkiye Ar-Ge üssü olacak.

Türkiye’de

Ar-Ge ve inovasyona verilen
önem son yıllarda çok ciddi şekilde arttı.
Rekabetçilik, markalaşma, sanayi 4.0
gibi alanlar Türkiye için kalkınmanın
vazgeçilmez yapıtaşları haline geldi.
Çağ bilgi çağı olduğu için, rekabet
gücünü artırabilmenin ve ilerlemenin
yolu, bilgiye hükmedebilmekten geçiyor.
Bu farkındalık çerçevesinde araştırma
ve geliştirme konusunda Türkiye’de
vergisel ve diğer teşvik mekanizmaları
uygulanmaya başlandı. Bugün Türkiye,
Ar-Ge, tasarım ve inovasyon konusunda
teşvik unsurlarını bol ve geniş şekilde
sunuyor. İnovasyon, gelişen ve hızla
değişen dünyada işletmeler için rekabet
üstünlüğü sağlayabilmenin en etkili yolu.

İnovasyonu başarıyla gerçekleştirebilen
işletmeler yollarına daha güçlü şekilde
devam ediyor. İnovasyon ile Ar-Ge için
ayrılmaz ikili denebilir çünkü Ar-Ge,
teknolojik inovasyonun ön koşulu. Ar-Ge
sonucu ortaya çıkan yenilikler girişimci
bir bakış açısı ile ticarileştirildiğinde
ortaya inovasyon çıkıyor.

Ar-Ge’de reform zamanı
Her şeyin baş döndürücü bir hızla
değişip geliştiği günümüzde bu hıza ayak
uydurmaktan başka çözüm yolu yok.
Bu doğrultuda 2023 yılında dünyanın en
büyük ilk on ekonomisinden biri olma
hedefi ile yoluna devam eden Türkiye
çıtayı her yıl biraz daha yükseltiyor.

Bunun son örneklerinden biri de ‘Ar-Ge
Reform Paketi’ oldu. Paket, Türkiye’nin
yüksek katma değerli üretime geçişinin
de ilanı bir yandan. Çünkü bu paketin
en büyük özelliği tasarım faaliyetlerini
de destek kapsamına alması.
Yeni paketle Ar-Ge faaliyetlerinin
ticarileşmesini sağlayacak eylemleri
hayata geçirilecek ve üniversite sanayi
işbirliğini güçlendirilecek. Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
Mehmet Büyükekşi de 1 Mart’ta
yürürlüğe giren paketin yüksek katma
değer yaratacağını, Türkiye ihracatına
olumlu yansıyacağını ve Türkiye’nin
Ar-Ge ve tasarım üssü olmasına büyük
katkılar sunacağını söylemişti.
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Ar-Ge ve Yenilik
Reform Paketinin
Amacı
Tasarım faaliyetlerini desteklemek
~
Ar-Ge yatırımlarını özendirmek,
Nitelikli üretim yapısına geçilmesini
sağlamak, katma değeri yüksek
ürünlerin üretilmesini sağlamak.
~
Ar-Ge personelinin niteliğini ve
istihdamını artırmak
~
Ar-Ge faaliyetlerini ticarileştirmek;
teknoloji şirketlerini ortaya çıkarmak
ve desteklemek
~
Üniversite-sanayi işbirliğini
geliştirmek ve kurumsallaştırmak
~
Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkin
koordinasyonunu sağlamak ve
ekosistemi güçlendirmek

Devlet kurumları tarafından
verilen destekler
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 daha
yüksek bir hayat standardı sunabilmek
için yapılıyor. Ayrıca sanayi sektörünün
orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünler
üretebilecek yapıya kavuşturulmasına
ve ihracat içindeki yüksek teknolojili
ürünler payının yüzde 4’lerden
yüzde 15’lere yükseltilmesine çalışılıyor.

Yeni reform paketi
Paketin en dikkat çekici maddelerinden
biri Tasarım Faaliyetlerini desteklemek.
Bu başlık altında Tasarım Merkezleri’nin
Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek
ve muafiyetlerden yararlandırılması

öngörülüyor. Ayrıca Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım
faaliyetleri de destek ve muafiyet
kapsamına alınıyor. Tasarım Merkezleri,
tasarım harcamalarının tamamında
vergi indirimi alabilecekler, sigorta primi
desteğinin yanında gelir vergisi stopajı
desteği de verilecek ve damga vergisi
istisnası sağlanacak. Ar-Ge ve tasarım
yapan firmaların yanı sıra, Ar-Ge ve
tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’ler de
vergi indiriminden yararlanabilecek.
Paketteki bir başka yenilik Ar-Ge
Merkezi kurmak için gerekli Ar-Ge
personeli sayısının özellikle yüksek
teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e
düşürülmesi oldu. Ar-Ge Merkezleri’nde
istihdam edilecek Temel Bilimler
mezunlarının maaşlarının brüt asgari
ücret kadarlık kısmının 2 yıllığına
Devlet tarafından karşılanması da karara
bağlandı. Bir başka yenilik ise firmaların
ortak proje yapmalarını teşvik etmeye
yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği
projelerine vergisel ve hibe destekler
sağlanması oldu. Ar-Ge, yenilik ve tasarım

AR-GE İÇİN YENİ
YATIRIMLAR YOLDA
Ar-Ge çalışmalarına verilen teşvikler,
yetişmiş insan gücü, ekonomik istikrar
dünya devlerinin beyin takımlarını
Türkiye’ye çekiyor. Türkiye’deki
Ar-Ge merkezlerinin sayısı beş yılda
beş katına çıktı. Siemens’ten Ford’a,
Bosch’tan General Electric’e
kadar 50’den fazla yabancı şirket
Ar-Ge merkezini Türkiye’ye taşıdı.
Yeni şirketler de yolda... Dünyada
üretim Batı’dan Doğu’ya, gelişmiş
ekonomilerden gelişmekte olan
ekonomilere doğru kayıyor. Türkiye,
üretimin gelişmekte olan ekonomilere
doğru kaydığı süreçte önemli bir üs ve
merkez konumunda. Türkiye Ar-Ge,
tasarım, markalaşma gibi konulara
daha fazla kaynak ve zaman ayırıyor.
Türkiye’deki Ar-Ge harcamaları 2015
yılında 20 milyar TL’nin üzerindeydi.
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AR-GE’DEN
FAYDALANMAK
İÇİN 5 ŞART
Türkiye’de Ar-Ge
faaliyetleri için kapsamlı
teşvikler sunuluyor.
İstenilen 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
4

Yeni ve özgün tasarımlara
dayalı yazılım faaliyetleri

Yeni ürünler, yöntemler,
süreçler ve prosedürler
araştırmak ve geliştirmek

5

Bir ürünün kalitesini,
standart ve performansını
artırırken, maliyetini
azaltacak yeni teknikler
ve teknolojiler araştırmak.

projeleri kapsamında dışarıdan temin
edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası
getirilerek proje sürelerinin kısaltılması
ve maliyetlerinin düşürülmesi
hedefleniyor. Ayrıca öncelikli ve stratejik
sektörlerde İhtisas (Tematik) Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri kurulacak ve odak
Ar-Ge yapıları tesis edilecek. 100.000 TL’lik
Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin
500.000 TL’ye kadar artırılması da yeni
paketin getirdiklerinden…

Ar-Ge ve inovasyon duvarların
arkasına hapsedilmiyor
Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon
ekosisteminde paydaşların en çok
muzdarip olduğu konulardan biri
projeyle ilgili olup Ar-Ge merkezi dışında
yürütülmesi gereken çalışmalardı.
Bu konuda teşviklerin uygulanabilirliği
sorun yaratıyor, mali inceleme ve
teftişlerde eleştiriler gündeme geliyordu.
Yeni düzenleme ile bu konuda önemli
bir adım atıldı. Proje kapsamında
gerçekleştirilen Ar-Ge ve tasarım
faaliyetlerinin Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri, Ar-Ge veya tasarım merkezi
dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu

durumlar için esneklik sağlandı. Bu
durumlarda Bölge Yönetimi, Ar-Ge
veya Tasarım Merkezi yönetiminin
onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi
şartıyla, dışarıda yapılan ödemeleri de
teşvik kapsamına alıyor.

Sürdürülebilir ekonomide
AR-GE hibeleri
Ekonomik büyümenin sağlanmasında
teknolojik gelişmeler etkili bir rol oynuyor.

Yıllara göre Ar-Ge
Merkezi sayısı
2008		
16
2009		
51
2010		
70
2011		 94
2012		 119
2013		 141
2014		 165
2015		 231
2016		 273
* 2016 Yılı Ekim ayı itibariyle

Bu teknolojik gelişmelerse firmalar
tarafından yapılan AR-GE faaliyetleri
sonucunda ortaya çıkıyor. Özellikle
firmaların AR-GE konusundaki
inovatif düşüncelerini proje haline
getirerek AR-GE destek ve hibelerinden
yararlanmaları da burada devreye
giriyor. Son yıllarda gençlerin girişimci
fikirlerinin değerlendirilmesi ve
Teknoloji Merkezleri aracılığıyla yatırıma
çevrilmesi de Türkiye’nin inovasyon
gücünü günden güne artırdı. Tüm
bu çalışmalar içinde örneğin sadece
TÜBİTAK’ın 2015 yılı toplam hibe bütçesi
842 milyon 925 lira oldu. Bunun yanı
sıra 2016 yılı Türkiye Ar-Ge hibe bütçesi
Gayri Safi Milli Hasılanın ortalama
yüzde 2,3’ü olarak belirlendi. Örneğin
OECD’de, 1995 yılında 12 ülkede Ar-Ge’ye
yönelik vergisel teşvikler varken, bugün
bu sayı 27 ülkeye kadar yükselmiş
durumda. Almanya, Finlandiya, İsveç
gibi gelişmiş ülkelerde doğrudan vergisel
Ar-Ge teşviki söz konusu değil. Bu ülkeler
vergisel teşvik önermezken toplam
Ar-Ge teşvik rakamları açısından bakınca
ABD, Fransa, Kanada, Japonya ve Kore en
yüksek hacme sahip ülkeler. _
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Turkishtime’ın 2015 Ar-Ge 250 Araştırması’na
yaptıkları katkılarından dolayı
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