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“TÜRKİYE’NİN AR-GE 
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YÜREKTEN KUTLUYORUZ.”
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04 ›  SUNUŞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ekonomi 
Bakanı, TİM Başkanı, TÜBİTAK Başkanı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ekonomi Bakanı,  
TİM Başkanı, TÜBİTAK Başkanı ve BAU Mütevelli 
Heyeti Başkanı sunuş yazıları... 

10  ›  AR-GE 250 VERİ BANKASI
2016 yılında Ar-Ge 250 Birincisi yine ASELSAN 
oldu. Şirket 1.24 milyar TL ile listenin zirvesinde. 
Tusaş Türk Havacılık listenin ikinci sırasına 
yerleşirken, otomotiv şirketi Ford listenin üçüncü 
sırasında yer aldı. Toplam Ar-Ge harcamalarında 
1.7 milyar TL’lik bir artış yaşandı.  

18 ›  ANALİZ: TÜRKİYE’DE AR-GE VE 
GELECEK PROJEKSİYONLARI
Turkishtime’ın TİM işbirliği ve Bahçeşehir 
Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirdiği Ar-Ge 
250 araştırmasının sonuçları regresyon ve VZA 
(Veri Zarflama Analizi) modeli kullanılarak analiz 
edildi. Analiz sonucunda Ar-Ge bütçesinin ve Ar-Ge  
çalışan sayısının Ar-Ge çıktısının gelire oranını 
yaklaşık yüzde 30 oranında açıkladığı ortaya çıktı.
 

22 ›  ANALİZ: AR-GE TÜRKİYE’NİN 
YÜKSELEN DEĞERİ
Geçen yılki listede yer alan şirketler toplamda  
4.6 milyar TL’lik harcama yaparken bu yılki listede 
yer alan şirketlerin toplam Ar-Ge harcaması  
6.3 milyar TL oldu. 

26 ›  2016 AR-GE YATIRIMLARINA BAKIŞ
Rakamlar incelendiğinde ülkemizin son yıllardaki 
Savunma Sanayi, otomotiv ve beyaz eşya sektörleri  
ağırlıklı Ar-Ge yapılanmasının ve mühendislik 
gelişiminin devam ettiği, ama diğer yandan önceki 
yıllarda olduğu gibi temel Ar-Ge yatırımlarında 
ve uzun vadeli, stratejik yaklaşımlarımızda ve 
eğitimde büyük eksiklikler olduğu görülmektedir. 

32 ›  AR-GE KAHRAMANLARI
Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinden en taze 
haberler: Aselsan, teknoloji geliştirme çalışmalarını 
6 Ar-Ge merkezinde yürütüyor.  Abdi İbrahim, ara 
iyileşmesinde kullanılmak üzere geliştirilen yeni 
bir üründe, klinik çalışma safhasına geldi. Arçelik, 
tescilli 7 Ar-Ge merkezine 2 yeni merkez daha 
ekledi. Erdemir, hammadde ve Ür-Ge’ye yönelik 
Türkiye’nin bu alanda ilk laboratuvarlarını kuruyor. 
Hema Endüstri, Bluetooth kontrollü hidrolik 
kaldırıcı sistemiyle önemli bir inovasyona imza attı. 

54 ›  AR-GE DESTEKLERİNDE BUGÜN
Ar-Ge ve inovasyon günümüzde rekabetin 
vazgeçilmez unsurlarından biri. Etkin Ar-Ge 
teşvikleri ile sanayisi desteklenen ülkeler Dünya 
Rekabet Sıralamasında en üst seviyelerde yer 

AR-GE 250 ORTAK AKIL BULUŞMASI
Bahçeşehir Üniversitesi -Turkishtime Türkiye Ar-Ge 250 Ortak Akıl Toplantısı’nda  
Ar-Ge konusunda sektörün önde gelen isimleri bir araya geldi. Türkiye’nin Ar-Ge  

konusunda bulunduğu nokta, Ar-Ge harcamasının GSYİH içindeki payının 
artırılması, Ar-Ge alanında üniversite-sanayi işbirliği, desteklenmesi gereken kritik 

ve öncü sektörler ve Ar-Ge’de insan kaynakları konularına değinildi.
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alıyor. Ar-Ge Reform Paketi ile Türkiye’nin bir  
Ar-Ge üssü olması hedefleniyor. 

 
58 ›  GELECEĞİN AR-GE YILDIZLARI 
Girişimcilik ekosistemine her yıl yüzlerce yeni 
girişim katılıyor. Bunların bazıları gösterdikleri 
performansla herkesi şaşırtıyor.

60 ›  GELECEK TEKNOKENTLERDE 
ŞEKİLLENİYOR
Teknokent’ler, Türkiye’de Ar-Ge’ye verilen   
önemin büyük bir göstergesi. Bu merkezlerde 
Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji 
üretebilme yeteneğine katkı sağlayan yüzlerce 
firma faaliyet gösteriyor. 

64 ›  TÜRKİYE’DEN AR-GE HABERLERİ
 

66 ›  DÜNYADAN AR-GE HABERLERİ

68 ›  İNOSÜİT
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı 
Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen İnoSuit-
İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Türkiye’nin 
ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve 
yüksek katma değerle artırmayı hedefliyor. 

70 ›  BİLİME YÖN VEREN TÜRK’LER
Hem Türkiye’de hem dünyanın dört bir yanındaki 
üniversitelerde çalışmalarını sürdüren bilim 
insanlarımız uzay biliminden elektrik elektronik 
mühendisliğine,genetikten nano teknolojiye, 
bilişimden kimyaya ve diğer alanlara uzanan  
pek çok dalda çok önemli keşifler yaptı ve 
yapmaya da devam ediyor.

74 ›  PATENT
Ar-Ge’deki en önemli göstergenin alınan   
sonuç olduğu düşünülürse, akla önce patentin 
gelmesi kaçınılmaz. Çünkü patent alınmış ürün  
veya hizmet, Ar-Ge çalışmalarının da başarıya 
ulaştığını gösteriyor.

76 ›  START-UP
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV)’ın İnovasyon Çalışmaları Programı 
Direktörü Selin Arslanhan Memiş, son yıllarda 
dünyada inovasyonu asıl yapanların start-uplar 
olduğunu belirtiyor ve TEPAV’ın bu konudaki 
çalışmalarını anlatıyor.

“Bahçeşehir Üniversitesi’ne katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz.”
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Dr. Faruk Özlü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan ve Av-
rupa’nın 6. büyük ekonomisine sahip ülkemizin 2023 vizyo-
nu doğrultusunda hedefi; dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisi-
ne girmek ve ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmaktır. 2023 
Vizyonu hedef noktasından hareketle; küresel rekabet edebi-
lirliğin geliştirilmesi ve artırılması stratejik yaklaşımı ile, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de ulusal yenilik ekosisteminin 
geliştirilmesi başlıca politika araçlarından birisi olarak benim-
senmiştir. Ar-Ge ve yenilik politika araçlarından biri hiç kuş-
kusuz destek ve teşvik mekanizmalarıdır. Bu çerçevede; 4691 
sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili mevzua-
tı çerçevesinde Bakanlığımız tarafından uygulanan destek me-
kanizması ile Ar-Ge faaliyetleri dahilinde, yenilik ekosistemi-
nin gelişmesi ve güçlenmesi hedeflenmiştir.

Üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluş-
larının aynı ortam içerisinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları-
nı sürdürdükleri, katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıktığı, 
birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi 
gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve 
sosyal yapının bütünleştiği organize araştır-
ma ve iş merkezleri olan; Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri (TGB), yenilik ekosistemimizi oluş-
turan temel yapıların başında gelmektedir.

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna ge-
çişte Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin tüm 
paydaşlarına önemli görev ve sorumluluk-
lar düşmektedir. Kamunun yönlendirici ça-
tı kuruluş olduğu bu ekosistemde, sanayi ile 
üniversite bir döngü içinde birbirlerini sü-
rekli beslemek durumundadır. Böyle sürdü-
rülebilir bir yapının tesis edilmesi amacıyla, 

kamu-üniversite-sanayi işbirliği stratejisi ve eylem planını yü-
rütüyoruz. İmalat sanayindeki yüksek teknoloji ürün ihraca-
tı payının iki katına (yüzde 4’ten yüzde 8’e) çıkarılması amacı 
ile Geleceğin Teknolojileri ve Endüstrileri Programı’nın hazır-
lık çalışmaları ile birlikte 2’si ihtisas 2’si Organize Sanayi Böl-
gesi içinde olmak üzere 4 yeni Teknoloji Geliştirme Bölgesi ku-
rulması ve Bilişim Vadisinin 1. etabının hayata geçirilmesine 
ilişkin faaliyetleri yürütmekteyiz. Ayrıca, sanayinin ihtiyaç 
duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla 300 
Organize Sanayi Bölgesi içinde 300 teknik kolej projesi kapsa-
mında bu yıl 5 teknik kolejin kurulması, teknolojisini üreten 
bir sanayi oluşturulması amacıyla Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
sayısının 1000’e çıkarılması, sanayimizin dijital dönüşümünü 
sağlamak maksadıyla Dördüncü Sanayi Devrimi yol haritası 
çalışmalarının 2017 sonuna kadar tamamlanması ve ileri sa-
nayi ülkesi olma hedefi doğrultusunda üniversitelerdeki mü-
hendislik ve teknik eğitim müfredatının geliştirilmesine ve 

sertifika programlarına yönelik olarak 5 üni-
versite ile proje başlatılması da hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır. Ar-Ge Reform Pake-
tinin yayınlandığı dönemde 240 olan Ar-Ge 
Merkezi sayısı bugün 600’ün üzerine çıkmış-
tır. Yine bu merkezlerde çalışan Ar-Ge Per-
soneli sayısı 26.039 ‘dan 38.449’a ulaşmıştır. 
Bu merkezlerde yürütülen proje sayısı 8000’e 
yaklaşmış olup tescilli ve başvurusu yapıl-
mış patent sayısı 5000’in üzerindedir. 635 Ar-
Ge Merkezi içinde sektörel sıralamada ilk sı-
rada 86 Ar-Ge Merkezi ile Makine ve Teçhizat 
İmalatı, 76 ile Otomotiv Yan Sanayi, 57 ile Ya-
zılım sektörü yer almaktadır.  _

Küresel alanda söz sahibi olmak  
için Ar-Ge çok önemli

Bakanlığımız stratejik planında yer alan “girişimciliğe, yenilikçiliğe ve yüksek katma değerli 
teknoloji üretimine dayalı ekonomik yapısıyla, Avrasya’nın mal ve hizmet üretim üssü  

haline gelen ve dünyanın en gelişmiş on ülkesi içinde yer alan bir Türkiye’nin oluşumunda öncü 
olmak” vizyonu ışığında öncelikli alanlarda stratejik eylem planları yürütmekteyiz.

AR-GE REFORM PAKETİNİN
YAYINLANDIĞI DÖNEMDE

240 OLAN AR-GE MERKEZİ
SAYISI BUGÜN 600’ÜN
ÜZERİNE ÇIKMIŞTIR.

YİNE BU MERKEZLERDE
ÇALIŞAN AR-GE PERSONELİ

SAYISI 26.039’DAN
38.449’A ULAŞMIŞTIR.

635
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Nihat Zeybekci
Ekonomi Bakanı

TEKNOLOJİNİN tarih boyunca her dönem geliştiğine şahit oluyo-
ruz. Bu gelişimin bazen durağan, son 10 yılda yaşadığımız gibi 
belli dönemlerde ise hızla artan bir eğri ile gerçekleştiğini görü-
yoruz. Bu dönüşüm “yaratıcı yıkım” kavramını tam olarak yan-
sıtacak şekilde; yeni teknolojiler büyük bir ekonomi yaratarak 
eski teknolojileri gündemden kaldırmaya başladı. Bu rüzgârın 
küresel ekonomiyi etkilememesi kaçınılmaz. Kısacası, dünya 
ve Türkiye reel sektöründe çok önemli değişimler yaşanıyor.

Diğer taraftan, Türkiye’de çoğu zaman ekonomi üzerinde 
dururken reel sektördeki küresel trendlere daha az değinip, fi-
nansa yoğunlaşıyoruz. Merkez Bankalarının parasal genişleme-
leri, borsalar, emtia piyasaları Türkiye’de ekonomi gündemini 
yoğun şekilde belirliyor. Reel sektörde ise teknoloji öncülüğün-
deki dönüşümler dikkatten kaçabiliyor. 

2008 Dünya Krizinden sonra, insansız 
uçaklar, insansız arabalar, elektrikli araba-
lar, termik enerjiden daha ucuza mal olan 
rüzgar ve güneş teknolojileri, genetik buluş-
larda çok önemli gelişmeler var. Almanya 
ortaya endüstri 4.0’ı attı. Robot teknolojisi 
ve yapay zeka yakın gelecekte ekonomile-
ri yönlendirecek. Tam da bu noktada, geçen 
yıl uygulamaya soktuğumuz Proje Baz-
lı Destekler, Türkiye’nin yeni kurulan bu 
dünyaya cevabıdır. Biz bu gelişmeleri ya-
kından takip edeceğiz, içinde yer alacağız 
demesidir. Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile gü-
nümüzün ihtiyaçlarının yanında geleceğin 
ihtiyaçlarını, teknolojileri hedefliyoruz. Bi-
yoteknoloji, eczacılık, tıp teknolojileri, ulaş-
tırma teknolojileri, entegre kimya sanayi ve 

bunlar gibi sektörlerde, dünyanın en geniş teşvikini veriyoruz. 
Aslında geleceği satın alıyoruz.

Hükümet vizyonu yüzde 3,9 seviyesinde olan yüksek tekno-
lojili ürünlerin ihracatını birkaç misline çıkarmaktır. Benzer şe-
kilde bir diğer hedefimiz, 2003 yılında yüzde 0,48 olan ve 2015 
yılında yüzde 1,06 seviyesinde gerçekleşen ancak TÜİK’in mil-
li gelir hesaplama yöntemini değiştirmesi sonucu 2016 yılında 
yüzde 1’in tekrar altına inmesi beklenen Ar-Ge harcamalarının 
milli gelirden aldığı payın yüzde 2-3 seviyesine çıkarılmasıdır. 

İçinden geçmekte olduğumuz küresel teknolojik dönüşüm-
de, Ar-Ge ve yüksek teknoloji kapasitesini artırmayan firma-
larımızın küresel ve yerel rekabette başarılı olması imkansız-
dır. Bu nedenle devletimizin bu alana çok önemli destekleri 

söz konusu. Ekonomi Bakanlığı olarak AR-GE 
ve markalaşmaya bütüncül bir gözle baka-
rak ihracatçılarımızın gereksinimlerine pek 
çok açıdan cevap veriyoruz. Tüm üretici ve 
ihracatçılarımızın devletimizin sunduğu bu 
önemli imkanlardan etkin biçimde yararlan-
ması gerektiğini vurgulamak isterim. 

Türkiye, güçlü bir büyüme perspektifiyle, 
2020’lere yaklaştığımız bu dönemde, küresel 
ekonominin en dinamik ülkelerinden bir tane-
sidir. Dijitalleşme ve otomasyon gibi kavramla-
rın ön plana çıkacağı; yeni bir üretim ve tedarik 
yapısına geçiş yapılan bu yıllarda, ülkemizde 
AR-GE kültürünün hızla gelişerek tabana ya-
yılacağına inancım tamdır. Bu kültür, büyüme 
ve ihracat gücümüze güç katacaktır. Bu çerçe-
vede, AR-GE 250 arasında yer alan 250 firma-
mızı öncü rolleri için ayrıca tebrik ediyorum.  _

Türkiye’de  AR-GE kültürü hızla 
gelişerek tabana yayılacak 

2008 Dü nya krizinden sonra, insansız uç aklar, insansız arabalar, elektrikli arabalar, termik enerjiden 
daha ucuza mal olan rü zgar ve gü neş  teknolojileri, genetik buluş larda ç ok ö nemli geliş meler oldu. 

Robot teknolojisi ve yapay zeka yakın gelecekte ekonomileri yö nlendirecek. Tam da bu noktada, geç en 
yıl uygulamaya soktuğ umuz Proje Bazlı Destekler, Tü rkiye’nin yeni kurulan bu dü nyaya cevabıdır.

HÜKÜMET VİZYONU,
YÜZDE 3,9 SEVİYESİNDE 

OLAN YÜKSEK TEKNOLOJİLİ
ÜRÜNLERİN İHRACATINI

BİRKAÇ MİSLİNE
ÇIKARMAKTIR. BİR DİĞER

HEDEFİMİZ, AR-GE
HARCAMALARININ MİLLİ
GELİRDEN ALDIĞI PAYIN
YÜZDE 2-3 SEVİYESİNE

ÇIKARILMASIDIR.
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Mehmet Büyükekşi
TİM Başkanı

ÜLKEMİZ ihracatını istikrarlı bir şekilde artırarak çok önem-
li başarılara imza atmaya devam ediyor. Bu açıklanan büyüme 
verilerine de yansıdı. Bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5,2’lik bü-
yümenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde 5,1 büyüdük. Böy-
lece, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan G-20›de Çin 
ve Hindistan›ın hemen ardından üçüncü; Avrupa’da ise verisi 
açıklanan ülkeler arasında en çok büyüyen dördüncü ekono-
mi olduk. Burada ihracatçılar olarak bizleri sevindiren gelişme 
ise; net ihracatın Türkiye’nin ekonomik büyümesinde üstlen-
diği rol. İhracatımız büyümeye ilk çeyrekte 2,3 puanlık, ikin-
ci çeyrekte de 1,7 puanlık katkı verdi. Bir başka ifade ile birinci 
çeyrekte büyümemizin yarısı, ikinci çeyrekte üçte biri net ih-
racattan kaynaklandı. Böylece, 2017’de artış geleneğini bozma-
yan ihracatımız, büyümeyi sırtlamayı sürdürdüğünü gösterdi.

Biz, ihracatın özel sektör kanadının en üst yapılanması TİM 
olarak, ulaştığımız mevcut pozisyonda sürdürülebilir büyümeyi 
temin edebilmeyi ve ihracatçılarımızın küresel piyasada reka-
betçilikleri ile öne çıkmalarını hedefliyoruz. Bu kapsamda, Ar-
Ge ve yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasına ve kapasitesinin 
artırılmasına yönelik çalışmalara öncelik ta-
nıyoruz. Ar-Ge harcamaları son 15 yılda tam 
11 katına çıktı, Ar-Ge harcamalarının GSYH 
içindeki payı da artıyor. TÜİK’in yılbaşında 
güncellediği seriye göre Ar-Ge harcamaları-
nın GSYH içindeki payı 2002’de 1,8 milyar 
TL ile yüzde 0,59 iken 2015 yılında 20,6 mil-
yar TL ile yüzde 0,88 olarak kaydedildi. Ay-
nı şekilde 2002 yılında yalnızca 27 dolar olan 
kişi başı gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması-
nın 2015 yılında 207,3 dolara yükselmesi de 
toplumun dinamikleri açısından oldukça 
önemli bir gösterge. Ülke olarak hedefimiz, 
Ar-Ge harcamalarının GSYH’dan aldığı payı 

2023 yılında yüzde 3,5 seviyesine çıkarmak. Ar-Ge ve yenilik 
kapasitesinin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı; ivme kazan-
mamız gereken alanlarda ihtiyaç odaklı yaklaşımların hayata 
geçirilmesi birincil önceliğimiz. Bu çerçevede belirlenen ülke 
vizyonunun kamu, özel kesim ve üniversiteler tarafından sa-
hiplenilmesi son derece önemli. Orta ve uzun vadeli planlama-
ların Ar-Ge gerçeğinin maksimum düzeyde tutularak yapılması 
en büyük hedefimiz. Bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi olarak ülkemizde Ar-Ge ve yenilik sistemine karşı bilincin 
yerleşmesine sağlıklı ve güçlü bir zemin hazırlamak için etkin-
likler gerçekleştiriyoruz. Zira 3,1 milyon kişiye istihdam sağla-
yan 67 bin ihracatçı firmamızın çatı örgütü olarak, 2023 ihracat 
hedeflerimize giden yolun teknoloji üretmek ve katma değeri 
yüksek ürünler ihraç etmekten geçtiğini biliyoruz. 

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, İnovaLİG, İnova-
TİM, İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi, TİM-TEB Girişim Ev-
leri gibi Meclisimiz ile özdeşleşen geleneksel etkinliklerimizi kü-
resel gelişme ve eğilimler ışığında taze tutmaya çalışırken birçok 
ilke imzamızı atıyoruz. Geçtiğimiz yıl yasalaşan Ar-Ge Reform 

Paketi kapsamında, Ar-Ge Merkezi sayısını 
500’e çıkarmayı ve bunun yanı sıra 500 Ta-
sarım Merkezi açmayı hedefliyoruz. Bunun 
için, TİM olarak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
açmak isteyen firmalarımıza destek olmak 
üzere danışmanlık hizmeti vermeye devam 
ediyoruz. Sözlerime son verirken, Türkiye’de 
Ar-Ge ve inovasyon kavramları özelindeki 
yayım alanında büyük bir boşluğu dolduran 
araştırmamızda emeği geçen herkese teşek-
kürlerimi sunuyorum. 250 firmalık listeye 
girsin girmesin, Ar-Ge yoluna girme cesareti 
gösteren tüm firmalarımızı yürekten kutlu-
yor, başarılarının devamını diliyorum.  _

Ar-Ge harcamaları son 15 yılda 
11 katına çıktı

İhracatın özel sektör kanadının en üst yapılanması TİM olarak, ulaştığımız mevcut pozisyonda 
sürdürülebilir büyümeyi temin edebilmeyi ve ihracatçılarımızın küresel piyasada rekabetçilikleri 
ile öne çıkmalarını hedefliyoruz. Bu kapsamda, Ar-Ge ve yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasına 

ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara öncelik tanıyoruz.

3,1 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM
SAĞLAYAN 67 BİN İHRACATÇI
FİRMAMIZIN ÇATI ÖRGÜTÜ
OLARAK, 2023 İHRACAT

HEDEFLERİMİZE GİDEN YOLUN
TEKNOLOJİ ÜRETMEK VE
KATMA DEĞERİ YÜKSEK

ÜRÜNLER İHRAÇ ETMEKTEN
GEÇTİĞİNİ BİLİYORUZ.
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Prof. Dr. A. Arif Ergin
TÜBİTAK Başkanı

SANAYİDEKİ dönüşüm veya Sanayi 4.0 süreci verimlilik artı-
şı ötesinde, daha yüksek katma değerli, kendi ekonomisini or-
taya koyan, yerleşmiş değer zincirlerini temelden değiştiren ve 
en önemlisi nitelikli insan gücü ihtiyacını derinden hissettiren 
yeni bir süreçtir. Geleceğin Türkiye’sini kurma bakımında bu 
sürecinin en temel aktörlerinin başında insan kaynakları gel-
mektedir. Günümüzde bilgi ekonomisi olarak isimlendirilen 
yeni ekonomi akımı, dijital devrimi ve bilgi sektörünün yöne-
timini esas almakta ve yetişmiş insan kaynakları ile mümkün 
hale gelebilmektedir. Dünyaya hâkim olan bu yeni modelde, 
emek yoğun işler düşük gelir grubundaki ülkelere yönlendiril-
mekte, gelişmiş ülkeler ise know-how gerektiren ileri tekno-
lojiyi üreterek yeni ekonomimin tetikleyicisi olan bilgi yoğun 
ürünlere kaymaktadırlar. Alvin Toffler, “İlk 
çağlarda güçlü olan, endüstri çağında zengin 
olan kazanırdı. Bilgi çağında ise bilgili olan 
kazanacaktır!” der. Bilimin arayışları ile or-
taya çıkan sonuçlar, ticari uygulamaları olan 
teknolojiye çoğu kez yeni kapıları açtı. Birçok 
bilimsel sonuç endüstriyel veya tarımsal de-
ğeri olan ürünlerin üretilmesinde tetikleyici 
görev üstlendi. Dünyanın geldiği noktada ar-
tık sanayi 4.0 devrimi konuşuluyor ve hayata 
geçirilmesi için birçok ülke devasa bütçeler 
ayırıyor ve önemli adımlar atıyor. Bu ekono-
mik yapı, yenilik temelli bir ekonomidir.

Yeni ekonomik trendde, teknoloji trans-
ferine yönelik ara yüzlerin oluşturulması, 
yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi, kamu 
alımlarının yerli teknolojilerin geliştirilme-
sini destekler yapıya kavuşturulması, üretim 

süreçlerinde verimliliği artıran ve sürdürülebilir üretimi des-
tekleyen teknolojilerin geliştirilmesi hedeflerinin tutturulma-
sına önemli yol haritalarıdır.

Artık çok iyi biliyoruz ki, küresel pazarda rekabet edebile-
cek ürünleri geliştirebilmek için gereken teknoloji ve inovas-
yon faaliyetleri, firmaların tek başına, salt kendi imkânlarıy-
la kotarabilecekleri bir seviyenin ötesine geçmiş durumdadır.

Kalkınmada teknolojinin, bilimin rolü arttıkça üniversite ve 
iş sektörü arasında giderek gelişen ilişkilerde teknoloji transfer 
ofislerinin önemini de artırıyor. Bugün Türkiye’nin bilim tek-
noloji politikalarına, stratejilerine baktığınızda kurumlar arası 
işbirliğine verilen önemi görebiliriz. En başta ülkenin bilim ve 
teknoloji politikaları çok katılımlı bir ortamda alınıyor. Bu da 

beraberinde, ülkemizin ihtiyaçlarına odak-
lı, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üret-
memizi ve tüm paydaşların bu politikaları 
sahiplenmesini sağlıyor. Ar-Ge merkez sayı-
sının 600’ü aşması, Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri sayısının 55’e ulaşması bu birlikteliği 
anlatan, takım ruhunu ortaya koyan en te-
mel göstergedir.

Yeni Türkiye yolunda bir konunun da özel-
likle altını çizmek istiyorum. Bilginin ve tek-
nolojinin ülkemize transferinde yurtdışı de-
neyimleri önemli bir yol haritası teşkil edi-
yor. Bilim insanlarımız ve araştırmacılar, 
oluşturulan bu bilim iklimiyle sevgiyle, mu-
habbetle bu topraklara hizmet yarışına katı-
lıyor. Bu sayede “Hedef Türkiye”den, “Bilgi ve 
Teknolojinin Merkezi Türkiye”ye doğru emin 
adımlarla ilerliyoruz.  _

“Hedef Türkiye”den, “Bilgi ve 
Teknolojinin Merkezi Türkiye”ye

Türkiye’yi geleceğe taşıma yolunda hedeflerimiz çok büyük. Türkiye’yi dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeden, sanayideki dönüşümü sağlamadan, 

bilgi ekonomisine geçmeden, başarıya ulaştığımız günleri görmeden kendimizi 
gerçek başarıya ulaşmış saymayacağız.

 ARTIK ÇOK İYİ
BİLİYORUZ Kİ, KÜRESEL

PAZARDA REKABET
EDEBİLECEK ÜRÜNLERİ
GELİŞTİREBİLMEK İÇİN

GEREKEN TEKNOLOJİ VE
İNOVASYON FAALİYETLERİ,
FİRMALARIN TEK BAŞINA,

SALT KENDİ İMKÂNLARIYLA
KOTARABİLECEKLERİ

BİR SEVİYENİN ÖTESİNE
GEÇMİŞ DURUMDADIR.
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Enver Yücel
Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

ENDÜSTRİ 4.0 ya da dördüncü sanayi devrimi Türkiye’de ve 
dünyada son yıllarda sıkça konuşulan, tartışılan bir konu. İlki 
buhar gücü ile, ikincisi elektrik gücü ile, üçüncüsü bilgisayar 
gücü ile gerçekleşen bu devrimlerin dördüncüsü, bilginin ve ya-
ratıcılığın gücü ile gerçekleşecek. Ve bu devrim şimdiye kadar 
olanların aksine, çok daha çabuk yayılacak. İnternet aracılığı 
ile birbirlerine bağlı makinelerin, otomobillerin, ev aletlerinin; 
hatta kendi kendine işleyen fabrikaların çok yakın bir gelecekte 
üretim süreçlerini şekillendirdiğini ve hayatımıza girdiğini gö-
receğiz. Böyle bir dünyada bugünkü mesleklerin yarıya yakını 
yok olacak. Bu devrime ayak uydurabilmemiz için ülke olarak 
önümüzde pek fazla seçenek yok. Sanayiden 
eğitime birçok alanda bu devrimin gereklilik-
lerini yerine getirmek için yola koyulmamız 
gerekiyor. Yenilikler yaratmak ve bunları ha-
yata geçirmek birinci önceliğimiz gibi duru-
yor. Yenilik yaratmanın yolu ise araştırma ve 
geliştirmeden yani Ar-Ge’den geçiyor. Fakat bu 
kendiliğinden gerçekleşen bir süreç değil. Bir-
çok kişi yenilik yaratmayı bir fikir problemi 
olarak görüyor. Oysa yenilik yaratmak sadece 
bir fikir problemi değil, kaynak ayırmak ile ilgi 
bir mesele olarak karşımız çıkıyor. Yani, ancak 
kaynak ayırarak ortaya yeni fikirler çıkabili-
yor ve onların arasından işe yarayanlar seçilebiliyor. Bir başka 
değişle, bir ampul yakmak isteniyorsa, birçok deneme yapmak 
ve bu alana para harcamak, kaynak sarf etmek gerekiyor. Ya-
nan bir ampule ancak bu süreç sonunda erişilebiliyor.

Bu durumu ülkeler açısından düşündüğümüzde, Ar-Ge’ye 
harcanılan kaynak kadar, yeni fikir ve patent üretilebileceğini 
söyleyebiliriz. Ar-Ge harcamaları açısından Türkiye’yi diğer ül-
keler ile karşılaştırdığımızda, neden çok az patent çıkardığımı-
zı da kısmen anlayabiliyoruz.

 Türkiye bugün milli gelirinin yüzde 1’i kadar bir kaynağı 

Ar-Ge harcamalarına sarf ediyor. Oysa, OECD (Ekonomik İş-
birliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri ortalama olarak milli ge-
lirlerinin yüzde 2,5’ini Ar-Ge faaliyetlerine harcıyorlar. Bugün 
dünya markalarına sahip olan Kore’nin başarısının da bir tesa-
düf olmadığı yine bu harcamaların büyüklüğüne baktığımız-
da anlaşılıyor. Koreliler milli gelirlerinin yüzde 4’ünü Ar-Ge’ye 
vakfediyor ve daha yeni teknolojiler icat ediyor. Diğer ülkeler-
le aramızdaki farkı ve gideceğimiz yönü iyi tayin emek için, 
bu harcamaların kimler tarafından yapıldığına da bakmak da 
fayda var. Türkiye’de şirketler Ar-Ge harcamalarının yarısına 
yakınını yapıyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 40’lık bir bölü-

münü ise, üniversiteler yapıyor. Geriye kalan 
yüzde 10’luk kısmı ise, kamu kurumlarınca 
yapılıyor. Sadece Türkiye’de bu kompozisyo-
na bakarak iyi ya da kötü yorumunu yapmak 
çok zor. O yüzden, bizim bu kompozisyonu di-
ğer ülkeler ile kıyaslamamız gerekir. Bu kar-
şılaştırmayı yine OECD ülkeleri ile yapmak 
yine en sağlıklısı olacaktır. OECD’de Ar-Ge 
harcamalarının yüzde 70’ini şirketler, yüzde 
20’sini üniversiteler, yüzde 10’unu da kamu 
yapıyor. Bu tablo -bağıra bağıra- bize Türki-
ye’nin Ar-Ge harcama dağılımını değiştirme-
si gerektiğini söylüyor. Eğer ileri ülkeler gibi 

“üniversite-sanayi işbirliği”nin olduğu bir tabloyu arzuluyor-
sak, yapmamız gereken şey Ar-Ge harcamalarımızı şirketlerin 
daha büyük bir paya sahip olacağı şekilde artırmamız. Yoksa 
Endüstri  4.0’ı yakalamamız pek mümkün gözükmüyor. Bunu 
yapmanın yegâne yolu da üniversite ile sanayiyi bir arada ça-
lışmasını sağlayacak bir ekosistem yaratmaktan geçiyor. Son 
yıllarda hükümetin bu alanda attığı adımlar çok önemli ve ye-
rinde. Fakat bu süreci daha da hızlandırmak tabi ki bireyle-
rin ve kurumların tek tek çabalarını da gerektiriyor. Biz de bu 
alanda üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz.  _

“Üniversite ile sanayinin bir arada çalışmasını 
sağlayacak bir ekosistem yaratmalıyız”

Eğer ileri ülkeler gibi “üniversite-sanayi işbirliği”nin olduğu bir tabloyu arzuluyorsak, yapmamız gereken şey, 
Ar-Ge harcamalarımızı şirketlerin daha büyük bir paya sahip olacağı şekilde artırmamız.

YENİLİKLER YARATMAK
VE BUNLARI HAYATA
GEÇİRMEK BİRİNCİ

ÖNCELİĞİMİZ GİBİDURUYOR. 
YENİLİK YARATMANIN
YOLU İSE ARAŞTIRMA

VE GELİŞTİRMEDEN YANİ
AR-GE’DEN GEÇİYOR.
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Barış Soydan
Turkishtime Genel Yayın Yönetmeni

Son dönemde Ar-Ge’ye yönelik çok önemli devlet destekleri 
sağlandı. Bunların da etkisiyle Ar-Ge harcamalarında önemli 
artışlar yaşandı. 2002 yılında yüzde 0,53 olan Ar-Ge payı, bu-
gün iki katından fazlasına ulaştı. Hedef, önümüzdeki yıllar-
da Ar-Ge harcamasının GSYİH içindeki payını yüzde 3, özel 
sektör Ar-Ge harcamasını yüzde 2’ye, araştırmacı sayısını ise 
300.000 düzeyine çıkarmak. Ar-Ge yoğunluğu oranının yüz-
de 3’e ulaşması için Ar-Ge harcamasının en az 85 milyar TL’ye 
ulaşması gerektiği değerlendiriliyor.

Son dönemde üretim ve ihracatımızda düşük teknoloji-
li ürünlerin payı yüzde 10 civarında azalırken, orta teknolojili 
ürünlerin payı aynı oranda artış gösterdi. Ar-
Ge personelimiz, patent başvurularımız arttı... 
Ancak yüksek teknoloji ürünlerin payında bir 
türlü istenen artışı sağlayamadığımızı görüyo-
ruz. İhracatımızda yüksek teknolojili ürünle-
rin payı, yüzde 5’in bile altında bulunuyor. Gü-
ney Kore’de bu oran yüzde 30’a yakındır. 

Ar-Ge 250 araştırma, yolun neresinde ol-
duğunu anlamamızı sağlayan bir pusula... 
Araştırmayı incelediğimizde, ilk 20’deki fir-
maların geçen yıl Ar-Ge bütçelerini yüzde 30 
ve daha üstü oranlarda artırdıkları görülüyor. 
Özel sektörün Ar-Ge’deki payı artmaktadır. 
Nitekim 2004 yılında Ar-Ge harcaması içe-
risinde yüzde 24’lük bir paya sahip olan özel 
sektörün payı iki kat artarak 2015 yılında yüzde 50’ye çıkmış-
tır. Geçen yıl bu oranın yüzde 50’yi de geçtiğini söylemek yan-
lış olmayacaktır.

Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 3’e çıkarmak konusun-
da özel sektöre önemli bir rol düşmektedir. Nitekim dünya ör-
neklerine bakıldığı zaman da özellikle Ar-Ge anlamında ge-
lişmiş ülkelere, Ar-Ge harcamasının üçte ikisinin özel sektör, 
üçte birinin kamu tarafından yapıldığı görülmekte.

Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da Ar-Ge’ye 
en çok yatırım yapan ilk 5 firma arasında savunma sanayii şir-
ketleri öne çıkmaktadır. Savunma sanayii ile ilgili altı çizil-
mesi gereken nokta, bu sektördeki şirketlerin satışlarının çok 
önemli bir bölümünün, teknik terim ile Engineer-to-Order di-
ye ifade edilen ‘özgün’ üretimler ve projeler olmasıdır. Bu olgu, 
Ar-Ge’nin ciroya oranının yükselmesine neden olmaktadır.

Bu sektördeki firmalarımızın sadece savunmaya değil ge-
lecekte taşma etkisiyle, telekomünikasyon, elektronik, oto-
motiv, ulaştırma, malzeme bilimi, sistem mühendisliği gibi 
birçok sivil sektöre de teknoloji sunacağının altını çizmek ge-

rekmektedir. Nitekim Aselsan, TUSAŞ/TAI ve 
Havelsan, sivil alanda da önemli projeler üst-
lenmişler ve know-how geliştirmişlerdir. Ar-
Ge’de özel sektöre öncülük yapan sektörleri-
miz ise otomotiv, elektronik ve beyaz eşyadır. 
Ar-Ge 250’nin ilk 20’sinde 5 otomotiv firması 
görüyoruz. Elektronik ve beyaz eşya firmala-
rımız da, Ar-Ge sayesinde uluslararası pazar-
lardaki rekabet güçlerini önemli seviyelerde 
artırmışlardır. Buna karşılık ilaç ve kimya gi-
bi dünyada Ar-Ge denince akla gelen sektörle-
rin, Türkiye’de diğer sektörlerin gerisinde kal-
dığı gözlemlenmektedir. Sanayi üretiminde 
yüksek teknolojinin payını artırmanın yolu, 
üniversite ile işbirliğini geliştirmekten geçi-

yor. Sanayi - üniversite işbirliğinde arzulanan noktadan henüz 
uzağız. Bunun Türkiye’de Ar-Ge kültürünün yeni yeni gelişi-
yor olması kadar, uygulamayla ilgili boyutları da var. Örneğin 
özel sektör açısından sıkıntılardan biri, üniversitelerin döner 
sermayelerine ödenmesi gereken ücretin yüksekliği. Bu ko-
nuda yasal ve mali düzenlemelerin yapılması faydalı olur. Öğ-
retim elemanlarını sanayi ile işbirliği yapmaya teşvik edecek 
düzenlemelere de ihtiyaç bulunmakta. _

Ar-Ge 250: Türkiye’nin geleceği 
için bir pusula

Ar-Ge yoğunluğu oranının yüzde 3’e ulaşması için Ar-Ge harcamasının 
en az 85 milyar TL’ye ulaşması gerektiği değerlendiriliyor.

özel sektör açısından
sıkıntılardan biri,

üniversitelerin
döner sermayelerine

ödenmesi gereken
ücretin yüksekliği.
bu konuda yasal ve
mali düzenlemelerin

yapılması faydalı olur
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 2016 yılında Ar-Ge 250 Birincisi yine ASELSAN oldu. 
 Şirket 1.24 milyar TL ile listenin zirvesinde. Tusaş Türk 
 Havacılık listenin ikinci sırasına yerleşirken, otomotiv 
 şirketi Ford listenin üçüncü sırasında yer aldı. Toplam 
 Ar-Ge harcamalarında 1.7 milyar TL’lik bir artış yaşandı. 

AR-GE

VERİ BANKASI
250  
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1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.242.624.679,00  33 2658

2 TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş. 720.849.593,00  28.3 1584 800.000.000,00  

3 FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş. 479.177.290,00  2.48 1585

4 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş. 440.280.000,00  2.96 635

5 ROKETSAN ROKET SAN. VE TİC. A.Ş. 397.698.118,00  37 772 424.671.830,00  

6 KOÇ HOLDİNG A.Ş. 228.122.000,00  

7 ARÇELİK A.Ş. 201.229.659,00  2.12 1343 260.500.000,00  

8 VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 149.030.000,00  1.80 1600 170.000.000,00  

9 HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 121.000.000,00  28 834 50.362.842,00  

10 NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 105.476.938,92  

11 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 93.821.000,00  

12 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 93.498.099,00  6 530 80.502.000,00  

13 MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. 81.840.256,85  2.01 325 146.000.000,00  

14 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 73.977.214,00  0.90 200 80,000,000

15 FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş. 73.333.131,00  16 240 110.000.000,00  

16 BSH EV ALETLERİ SAN.VE TİC. A.Ş 64.200.000,00  1.03 275 77.500.000,00  

17 LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş. 59.368.135,00  

18 TUSAŞ MOTOR SANAYİ A.Ş. 58.460.426,00  6 332 296.088.570,00  

19 BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş 57.654.946,00  1.30 276 17.600.000,00  

20 KARSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş 49.266.938,37  9 49.900.000,00  

21
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

46.786.250,00  4.1 160 47.301.861,00  

22 GRID SOLUTIONS ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. 45.285.058,90  5.73 69 50.000.000,00  

23
İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM 
SANAYİ A.Ş.

43.000.000,00  0.007 14 5.500.000,00  

24 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 40.720.469,00  0.11 54 42.000.000,00  

25 OYAK-RENAULT OTOMOBİL FAB. A.Ş. 37.061.611,00  252

26 ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 33.751.356,00  2.1 126 60.730.278,00  

27 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş. 33.022.074,00  0.96 136 49.098.694,00  

28 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 32.777.412,00  

29 VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 31.351.000,00  

30
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK 
SAN. VE TİC. A.Ş.

30.882.518,00  

31 BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. A. Ş. 28.589.483,00  3.52 181 156.314.165,00  

32 TEMSA GLOBAL SAN. TİC. A.Ş. 26.753.976,00  3 181 30.000.000,00  

33 SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SAN VE TİC. A.Ş. 23.343.000,00  15.42 140 26.500.000,00  

34
HİDROMEK HİDROLİK VE MEKANİK  İML. SAN. VE 
TİC. A.Ş.

23.225.636,00  2.40 127 25.000.000,00  

35 CMS JANT VE MAKİNA SANAYİ A.Ş. 22.941.760,00  3.10 84 25.235.936,00  

36 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 22.862.427,00  0.77 73 22.584.872,00  

37 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 21.665.719,53  2

38 ZF SACHS  SÜSPANSİYON  SİST. SAN. VE TİC. A.Ş. 19.586.768,24  7 39 20.000.000,00  

39
KORDSA GLOBAL ENDÜST.İPLİK VE KORD BEZİ 
SAN. VE TİC.A.Ş.

19.447.478,01  2.43 88 26.240.822,00  

40 KAREL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 19.086.278,00  

41 MAVİ GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. 18.656.506,00  

42 NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİC. A.Ş. 18.476.776,66  4.17 54 19.954.918,79  

43 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 18.396.258,62  2.65 75
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44 TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 18.063.285,06  3 95 20.000.000,00  

45 ANADOLU ISUZU OTOM.SAN. VE TİC. A.Ş 17.494.318,00  2.07 91 20.164.874,00  

46 BALIKESİR ELEKTRO MEKANİK SAN. TESİSLERİ A.Ş. 17.442.334,00  2.70 62 16.000.000,00  

47 DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. 17.385.295,00  

48
BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN. VE 
TİC. A .Ş.

17.382.687,00  1.36 86 20.000.000,00  

49 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 17.293.187,46  2 118 24.964.978,00  

50 YENİ GİMAT GMYO A.Ş. 17.065.755,00  

51 ZENTİVA SAĞLIK ÜR. SAN VE TİC. AŞ 16.459.876,00  4 51 18.172.000,00  

52 HAYAT KİMYA SAN. A.Ş 15,903,139 90

53 HİSARLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA A.Ş. 15.337.643,00  8.18 30

54 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 15.314.178,00  1.6 47 18.812.944,00  

55 MAN TÜRKİYE A.Ş. 15.203.545,77  1.3 173 18.000.000,00  

56 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 14.966.462,17  14.5 46 17.250.000,00  

57 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 14.739.154,97  1.4 84 15.500.000,00  

58 FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİK FAB. A.Ş. 14.289.977,41  4.5 92 17.395.807,02  

59 DURMAZLAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 14.282.492,00  2.49 76 17.657.766,00  

60 SANKO TEKS.İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş 13.976.143,27  111

61 ORTA ANADOLU TİC. VE SAN. İŞL. T.A.Ş. 13.119.474,00  2.56 67 13.200.000,00  

62 KOCAER HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 13.101.257,58  35 15.000.000,00  

63 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 12.782.619,00  

64 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI. TİC. A.Ş. 12.038.073,00  0.19 48 43.651.820,00  

65 DEVA HOLDİNG A.Ş. 11.962.392,00  

66
ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SAN. VE 
TİC. A.Ş. 

11.952.508,00  

67 ALP HAVACILIK SAN. TİC. A.Ş. 11.441.508,32  4.65 95 12.962.088,28  

68 PINAR SÜT MAMÜLLERİ A.Ş. 10.965.769,00  

69
ALCATEL LUCENT TELETAŞ 
TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

10.956.614,00  

70 KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş. 10.660.336,82  3.2 51 11.654.387,55  

71 HEMA EXİM TİCARET A.Ş. 10.627.637,00  1 75 13.582.650,00  

72 CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 10.388.715,00  6.36 58

73 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 10.204.524,00  

74 KURTOĞLU BAKIR KURŞUN SANAYİ A.Ş. 10.052.052,00  0.005 3 1.300.000,00  

75 ORGANİK KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. 8.826.459,00  2 79 11.301.097,00  

76 TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. 8.746.758,59  1.045 52 9.750.649,00  

77 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 8.733.516,00  

78 BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 8.428.496,12  0.012 33 9.890.811,00  

79 SODA SANAYİİ A.Ş. 8.387.801,00  

80 ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ A.Ş. 8.360.817,83  2.62 33 3,205,986.98  

81 FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 8.160.212,00  0.4 260 8.850.000,00  

82
BELTAN VİBRACOUSTİC TİTREŞİM ELEMANL.SAN. 
VE TİC. A.Ş.

7.864.000,00  4 7 8.650.000,00  

83 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GEN.MÜD. 7.781.039,00  0.003 87 11.085.000,00  

84 PETLAS LASTİK SAN. TİC. A.Ş. 7.541.210,00  0.007 38 8.169.141,00  

85 ORTADOĞU RULMAN SAN. TİC. A.Ş. 7.487.372,41  1.71 80 8.000.000,00  

86 ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A. Ş. 7.398.334,00  0.6 82 15.209.331,00  
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87
ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA  MOTORLU ARAÇLAR  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

7.237.268,70  1 75 7.000.000,00  

88 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 7.183.182,17  1.79 56 8.000.000,00  

89
VİKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK END. SAN. VE 
TİC. A.Ş.

7.000.520,81  1.54 61 8.941.542,00  

90 ZORLU DIŞ TİC.A.Ş 7.000.000,00  1.5 120 12.000.000,00  

91 ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş. 6.986.056,00  

92
BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş.

6.722.094,00  4.08 85 22.151.676,00  

93 ÇALIK DENİM TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. 6.315.036,00  1.44 53 8.072.606,00  

94 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 5.965.956,00  2.42 43 5.400.000,00  

95 AKIM METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5.964.167,96  0.2 72 6.500.000,00  

96
BEYÇELİK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SANAYİ 
PAZ. VE TİC. A.Ş.

5.861.317,00  0.67 63 7.000.000,00  

97 SABANCI HOLDİNG 5.756.000,00  

98 MAYSAN MANDO OTOMOTİV PARÇ. SAN. VE TİC. AŞ 5.657.791,00  2.5 45 7.370.338,00  

99 FLOKSER TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş 5.623.249,00  12 41

100 NURSAN KABLO DONANIM SAN. VE TİC. A.Ş. 5.504.624,00  1.4 74 6.500.000,00  

101 ERMAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 5.500.000,00  2.5 85 8.000.000,00  

102 ARÇELİK-LG KLİMA SANAYİ VE TİC A.Ş. 5.500.000,00  1 42 7.000.000,00  

103 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 5.426.000,00  

104
MECAPLAST OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş.

5.322.307,45  4.04 63 6.000.000,00  

105 SAMPA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5.284.019,37  2.06 74 6.000.000,00  

106 NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş. 5.233.335,93  0.92 60 5.500.000,00  

107
DAİKİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. 
TİC. A.Ş.

5.000.000,00  0.6 50 9.000.000,00  

108 POLİN DIŞ TİCARET A.Ş. 4.958.461,00  3.4 50 7.087.975,00  

109
VIESSMANN MANİSA SATIŞ PAZARLAMA VE TİC. 
LTD. ŞTİ.

4.948.503,14  3 8 5.656.000,00  

110 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 4.889.629,00  4 37 5.729.836,00  

111 GRAMMER KOLTUK SİST. SAN. VE TİC. A.Ş. 4.871.583,00  3 49 3.780.453,00  

112 TIRSAN KARDAN SAN. VE TİC. A. Ş. 4.818.676,00  2 36 5.500.000,00  

113 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. SAN. A.Ş. 4.800.252,09  0.006 55

114 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 4.747.953,13  5.01 3.266.625,18  

115 KANCA EL AL.DÖVME ÇELİK VE MAK SAN. A.Ş. 4.689.360,02  2.16 54 5.158.296,00  

116 KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. 4.662.539,00  

117 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC A.Ş. 4.660.110,75  2 30

118 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 4.642.001,69  1.34 63

119 AYGAZ A.Ş. 4.585.000,00  

120 ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ VE TESİSAT A.Ş. 4.574.892,21  1.45 92 11.688.347,00  

121 AKIN TEKSTİL A.Ş. 4.539.626,00  

122
İNCİ GS YUASA AKÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

4.511.766,36  1.72 44 6.140.868,00  

123 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 4.331.173,00  

124 TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 4.056.679,64  0.5 36 4.100.000,00  

125 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 4.054.112,00  3.35 7 1.500.000,00  

126 KALE KİLİT VE KALIP SAN. A.Ş. 4.006.136,00  0.95 29 4.573.992,00  
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127 SYNGENTA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş 4.000.000,00  1 30 5.000.000,00  

128 BERA HOLDİNG A.Ş. 3.983.166,00  

129
YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAK.TUR.İNŞ. SAN. VE 
TİC. A.Ş.

3.886.043,70  1 57 5.000.000,00  

130 TEKNİK MALZ. TİC. VE SAN. A.Ş. 3.800.000,00  1.9 40 3.500.000,00  

131 BORÇELİK ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. 3.693.274,64  0.001 13 11.886.545,02  

132 ROLLMECH AUTOMOTİVE SAN.VE TİC.A. Ş. 3.642.877,36  2 46 3.000.000,00  

133 BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. 3.616.251,00  

134 ÇAĞLA ŞEKERLİ MAMÜLLER SAN. VE TİC. A.Ş. 3.500.000,00  2.6 17 3.000.000,00  

135 SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 3.500.000,00  3 8 4.000.000,00  

136 ELİMSAN METALURJİ VE MAK. SAN. TİC. A.Ş. 3.450.000,00  0.02 13 4.200.000,00  

137 KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A. Ş. 3.355.031,23  2.06 22 5.382.820,89  

138 YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3.305.271,00  1.40 50 4.000.000,00  

139 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. 3.222.867,00  

140 ALTUNKAYA İNŞ.NAK.GIDA TİC. A.Ş. 3.168.955,00  0.3 14 3.500.000,00  

141 KÜÇÜKÇALIK TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. 3.105.850,00  5.000.000,00  

142 EGE SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş. 3.088.951,50  0.93 41 3.200.000,00  

143 ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 3.041.018,00  0.9 39 4.500.000,00  

144
FİMAR MERMER MAD.İNS.AKRY.İML. İTH.İHR.TİC.
SAN.A.Ş.

3.000.000,00  2 12

145 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 2.887.312,79  2.16 3.500.000,00  

146 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 2.804.000,00  3.2 36 3.121.000,00  

147 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 2.779.339,00  

148 MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. 2.657.474,00  

149 ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİC. A.Ş. 2.579.657,00  

150 EGE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. 2.544.034,00  1 11 2.500.000,00  

151 ARSLAN METAL VE PLASTİK SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2.500.000,00  4 15 3.400.000,00  

152 YATAŞ YATAK  VE YORGAN SAN VE TİC. A.Ş. 2.467.447,00  

153
KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş.

2.422.081,00  0.1 7 1.896.000,00  

154 AGT DIŞ TİCARET A.Ş. 2.379.147,00  0.3 24 6.476.043,00  

155 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 2.347.820,60  3.04 13 3.500.000,00  

156 GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAM SAN. TİC. A.Ş. 2.304.108,26  0.92 36 3.000.000,00  

157 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2.262.607,00  

158 GÜRMEN GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. 2.175.520,00  0.79 25 3.500.000,00  

159 ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 2.145.191,00  

160 KOSAN KOZMETİK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 2.049.068,00  0.7 15 2.273.344,00  

161
MAXION JANTAŞ JANT SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

2.043.297,11  0.72 4 2.500.000,00  

162 EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 2.040.595,00  

163 YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 2.011.000,00  

164 SÖKTAŞ TEKSTİL SAN VE TİC. A.Ş. 1.935.688,00  

165 DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 1.919.559,00  

166
BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET 
LTD. ŞTİ.

1.876.074,26  1 53 4.500.000,00  

167 ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA 1.850.000,00  
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168 M.T REKLAM A.Ş. 1.775.167,00  1.63 6 2.000.000,00  

169 SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 1.773.611,00  

170 POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 1.697.973,00  

171 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 1.675.215,00  

172 SAPRO TEMİZLİK ÜRÜNL. SAN. VE TİC. A.Ş. 1.662.912,49  0.01 6 1.829.203,73  

173
RTA  LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER 
İLAÇ VE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.

1.614.650,00  

174 KÜMAŞ MANYEZİT SANAYİ A.Ş. 1.612.444,86  0.43 33 1.326.067,58  

175 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. 1.556.313,00  

176 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1.554.000,00  

177 NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN. A.Ş. 1.552.000,00  11 1.249.000,00  

178
FKT KOLTUK SİSTEMLERİ ÜRETİM VE DAĞITIM 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1.531.856,55  1.39 17 1.400.000,00  

179
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş.

1.527.220,59  0.06 13 1.650.000,00  

180 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 1.504.084,00  

181
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE 
TİC A.Ş. 

1.500.054,00  

182 TERSAN TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 1.500.000,00  0.2 49 2.550.000,00  

183 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.498.082,11  0.45 28 1.600.000,00  

184 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.452.623,47  0.88 32

185 BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş. 1.448.280,00  1 10

186 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 1.430.212,00  

187 BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİC. A.Ş. 1.430.000,00  0.4 30 1.500.000,00  

188 MENDERES TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. 1.423.036,31  0.02 30 3.500.000,00  

189 BİMED TEKNİK ALETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.417.627,00  1.13 17 3.000.000,00  

190 KEREVİTAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 1.409.441,00  

191 BERTEKS PAZARLAMA A.Ş. 1.405.438,24  2 38 1.600.000,00  

192 FORMÜL PLASTİK VE METAL SAN. A.Ş. 1.400.000,00  1.7 5 2.000.000,00  

193
BAREKS PLASTİK FİLM EKSTRÜZYON SAN. VE 
TİC. A.Ş.

1.348.493,00  0.92 2 1.750.000,00  

194 KIVANÇ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. 1.337.107,00  0.6 31 1.400.000,00  

195 İBA KİMYA SAN. TİC. A.Ş. 1.301.285,00  0.007 14

196 TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 1.256.000,00  

197 ASD ORMAN ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş 1.250.000,00  1 4 2.000.000,00  

198
S.S.MARMARA ZEYTİN TARIM SAT. KOOP.BİRLİĞİ 
MARMARABİRLİK

1.214.404,00  0.33 14 1.335.710,00  

199 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.207.669,00  0.2 5 1.586.595,00  

200
BOĞAZİÇİ HEDİYELİK EŞYA VE EL SANATLARI 
SAN. VE TİC. A.Ş.

1.200.000,00  0.01 8

201 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1.150.000,00  0.15 5 1.140.000,00  

202 TERMİKEL DIŞ TİCARET A.Ş. 1.125.673,00  0.9 15 2.000.000,00  

203 BETA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. 1.111.870,13  0.01 9 1.700.000,00  

204 DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. 1.098.399,00  

205
KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLİYE VE 
AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1.067.380,27  0.40 11 1.200.000,00  

206 ELSAN ELEKTRİK GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 1.000.000,00  3 6 1.500.000,00  

207 GELİŞİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 1.000.000,00  1 5 2.000.000,00  
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208 NUHUN ANKARA MAKARNASI SAN. VE TİC. A.Ş. 1.000.000,00  0.28 5 5.000.000,00  

209
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE 
DONANIMI SAN. VE TİC. A.Ş.

992.356,00  

210 ADOPEN PLASTİK VE İNŞ. SAN. A.Ş. 985.000,00  1 3 1.200.000,00  

211 VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. 980.761,00  

212 ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SAN. A.Ş. 963.817,32  0.32 5 1.250.000,00  

213 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 957.797,00  0.20 5 1.000.000,00  

214 ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKS. SAN. A.Ş. 950.000,00  0.11 8 1.000.000,00  

215 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 943.554,06  3 7 2.000.000,00  

216 SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. 917.770,94  0.001 74 1.500.000,00  

217 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 892.062,00  

218 AKGÜN SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş. 850.000,00  0.51 3 1.300.000,00  

219 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 835.861,00  0.3 26 1.300.000,00  

220
MMK METALURJİ SAN. TİC. VE LİMAN 
İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

824.557,00  0.2 7 1.153.000,00  

221
TEKSAN JENERATÖR-ELEKTRİK SANAYİ  VE 
TİCARET A.Ş.

823.378,07  0.268 7 980.000,00  

222 İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. 812.509,00  

223 ALANAR MEYVE VE GID.ÜRE.PAZ. SAN. TİC. A.Ş. 800.000,00  1.3 4 1.600.000,00  

224 PROPAK AMB.ÜRETİM VE PAZ. A.Ş. 784.347,35  0.5 4 900.000,00  

225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

779.961,87  9

226 ARMA FİLTRE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A. Ş. 750.000,00  0.33 5 1.000.000,00  

227 BAHÇIVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş 740.000,00  0.26 3 1.290.000,00  

228 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 719.915,41  0.002 4 1.500.000,00  

229 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 696.645,00  

230 ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİİ A.Ş. 692.209,18  0.1 29 3.000.000,00  

231 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 689.000,00  

232 TAYAŞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. 683.483,91  0.37 20 690.012.800,00  

233 GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 628.585,00  0.004 4 639.000,00  

234 NİTTO BENTO BANTÇILIK SAN. VE TİC. A.Ş. 627.594,66  0.2 7 750.000,00  

235 AKKUŞ TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş. 621.000,00  0.6 5 1.000.000,00  

236 BAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. 602.847,00  0.20 6 1.108.215,00  

237 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 594.190,00  

238 HEKİMOĞLU DÖKÜM SANAYİ NAKLİYAT  VE TİC. A.Ş. 582.465,06  0.57 3

239 E.G.O. ELEKTRİKLİ ALETLER SANAYİ A.Ş. 577.690,09  0.40 5 743.671,00  

240 ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI SAN. TİC. A.Ş. 576.716,82  0.42 5 853.346,00  

241 YAPI MERKEZİ İNŞ.VE SAN.A.Ş. 573.828,00  0.02 3 620.000,00  

242
ERBAK - ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ VE  
DAĞITIM A.Ş.

546.588,00  0.000 3 200.000,00  

243 TOSÇELİK PROFİL VE SAC END. A.Ş. 536.110,00  0.013 10 2.139.650,00  

244 KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİ A.Ş. 528.607,00  0.001 3 520.000,00  

245
FELDA IFFCO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 

526.000,00  0.19

246 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 501.726,00  

247 IŞIK AHŞAP PROFİL LOJİSTİK SAN VE TİC. A.Ş. 500.000,00 0.001 4

248 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 500.000,00  1 6 500. 000,00  

249 OZANTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 491.990,16 20 1.000.000,00

250 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 476.464,84 0.069
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ANAL İZ18~19

TÜRKİYE’DE  
AR-GE VE GELECEK 
PROJEKSİYONLARI 
Turkishtime’ın TİM işbirliği ve Bahçeşehir Üniversitesi 
paydaşlığında gerçekleştirdiği Ar-Ge 250 araştırmasının 
sonuçları regresyon ve VZA (Veri Zarflama Analizi) modeli 
kullanılarak analiz edildi. Analiz sonucunda Ar-Ge bütçesinin 
ve Ar-Ge çalışan sayısının Ar-Ge çıktısının gelire oranını 
yaklaşık yüzde 30 açıkladığı ortaya çıktı. 
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Ekonomi Dergisi Turkishtime’ın 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
işbirliğinde gerçekleştirmiş olduğu 
ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin de 
çalışmanın bir paydaşı olduğu Ar-
Ge 250 araştırmasının sonuçları belli 
oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
‘İhracatta İlk 1000 Araştırması’ için 
resmi olarak firmalara posta kanalı 
ve faks yolu ile ulaştırdığı anket 
formunda, B7 bölümündeki Ar-Ge 
sorularının cevaplarından ve Kamuyu 
Aydınlatma Platformuna firmaların 
bildirdikleri resmi Ar-Ge dataları 
baz alınarak yapılan bu araştırmada 
Türkiye’de faaliyet gösteren farklı 
ölçek ve sektörlerden 250 firmadan 
veri toplandı. Bunlardan 174 firma 
değerlendirmeye alındı. Aralarında 
Aselsan, Arçelik gibi şirketlerin de 
bulunduğu araştırmada Türkiye’deki 
Ar-Ge etkinliğinin değerleri ve 
gelecek için projeksiyonlarına ilişkin 
önemli bulgular elde edildi. Yapılan 
araştırmada kullanılan veriler TİM’in 
veritabanına değerlendirmeye 
alınan firmaların gönüllülük esasına 
dayanarak paylaşmış oldukları bilgiler 
doğrultusunda kategorize edilmiş 
olduğu gibi bu araştırma kapsamında 
kullanılan verilerden farklı verilerin, 
aynı metotlar ve modeller kapsamında 
kullanılması durumunda bile 
sonuçların değişeceği vurgulandı. 

İstihdam ve harcanan bütçe
Araştırma kapsamında firmaların  
Ar-Ge çalışan sayıları ve Ar-Ge bütçeleri 
girdi olarak değerlendirilirken Ar-Ge  
harcamalarının gelir içerisindeki 
oranı çıktı olarak mercek altına 
alındı. Araştırma kapsamında Ar-Ge 
çalışmalarında istihdam edilen çalışan 
sayısıyla ilk 5’e giren şirketler arasında 
Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
2.658 çalışanla birinci oldu. Aselsan’ı 
takiben 1.600 çalışanla Vestel, 1.585 
çalışanla Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 
1.584 çalışanla Tusaş Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayi A.Ş., 1.343 çalışanla Arçelik 
A.Ş., ilk 5’te yer aldı. Firmalar arasında 
Ar-Ge bütçeleri sıralamasında birinciliği 
Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
üstlenirken ilk 10 sıralamasında Tusaş 
Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş., 
Ford Otomotiv San. A.Ş., Tofaş Türk 
Otomobil Fab. A.Ş., Roketsan Roket San. 
ve Tic. A.Ş., Koç Holding, Arçelik A.Ş., 
Vestel, Havelsan Hava Elektronik San. 
ve Tic. A.Ş. ve Netaş yer aldı. 



ANAL İZ20~21

Analiz iki metodla yapıldı
Araştırmada incelenen girdiler 174 
firmanın Ar-Ge alanındaki çalışan 
sayıları ve Ar-Ge bütçeleri, çıktı ise 
firmaların yaptığı Ar-Ge harcamalarının 
firmaların toplam gelir içindeki oranı 
oldu. Tamamlanan araştırmanın 
metodolojisi iki aşamadan oluştu. 
Birinci aşamada regresyon modelinden 
faydalanılarak parametrik bir analiz 
gerçekleştirildi; ikinci aşamada ise 
VZA (Veri Zarflama Analizi) modeli 
kullanılarak non-parametrik bulgulara 
ulaşıldı. Birinci aşamada uygulamaya 
konulan regresyon modelinde dikkate 
alınan girdiler (Ar-Ge alanındaki çalışan 
sayısı ve Ar-Ge bütçeleri) ile yapılan 
analiz sonucunda Ar-Ge bütçesinin 
ve Ar-Ge çalışan sayısının şirket 
gelirini yaklaşık yüzde 30 oranında 
açıkladığı ortaya çıktı. Araştırmanın 
ikinci aşamasını  oluşturan VZA modeli 
girdiler sabit tutularak şirketlerin  
Ar-Ge etkinliği analiz edildi ve mevcut 
Ar-Ge bütçeleri ve Ar-Ge çalışan sayıları 

üzerinden projeksiyonlar yapıldı. 
VZA analizinin regresyon analizinden 
en önemli farkı, firmalara ilişkin 
gözlemlere dayanması ve her firmanın 
Ar-Ge etkinliğindeki performans 
ölçütlerini optimize etmek istemesidir. 
Yapılan araştırmada çıktı odaklı metot 
izlendi, girdi verileri sabitlenerek 
çıktının maksimize edilmesine ilişkin 
analizler ortaya koyuldu. 174 firmanın 
her birinin yer aldığı genel durum 
analizinde ortalamalar Ar-Ge etkinliği 
için yüzde 16, çalışan sayısı için 116 ve 
Ar-Ge bütçesinin gelir içerisindeki oranı 
için yüzde 2,5 olarak ortaya çıktı.   
Daha sonra firmaların etkinliklerini 
daha iyi anlayabilmek için tüm 
firmalar Ar-Ge çalışan sayılarına göre 
kümelendi. Buna göre; şirketlerin çıktı 
odaklı etkinlik analizi 10 ve daha az 
çalışanı olan şirketler, 500’den daha az 
çalışanı olan şirketler, ve 500 ve üzeri 
çalışanı olan şirketler şeklinde daha 
detaylı analiz edildi. Ar-Ge etkinliği 
genel kategoride ilk onda yer alan 

Etki dEğErlEndirmE çalışmaları, tüm
dünyada kamu politikalarının sosyal vE

Ekonomik EtkilErinin dEğErlEndirilmEsindE
sıklıkla kullanılmaya başlandı. bu

çalışmalar ar-GE sürEçlErinin GEliştirilmE
sürEcindE dE önEmli bir rol üstlEniyor

firmalar sırasıyla Beltan Vibracoustic 
Titreşim Elemanl. San. ve Tic. A.Ş., 
(ikinci sırada adının açıklanmasını 
istemeyen firma), Elsan Elektrik 
Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Demirer 
Kablo Tesisleri San. ve Tic. A.Ş., Bareks 
Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş., 
Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. 
A.Ş., Viessman Manisa Satış Pazarlama 
ve Tic. Ltd. Şti, Flokser Teks. San. ve Tic. 
A.Ş., Formül Plastik ve Metal San. A.Ş. 
ve Adopen Plastik ve İnş. San. A.Ş. oldu. 

Ar-Ge’de istihdamın  
verimliliğe katkısı
Araştırma kapsamında değerlendirmeye 
alınan şirketler ayrıca Ar-Ge alanında 
istihdam edilen çalışan sayılarına 
göre üç grup halinde ayrı ayrı da 
değerlendirildi. Bu gruplardan ilki Ar-Ge  
çalışan sayısının 500 ve üzeri olduğu 
büyük ölçekli firmalar oldu. Bu grupta 
toplam 9 firma yer alırken firmalar 
arasında ortalama Ar-Ge bütçesinin 
gelir içerisindeki oranının yüzde yüzde 
16 olduğu belirlendi. Ayrıca bu firmalar 
arasında ortalama Ar-Ge çalışanı 
sayısının 1.283 ve Ar-Ge etkinliğinin 
yüzde 35 olduğu saptandı. Bu grupta 
ilk sırayı Ar-Ge etkinliğinde yüzde 100 
verimlilikle Havelsan Hava elektronik 
San. ve Tic. A.Ş. ve Roketsan Roket San. 
ve Tic. A.Ş. paylaştı. Mevcut verilere 
göre yapılan analizde; Ar-Ge etkinliği 
alanında büyük ölçekli firmaların 
benchmark edebileceği ve yakından 

Prof. Dr. Tunç Bozbura
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik 
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Araştırma kapsamında değerlendirmeye 
alınan şirketler ayrıca Ar-Ge alanında 
istihdam edilen çalışan sayılarına 
göre üç grup halinde ayrı ayrı da 
değerlendirildi. Bu gruplardan ilki Ar-Ge 
çalışan sayısının 500 ve üzeri olduğu 
büyük ölçekli firmalar oldu. Bu grupta 
toplam 9 firma yer alırken firmalar 
arasında ortalama Ar-Ge bütçesinin 
gelir içerisindeki oranının yüzde yüzde 
16 olduğu belirlendi. Ayrıca bu firmalar 
arasında ortalama Ar-Ge çalışanı 
sayısının 1.283 ve Ar-Ge etkinliğinin 
yüzde 35 olduğu saptandı. 
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İstİhdamda İlk 5
Araştırma kapsamında Ar-Ge çalışmalarında istihdam edilen çalışan sayısıyla  

ilk 5’e giren şirketler arasında Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 2.658 çalışanla  
birinci oldu. Aselsan’ı takiben 1.600 çalışanla Vestel, 1.585 çalışanla Ford  

Otomotiv Sanayi A.Ş., 1.584 çalışanla Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.,  
1.343 çalışanla Arçelik A.Ş., ilk 5’te yer aldı. 

inceleyerek Ar-Ge faaliyetlerinde 
iyileştirme yapabileceği şirketler 
Roketsan ve Aselsan olarak  ortaya 
çıktı. İkinci grupta Ar-Ge alanında 
istihdam edilen çalışan sayısının 
10 ile 500 arasında olduğu 118 firma 
değerlendirmeye alındı. Bu grup 
içerisinde ortalama Ar-Ge etkinliği 
yüzde 19, Ar-Ge alanında istihdam 
edilen ortalama çalışan sayısı 70 ve  
Ar-Ge bütçesinin gelir içerisindeki oranı 
ise yüzde 3 olarak belirlendi. Ortalama 
değerlerin üzerinde yer alan ve bu 
grup arasında ilk ona girenler sırasıyla 
(birinci sırada adının açıklanmasını 
istemeyen bir firma bulunuyor), Flokser 
Teks. San. ve Tic. A.Ş., Arslan Metal ve 
Plastik San. Dış Tic. Ltd. Şti., Hisarlar 
İthalat İhracat Pazarlama A.Ş., (beşinci 
sırada adının açıklanmasını istemeyen 
firma), Berteks Pazarlama A.Ş., ZF Sachs 
Süspansiyon Sist. San. ve Tic. A.Ş., Fimar 
Mermer Madencilik,(dokuzuncu sırada 
adının açıklanmasını istemeyen firma) 
ve Çağla Şekerli Mamüller San. ve Tic. 
A.Ş. oldu.  Son grup Ar-Ge alanında 
istihdam edilen çalışan sayısının en 
fazla 10 olduğu küçük ölçekli firmalardı. 
Bu grup içerisinde Ar-Ge etkinliğinin 
ortalaması yüzde 30 olarak ortaya çıktı. 
Ayrıca firmalar arasında ortalama Ar-
Ge çalışan sayısı 6, Ar-Ge bütçesinin 
gelir içerisindeki oranı ise yüzde 80 
olarak tespit edildi. Ar-Ge alanındaki 

çalışan sayısı kapsamında küçük ölçekli 
kategorisinde incelenen firmalardaki 
analiz sonucu doğrultusunda Ar-Ge  
etkinliğindeki verimlilikte başarı 
gösteren ilk 10 firma şöyle sıralandı: 
Beltan Vibracoustic Titreşim Elemanl. 
San. ve Tic. A.Ş., (ikinci sırada adının 
açıklanmasını istemeyen firma), Elsan 
Elektrik Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., 
Demirer Kablo Tesisleri San. ve Tic. A.Ş., 
Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. 
ve Tic. A.Ş., Senur Elektrik Motorları 
San. ve Tic. A.Ş., Viessmann Manisa 
Satış Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti., Formül 
Plastik ve Metal San. A.Ş., Adopen Plastik 
ve İnş. San. A.Ş. ve Alanar Meyve ve Gıda 
Üre. Paz. San. Tic. A.Ş.
 
Ar-Ge için sağlam yol haritalarına 
ihtiyaç var
Araştırma sonuçlarının üç veri kategorisi 
ışığında şekillenmesi sonucunda  
Ar-Ge 250 projesi çatısında yürütülecek 
ve Türkiye’de sektörler arası Ar-Ge 
etkinliğinin artırılmasını hedefleyen 

yeni araştırmalarla çok boyutlu 
analizlerin sunulması çok önemli bir 
konu olarak gündemimize alınmalıdır. 
Buradaki verilerden yola çıkarak yapmış 
olduğumuz analizin detaylandırılması 
farklı boyutlarında değerlendirilmesi ile 
çok daha sağlıklı analizler yapmamızı 
ve ayağı yere daha sağlam basan yol 
haritaları geliştirmemizi sağlayacaktır. 
Böylesine önemli bir çalışmaya öncülük 
eden başta TİM ve Turkishtime olmak 
üzere tüm kurumları ve emeği geçen 
herkesi Bahçeşehir Üniversitesi ailesi 
olarak gönülden tebrik ediyoruz. Aynı 
şekilde bu çalışmaya katkı sağlayan  
ve ülkenin geleceğine yatırım yapan 
tüm şirketlerimizi ve vizyon sahibi  
iş insanlarımızı gönülden kutluyor ve 
destekliyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi 
olarak TİM ve Turkishtime ile 
işbirliğimizin devam ederek Ar-Ge 
konusunda daha detaylı araştırmaların 
yapılması ve bu sayede sanayi-
üniversite işbirliğine somut olarak katkı 
sağlamak en büyük arzumuzdur.  _
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AR-GE 
TÜRKİYE’NİN 
YÜKSELEN 
DEĞERİ 
Geçen yılki Ar-Ge listesinde yer alan şirketler 
toplamda 4.6 milyar TL’lik harcama yaparken,  
bu yılki yılki listede yer alan şirketlerin toplam 
Ar-Ge harcaması  6.3 milyar TL oldu. 
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Teknolojisi çok daha eski çağlara 
dayanan su çarkının kanatlarını inceltip 
bir makine olarak verimini yükselten 
ve su çarkını yeni sanayi döneminin 
ilk çok amaçlı makinesi hâline getiren 
James Brindley’in bu icadından bugüne 
yaklaşık 300 yıl geçmiş. O zamanlardan 
bu yana inovasyon yapmak, icat 
çıkarmak, araştırmak ve geliştirmek 
bütün ekonomilerin ana hedeflerinden 
biri oldu. Çünkü bu sayede verimlilik 
artıyor, sanayi gelişiyordu. Türkiye bu 
hamleyi 30’larda başlattı. Bugün, hem 
özel sektörde, hem de kamu sektöründe, 
iç ya da dış pazarlarda ciddi bir paya 
sahip hemen hemen bütün üretici 
kuruluşlar yıllık kazançlarının belli 
bir bölümünü Ar-Ge harcamalarına 
ayırıyorlar. Türkiye’nin Ar-Ge 
harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla 
içindeki payı yüzde 1. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK)’in 2016 yılı verilerine 
göre Merkezi yönetim bütçesi üzerinden 
gerçekleştirilen hesaplamalara göre 
2016 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla 
göre yüzde 21,6 artışla 7 milyar 508 
milyon TL harcama yapıldı. 
Bu sonuca göre 2016 yılı merkezi 
yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri 
için gerçekleştirilen harcamaların 
gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı 
yüzde 0,29, merkezi yönetim bütçe 
harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 
1,14 oldu. Bütçe başlangıç ödenekleri 
esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara 
göre 2017 yılı merkezi yönetim 
bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen 
başlangıç ödeneği ise 8 milyar 174 
milyon TL oldu. Ar-Ge faaliyetlerine 
yönelik vergi indirim ve istisnalarının 
toplamı 2016 yılında 1 milyar 927 
milyon TL oldu. Dolaylı Ar-Ge  
desteği 2017 yılı için ise 2 milyar 141 
milyon TL olarak tahmin edildi.
Türkiye’deki şirketlerin Ar-Ge 
faaliyetleri için yaptığı harcamalar 
gözle görülür şekilde artıyor, Ar-Ge 
çalışmalarından çıkan ürünler büyük 
dikkat çekiyor. Biz de bu analizde, 
2016 yılında en çok Ar-Ge harcaması 
yapan 250 şirketin Ar-Ge faaliyetlerine 
mercek tuttuk. Ar-Ge 250 kapsamında 
incelediğimiz 250 şirketin verileri  
2015 ile kıyaslandığında şirketlerin  
Ar-Ge için ayırdıkları bütçede toplamda 
1.7 milyar TL’lik bir artış görülüyor. 

Ar-Ge 250 listesindeki şirketlerin 74 
tanesi 10 milyon TL’nin üzerinde Ar-
Ge harcaması gerçekleştirdi geçtiğimiz 
yıl 250 şirketin Ar-Ge’de istihdam ettiği 
toplam personel sayısı ise 20.636 oldu. 
 
Aselsan Ar-Ge yatırımlarında 
birinci sırada
1975 yılından beri Türk Silahlı 
Kuvvetlerine dünyanın en ileri 
savunma teknolojilerini kazandıran 
Aselsan, Ar-Ge 250 listesindeki 
birinciliğini bu yıl da korudu. 2.658 
çalışanı ile 2016 yılında 1.24 milyar TL 
Ar-Ge harcaması yaptı. Teknoloji 
geliştirme çalışmaları Aselsan’da 
6 Ar-Ge merkezinde yürütülüyor.  
Ar-Ge’ye en fazla harcama yapan 
şirket olarak Aselsan’da teknolojik 
yatırımlara ağırlık verilmekte. Ayrıca 
Aselsan’da yurtiçi ve yurtdışında 38 
üniversiteyle 170’ten fazla projede 
işbirliği yürütülüyor. Aselsan cirosunun 
ortalama olarak yüzde 7’sini kendi 
özkaynakları ile finanse edilen Ar-Ge 
faaliyetlerine ayırmış durumda. Tusaş, 
ise 1.584 Ar-Ge çalışanı ve 720 milyon 
TL’lik harcamasıyla ikinciliğini bu yıl 
da sürdürdü. Otomotiv’in Ar-Ge 
liderleri Ford ve Tofaş da listede ilk 
5’te yer aldılar. Ford 479 milyon TL’lik 
Ar-Ge harcaması yaparken Tofaş’ın 
harcaması da 440 milyon TL olarak 
gerçekleşti. İlk 5’in son sırasında yer 
alan Roketsan ise 397 milyon TL’lik 
harcama yaptı. Roketsan’ın Ar-Ge 
çalışmalarının sonuçlarından biri 
olan CİRİT, Türkiye’nin milli olarak 
tasarlanan ilk füzesi. 

Rekabet için insan gücü,  
Ar-Ge ve inovasyon
2016 yılında şirketlerin Ar-Ge için 
ayırdıkları bütçe artarken Ar-Ge 
personel sayısında da artış oldu. 
Araştırmamıza dahil olan 250 
şirkete baktığımızda da personel 
sayılarını artırdıklarını görüyoruz. 
Listedeki şirketlerin personel sayısı 
2015 yılında 15 bin 975 iken bu sayı 
2016’da 20.636’ya yükseldi. Ar-Ge 
stratejileri günümüzde şirketlerin temel 
stratejilerinden birini oluşturuyor. 
Örneğin ilaç sektörü, Ar-Ge ve inovasyon 
temelinde tanımlanan bir sektör.  
Ar-Ge›nin niteliğinin yüksek olması 
ilaç endüstrisinin orta ve uzun vadeli 
başarısı için büyük önem taşıyor. Abdi 
İbrahim de bu noktada Ar-Ge sayesinde 
Türkiye’de biyoteknoloji alanında 

Hazırlayan Handan Açan
handanacan @ turkishtimedergi.com
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endüstri lideri olmayı ve uluslararası 
arenada yeni molekül keşfine katkı 
sağlamayı hedefliyor.  Şirket, Ege 
Üniversitesi grubu ile yapılan, yara 
iyileşmesi için kullanılmak üzere 
geliştirilen yeni bir üründe, klinik 
çalışma safhasına gelindiği bilgisini 
veriyor. Ar-Ge 250 listesinin tekstil 
kanadındaki firmalardan biri Çalık 
Denim. Şirket, 2020 yılına dek 
yapılacak ilave yatırımlarla 60 milyon 
metre üzerinde kapasiteye ulaşmayı 
hedefliyor. Bu hedefe Ar-Ge’ye, insana 
ve sürdürülebilirliğe odaklı stratejilerle 
ulaşılabileceğine inanan şirketin 2016 
yılı Ar-Ge projelerinin çıktılarından 
geliştirilmiş denim kumaş satışları, 
toplam satışlara yüzde 7 seviyesinde 
katkı sağlamış. Bir başka tekstil 
üreticisi, Sanko Holding şirketlerinden 
İSKO da başarılı işbirlikleri, inovasyona 
yaptığı yatırım, tekstil işkolunda 
devrim niteliğinde yenilikleri ile dikkat 
çekiyor. Teknolojiyle desteklenmiş 
konseptleri müşterilerine sunan  
İSKO moda alanında söz sahibi 
markalarla işbirliği yapıyor. İSKO’nun 
en önemli buluşlarından biri İSKO 
Future Face ve 2015’te Avrupa Patent 
Ofisi’ne kaydedildi. 

Kimya ve güçlendirme  
sektöründe durum
Güçlendirme teknolojileri sektörünün 
önemli ismi Kordsa’nın dünya 
genelinde 433 patent başvurusu var, 
bunlardan 146’sı tescil edilmiş durumda. 
100’ün üzerinde buluşu olan şirket 
şu anda Ar-Ge’ye ciromuzda yüzde 
2 oranında pay ayırıyor. Continental 
ile işbirliği yapan şirket, lastik kord 
bezi kumaşı banyosunda kullanılan 
formülde değişiklik yapmayı başardı. 

Ulaşılan formül 80 yıldır kullanılan 
resorsinol ve formaldehit esaslı formüle 
alternatif olabilecek, çevre dostu bir 
formül. Bu yeni teknolojinin tekstil 
güçlendirme malzemeleri sektörünün 
yeni standart yapıştırıcısı olabileceği 
düşünülüyor. İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar 
Birliği ile Akdeniz Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçılar Birliği 
işbirliğinde 2011 yılında başlatılan 
“Kimya Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı” 
da kimya ve alt sektörlerinde yüksek 
katma değerli üretimi, dolayısıyla 
ihracatı artırmayı hedefleyen önemli 
çalışmalardan biri olarak dikkat 
çekiyor. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı’na 
her yıl ortalama 150’nin üzerinde proje 
başvurusu yapılıyor. 

Beyaz eşyada akıllı  
teknolojilerin ağırlığı var
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. 
Arçelik, Türkiye’nin en çok Ar-Ge 
harcaması yapan şirketleri arasında 
yer alıyor. Şirket, Ar-Ge harcamasını 
her yıl ortalama yüzde 15-20 civarında 
artırıyor. Sektörün bir diğer temsilcisi 
BSH Grubu’nun dünyadaki 3 Ar-Ge  
merkezinden biri olan Tekirdağ/

Çerkezköy’deki tesis, grubun dünya 
çapındaki en büyük üretim merkezi 
olarak faaliyetini sürdürüyor. BSH 
da sektörü bir adım daha ileriye 
taşımayı hedefleyen Home Connect 
isimli bir dijital ekosistem yarattı. Bu, 
son yıllarda inovasyon gündemine 
damgasını vuran bir yenilik. 

Otomotivdeki yenilikler
Ford, şasisinden, kabinine tüm fikri 
mülkiyet haklarına sahip olduğu, 
Türk mühendislerinin emeğiyle 
üretilen kamyonların Çin’de yollara 
çıkacak olmasından gurur duyuyor. 
JMC ile gerçekleştirilen lisans 
anlaşması, Türkiye’de bu büyüklükte 
gerçekleştirilen ilk lisans anlaşması 
olarak teknoloji ihracatında yeni bir 
dönemin kapılarını açacak. Ar-Ge 
250 listesinde yer alan Tırsan, Ar-Ge 
gücü ile geliştirilen yenilikçi ürünler 
ve teknolojilerle global ölçekte önemli 
ödüller alıyor. En önemlilerinden 
biri, 2017 yılı IAA Trailer Innovation 
yarışmasında aldıkları birincilik 
ödülüdür. Tırsan, kendi Ar-Ge 
merkezinde geliştirdiği “Kässbohrer 
Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri” ile  
‘Güvenlik’ dalında birincilik ödülüne 
layık görüldü. MAN Türkiye’nin  
Ar-Ge çalışmalarının geçmişi 1996’ya 

Kaynak: 2023 Vizyon Belgesi

Rekabetçilik, maRkalaşma, sanayi 4.0 gibi
alanlaR tüRkiye için kalkınmanın vazgeçilmez

yapıtaşlaRı haline geldi. tüRkiye’de aR-ge
ve inovasyona veRilen önem son yıllaRda

çok ciddi şekilde aRttı

Gayri Safi Hasıla İçinde Ar-Ge Harcaması % 3
Özel Sektörün Ar-Ge Harcaması % 66,9
Tam Zamanlı Araştırmacı Sayısı (Toplam) 300.000
Tam Zamanlı Araştırmacı Sayısı (Özel Sektör) 180.000

2023 AR-GE HEDEFLERİ
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dayanıyor. 1999’da Türkiye’deki ilk 3 
akslı otobüsü, 2006’da ise ilk doğalgazlı 
seri otobüsü üreten şirket, TÜBİTAK 
tarafından da hibe desteği alan proje 
kapsamında geliştirilen ve 2015 yılından 
beri üretilmekte olan Lion’s Intercity 
araçlarının tamamını Avrupa ülkelerine 
ihraç etti. Otomotiv şirketlerinin Ar-Ge 
250 içinde önemli bir payı bulunuyor.

Ar-Ge ve inovasyon 
ağırlıklı projeler
Erdemir, endüstriyel ölçekte ürün 
geliştirme çalışmalarının uzun 
zaman ve yüksek maliyetler 
getirmesi nedeniyle, Ar-Ge Merkezi 
bünyesinde simülasyon merkezi kurma 
çalışmalarını sürdürüyor. Bünyesinde 
“Hammadde ve “Ürün Geliştirme”ye 
yönelik 2 kapsamlı laboratuvarın yer 
alacağı merkez Türkiye’de bir ilk, 
Avrupa’da ise sayılı tesislerden olacak. 
Farklı ürün gruplarında 100’ün üzerinde 
Ar-Ge projesini başarıyla tamamlamış 
bulunan Hema Exim Ar-Ge merkezinde 
30 adet devam eden proje var. Şirketin 
Ar-Ge çalışmaları sonucunda 2016 
İnovasyon Haftasında da sunumunu 
gerçekleştirdiği Bluetooth kontrollü 
hidrolik kaldırıcı sistemi ve Tarım 
Traktörleri İçin Yarı Otomatik Vitesli 
Elektronik Kontrollü Transmisyon, gibi 

projeler mevcut. Yazılım sektörünün 
önemli şirketlerinden Logo ise AR-
Ge çalışmalarına büyük önem veriyor. 
Logo j-guar ERP ürünü Hindistan’da 
Amazon Web Servisleri üzerinde çalışan 
bir bulut hizmeti olarak sunuluyor. 

Savunma ve Hava elektronikte  
Ar-Ge çok önemli
Ar-Ge 250 listesinin liderliğini uzun 
yıllardır otomotiv sektöründen gelen 
şirketler yapıyordu. Son beş yıldır 
listenin zirvesinde bir elektronik-
bilişim şirketi olan Aselsan yer 
alıyor. Türkiye’nin ilk hava savunma 
sistemi üreticisi olan ve 30 yılı aşan 
hava savunma tecrübesine ve bilgi 
birikimine sahip olan Aselsan, Hava ve 
Füze Savunma Sistemleri alanında çok 
sayıda gelişmeye imza attı. Türkiye’nin 
ilk aviyonik sistem üreticisi olan ve 
20 yılı aşan aviyonik entegrasyon ve 
bilgi birikimine sahip Aselsan, 2016 
yılı içinde Milli Görev Bilgisayarı başta 
olmak üzere özgün aviyonik sistemlerin 
teslimatları ATAK Helikopteri, Genel 
Maksat Helikopteri, Özgün Helikopter, 
ÖZGÜR, HÜRKUŞ-B Yeni Nesil Temel 
Eğitim Uçağı ve ANKA programları 
kapsamında gerçekleştirildi.  
Roketsan’ın ilk özgün ürünü Topçu 
Roketi ve Çok Namlulu Roketatar 

Bugün Türkiye, 
Ar-Ge, tasarım ve 

inovasyon konusunda 
şirketlere önemli 

destekler sağlıyor. 

Sistemi yurtdışına da ihraç edilen 
başarılı bir ürün. Roketsan, beş yıllık 
bir tasarım, geliştirme ve kalifikasyon 
sürecinin ardından, Güdümlü 300 
mm Füze Sistemini Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne teslim etti. Havelsan da 
2017’de yatırım yaptığı ve önümüzdeki 
yıllarda da yatırım yapmayı planladığı 
Ar-Ge ve Teknoloji alanları: Yapay Zeka 
Uygulamaları, Nesnelerin İnterneti, 
Büyük Veri Yönetim ve Analizi, Oyun 
Teknolojileri, Gerçek Zamanlı Görüntü 
İşleme, Artırılmış Gerçeklik, Güvenli 
İşletim Ortamları, Siber Güvenlik,  
5G olarak belirlenmiş.  _

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 2016 yılı  
Ar-Ge harcamalarına yönelik listesi 

referans alınarak hazırlandı.
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 2016 Ar-Ge 
 YAtırımlArınA 
 Genel BAkış 

Rakamlar incelendiğinde ülkemizin son yıllardaki savunma 
sanayi, otomotiv ve beyaz eşya sektörleri ağırlıklı Ar-Ge 
yapılanmasının ve mühendislik gelişiminin devam ettiği, ama 
diğer yandan yine önceki yıllarda olduğu gibi temel Ar-Ge 
yatırımlarında ve uzun vadeli, stratejik yaklaşımlarımızda ve 
eğitimde büyük eksiklikler olduğu görülmektedir. 
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Yekta Özcan Özözer
İnovasyon Danışmanı, Eğitimcisi, Yazar

2016’dA en çok Ar-Ge yatırımı 
yapan şirketlerimizi analiz ettiğimizde 
özellikle şu tespitleri yapabiliriz: Tıpkı 
daha önceki yıllarda da olduğu gibi 
Ar-Ge yatırımlarının büyük bölümü 
hala bilimsel ve teknik bilgi birikim 
geliştiren, Temel Bilimlere dayalı gerçek 
Temel Araştırma projeleri değiller. 
OECD kriterlerine göre çoğunluğu 
Deneysel Geliştirmeler, yani aslında 
Ürün Geliştirme (Ür-Ge) çalışmaları. 
Bu Ür-Ge çalışmalarının çoğunluğu 
da uluslararası teknik bir standart 
olarak kabul edilen THS-Teknolojik 
Hazırlık Seviyeleri sınıflandırılmasında 
bileşenlerin veya tasarımların 
yurtdışından alınarak sistem veya alt 
sistemlere entegre edildiği THS 6-9 
seviyelerindeki projeler. Çok azı gerçek 
Ar-Ge olan THS 2-3 seviyelerindeki 
Uygulamalı Araştırma veya THS 
4-5 Deneysel geliştirme (teknoloji 
geliştirme ya da tasarım) projeleri. 
Yani, firmalarımızın çoğu, daha zor 
ve uzun soluklu bir süreç olan Ar-
Ge ile teknoloji geliştirmek yerine, 
mevcut olan yabancı teknolojileri 
ürünlerimize entegre etmekte, bununla 
ilgili giderlerini ve mühendislik 
maaş ve harcamalarını Ar-Ge 
kategorisinde göstererek teşviklerden 
yararlanmaktadır. 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. Diğer 
yandan, Temel ve Uygulamalı Araştırma 
seviyelerinde teknoloji geliştirmek 
dünyanın her ülkesinde zor, masraflı ve 
başarısızlık riskleri içeren süreçlerdir. 
Ar-Ge çalışmalarının birçok başka 
gelişmekte olan ülkede de başlangıçta 
daha üst (uygulama) seviyelerinden 
başlaması doğaldır ve çoğu durumda 
kısa dönemde kâr getirmeyebilir. 
Bu bağlamda, THS 6-9 arasındaki 
çalışmalar gelişmekte olan birçok ülke 

tarafından da tercih edilmektedir. 
Ancak, ülkemizin gelişebilmesi için 
gerçek Ar-Ge (THS 2-5) seviyelerine 
yükselmemiz gerekmektedir. 
Bunun için ise:
• Ülkemizin geleceği olan hangi 
sektörlerde uzmanlaşacağının yol 
planını yapılması (30 yılı aşkındır 
iş dünyasındayım, önümüzdeki 10 
yılda hangi sektörlerden çekileceğiz 
stratejisini hala göremedim, halbuki 
Almanya bunu rekabetin güçleştiği 
TV’de, tüketici elektroniğinde, Japonya 
tekstilin belli alanlarında bunu çok 
önceden yaptı).
• Bir türlü hala istenilen seviyelere 
gelemeyen üniversitelerin-sanayi 
işbirliklerinin gelişmesi (yani üniversite 
hocalarımızın teorik söylemleri bırakıp 
endüstri içine girmesi, kısa vadeli 
düşünen iş adamlarımızın Ar-Ge ve 
üniversite işbirliklerine yakınlaşması) 
• Bu bağlamda, Ar-Ge ve bilim ile sanayi 
arasında olması gereken California 
Institute of Technology, Argonne Nat. 
Laboratory (ABD), Korea Institute of 
Science & Technology (Kore), Fraunhofer 
Society (Almanya) Chinese Academy 
of Sciences (Çin), National Center for 
Scientific Research (Fransa) gibi sanayi 
için çalışan enstitülerin oluşturulması 
ve (örneğin TÜBİTAK MAM gibi 
az sayıdaki mevcutların da) daha 
işlevselleştirilmesi 
• Yine üniversiteler ve MYO’ları ile 
ilgili olarak, alakasız birçok eğitim 
alanına odaklanılması yerine artık 
Java, C++’ı, otomasyonu bilebilen ve/
veya mühendisliği veya teknikerliği 
özümsemiş, meslek olarak gören, 
araştırmacı mezunların yetiştirilmesi 
• Tüm bunlar için de ülkemizdeki 
birçok kurumun günlük ve sürekli 
strateji değiştirerek değil, en az 3-5 yılı 
planlayan, stratejik düşünme anlayışına 
geçmesi gerekmektedir. 

Ülkemizin küresel rekabette bırakın 
öne geçebilmesi, mevcut kişi başı 
gelir seviyesini koruyabilmesi için 
bile mutlaka yüksek katma değerli 
inovasyonlar ve temel Ar-Ge projeleri 
üretmesi gerekiyor. 

2016 nasıl geçti?
2016 Nominal Ar-Ge Yatırımları 
incelendiğinde ilk 20’deki firmalar 
arasında, başlarda yer alan Aselsan, 
TUSAŞ/TAI, Roketsan, FNSS gibi 
Savunma Sanayi şirketlerinin bu yıl 
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da büyük (yüzde 36 ve üzeri) artışlar 
gerçekleştirdiklerini izliyoruz.  
İlk 20’de en büyük artış oranlarının ve 
büyük 2016 hamlelerinin ise (iletişim 
ağı, güvenlik, tümleşik iletişim, 
sanallaştırma, bulut bilişim, savunma 
teknolojileri, 4,5G ve geniş bant mobil 
erişim, optik ve taşıyıcı ethernet, 
GSM-R, BT entegrasyonu alanlarında 
birçok Ar-Ge projesi geliştiren) Netaş’a 
(yüzde 2.558), yenilikçi girişimi 
İnventram’ın da katkısı ile 2016  
yılında listeye 6’ncı sıradan giren Koç 
Holding’e, birçok otomotiv firması 
için araç veya bölüm üreten Karsan 
Otomotiv’e (yüzde 1.815) ve Alstom’un 
yurtdışındaki ana firmasını GE’ye 
sattığı Grid Solutions Enerji’ye  
(yüzde 212) ait olduğunu görüyoruz.

Savunma Sanayi ve Ar-Ge
Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi 2016 
yılında da Ar-Ge’ye en çok yatırım 
yapan ilk 5 firma arasında en çok 
yer alan firmalar Savunma Sanayi 
şirketleridir (2016’da ilk 5’in 3’ü). 
Ayrıca Savunma Sanayi satışlarının 
çok önemli bir bölümü teknik terim 
ile ETO (Engineer-to-Order) diye ifade 
edilen ‘özgün’ üretimler ve projelerdir. 
Bu sektörde örneğin aynı birliğe verilen 
aynı sınıftaki üründe (sektördeki 
teknik ifadesi ile ‘mühimmat’) bile 
kullanım bölge ve amacına göre ayrı 
bir özgünleştirme, dolayısı ile Ürün 
Geliştirme (ama bizde Ar-Ge sınıfında) 
vardır. Bu durum, cirosu çok yüksek 
olan otomotiv ve beyaz eşya firmalarına 
göre bile Ar-Ge yatırımlarının yüksek 
olmasını, hatta Ar-Ge yatırımlarının 
yatırım sıralamasında son yıllarda 
hep 1’inci olan Aselsan’da, hep ilk 5’te 
olan 2’nci sıradaki TUSAŞ’ta ile 5’inci 
sıradaki Roketsan’da cirolarının birçok 
durumda üçte birine ulaşmasına neden 
olmaktadır. Bu üç farklı sektörde 
yıllardır birçok Ar-Ge projesinde 
danışmanlık yaptım. Bu nedenle, 
sektörler içine girince farklı bazı 
dinamiklerin de rakamları etkilediğini 
belirtebilirim. Örneğin, Aselsan yıllardır 
Ar-Ge yatırımlarında açık ara öndedir. 
Yine de, bu üç TSK Kalkındırma Vakfı 
firmasının Ar-Ge projeleri ve yatırımları 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 
direkt yönlendirilen, çoğunluğu da 
ortak projeler olduğundan Ar-Ge/
Ciro veya Ar-Ge/Çalışan oranlarının 
aslında birbirlerinden o kadar da radikal 
farklar oluşturmadığı görülecektir. 

Önemli tutardaki Ar-Ge fonlarının 
Savunma Sanayi’ne yönlenmesi 
her ülkede tartışmalı bir konudur. 
Diğer yandan, işin iyi yönünden 
baktığımızda, bu sektör firmalarımızın 
sadece Savunma Sanayi’ne değil 
ileride Telekomünikasyon, Elektronik, 
Otomotiv, Ulaştırma, Malzeme Bilimi, 
Sistem Mühendisliği gibi birçok sivil 
sektöre de zaman içerisinde teknoloji 
sunmaya hazır hale gelmektedir. Hatta, 

bu bağlamda özellikle Aselsan, TUSAŞ/
TAI ve Havelsan sivil sektörlerdeki 
birçok elektronik ve ulaştırma 
projesine girmişler ve know-how 
geliştirmişlerdir. 

Otomotiv, Otomotiv Yan Sanayi  
ve Beyaz Eşya
Yoğun çalıştığım ve birbirleriyle 
dinamikleri yakın sektörler olan 
otomotiv, beyaz eşya ve dolayısıyla 
otomotiv ve beyaz eşya yan sanayileri 
sektörleri aslında Ar-Ge Yatırımları 
tablosunu da ciddi ölçüde domine 
etmektedirler. Her ne kadar son 
dönemlerde Ar-Ge’ye eskisinden çok 
daha fazla önem verdiklerini yakından 
bilsem de Ford Otosan, Tofaş, Karsan, 
Mercedes-Benz Türk, Türk Traktör, 
Oyak-Renault, Temsa Global gibi 
otomotiv firmaları ve Arçelik, Vestel, 
BSH gibi Beyaz Eşya-Elektronik 
(seri üretime dayalı cirolarının 
büyüklüğünden dolayı) ‘Ar-Ge’nin 
Cirodan Aldığı Pay’ sıralamasında 
çok daha alt sıralarda yer alabiliyor. 
Cirosunun çoğunu seri üretim ile 
gerçekleştiren Ford, Tofaş, Mercedes, 
Oyak-Renault, Türk Traktör ile Arçelik, 
Vestel, BSH, bu sanayi devlerimizin 
yüksek Ar-Ge harcamalarına 
rağmen Ar-Ge’nin Cirodan Aldığı Pay 
rakamlarının daha düşük olmasını 
beraberinde getirmektedir. Büyük 
çoğunluğu (Ford, Tofaş, Mercedes, 
Oyak-Renault, Türk Traktör gibi) 
yabancı ortaklara sahip bu firmalarımız 
verilen Ar-Ge teşviklerimiz sayesinde 
birçok uluslararası Ar-Ge projesini 
ülkemize çekmiştir. 2013’te nominal 
Ar-Ge Yatırım tutarında 6’ncı sırada 
olan Tofaş’ın 2014 ve 2015’te bu yatırım 
rakamlarının çok yükselerek Türkiye 
2’nciliğine yükselmesi, ama 2016’da 
4’üncü sıraya gerilemesinin nedeni 
Fiat Merkez’den alınarak o dönemlerde 
özellikle çoğu Bursa’da geliştirilen 
Egea otomobil projesidir. Ford Otosan 
özellikle PowerTrain ve Kamyon 
geliştirme alanlarında, Oyak-Renault 
Binek ve Hafif Ticari Taşıt alanlarında 
ve Mercedes de Otobüs ve Kamyon 
geliştirme alanlarında istikrarlı bir 
şekilde birçok projeyi ülkemize 
kazandırdığı için gurur duymaktayız. 
Otomotiv sektörümüz ana firma 
(OEM) ile yan sanayi işbirliğinde örnek 
bir entegrasyon içindedir ve Ar-Ge 
projelerinin de bir bölümü yan sanayi 
tarafından ama ana otomotiv firmaları 

Ar-Ge projelerine 
örnekler

• 
Ford Otosan’ın yakıt tüketimi ve emisyon 
değerlerinde yüzde 20’ye varan düşüş 

sağlayan “Optitruck” projesi, arzı 
kısıtlı olan platin grubu metallerin geri 

dönüşümünü sağlayan “Platirus” projesi, 
E6 normlarına uygun Yeni Nesil Ecotorq 

ve After Treatment Ar-Ge projeleri gibi baz 
dizel motor ve motor sistemlerinde yeni 

nesil teknoloji geliştirmesi 
• 

Kordsa’nın dünya çapında yenilikçi 
ürünlerinden birisi olan, Kordbezi 

banyosunda kullanılan zararlı ve (RFL, 
Resorsinol-Formaldehyde-Latex) 

kimyasallarının yerine daha çevre dostu 
olan RF-Free Dipped yeni banyo süreci  

ve kimyasalları için yaptığı kimya ve 
malzeme bilimi çalışmaları

• 
Tofaş’ın Geleceğin Montaj Fabrikalarında 

Akıllı, Esnek ve Güvenli Operasyonlar 
İçin İnsan-Robot İş Birliği Teknolojileri 

(“Robopartner”) projesi
• 

Temel ve Uygulamalı Araştırma’da 
ülkemizde her zaman lider olan Arçelik’in 
Merkez Ar-Ge Bölümü’ndeki Akışkanlar 
Dinamiği ve IonGuard” teknolojisi gibi 

Malzeme Bilimi çalışmaları 
• 

Kuantag’ın geliştirdiği yüksek kalitede 
ve düşük maliyette nano boyutta 

yarı iletkenler
• 

TUSAŞ/TAI ve Roketsan’ın “Kompozit 
Zırh” gibi bazı kompozit malzeme, yazılım 

ve Mini Akıllı Mühimmat projeleri. 
• 

Ayrıca, özellikle Yeni Ekonomi’de bazı 
durumlarda Ar-Ge temelli büyümek 

yerine İş Modeli İnovasyonu ile başarılı 
sonuçlar elde eden Starbucks, DHL, Zara, 
M&S gibi küresel birçok başarılı yenilikçi 

firma örneği de vardır.
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yönlendirmeleri ile gerçekleşmektedir. 
Markalarını bildiğimiz büyük otomotiv 
üreticilerinin yanı sıra onların B2B 
tedarikçisi konumundaki başta Bosch 
Otomotiv, CMS Jant, (üretiminin giderek 
daha fazlası lastik kord bezi olan) 
Kordsa, Farba, ZF Sachs, Maysan Mondo 
gibi birçok otomotiv yan sanayi firması 
da listede göreceli üst sıralarda, örneğin 
ilk 100 firma arasında birçok otomotiv 
ana üreticisine ek olan 18 de otomotiv 
yan sanayi firması bulunmaktadır. 
Daha da önemlisi bunların Ar-Ge 
yatırımlarının cirolarına oranları da 
yüksektir. 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 sektördür. 
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 ana otomotiv 
(OEM) üreticilerinin listede üst sıralarda 
yer almasından bile daha önemlidir. 

İlaç Sektörü
Dünyada en yüksek Ar-Ge 
yatırımlarının ciroya oranı en yüksek 
sektörün başında ilaç sektörü (yüzde 
15’ten fazla) gelir. Hatta bu oran 
biyoteknoloji ve biyofarmada yüzde 
30’ların üzerindedir. Ülkemizde 
ise ilaç sektörü Ar-Ge yatırımları 
Savunma Sanayi, Otomotiv ve Beyaz 
Eşya sektörlerinin çok gerisinden 
gelmektedir. Ar-Ge Yatırımları en 
yüksek 50 firma arasında sadece 3 
ilaç firması (Abdi İbrahim, Nobel, 
Zentiva), ilk 100’de ise sadece 5 
ilaç firması yer almakta, Ar-Ge 
yatırımlarının ciroya oranı ise yüzde 
4.2’yi geçmemektedir. Bunun nedeni 
ülkemiz ilaç sanayinin, özellikle 
listedeki bu firmalar dışındakilerin 
Ar-Ge’ye dayalı katma değerli değil 
özellikle son yıllarda biraz da devlet 
politikalarımız çerçevesinde daha çok 
ucuz jenerik ürün ve yurtdışından 
verilen formüle göre fason ürün 
üretimlerine dayalı büyüme eğilimi 
göstermesidir. Halbuki bir çok ülke 
artık 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 biyoteknolojiyi 
özellikle önemsemektedirler. İlaç ve 
aşağıda bahsedeceğimiz Kimya Temel 
Ar-Ge’lerindeki bu yetersizlik, İlaç ve 
diğer sektörlerin katma değerli üretim 
ve ihracatını önümüzdeki yıllarda  
daha da olumsuz etkileyecektir. 

Malzeme Bilimi, Kimya ve   
Petro Kimya 
İlaç sektörüne benzer bir üzücü 
durum Malzeme Bilimi, Kimya ve 
Petro Kimya sektörlerinde vardır. 
Bu üç sektör Japonya, Almanya 
ve ABD’de tekstil, boya, otomotiv, 
beyaz eşya, plastik, gıda gibi birçok 
diğer sektörün malzeme, ambalaj 
ve hammadde Ar-Ge’si alanında 
itici sektörleridir. Onlarsız Ar-Ge 
faaliyetleri düşünülemez. Her ne kadar 
yüksek ciroları fazla özgünleştirme 
gerektirmeyen standart ürünlerin 
seri üretimine dayalı Türkiye Petrol 
Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) ve Petkim gibi 
petrol sektörü ve bazı seramik sektörü 
firmalarında da Ar-Ge Yatırımlarının 
cirodaki payı (tıpkı otomotiv ve beyaz 
eşya sektörlerinde olduğu üzere 
aynı nedenle düşük gerçekleşse de) 
nominal Ar-Ge Yatırım tutarları hem 
bu sektörlerde düşük olduğu için hem 
de kimya, Petro-kimya ve malzeme 
bilimi alanında ülkemizde yeterli 
Ar-Ge yapılmadığı için onlara bağlı 
yukarıda bahsettiğimiz sektörler de Ar-
Ge’de zorlanmaktadır. Örneğin, daha 
hafif ama dayanıklı otomotiv, makine, 

beyaz eşya ve inşaat malzemelerini 
ancak malzeme bilimi ve kimya Ar-
Ge’sinden etkili yararlanabiliyorsanız 
geliştirebilirsiniz. Benzeri bir Temel 
Ar-Ge ve malzeme bilimi desteği 
yetersizliği ülkemiz hem iç piyasası 
hem de ihracatı açısından kritik 
konumda olan Tekstil ve Gıda sektörleri 
için de vardır ve özellikle Tekstil’deki 
katma değerin bu nedenin de etkisi 
ile giderek düşmesi tüm istihdamı 
olumsuz etkileyebilecektir. Benzeri bir 
durum, dünyanın yöneldiği, gelecekte 
verimliliğin altın anahtarlarından 
yazılım sektöründe de vardır. Halbuki 
otomasyon, her sektördeki verimlilik, 
müşteri servis, üretim hızları ve 
özgünleştirilmesi, özelikle de bu aralar 
sanayicimizin “hep konuştuğu ama 
kimsenin bir icraatının olmadığı ve 
ne yapacağını bilemediği” Endüstri 
4.0 konsepti ancak yazılım sektörüne 
hakimiyet ile geliştirilebilir. Aselsan, 
TUSAŞ/TAI, özellikle de Havelsan 
gibi Savunma Sanayi ve T.Telekom ve 
ülkemizde yazılım yatırımına hızla 
girişen Huawei gibi firmalarının Ar-
Ge projelerinin bir bölümü yazılım Ar-
Ge’si projeleridir. 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. Widget, 
diğer sensör yazılımları ve komuta 
yazılımlarını geliştiremezsek Endüstri 
4.0’a geçiyoruz derken Almanya ve 
Japonya başta yabancıların iyice esiri 
olacağız ve yazılım olmadan yine 
geleceği kaçıracağız.  _
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KİMYA AR-GE PROJE 
PAZARI İLE PROJELER 
ÜRETİME DÖNÜŞÜYOR
“Kimya Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı’nın temelleri, 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları 
Birliği ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 
İhracatçıları Birliği işbirliğinde 2011 yılında atıldı. Ana 
hedefimiz; kimya ve alt sektörlerinde yüksek katma 
değerli üretimi, dolayısıyla ihracatı artırmak, cari 
açığın azaltılmasına katkı sağlamak.”

ve toplamda 135 bin TL 
ödül takdim edildi. Hepsi 
birbirinden değerli projelerin 
sanayicilerimiz tarafından 
üretime dönüştürülmesi 
bizim için en değerli kazanım 
olacaktır.
Etkinlik kapsamında, 
yenilikçi proje sahibi 
üniversiteler, araştırma 
kurumları, sanayiciler, 
girişimciler, ilgili kamu 
kurumları ve diğer paydaşlara 
açık bir ortam oluşturularak 
ilgili kesimlerin bir araya 
gelmeleri ve bu konuları 
karşılıklı görüşüp işbirliği 
oluşturmaları sağlanıyor. 
Kimya Ar-Ge Proje Pazarı’na 
yapılan projelerin yıl 
boyunca sanayicilerimize 
tanıtılması için web 
sitemizin yanı sıra proje 
katalogları önemli bir araç 
oluyor. Özellikle Birliğimiz 
tarafından düzenlenen 
fuar organizasyonlarında 
ilgili projeleri sergileyerek 
sanayicilerimiz ile 
buluşturmaya devam 
ediyoruz. Bu yıl 7.’sini 
gerçekleştireceğimiz Kimya 
Ar-Ge Proje Pazarı’na 
başvurular Ekim ayı sonuna 
kadar kabul edildi. Beş farklı 
kategoride ilk üçe giren proje 
sahiplerine toplamda 150 
bin TL ödül verilecek olan 
etkinliğimizi 11 Kasım’da 
gerçekleştireceğiz. 
Üretim kalitesi ile dünyadaki 
rakipleri ile rahatlıkla rekabet 
eden ihracatçılarımızın 
katma değeri yüksek ürünlere 
ağırlık vermesi,  Ar-Ge ve 
markalaşmaya yatırım 
yapması gerekiyor. _

tetikliyor, güçlendiriyor. 
Kimya, ülkemiz ihracatında 
üçüncü sırada yer alıyor. 
İhracatta başarılı bir 
performans ortaya koymakla 
birlikte mevcut rakamların 
çok daha üzerine çıkabilecek 
bir potansiyele sahibiz. Ancak 
bu potansiyeli arzu ettiğimiz 
oranlarda kullanamıyoruz. 
Yüksek katma değer yaratma 
noktasında sıkıntılar 
yaşıyoruz. Hammaddede 
yüksek dışa bağımlılık da 
sektörümüzün gelişimini 
olumsuz etkiliyor. Ülkemizin 
kimya sektörü dış ticaretine 
bakıldığında, 2016 yılında 
14 milyar dolar ihracata 
karşılık 52 milyar dolar 
ithalat gerçekleştiği görülüyor. 
Rakamlar, “Yüksek Katma 
Değerli Üretim” gerekliliğini 
açıkça göstermekte. Yüksek 
katma değerli üretimi Ar-Ge 
desteği olmadan başarmamız 
mümkün değil… 

Üretime dönüştürülen 
projeler
Kimya Ar-Ge Proje Pazarı’na 
her yıl ortalama 150’nin 
üzerinde proje başvurusu 
yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 6.’sı 
düzenlenen organizasyonda 
yine oldukça etkileyici 
projelerle karşılaştık. İlaç ve 
Eczacılık Ürünleri, Boyalar 
ve Yapıştırıcılar, Plastik ve 
Kauçuk, Kozmetik, Sabun 
ve Temizlik Ürünleri, Temel 
Kimyasallar kategorilerinde 
toplam 188 proje başvurusu 
aldık. Ödül Jüri Kurulumuz 
tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda 
14 proje ödüle layık bulundu 

Kimya Ar-Ge Proje Pazarı’na her yıl ortalama 150’nin  
üzerinde proje başvurusu yapılıyor.

Kimya=yaşam. Dolayısıyla 
kimyadaki yenilik ve 
buluşlar yaşam kalitesini 
doğrudan etkiliyor. Teknoloji 
ve bilimsel gelişmelerin 
etkisiyle her geçen gün 
değişen ve çeşitlenen bir 
kimya sanayi olduğunu 
görüyoruz. Bu gelişmeleri 
izleyen ve taklit eden bir 
ülke olmak yerine teknolojiyi 
yaratan ülkeler arasına 
girebilmek asıl hedefimiz 
olmalı inancındayım. 

Elbette bu dünden yarına 
gerçekleşecek bir hedef değil. 
Uzun vadeli stratejiler ve 
yatırımlarla ulaşılabilecek bir 
hedef. Kimya alt sektörleri 
itibariyle Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmalarından maksimum 
verimlilik alabileceğimiz bir 
yapıda. Gelişmiş ülkelerin 
gelişmiş kimya sanayilerine 
sahip olmaları tesadüf 
değil. Bu alanda yapılacak 
inovasyonlar diğer tüm 
sektörlerdeki yenilikleri 

İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamülleri 

İhracatçıları Birliği 
(İKMİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Akyüz
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DAHA ÇOK AR-GE,  
DAHA ÇOK REKABET 
AVANTAJI DEMEKTİR
“Sistem Global olarak 2008 yılından beri 100’ün 
üzerinde Ar-Ge Merkezine mühendis, mali uzman  
ve hukuk kadromuzla bütünleşik hizmet verdik,  
vermeye de devam ediyoruz.”

mali uzman ve hukuk 
kadromuzla bütünleşik 
hizmet verdik, vermeye 
de devam ediyoruz. Ar-
Ge ve Tasarım Merkezleri 
özelinde verdiğimiz bu 
hizmetler 3 aşamalı bir süreci 
kapsamaktadır. 1. Analiz 
2. Başvuru 3. Sürdürme. 
Analiz aşaması; Merkezde 
hangi projeler yapılmalıdır, 
hangi personeller bu projeler 
için uygundur; bu proje 
ve personellerle yıllık ne 
kadar avantaj elde edilir gibi 
teknik ve mali kriterlerin 
değerlendirilmesi ve 
raporlanması süreçlerini 
kapsamaktadır. Bu 
rapor; firmanın ya Ar-Ge 
veya Tasarım Merkezi 
kurabileceğini ve kurarsa 
yıllık örneğin yüzde 40 
avantaj elde edeceğini ya da 
halihazırda Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezi kurabilmek için 
bazı konularda iyileştirme 
yapılması gerektiğini söyler. 
Başvuru aşamasında ise 
anahtar teslim yönetilen bir 
hizmet vermekteyiz. Yani 
hangi personeller hangi 
projeleri yürütmeliler, fiziki 
alanda yapılması gereken 
düzenlemelerin tespiti, 
teknik ve mali altyapının 
olgunlaştırılması, insan 
kaynakları, muhasebe ve 
satın alma prosedürlerinin 
başvuru için uygun hale 
getirilmesi gibi eş zamanlı 
yürütülen ve 0’dan Merkez 
oluncaya kadarki süreci 
kapsamaktadır. Sürdürme 
aşamasında ise teknik 
olarak yürütülen projelerin 
uygunluğu, personel efor 
yönetimi ile mali açıdan 
da teşviklerin doğru 
şekilde uygulanmasına 
yönelik hizmetlerimiz 
bulunmaktadır. Tüm bu 
hizmetlerimizin katma 
değerini artıracak ve 
dijitalleşen dünyaya ayak 
uydurmamızı sağlayacak 
yazılımlarımızla (ARGERA 
ve Avantaj Pusulası) 
hizmetlerimizin kalitesini 
artırmaya devam ediyoruz.  _

teşvikleri gerekse kurumlar 
vergisine bağlı teşvikler 
yıllık bazda yaklaşık 
yüzde 41’lik bir avantaj 
sağlayacaktır. Sağladığı bu 
avantajı da doğal olarak 
hem mali hem de teknik 
altyapısını güçlendirmek 
için kullanacaktır. 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
olmanın firma ölçeğinde 
yarattığı faydalardan biri; 
bu oluşumların firmaların 
proje kaslarını geliştirmesi 
ve katma değerli üretime 
geçişlerini hızlandırmasıdır. 
Firmalar Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezi olmaları 
nedeniyle kazandıkları 
teşviklerden sağladıkları 
nakit akışlarını yine Ar-Ge 
ve tasarım faaliyetleri için 
harcadıklarında gerek 
ülke çapında gerekse de 
dünyada rekabet üstünlüğü 
sağlayacakları ürünler ortaya 
koyacaklardır. Yani daha 
çok Ar-Ge daha çok rekabet 
avantajı… Bu oluşumların 
ülke ekonomisine katkıları 
ise; istihdam ettikleri 
kalifiye personeller ve katma 
değerli ürün ihracatının 
artırılması vesilesiyle 
olacaktır. 
Ar-Ge’ye verilen önemin 
gerek kamu gerekse 
de özel sektör bazında 
oldukça yüksek ivmelerle 
artış sağladığını çok rahat 
söyleyebiliriz. Örneğin Ar-Ge 
Merkezi sayısı 2016 yılının 
aralık ayında 334 iken; bu 
sayı 2017 ekim ayında 657’ye 
ulaşmıştır. Ya da 2015’te 
122 bin olan araştırmacı 
sayısının 2023’te 300 bine 
ulaşması hedeflenmektedir. 
Patent başvuru sayısının da 
aynı ölçekte büyümesini 
yani 50 bine yaklaşmasını 
öngörmekteyiz. Tüm bu 
veriler Türkiye’de Ar-
Ge kültürünün yavaş 
yavaş oturduğunu ve 
yaygınlaştığını gösteren 
önemli göstergelerdir. 
Sistem Global olarak 2008 
yılından beri 100’ün üzerinde 
Ar-Ge Merkezine mühendis, 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
çok özet bir ifadeyle 
firmaların ve özellikle de 
KOBİ’lerin teknolojiye ve 
dünyaya açılmalarını sağlar. 
Ar-Ge ya da Tasarım merkezi 
kurmak firmalar için çok 
ciddi oranda vergi teşvikleri 
kullanmanın yolunu 
da açmaktadır. Günlük 
faaliyetleri içerisinde zaten 
Ar-Ge ve tasarım faaliyeti 
olan firmalar Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına 

başvurarak bu faaliyetleri 
proje disiplini içinde ve 
belli sayıda personellerle 
yaptıklarını anlatarak ilgili 
bölümlerini Ar-Ge ya da 
Tasarım Merkezi olarak 
tescil ettirirler.  Bu andan 
itibaren de firmalar artık bu 
faaliyetleriyle ilgili destek 
ve teşvikleri uygulamaya 
başlayabilirler. Gerek 
bu faaliyetlerde görevli 
personeller için sağlanacak 
ücrete bağlı vergi ve SGK 

Sistem Global 
CEO’su  
Hüseyin 
Karslıoğlu

Global Danışmanlık 
Global Consulting
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AR-GE
KAHRAMANLARI
Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinden en taze haberler: Aselsan, 
teknoloji geliştirme çalışmalarını 6 Ar-Ge merkezinde yürütüyor.  
Abdi İbrahim, yara iyileşmesinde kullanılmak üzere geliştirilen yeni  
bir üründe, klinik çalışma safhasına geldi. Arçelik, tescilli 7 Ar-Ge 
merkezine 2 yeni merkez daha ekledi. Erdemir, hammadde ve  
Ür-Ge’ye yönelik Türkiye’nin bu alanda ilk laboratuvarlarını kuruyor. 
Hema Endüstri, bluetooth kontrollü hidrolik kaldırıcı sistemiyle  
önemli bir inovasyona imza attı. İSKO’nun en önemli buluşlarından 
biri Avrupa Patent Ofisi’ne kaydedildi... 
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AR-GE’NİN LİDERİ
“ASELSAN’da Ar-Ge ve inovasyon kabiliyeti 
ile düşünceden başlayıp ürüne dönüşen 
pek çok projeye imza atılmaktadır.”

ASELSAN, kurulduğu 1975 
yılından bu yana Silahlı 
Kuvvetlerimize dünyanın en 
ileri savunma teknolojilerini 
milli olarak kazandırmakla 
kalmamış, aynı zamanda 
dünyanın beş kıtasında 
çok sayıda ülkeye satışlar 
gerçekleştirerek ileri 
teknoloji ürünler ihracatında 
Türkiye’nin gururu olmuştur. 

Sistemleri, Elektronik Harp 
Kendini Koruma Sistemleri 
ve Radar Sistemleri 
geliştirerek üretimini 
yapmakta.
Savunma Sistem 
Teknolojileri (SST) Sektör 
Başkanlığı Macunköy 
tesislerinde askeri alanda 
Hava ve Füze Savunma 
Sistemleri, Silah Sistemleri, 
Komuta Kontrol Haberleşme 
Bilgisayar (C4I) Sistemleri, 
Deniz Sistemleri konularında 
sistem çözümleri sunarak 
araştırma-geliştirme, üretim, 
entegrasyon ve entegre 
lojistik destek faaliyetlerini 
sürdürmekte. 
Akyurt tesislerinde yerleşik 
Mikroelektronik Güdüm 
ve Elektro-Optik Sektörü 
(MGEO) ise mikro, nano 
aygıtlar; mikro elektronik, 
devreler; kızılötesi ve 
gece görüş cihazları ve 
sistemleri; lazer mesafe 
ölçme ve işaretleme cihazı 
ve sistemleri;  güdüm ve 
ataletsel seyrüsefer cihazı 
ve sistemleri; aviyonik 
sistemler ile bu alanlarla 
ilgili çekirdek teknolojilere 
ilişkin faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. 
Ulaşım, Güvenlik, Enerji 
ve Otomasyon Sistemleri 
(UGES) Sektör Başkanlığı, 
Ulaşım, Güvenlik, Enerji 
ve Otomasyon Sistemleri 
ile Sağlık Teknolojileri 
konusunda yurt içi ve yurt 
dışı sivil/askeri sektörde 
yer almak ve bu faaliyet 
alanında daha geniş hizmet 
vermek üzere faaliyetlerini 
Macunköy tesislerinde 
yürütmektedir. Aselsan 
Araştırma Merkezi ise, Sektör 
Başkanlıklarının ihtiyaçları 
doğrultusunda geleceğin 
kilit teknolojileri arasından 
belirlenen Veri Analitiği, 
Sıkıştırılmış Algılama, Derin 
Öğrenme, Sinyal ve Görüntü 
İşleme, Tıbbi Görüntüleme 
ve Biyoteknoloji faaliyet 
alanlarında uygulamalı 
araştırma çalışmaları 
yürütüyor.

Bu üstünlüğün sağlanması, 
ulusal ve uluslararası 
pazarda rekabet edebilecek 
özgün ve milli ürünlerin 
tasarlanabilmesinin 
arkasında Aselsan için Ar-
Ge ve inovasyon kabiliyeti 
en önemli anahtar olarak 
değerlendirilmektedir. 
Aselsan’da Ar-Ge ve 
inovasyon kabiliyeti ile 

düşünceden başlayıp 
ürüne dönüşen pek çok 
projeye imza atılmakta. 
Savunma Sanayii’ndeki Ar-
Ge’ye  dayalı tedarik 
politikasıyla bu vurgu daha 
etkin bir şekilde pratiğe 
dönüşme imkânı bulabilmiş, 
birçok özgün ve ileri teknoloji 
içeren ürün ve sistemler 
geliştirilerek kullanıma 
alınmıştır. Özgün ve yüksek 
teknoloji içeren ürün ve 
sistemlerin geliştirilmesi 
temelinde de, Ar-Ge’ye dayalı 
teknolojilerin geliştirilmesi 
süreci bulunmaktadır. 
Sonuç olarak Ar-Ge Aselsan, 
Aselsan Ar-Ge demektir.
Aselsan bünyesinde 3 
binden fazla Ar-Ge çalışanı 
bulunuyor, ilki 2009 yılında 
olmak üzere toplam 6 
tane Ar-Ge Merkezimiz 
(HBT, SST, REHİS, MGEO, 
UGES ve Araştırma 
Merkezi Direktörlüğü) 
var. Haberleşme ve Bilgi 
Teknolojileri Sektör 
Başkanlığı (HBT), Macunköy 
tesislerinde faaliyetlerini 
sürdürüyor ve ana faaliyet 
alanları; Askeri Haberleşme 
Sistemleri, Askeri Telsizler, 
Kamu Güvenliği Haberleşme 
Sistemleri, Bilgi Teknolojileri 
ve Siber Güvenlik, Uzay 
Teknolojileri.
Radar ve Elektronik 
Harp Sistemleri Sektör 
Başkanlığı (REHİS), 
radar ve elektronik harp 
sistemleri konularındaki 
faaliyetlerini 02.02.2015 
tarihinden itibaren 
Gölbaşı Yerleşkesinde 
sürdürmekte. REHİS Sektör 
Başkanlığı, Türkiye’nin 
Radar, Elektronik Harp 
ve Mikrodalga Teknoloji 
Merkezi olarak kara, deniz, 
hava ve uydu platformları 
için; yüksek teknolojiye 
sahip, milli, kritik, 
özgün tasarıma dayalı, 
mühendislik yoğun, kullanıcı 
istekleri doğrultusunda 
ve üniversitelerle işbirliği 
yaparak Elektronik Destek, 
İstihbarat ve Taarruz 

ASELSAN 
Genel Müdürü  
Dr. Faik EKEN
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Teknolojik yatırımlara 
ağırlık veriyoruz
Ar-Ge’ye en fazla harcama 
yapan şirket olarak 
Aselsan’da teknolojik 
yatırımlara ağırlık 
verilmekte, Savunma 
Sanayinin gereksinimleri 
doğrultusunda yerlileştirme 
ve millileştirme çalışmaları 
önceliklendirilmekte. 
Dolayısıyla yerli firma ve 
üniversitelerle işbirlikleri bu 
noktada önemli. Aselsan’ın 
üniversite, araştırma 
merkezleri, teknoloji transfer 
ofisleri, teknoparklar ve 
KOBİ’lerle ileri araştırma 
çalışmaları ve güncel 
teknolojiler konusundaki 
işbirliklerini artırmak 
üzere, bu kurumlarda 
yapılan bilimsel araştırma 
çalışmaları ve teknolojik 
gelişmeler sürekli takip 
edilmekte, Aselsan’ın 
ihtiyaç duyduğu teknolojiler 
arasında bağlantılar 
kurularak Ar-Ge çalışmaları 
yönlendirilmekte, ortak Ar-
Ge projeleri başlatılmaktadır. 
Bu kapsamda sadece 
Ankara’daki üniversitelerle 
sınırlı kalınmayıp, yurtiçi ve 
yurtdışında 38 üniversiteyle 
170’ten fazla projede 
işbirliği yürütülmektedir. 
Buna ilaveten Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
tarafından başlatılan SAYP 
Programı kapsamında, 
Türkiye geneline dağılmış 
birçok üniversite ile 
protokol imzalanarak, 
Savunma Sanayii için yeni 
araştırmacılar kazandırılması 
hedeflenmiştir. Aselsan, 
yenilikçilik çalışmalarını 
ve yatırımlarını Stratejik 
Planı ile uyumlu şekilde 
hazırlanan Teknoloji Yol 
Haritası ve Yatırım Planı ile 
gerçekleştiriyor. Bu plan, 
başta ülkemiz olmak üzere 
müşterilerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda Aselsan’ın 
geliştirmeyi veya kazanmayı 
hedefleri teknolojiler göz 
önünde bulundurularak 
hazırlanıyor.  

Hava savunma 
sistemlerinde öncü 
Aselsan’da yukarıda belirtilen 
tüm faaliyet alanlarında 
üretilen ürünlerin büyük 
çoğunluğu Ar-Ge faaliyetleri 
sonrası ortaya çıkmaktadır. 
Başta TSK olmak üzere 
müşteri ihtiyaçlarını özgün 
ürünlerle karşılamak gibi 
bir misyonumuz ve hareket 
noktamız bulunuyor. 
Dünyada da rekabet 
edebilmek için Ar-Ge ve 
inovasyon odaklılık Aselsan 
için bir amaç olmaktan 
çok araç niteliğinde ve 
farklı ülkelere ihracat 
yapabilme yeteneğimizin 
altında yatan sebep inovatif 
çözümlerimizdir. 
Örneğin, Türkiye’nin ilk 
hava savunma sistemi 
üreticisi olan ve 30 yılı aşan 
hava savunma tecrübesine 
ve bilgi birikimine sahip 
olan Aselsan, Hava ve Füze 
Savunma Sistemleri alanında 
çok sayıda gelişmeye imza 
atmıştır. Aselsan hâlihazırda 
Alçak ve Orta İrtifa Hava 
Savunma Füze Sistemleri 
(HİSAR-A, HİSAR-O), 35mm 
Hava Savunma Top Sistemleri 
(KORKUT) ve 35mm Akıllı 
Mühimmat geliştirme 
gibi milli projelerde ana 
yüklenici konumundadır. 
Türkiye’nin ilk aviyonik 
sistem üreticisi olan ve 20 yılı 
aşan aviyonik entegrasyon 
ve bilgi birikimine sahip 

Aselsan, yurtiçi ve yurtdışı 
ihtiyaçlar çerçevesinde sabit 
kanatlı, döner kanatlı ve 
insansız hava platformları 
için aviyonik ürün tasarımı, 
üretimi, donanım/yazılım 
entegrasyonu, platform 
entegrasyonu ve satış 
sonrası desteğine yönelik 
çalışmalarına devam 
etmiştir. 2016 yılı içinde 
Milli Görev Bilgisayarı başta 
olmak üzere özgün aviyonik 
sistemlerin teslimatları 
ATAK Helikopteri, Genel 
Maksat Helikopteri, Özgün 
Helikopter, ÖZGÜR, 
HÜRKUŞ-B Yeni Nesil Temel 
Eğitim Uçağı ve ANKA 
programları kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. 
Aselsan, Radar ve Elektronik 
Harp alanındaki otuz 
yılı aşkın deneyimiyle 
günümüzde dünyanın önde 
gelen sistem sağlayıcıları 
arasında yerini almıştır. 
Bu faaliyetlerimizin kritik 
bileşenlerini yurtiçinde 
üretmek için Gölbaşı 
yerleşkemizde oluşturulan 2 
bin metrekareden daha fazla 
alana sahip temiz odalarda 
gerçekleştirilen mikrodalga 
modül ve bileşenlerin tasarım 
ve üretim faaliyetleri ile 
Aselsan, bu alanda dünyanın 
sayılı merkezlerinden biri 
olmuştur. Aselsan, küresel 
pazarda yarattığı değerlerle 
sürdürülebilir büyümesini 
koruyan, rekabet gücü ile 

tercih edilen, stratejik bir 
ortak olarak güven duyulan, 
çevreye ve insana duyarlı bir 
milli teknoloji firması olma 
vizyonunu benimsemiştir. Bu 
vizyona ulaşmanın önemli 
bir aracı olarak, sözleşme 
kapsamında yapılan 
geliştirme faaliyetlerinin 
yanında, Aselsan cirosunun 
ortalama olarak yüzde 
7’sini kendi özkaynakları 
ile finanse edilen Ar-Ge 
faaliyetlerine ayırmıştır. 
Aselsan’da özkaynak 
destekli projelerimizin 
yanında sözleşmeli 
projelerimiz kapsamında 
da Ar-Ge faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. 
2016 yılında toplam Ar-Ge 
harcaması 400 milyon ABD 
Dolarını geçmektedir. Yatırım 
planlaması her yıl Teknoloji 
Yol Haritası paralelinde 
kazanmayı ve geliştirmeyi 
hedeflediğimiz teknoloji 
alanları ile uyumlu şekilde 
planlanmaktadır. 
Türkiye’de Ar-Ge kültürü 
ve bilinci henüz başlangıç 
aşamasında. Dolayısıyla 
gelişmeye açık birçok alan 
bulunuyor. Türkiye’de 
kilogram başı fiyatı yüksek 
olan teknoloji yoğun ürünler 
üzerinde Ar-Ge faaliyetlerini 
yoğunlaştırmak gerekiyor. 
Savunma Sanayi diğer 
sektörlere göre Ar-Ge 
anlamında ön sıralarda  
yer alıyor. _

Aselsan’da Ar-Ge ve inovasyon kabiliyeti ile düşünceden başlayıp  
ürüne dönüşen pek çok projeye imza atılıyor. 
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TÜRK MÜHENDİSLERİNİN 
EMEĞİ ECOTORQ 
MOTORLU KAMYONLAR, 
ÇİN YOLLARINA ÇIKMAYA 
HAZIRLANIYOR
Ford Otosan’ın Çinli Jiangling Motors Corporation 
(JMC) Limited Şirketi ile imzaladığı motor teknolojisi, 
şasi ve kabin ü retim lisans anlaşmalarının ardından 
JMC markası altında ü retimine başlanan, Tü rk 
mü hendislerinin emeği bulunan ilk “JMC HT” model 
kamyonlar Çin’de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

rekabetçi ürünler 
sunabilmek için tüm 
mühendislik gücüyle, ileri 
ve yeni teknolojiler üzerinde 
çalışıyoruz. Ford Otosan’ın 
global arenadaki yeri ve 
global mühendislik gücü 
ile Türkiye ekonomisine ve 
otomotiv sektörüne katma 
değer sağlamaktan gurur 
duyuyoruz.”
Çinli JMC markasının 
ilk kez ağır ticari araç 
geliştirmesi sebebiyle aracın 
tüm mühendislik standart 
ve gereklilikleri Ford ve 
Ford Otosan tarafından 
sağlanırken, araç geliştirme 
programı kapsamında sayıları 
binleri bulan dokümanlar 
program çerçevesinde Çinli 
profesyonellere anlatıldı.
Araç prototiplerinin 
üretiminin zamanında 
yapılması için fazla mesai 
yapılırken, disiplinli bir 
mühendis kadrosu da 
oluşturuldu. 2016’nın 
Nisan ayında imzalanan 
Mühendislik Hizmet 
Anlaşması (ESA) kapsamında 
Ford Otosan Ürün Geliştirme 
Departmanı, programın en 
başından itibaren yönetimini 
üstlendi  ve hedeflere 
ulaşılmasında büyük rol 
oynadı. 
Ford Otosan ürün geliştirme 
ekipleri projeye mühendislik 
desteği verirken, Ford 
Otosan’ın Türkiye ve global 
pazarlarda edindiği satış, 
satış sonrası ve pazarlama 
konularındaki bilgi ve 
becerilerin, ağır vasıta 
pazarına ilk defa girecek olan 
JMC firmasına, yüzde yüz 
başarıya ulaşmasını sağlamak 
amacıyla, ayrı bir uzman ekip 
de görev alıyor.
Ürünlerin Çin pazarı için 
yeniden yapılandırılması, 
özelliklerinin pazar 
ihtiyaçlarına göre 
belirlenmesi, satış ve 
satış sonrası ekiplerinin 
hazırlanması için yaklaşık  
2,5 yıldır Çin’de yerleşik 
olarak çalışan Türk ekibin 
büyük emeği bulunuyor.  _

mühendisliğinin ürünü 
Ecotorq motorlu kamyonlar 
yine Türk mühendislerinin 
desteğiyle JMC markası 
altında Ekim 2017 itibarıyla 
seri üretime geçecek ve 
Çin yollarına çıkacak. Ford 
Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, JMC HT kamyonları 
için yaptığı değerlendirmede 
şunları vurguluyor: 
“Türkiye’de lisanslanan 
Ecotorq motorlarının ve 
mühendislerimizin emeğiyle 
üretilen kamyonlarımızın 
dünya çapındaki bu başarısı, 
Ford Otosan ve Türkiye 
otomotiv sektörü adına 
önemli bir dönüm noktasıdır. 
JMC ile gerçekleştirdiğimiz 
lisans anlaşması, 
Türkiye’de bu büyüklükte 
gerçekleştirilen ilk lisans 
anlaşması niteliğinde. 
Dolayısıyla Ecotorq motorlu 
kamyonlar, sürdürülebilir 
büyümemiz için stratejik 
bir ürün olarak önemini 
koruyor ve Ford Otosan’ın 
ağır ticari araç segmentinde 
dünyaya açılan kapısı  
rolünü üstleniyor. 
Bugün, Ford Otosan olarak 
Avrupa’daki en önemli 
ticari araç üreticisiyiz. 
Hem araç hem de motor 
konusunda tasarım ve 
mühendislik çalışmalarını 
gerçekleştiren Ford’un en 
büyük 3 Ar-Ge merkezinden 
biriyiz. Ford Otosan olarak, 
sadece Türkiye’ye değil, 
Avrupa ve Kuzey Amerika 
dahil potansiyel ihracat 
pazarlarının tamamına 

55 YILI aşkın tecrübesi 
ile İnönü tesisinde Türk 
tasarımı ve mühendislik 
çalışmalarıyla kamyon ve 
motor üretimi gerçekleştiren 
Ford Otosan’ın tüm fikri ve 
mülkiyet haklarına sahip 
olduğu Ecotorq motorlu 
kamyonlar, Jiangling Motors 
Corporation (JMC) markası 
altında Çin’de yollara 
çıkmaya hazırlanıyor. Ford 
Otosan’ın JMC ile imzaladığı 
motor teknolojisi, kamyon 
şasi, kabin üretim lisans 

anlaşmalarının ardından Çin 
yollarına çıkmaya hazırlanan 
JMC HT, a’dan z’ye Türk 
mühendislerin destekleri 
ile üretiliyor. Ford Otosan’ın 
Türkiye’den Çin’e yaptığı 
teknoloji ve mühendislik 
ihracatıyla geliştirilen ilk 
kamyon modeli olan “JMC 
HT” otomotiv sanayi ve 
kamyon üretiminde yeni 
bir iş modeline öncülük 
ediyor. Yapılan anlaşma 
doğrultusunda Ford 
Otosan teknolojili, Türk 

Ford Otosan 
Genel Müdürü 
Haydar Yenigün

JMC ile gerç ekleş tirilen lisans
anlaş ması, Tü rkiye’de bu
bü yü klü kte gerç ekleş tirilen ilk
lisans anlaş ması niteliğ inde.
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RAKAMLARLA AR-GE
Ar-Ge ve inovasyon ülkeler için dinamizmin en önemli unsuru. Ar-Ge konusunda emin  

adımlarla ilerleyen ve önemli çalışmalara imza atan Türkiye’de artık Ar-Ge'ye hem devlet hem  
özel sektör tarafından önemli bütçeler ayrılıyor. Rakamlar bunun en güzel göstergesi.

8.174  
milyon TL 

2017 yılında Merkezi yönetim 
bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri 
için gerçekleştirilmesi tahmin 

edilen harcama miktarı 3.096  
başvuru
2016 yılında en çok 
patent başvurusu 

İstanbul’dan yapıldı

6.3 
milyar TL

250 şirketin 2016 yılı toplam 
Ar-Ge harcaması

6.445  
patent 

2016 yılındaki yerli patent  
başvuru sayısı

% 1
Ar-Ge harcamasının  
GSYH içindeki payı

635 merkez 
2017 yılı Eylül ayı itibariyle 

mevcut Ar-Ge merkezi sayısı

39.198  
personel 

2017 Eylül ayı itibariyle  
Ar-Ge merkezlerinde çalışan  

Ar-Ge personeli sayısı
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ROKET VE FÜZE ALANINDA 
FARK YARATIYORUZ
“ROKETSAN olarak, öz kaynaklardan Ar-Ge’ye ayırdığımız 
bütçeyi artırarak, ROKETSAN’ın geleceğine, dolayısıyla 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

ROKETSAN olarak, 
savunma sanayiinin iddialı 
konularından birisi olan 
roket ve füze alanında 
hem yurtiçi hem yurtdışı 
pazarlara yönelik birçok 
farklı ürün sunmaktayız. 
Özellikle uluslararası arenada 
sürdürülebilir bir şekilde 
rekabet edebilmek için  
kendi özgün teknolojilerimizi 
geliştirebilmemiz 
ve üretebilmemiz 
gerekmektedir. Bu 

ediyoruz. ROKETSAN 
olarak üzerinde çalıştığımız 
teknolojiler ve sistemler 
uzun yıllar sürebilecek, 
disiplinli, sabırlı geliştirme ve 
test süreçlerini gerektiriyor. 
Şirketimiz bünyesinde hem 
roket ve füze hem de balistik 
koruma alanında birçok 
yenilikçi ürün tasarlamakta 
ve ayrıca söz konusu 
ürünlere yönelik özgün alt 
sistem ve temel teknoloji 
geliştirme faaliyetlerini de 
yürütmekteyiz.
Bu konuda ROKETSAN’ın 
gücünü artırmaya yönelik 
şirket içi ve şirket dışı 
tüm paydaşları kapsayan 
ve verimi artıran bir 
ekosistemin geliştirilmesinin 
büyük önem taşıdığını 
düşünüyoruz. Bu kapsamda 
üniversitelerle iş birliği 
yürütülerek gerçekleştirilen 
çalışmaların, gelişim ve 
yenilikler açısından büyük 
katkı sağlaması, üniversiteler 
ile gerçekleştirdiğimiz 

çerçevede, üründen alt 
sistem ve temel teknolojilere 
kadar inen bir sistematik 
içinde, yeterli teknolojik 
derinliği kazanmak 
amacıyla kapsamlı Ar-Ge 
ve inovasyon çalışmaları 
yürütmekteyiz. Ayrıca Ar-Ge 
ve inovasyon faaliyetlerinin 
geleceğe dönük en önemli 
yatırımlardan biri olması 
nedeniyle her yıl ciromuzdan 
Türkiye ortalamasının 
çok üstünde bir miktarda 

öz kaynağımızı Ar-Ge’ye 
ayırmaktayız. Öte yandan 
pazarda fark yaratacak 
inovasyonu ortaya koyacak 
nitelikli insan kaynağını 
yetiştirmeye yönelik özel 
olarak tasarlanmış eğitim 
programlarını uygulamaya 
almış bulunuyoruz. 
2009 yılında kurulan Ar-Ge 
merkezlerimizde bugün 
çoğunluğu mühendis olan 
800’e yakın çalışanımızla 
faaliyetlerimize devam 

Roketsan Roket 
Sanayii ve Ticaret 

A.Ş CEO’su 
Selçuk Yaşar
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ortak çalışmaların 
önemini artırıyor. 
Yurtdışına bağımlılığı en 
aza indirgeyerek tedarik 
kaynaklarımızı ileriye 
taşımak, yerli katkı oranını 
artırarak ülkemizdeki 
sanayiciler ile milli ürünler 
geliştirmek ve üretmek 
maksadıyla yurtiçi 
tedarikçilerimizle verimli 
çalıştaylar düzenliyor, 
yoğun temas halinde 
çalışıyor ve oldukça olumlu 
sonuçlar alıyoruz. Çeşitli 
Ar-Ge etkinliklerine katılım 
sağlayarak ülkemizde 
bu sürecin gelişimini her 
platformda destekliyoruz.

Türkiye’nin milli olarak 
tasarlanan ilk füzesi
Faaliyetlerimizi, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM)’nın, sektörün 
gelişimi için ortaya 
koyduğu stratejiler ve 
hedefler doğrultusunda ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı 
(TSKGV)’nın çizdiği 
çerçevede yürütmeye  
devam ediyoruz.
Örneğin ilk özgün ürünümüz 
122 mm çaplı Topçu Roketi 
ve Çok Namlulu Roketatar 
Sistemi yurtdışına da 
ihraç ettiğimiz, etkin 
çözüm sunan başarılı bir 
üründür. Sürekli gelişim ve 
iyileştirmeye dayalı yenilikçi 
yaklaşımlarla 122 mm 
ve 300 mm roketlerimizi 
güdümlü hale getirdik. Beş 
yıllık bir tasarım, geliştirme 
ve kalifikasyon sürecinin 
ardından, Güdümlü 300 
mm Füze Sistemimizi, 
Kasım ayında Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne teslim ettik.
2000’lerin başlarında 
kendi özgün güdümlü 
sistemlerimizi geliştirmeye 
başladık. Bunun 
örneklerinden olan CİRİT, 
Türkiye’nin milli olarak 
tasarlanan ilk füzesidir. 
Rakiplerine göre daha uzun 
menzile sahip olan CİRİT 
füzesinde dünyada ilk kez 

uygulanan bir ataletsel 
güdüm sistemi ve yenilikçi 
bir lazer arayıcı başlık 
bulunmaktadır.  Mevcut 
durumda TSK envanterine 
girmiş olan CİRİT Sistemi 
yurtdışına da ihraç edilerek 
yüksek katma değerli önemli 
bir ürün niteliği kazanmıştır. 
Dünya üzerindeki 
benzerlerinden farklı 
olmak adına sürekli 
yenilikçilik arayışını 
sürdüren ROKETSAN, 
2005’lerden itibaren 
teknoloji yolculuğuna Orta 
ve Uzun Menzilli Tanksavar 
Silah Sistemi geliştirme 
projeleri ile devam etmiştir. 
Kısaca OMTAS ve UMTAS 
olarak adlandırılan bu 
füze sistemleri; RF veri 
bağı ile fırlatıcı platform 
üzerinden haberleşen ilk 
tanksavar olma özelliğini 
taşımakta, bunun yanında 
yüksek performanslı zırh 
delici tandem harp başlığı 
ve duyarsız mühimmat 
özelliğiyle yurt dışında 
da rekabetçi olmayı 
hedeflediğimiz ürünlerdir.
Son yıllarda, ROKETSAN, 
oluşturmuş olduğu 
teknolojik birikimi ve ürün 
portföyünü kullanarak türev 
ürünler ortaya çıkarmaya 
başlamıştır.  Bunun başarılı 
örneklerinden birisi 

olan MAM-L (Mini Akıllı 
Mühimmat-L), şirket öz 
kaynakları ile geliştirilmiş 
özgün bir üründür.  
Sonuç olarak mevcut ve 
potansiyel müşterilerimize 
ROKETSAN’da daima 
yenilikçi arayışlar ile yol 
alındığını bir kez daha 
belirtebiliriz. Ülkemizin 
öncelikli ihtiyaçlarını 
karşılarken, geleceğin 
muharebe sahasında 
hâkimiyet için ihtiyaç 
duyulan kritik teknolojilerin 
özgün olarak geliştirilmesini 
gerektiren ürünlere yönelik 
proje çalışmalarımıza  
devam ediyoruz. 
 
Ar-Ge’ye önemli miktarda 
pay ayırıyoruz
Ar-Ge çalışmalarına en 
büyük payı ayıran sektörler 
arasında olan savunma 
sanayii tarafından yapılan 
harcamalar dünya genelinde 
önemli bir orana sahiptir. 
Geride bıraktığımız 2016 
yılında satışlarımız yüzde 
40 oranında artarak 1 Milyar 
TL’nin üzerinde gerçekleşti. 
ROKETSAN olarak, öz 
kaynaklardan Ar-Ge’ye 
ayırdığımız bütçeyi artırarak, 
ROKETSAN’ın geleceğine, 
dolayısıyla Türkiye’nin 
geleceğine yatırım yapmaya 
devam edeceğiz. Kabul 

testlerinin başarıyla 
tamamlanmasının ardından 
envantere girecek özgün ve 
rekabetçi çözümlerimizle 
hem ciromuzu hem de 
ihracatımızı çok daha 
yukarılara taşıyacağımıza 
inanıyoruz. Günümüzde 
Ar-Ge kapsamında yapılan 
çalışmalar, geleceğe yönelik 
olumlu gelişmeler ortaya 
koyuyor. Ar-Ge yatırımlarına 
önemli miktarda pay ayıran 
firmalar eskiye oranla artış 
gösterdi. Devletin sağladığı 
çeşitli teşvik imkânları, 
firmalara Ar-Ge faaliyetlerini 
geliştirmeleri konusunda 
önemli ivme kazandırdı. Biz 
de ROKETSAN olarak geniş 
vizyonumuz, dinamik ve 
yenilikçi insan gücümüz, 
farklı ihtiyaçlara yönelik 
kapsamlı ürün yelpazemizle 
ülkemizdeki bu gelişim 
içerisinde yer almaktan 
mutluluk duyuyoruz. 
Geliştirilen her yetenek, 
üretilen her bağımsız 
ürün ülkenin gelişimine 
doğrudan bir katma değerdir. 
Ülkemizin savunma 
sanayiindeki başarılarının 
hızla arttığı, dünyada gözlerin 
yerli ve milli ürünlerimize 
çevrildiği bu parlak dönemi 
artarak devam eden 
çalışmalarımızla sürekli 
kılmayı hedefliyoruz.  _

2000’lerin başlarında kendi özgün güdümlü sistemlerini geliştirmeye başlayan Roketsan’ın 
ürünlerinden biri olan CİRİT, Türkiye’nin milli olarak tasarlanan ilk füzesi. 
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AR-GE HARCAMASI
EN YÜKSEK ŞİRKETLER 
ARASINDAYIZ
“Sektöründe sürekli fark yaratan, ürünleri ve sahip 
olduğu teknolojilerle liderliğini global arenaya 
taşıyan Arçelik A.Ş‘nin başarısının arkasında 26 
yıllık Ar-Ge deneyimi ile birlikte şirketin genlerinde 
bulunan İnovasyon yetkinliği yer alıyor.”

teknolojisi, yiyeceklerin 
bozulacağı zamanı haber 
veren Otomatik Gıda Takibi 
Teknolojisi, gıda israfına 
karşı tüketiciyi uyarıyor. 
Geri dönüştürülmüş plastik 
şişelerden ürettiğimiz 
PET Tamburlu çamaşır 
makineleri, 1 kilo çamaşırı 
120 dakikada giyime hazır 
hale getiren InstantWear® 
çamaşır makineleri enerji 
tasarruf sağlarken, inovatif 
Airtouch® teknolojisiyle 
“kurutma yapılmaz” etiketi 
bulanan çamaşırlarınızı da 
kurutabiliyorsunuz. Geri 
dönüştürülmüş plastikten 
üretilen Elektrik Süpürgesi 
ile doğayı koruyup enerji 
tasarrufu sağlıyorsunuz. 
Ailelere eğlencenin kapılarını 
açan Oled TV ve ses sistemi, 
Soundbox Bluetooth hoparlör 
ailesi, nostaljik tasarımı 
modern çizgilerle yeniden 
yorumlayarak altın orana 
ulaşan Golden Radio, dünyanın 
en sessiz saç kurutma 
makinesi sergilediğimiz diğer 
yenilikçi ürünler arasında yer 
aldı. Dijitalleşme ve nesnelerin 
interneti (IoT) kavramları 
üzerinde yürütülen Ar-Ge 
faaliyetleri kapsamında 
iletişim protokolleri, bulut 
güvenliği, veri analitiği, 
robotik, yapay zekâ ve ilgili 
alanlardaki uzmanlıklarımızın 
arttırılması ve yaratılan 
katma değerin katlanarak 
yükseltilmesi için gerekli 
ekosistemlerin kurulumuna 
yönelik yatırımlara devam 
edeceğiz.  _

Çalışanların hayallerinin 
peşinden koşmasını teşvik 
edecek, tasarım odaklı 
düşünme tekniğiyle (design 
thinking) yaratıcı ortak 
çalışma ortamı sağlayacak, 
ileri dijital prototipleme 
altyapısı ile fikirden ürüne 
geçiş ve pazara çıkış süresini 
kısaltmayı sağlayacak önemli 
bir yatırımımız olarak 
Arçelik Garage, Çayırova 
Kampüsü içerisinde 2016’da 
kurularak çalışmalara başladı. 
Garage’ı yeni nesil bir Ar-Ge 
merkezi olarak tanımlıyoruz 
Buradan çıkan fikirlerle 
geleceğin ürünlerini şimdiden 
üreteceğiz.
Bu sene de Ar-Ge 
çalışmalarımızın ürünlerini 
sektörün en önemli fuarı 
olan Berlin’deki IFA 
Fuarında kullanıcılarımızla 
buluşturduk. Evin her 
yerindeki bağlı aletlerle 
senkronize olan HomeWhiz®, 
bulaşık, çamaşır makineleri, 
fırınlar, ankastre ocak/
davlumbazların yanı sıra 
ev otomasyonu, eğlence ve 
sağlıklı yaşam ürünleriyle 
de uyumlu şekilde çalışıyor. 
Kusursuz tasarıma sahip 
Mermer İndüksiyonlu Ocak ile 
entegre VUX® (Sanal Kullanıcı 
Deneyimi), kullanıcılarına 
tek bir panelden kontrol 
imkanı sunarak geleceğin 
mutfak deneyimini yaşatıyor. 
“30” ankastre fırın Gourmet 
Chef™ ile profesyonel aşçıyı 
mutfaklara getiriyoruz. 
Buzdolaplarında etin tazeliğini 
takip eden FreshMeter® 

Arçelik, Ar-Ge harcamasını her yıl ortalama yüzde 15-20 
mertebesinde artırıyor.

ARÇELİK A.Ş., 5746 no’lu Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezlerinin 
desteklenmesine ilişkin 
kanun kapsamında Ar-Ge 
Merkezi olarak tescil edilmiş 7 
Ar-Ge Merkezine, 2016 yılında 
2 yeni Ar-Ge Merkezi ve bir 
de Tasarım Merkezi ekleyerek 
toplamda 10 Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezi sayısına ulaştı ve 
bu alanda da Türkiye’de 
lider konumunu sürdürüyor. 
Yurtdışında da Tayvan, 
İngiltere, ABD ve Portekiz’de 4 
adet Ar-Ge merkezi bulunuyor. 
Ülkemizin en çok Ar-Ge 

harcaması yapan şirketleri 
arasında yer alan şirketimizde 
Ar-Ge’ye cirodan ayrılan 
pay sektör ortalamasında. 
Ar-Ge harcamamızı her 
yıl ortalama yüzde 15-20 
mertebesinde artırıyoruz. 
Ufuk 2020 (Horizon 2020 
programında devam eden 
11 projesiyle Türkiye’de özel 
sektörde en fazla projeye 
sahip şirket konumundayız. 
İnovasyona dayalı en önemli 
yatırımlarımız arasında 
yakın zamanda açtığımız 
Arçelik Garage’ı gösterebiliriz. 

Arçelik A.Ş.
Ar-Ge Direktörü 

Cem Kural
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AR-GE’YE BÜYÜK PAY 
AYIRIYORUZ
“HAVELSAN 2016 yılında 27 milyon TL Özkaynaklı 
Ar-Ge harcaması yaptı. 2023 hedefimiz ise cironun 
yüzde 10 kadar özkaynaklı Ar-Ge yatırımı 
yapmaktır. Bu oran dünya devlerinin Ar-Ge’ye 
ayırdığı paydan bile büyüktür. “

Yönetim sürecinde, enerji 
tüketimi ve ihtiyacının akıllı 
sistemlerle yönetilmesi, 
akıllı nesneler ve bunların 
internet, platform 
sistemlerinin kurulması, 
Askeri LOT, yapay zeka gibi 
yenilikçi kampanyaları 
ve terörle mücadele 
bulunmakta. Son 2 yıl içinde 
HAVELSAN’ın Uluslararası 
Ar-Ge projelerine verdiği 
önemle beraber 5 adet AB 
projesi  yürütüldü. Yakın 
zamanda bunlara yenileri de 
eklenecek. 2017’de yatırım 
yaptığımız ve önümüzdeki 
yıllarda da yatırım yapmayı 
planladığımız Ar-Ge ve 
Teknoloji alanları ise şöyle 
sıralanabilir: Yapay Zeka 
Uygulamaları, Nesnelerin 
İnterneti, Büyük Veri 
Yönetim ve Analizi, Oyun 
Teknolojileri, Gerçek 
Zamanlı Görüntü İşleme, 
Artırılmış Gerçeklik, Güvenli 
İşletim Ortamları, Siber 
Güvenlik, 5G ve Yeni Nesil 
Ağ/Haberleşme Teknolojileri, 
Otonom Sistemler, 
Karar Destek Analizleri 
ve Planlama Araçları. 
HAVELSAN 2016 yılında 27 
milyon TL Özkaynaklı Ar-Ge 
harcaması yapmış olup, bu 
da cironun yüzde 5.5’ine 
denk gelmektedir. 2017 yıl 
sonu hedefimiz de 30 milyon 
TL’dir. 2023 hedefimiz ise 
cironun yüzde 10 kadar 
özkaynaklı Ar-Ge yatırımı 
yapmaktır. Bu oran dünya 
devlerinin Ar-Ge’ye ayırdığı 
paydan bile büyüktür.  _

sektörlerinde 9 proje 
yürütmekte. HAVELSAN 
ODTÜ Teknokent 
yerleşkesinde, HAVELSAN 
Yıldız Açık İnovasyon 
Merkezi’nde kurulmuştur. 
HAVELSAN Yıldız Açık 
İnovasyon Merkezi’nde 
kurum içi ve kurum dışı 
kişilerin fikirleri hayat 
bulacaktır. HAVELSAN Yıldız 
Açık İnovasyon Merkezi’nde 
sağlanacak işbirliklerini 
artırmak amacıyla; TTGV, 
TTO’lar, Teknokentler, 
Kalkınma Ajansları gibi 13 
adet kurum ve kuruluşla 
görüşmeler gerçekleştirildi ve 
girişimcileri destekleyecek 
etkinlikler için planlamalar 
devam etmekte. HAVELSAN 
2017-2021 Strateji Planı 
çerçevesinde, mevcut 
proje temelli üretimin 
yanı sıra, kurum içi/
dışı satılabilir ürünlerin 
tespitini, geliştirilmesini, 
bütçelenmesini ve satışını 
destekleyip ürün-temelli 
üretim yaklaşımına 
geçilmesi amaçlanmakta. 
Bu sayede, sahip olduğumuz 
mühendislik gücümüz ve 
teknolojik farkındalığımızı, 
savunma ve sivil sektör 
dinamiklerini de dikkate 
alarak proaktif çözümlerle, 
mühendislik çözümleri 
doğrulanmış ürün aileleri 
haline dönüştürme kabiliyeti 
edineceğiz. 2021 yılına kadar 
satışı yapılmış olan ürün 
sayısının 20’nin üzerine 
çıkarılmasını hedefliyoruz. 
HAVELSAN İnovasyon 

2021 yılına kadar satışı yapılmış olan ürün sayısının 
20’nin üzerine çıkarılması hedefleniyor. 

HAVELSAN İnovasyon 
Yönetimini Kurum 
içi ve Açık İnovasyon 
faaliyetleriyle 
yürütmektedir. Kurum içi 
inovasyonun, Açık İnovasyon 
yaklaşımını da kullanarak, 
dış paydaşlarımız ve 
personellerimizi İnovasyon 
Süreçlerine dâhil etmek 
için tüm dünyaya açık olan 
HAVELSAN İnovasyon 
Yönetim Portalı (İYP) 
kullanıma alındı. Ar-
Ge yapılanmamız ise 
üç merkezden oluşuyor. 
Savunma Sanayi sektöründe 
birinci seçilen Ar-Ge 

merkezlerimizden ilki 
Ankara Ar-Ge Merkezi. 2008 
yılında kurulan merkezin 
personel sayısı Ağustos ayı 
itibariyle 483. Burada Bilişim, 
Savunma, Güvenlik, Sivil 
Havacılık sektörlerinde 
42 proje yürütülmekte. 
İstanbul Ar-Ge Merkezi’miz 
2010’da kuruldu, burada 113 
personel görev yapıyor ve 
Deniz Savunma sektöründe 
7 proje yürütülüyor. 
ODTÜ Teknokent Ar-Ge 
Merkezi’miz ise 2017 yılında 
kuruldu. 184 personeliyle 
hizmet veren merkezimiz 
Bilişim ve Savunma 

HAVELSAN 
Teknoloji ve Ar-Ge 

Direktörü
Doç. Dr. İzzet 

Gökhan Özbilgin
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BSH Türkiye 
CEO’su 
Norbert Klein 

TÜRKİYE’Yİ İNOVASYON 
VE İHRACAT ÜSSÜ 
OLARAK GÖRÜYORUZ
“BSH Ev Aletleri olarak, Türkiye’yi inovasyon ve 
ihracat üssü olarak görüyor; ülkemizde geliştirip 
ürettiğimiz ürünleri, başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere tüm dünyaya satıyoruz. Türkiye’de yeni 
yatırımlarla, yenilikçi ürünlerle pazardaki güçlü 
konumumuzu korumayı hedefliyoruz.”

sıra inovasyonun tüketici 
deneyimine kattığı değeri de 
paylaştık. Bosch ve Siemens 
stantlarında Home Connect 
uygulamasına bağlanan ve 
bu sayede Amazon Alexa ile 
de kontrol edilebilecek olan 
dünyanın ilk sesle çalışan 
ocağının yanı sıra akıllı 
mutfak asistanı Mykie, kumaş 
ve gıda maddeleri için akıllı 
X-Spect tarayıcı, ağ bağlantı 
kameralı buzdolapları, tam 
otomatik kahve makineleri 
gibi yenilikçi ürünleri 
tüketicilerle buluşturduk. 

Günde en az 3 patentli 
yenilik geliştiriyoruz
BSH Grubu olarak Ar-
Ge bütçemiz yıllık 600 
milyon Euro seviyesinde. 
 Çerkezköy Ar-Ge merkezimiz 
dijitalizasyon ve tüketici 
odaklı deneyim tasarımı 
atılımımızda önemli rol 
oynuyor ve Türkiye’deki 
ürettiğimiz tüm ürünlerimiz 
bu yeni teknolojilere 
uyumlu. Çerkezköy’ün de 
katkıda bulunduğu bu dijital 
yetkinliklerimiz sayesinde, 
3.5 yıl içinde ciromuzu 10 
milyardan 13 milyar Euro’ya 
çıkardık. Buna bağlı olarak 
yıllık ciromuzdan AR-GE’ye 
aktardığımız bütçe ise yüzde 
3.2’den yüzde 4.4’e çıktı. 
Günde en az üç patentli 
yenilik geliştiriyoruz. BSH 
Grubu’nun her yıl istikrarlı 
büyümesinde ve dünyanın 
en güçlü şirketlerinden biri 
olmasında, bu inovatif bakış 
açısı önemli bir role sahip.  _ 

yılındaki yasal düzenleme 
çerçevesinde Türkiye’nin 
ilk Ar-Ge Merkezi 
sertifikasına sahip olan BSH 
Türkiye olarak ülkemizde 
geliştirdiğimiz patentli 
teknolojilere sahip inovatif 
ürünleri dünya pazarlarına 
ihraç ediyoruz. 
BSH Ev Aletleri olarak bir 
yandan yaşam standartlarını 
yükseltirken diğer yandan 
daha verimli ve enerji 
tasarrufunu maksimize eden 
ürünlerin geliştirilmesine 
büyük önem veriyoruz. 
Bizim için sadece teknoloji 
üretmek değil, tüketicinin 
bunu nasıl anlamlandırdığı 
da önemlidir. Bu yaklaşımla 
farklı kategorilerde 
pazara sunduğumuz yeni 
ürünlerimiz ilgi ve beğeni 
görüyor.  Örneğin; BSH 
olarak, sektörü bir adım 
daha ileriye taşıyan Home 
Connect isimli bir dijital 
ekosistem yarattık. Bu, 
son yıllarda inovasyon 
gündemine damgasını vuran 
bir yenilik… Önümüzdeki 
dönemde de geleceği 
şekillendirecek teknolojileri 
üretmeye devam edeceğiz. 
Geçtiğimiz günlerde Berlin’de 
düzenlenen Uluslararası 
Tüketici Elektronikleri 
Fuarı IFA 2017’de yer alarak 
ev aletleri sektöründe 
tüketicileri bekleyen 
yenilikleri sergiledik. Bosch 
ve Siemens markalarımızla 
yer aldığımız IFA 2017’de 
Home Connect ekosistemini 
tamamlayan ürünlerin yanı 

BSH, Çerkezköy Ar-Ge merkezinin de katkıda 
bulunduğu dijital yetkinlikler sayesinde, 3.5 yıl içinde 

cirosunu 10 milyardan 13 milyar Euro’ya çıkardı.

BSH Grubu, Avrupa’nın 
birinci, dünyanın ikinci en 
büyük beyaz eşya üreticisi 
konumunda. Türkiye ise 
dünya genelinde öne çıkan 
pazarlarımız arasında yer 
alıyor. Ev aletleri sektöründe 
diğer tüm sektörlerde olduğu 
gibi baş döndürücü bir dijital 
dönüşüm yaşanıyor. Biz 
BSH olarak bu dönüşüme 
çok iyi adapte olarak bu 
dönüşüme öncülük ediyoruz. 
BSH Grubu’nun dünyadaki 3 
Ar-Ge merkezinden biri olan 

Tekirdağ/Çerkezköy’deki 
tesisimiz, 550.000 m2’lik 
alanı ve 6 milyon birimlik 
üretimiyle BSH Grubu’nun 
dünya çapındaki en büyük 
üretim merkezi olarak 
faaliyetini sürdürüyor. 
Çerkezköy üretim tesislerinde 
gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge 
çalışmalarımız giderek 
artarken BSH Grubu’nun 
dünya çapındaki Ar-
Ge faaliyetleri arasında 
yıldan yıla daha fazla 
önem kazanıyoruz. 2008 
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AR-GE, KURUM 
KÜLTÜRÜMÜZÜN 
TEMELİNİ OLUŞTURUYOR
“Şirketimizin kurulduğu 1984 yılında başlayan Ar-Ge 
faaliyetlerimiz, 2002’de kurulan GOSB Teknopark 
teknoloji geliştirme bölgesinde devam ediyor. Ürün 
geliştirme ekibimizin yaklaşık yüzde 70’i Ar-Ge 
alanında yeni ürün geliştirme projelerinde çalışıyor.”

içinde yer almakta. Bu yıldan 
itibaren Romanya şirketimiz 
Total Soft yazılımlarını 
da ortak platforma taşıma 
çalışmalarımıza başlayacağız. 
Çalıştığımız tüm ülkelerde 
ortak bir teknoloji stratejisi 
güdeceğiz. Sektörümüzün 
iş modeli, ürünlerin bulut 
teknolojilerinin sağladığı bir 
servis olarak sunulması (SaaS) 
yönünde ilerlemekte. Bizim 
de AR-Ge çalışmalarımız 
yoğunlukla bu yönde. Örneğin 
Logo j-guar ERP ürünümüz 
Hindistan’da Amazon Web 
Servisleri üzerinde çalışan 
bir bulut hizmeti olarak 
sunuluyor. Ülkemizde de 2018 
yılından itibaren bulut tabanlı 
ürünlerimizi ilan etmeye 
başlayacağız. 2017 yılında 
Türkiye faaliyetlerimiz için 
56 milyon TL olan Ar-Ge 
bütçemiz, yurtiçi satış 
gelir hedefimizin yüzde 
30’unu oluşturuyor. Ayrıca 
yurtdışı iştiraklerimizin 
Ar-Ge harcamaları 54 
milyon TL düzeyinde. 2018 
yılında satış gelirlerimizin 
yaklaşık yüzde 30’unu Ar-
Ge yatırımlarına ayırmayı 
planlıyoruz. Ulusal Ar-Ge 
kültürümüz ve şirketlerin 
Ar-Ge faaliyetlerine bakışı 
her geçen gün değişirken, 
Ar-Ge’yi var olabilmenin ve 
rekabet edebilmenin anahtarı 
olarak gören şirketler, bu 
süreci içselleştirerek kurum 
kültürlerinin bir parçası 
haline getiriyor. Yazılım 
özelinde bakarsak Türkiye’de 
sektör büyüyor, penetrasyonu 
artıyor. Dünya geneli ve 
gelişmekte olan ülkelerle 
kıyasladığımızda hala kat 
etmemiz gereken yolumuz 
var ama özellikle Telekom 
ve donanım açısından 
Türkiye’nin oldukça iyi bir 
alt yapıya sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Sadece yazılım 
ya da IT alanında değil,  
tüm sektörlerde Ar-Ge’ye 
yatırım yapılmasının önemi 
daha fazla dile getiriliyor. 
Türkiye bu anlamda hızlı bir 
dönüşümün içerisinde.  _

devam ediyor. Ayrıca, 
Ankara’daki Teknokent’te 
ve İzmir Yüksek teknoloji 
Enstitüsü Teknoparkı’nda 
2005 yılından bu yana Ar-
Ge ekiplerimizle birlikte 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Ürün geliştirme ekibimizin 
yaklaşık yüzde 70’i Ar-Ge 
alanında çalışıyor. Özel 
sektör kuruluşlarının Ar-Ge 
projelerinin desteklenmesi 
amacıyla TÜBİTAK 
bünyesinde kurulan 
Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı 
(TEYDEB) ile birlikte yaklaşık 
2 yıldır Eco-PAAS projesini 
yürütüyoruz. Bu projeyle 2020 
yılında Türkiye, Romanya, 
Hindistan ve diğer ülkelerde 
yazılımlarımızı PAAS tabanlı 
mimariye taşımayı amaçlıyor, 
hem paydaşlarımıza hem 
de müşterilerimize anında 
kullanıma hazır servisler 
ve yazılımlar sunmayı 
hedefliyoruz. Ayrıca 
satın alma ve birleşme 
yöntemleriyle bünyemize 
kattığımız firmaların 
her türlü bilgi birikimini, 
teknolojisini ve ürünlerini, 
Logo standartlarına 
uygun bir şekilde 
kendi platformlarımıza 
taşıyoruz. Bu çalışmalar, 
araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerimizde önemli 
bir yer tutuyor. Son yıllarda 
Ür-Ge çalışmalarımızın bir 
kısmı yurtiçi ve yurtdışı satın 
almalarla gelen ürünlerin 
ortak bir teknoloji stratejisi 
altında, mobil ve web 
kullanımına açık, birbirleriyle 
bir bütün oluşturan bir ürün 
ailesi olması yolunda yapılan 
çalışmalar olmuştur. Böylece 
ERP ürün ailelerimizle 
entegre çalışan CRM, İş Akış 
Yönetimi, Tedarik Zinciri 
Yönetimi gibi ürünlerimiz 
oldu. Bunun yanında çözüm 
ortaklarımızın ürün ailemiz 
etrafında kendi çözümlerini 
geliştirebilmeleri için 
oluşturduğumuz yazılım 
geliştirme ortamları da ürün 
geliştirme çalışmalarımız 

Sadece yazılım şirketleri 
değil, üretim yapan tüm 
firmalar varlıklarını 
sürdürebilmek için kendilerini 
geliştirmek zorunda. 
Logo olarak biz de, ürün 
geliştirmek ve bu ürünlerle 
birlikte paydaşlarımıza 
katma değerli hizmet 
sunabilecekleri, rekabet 
edebilecekleri teknolojileri 
ve araçları sağlayabilmek 
için durmaksızın çalışıyoruz. 
Temel misyonumuzu, 
teknolojik gelişmeleri 
yakından takip etmek, 
“geleceğin Logo ekosistemini” 

var edebilmek adına 
gerekli Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmalarını gerçekleştirmek 
olarak tarif edebiliriz. Ar-Ge, 
Logo’nun kurum kültürünün 
temelini oluşturuyor. Biz, 
her türlü teknoloji, ürün 
geliştirme, kalite, analiz, 
tasarım süreçleri ve bu 
süreçlerle bağlantılı olan 
diğer süreçlerin tamamını 
Ar-Ge olarak tanımlıyoruz. 
Şirketimizin kurulduğu 
1984 yılında başlayan Ar-Ge 
faaliyetlerimiz, 2002 yılında 
kurulan GOSB Teknopark 
teknoloji geliştirme bölgesinde 

Logo Yazılım İcra 
Kurulu Başkanı  

M. Buğra Koyuncu
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İLAÇ AR-GE’Sİ VE ÜRETİMİ 
KONUSUNDA BİR MERKEZ 
OLMAYI AMAÇLIYORUZ
“Abdi İbrahim olarak Türkiye’de biyoteknoloji alanında 
endüstri lideri olmayı ve uluslararası arenada yeni 
molekül keşfine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Önemli iş birliklerimize 
örnek olarak; Ege Üniversitesi 
grubu ile yapılan yara 
iyileşmesi için kullanılmak 
üzere geliştirilen yeni bir 
üründe, klinik çalışma 
safhasına gelindiği bilgisini 
vermekten gurur duyuyoruz. 
Bunun yanında yeni  
molekül çalışmaları 
konusunda start-up şirketler 
ile de işbirliği içindeyiz.
Türkiye’de Ar-Ge kültürü 
sürekli gelişme ve büyüme 
gösteriyor. Hükümet 
yasaları ve yönetmelikleri 
sürekli olarak çeşitli destek 
mekanizmalarına yönelik 
ve aynı zamanda sanayi 
ve akademi/üniversiteler 
arasında Ar-Ge alanında 
daha fazla ortak çalışma 
yapılmasını destekliyor. 
Tecrübeli Türk kökenli bilim 
adamlarının ülkeye geri 
dönmeleri ve farmasötik 
Ar-Ge sürecindeki pratik 
tecrübelerini yeni molekül 
çalışmaları alanında 
uygulamaları oldukça 
önemli. Şirketimiz Ar-Ge 
aktivitelerindeki payını 
her yıl artırıyor ve çeşitli 
alanlarda inovatif işlere 
yatırım yapıyor.  
Bu işbirliği hükümet ve özel 
sektörün, ilaç endüstrisinin 
geleceğine, ülkenin 
geleceğine ortak bir yatırım 
yapması anlamını taşıyor.  _ 

olmayı ve uluslararası 
arenada yeni molekül  
keşfine katkı sağlamayı 
hedefliyoruz. İnovatif 
ürün araştırmalarımızı, 
Ar-Ge Merkezimiz 
bünyesinde ve ayrıca 
yurtiçi ve yurtdışı araştırıcı 
ağımız ile iş birliklerimiz 
çerçevesinde yürütüyoruz. 
Konusunda uzman 150 
çalışanımızın yüzde 10’u 
Türkiye üniversitelerinde 
eğitimi devam eden ya 
da tamamlamış doktora 
öğrencisi, yaklaşık  
yüzde 40’ı ise eğitimi devam 
eden ya da tamamlamış 
yüksek lisans öğrencisidir. 
Nitelikli kişilere yapılan 
yatırım, sektördeki 
liderliğimizin sürdürülmesi 
ve Ar-Ge tarafından 
geliştirilen çözümler, 
yeni teknoloji ve ürünlere 
bağlı organik büyüme için 
temel oluşturmaktadır. 
Proje faaliyetlerinin 
büyüklüğüne bağlı olarak 
Ar-Ge yatırımlarımız artıyor. 
Başta AB ülkeleri, Afrika, 
Asya ve Güney Amerika 
olmak üzere 50 ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Yakın zamanda, bu pazara 
Brezilya’yı da eklemeyi 
hedefliyoruz. Biyoteknoloji 
alanı ve yenilikçi projeler 
için yeni yatırımlar ve harici 
işbirlikleri yürütüyoruz. 

Abdi İbrahim, 2008 yılında Türkiye’nin ilk akredite  
ilaç Ar-Ge Merkezi’ni faaliyete geçirdi.

İlaç sektörü Ar-Ge ve 
inovasyon temelinde 
tanımlanan bir sektör.  
Ar-Ge’nin niteliğinin yüksek 
olması ilaç endüstrisinin 
orta ve uzun vadeli başarısı 
için büyük önem taşıyor. İlaç 
endüstrisi, ülkenin sağlık 
sisteminin sürdürülebilirliği, 
ihracata yönelik yüksek 
katma değerli ürünlerin keşfi 
ve ağırlıklı olarak ithal yolla 
kullanımı mümkün olan 
yüksek teknolojili ürünlerin 

yerel imalatı açısından 
stratejik bir alan olarak 
kabul ediliyor. Sektörün 
lider şirketi Abdi İbrahim 
olarak, sorumluluklarımızın 
farkındayız ve Ar-Ge 
ile üretim alanındaki 
faaliyetlerimizi mümkün 
olduğunca genişletmek 
ve çeşitlendirmek için 
çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz.  
Türkiye’de biyoteknoloji 
alanında endüstri lideri 

Abdi İbrahim 
Ar-Ge Direktörü  

Zdravka Knezevic 
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YATIRIMLARIMIZIN 
MERKEZİNDE AR-GE VAR
“2015 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
oluşturduğu endekste mobilya sektöründe en yüksek 
puanı aldık ve sektörün Ar-Ge şampiyonu seçildik.”

İnovasyon Dünyası’ndaki 
bu üç ürünümüzle IF Design 
2016’da ‘’Ev Mobilyaları” 
kategorisinde ödüle layık 
bulunurken, 2014’te ‘ELA 
Elastik Menteşe Kapağı’, 
2015’te ise ‘MonoLift&DuoLift 
Tekli ve İkili Kalkar Kapak 
Sistemleri’ ile IF Design 
ödülünün sahibi olduk. 
Ayrıca, kariyerlerinin 
başındaki tasarımcılar ve 
tasarım öğrencilerine karşı 
sorumluluğumuzun da 
bilincindeyiz. Sektöre özgür 
düşünebilen yetenekler 
kazandıran üniversitelerin 
sanayi ile bağının çok 
güçlü tutulması gerektiğine 
inanıyor; birçok üniversitenin 
ilgili bölümlerine sponsor 
oluyor ve önemli etkinliklere 
imza atıyoruz. Bu kapsamda, 
tasarım dünyasına yön veren 
İtalya’da Brera Güzel Sanatlar 
Akademisi ile bir işbirliğimiz 
oldu. Kısa  vadede Türkiye’de 
de bu çalışmalarımıza ağırlık 
vermeyi planlıyoruz. 
Halihazırda yıllık ciromuzun 
yüzde 10’unu Ar-Ge 
yatırımlarına ayırıyoruz. 2009 
yılında 59 olan patent sayımızı 
hızla artırırken, 15 TÜBİTAK 
projesi başvurusunda 
bulunduk ve devlet teşviki ile 
en çok patent alan markalar 
arasında yer aldık. Yeni 
pazarlara yatırımımız ve ürün 
gruplarında katma değerli 
ürünlere odaklanmamız 
sebebiyle artan büyüme 
grafiğimizde, bu payı 
korumayı hedefliyoruz. 
Bu da, her geçen yıl Ar-Ge 
yatırımlarımızın artacağı 
anlamına geliyor. _

Geleceğin inovasyonla 
şekilleneceğine inanıyor; 
inovasyonu, yönetilen, 
faydaları ölçülebilen, 
sürdürülebilir bir kurum 
kültürü olarak değerlendiriyor 
ve bunu geliştirmek için 
sürekli çalışıyoruz. SAMET 
olarak ilk Ar-Ge merkezleri 
arasında yer aldığımız 
için, sürecin tüm gelişim 
noktalarını rahatlıkla takip 
ederek yorumlayabiliyoruz. 
Günümüz dünyasının önde 
gelen megatrendi olan dijital 
dönüşümü sağlamak üzere, 
üretim tesislerimizde ciddi 
yatırımlar yaptık ve robotlar 
kullanmaya başladık. 
Fabrikalarımızı “akıllı 
fabrika”ya dönüştürüyoruz. 
Yavaş kapanan çekmeceler, 
kolay temizlenebilir 
yüzeyler, depolama için 
kişiselleştirilebilen ara 
birimler ve farklı ihtiyaçlara 
cevap veren yükseklik 
seçenekleri gibi konularda 
çalışmalarımıza devam 
ederken dünya çapında ünlü 
tasarımcılarla işbirliğine 
gidiyoruz. Defne Koz&Marco 
Susani işbirliğimizin ilk 
ürünü olan ELA ve bu 
işbirliğinin diğer bir ürünü 
olan MonoLift&DuoLift 
Kalkar Kapak Sistemleri işte 
bu yaklaşımdan doğdu. 
Son yıllarda  Teknoloji Yol 
Haritamız kapsamında 
Ar-Ge merkezimizde  
geliştirdiğimiz ürünlerin en 
çok öne çıkanları arasında 
Smart Flow ve Alpha Box 
çekmece sistemleriyle, kalkar 
kapak kategorisinde D-Lite 
Lift yer alıyor. SAMET’in 

Ar-Ge merkezinde geliştirilen ürünlerden öne çıkanlar arasında 
Smart Flow ve Alpha Box çekmece sistemleri bulunuyor.

SAMET olarak, Ar-Ge 
ve inovasyonu, yatırım 
alanımızın merkezinde 
görüyor; kullanıcılarımıza  
en yenilikçi ürünleri sunma 
gayretimizi kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Mühendis 
ve teknik ürün geliştirme 
sorumlularından oluşan 130 
kişilik Ar-Ge ekibimizle, 
yenilikçilik ve tasarım 
gücümüzü kullanarak sektöre 
yön veriyoruz. Ekibimizdeki 
ürün geliştirmeden sorumlu 
mühendis arkadaşlarımız, 
doktora, yüksek lisans 
ve lisans eğitimlerini 
tamamlamış kişiler olarak 
seçiliyor ve dünyadaki 
trendleri takip edebilmek 
amacıyla sürekli eğitim 

almaya devam ediyorlar. 
Araştırma ve geliştirmeye 
yönelik kapsamlı 
çalışmalarımızın bir sonucu 
olarak 2011 yılında Ar-Ge 
Merkezi Belgesi almaya hak 
kazandık. Esenyurt’taki ana 
fabrikamızda ek yatırım 
gerçekleştirerek, 2014 
yılına tamamen yenilenmiş 
fabrikamızda, tek kat üzerine 
kurulu Ar-Ge merkezimizle 
girmiş olduk. 2015 yılında 
da Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın oluşturduğu 
endekste mobilya sektöründe 
en yüksek puanı aldık ve 
sektörün Ar-Ge şampiyonu 
seçildik. Bugün Türkiye’nin 
en geniş Ar-Ge birimlerinden 
birine sahibiz. 

SAMET Yönetim 
Kurulu Başkanı
Saldıray Kızıltan
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YILLIK CİROMUZUN YÜZDE 2’SİNİ AR-GE 
YATIRIMLARINA AYIRIYORUZ
“Kordsa olarak dünya genelinde 433 patent başvurumuz var, bunlardan 
146’sı tescil edilmiş durumda. 100’ün üzerinde ise buluşumuz var. Şu anda 
Ar-Ge’ye ciromuzda yüzde 2 oranında pay ayırıyoruz.”

GÜÇLENDİRME 
teknolojilerinde dünya lideri 
olan 44 yıllık bir Sabancı 
iştiraki olarak Ar-Ge ve 
inovasyon işe bakışımızın 
temelini oluşturuyor. 
Teknoloji fonksiyonumuzun, 
malzeme, proses ve ekipman 
üzerine yaptığı araştırma 
geliştirme faaliyetleriyle 
daha etkin üretim koşulları 
oluşturması sayesinde, 
pazar ve teknoloji lideri 
olmayı, müşterilerimize 
daha rekabetçi ve yenilikçi 
ürünler sunmayı başarıyoruz. 
Bu yaklaşım sayesindedir 
ki, bugün aldığımız birçok 
ödülle “İnovasyon Lideri” 
unvanımızı pekiştirdik ve 
Türkiye’den dünyaya teknoloji 
ihraç eder duruma geldik. 
İlk Ar-Ge merkezimiz 2008 
yılında kuruldu. İzmit’teki 
bu teknoloji merkezimizde 
yoğun araştırma ve geliştirme 
çalışmaları ile faaliyet 
gösterdiğimiz endüstrilere, 
yakın sektörlere ve potansiyel 
pazarlara yönelik yeni ürün, 
süreç ve teknolojiler de 
geliştirmeyi kendimize temel 
hedef olarak belirledik. 

Üniversite-Sanayi 
işbirliğine öncülük 
ediyoruz
Lastik ve inşaat güçlendirme 
teknolojilerinde hem global 
pazar hem Türkiye pazarı 
için inovasyon mutfağı rolü 
gören İzmit’teki ilk Ar-Ge 
merkezimizin yanı sıra, 
kompozit güçlendirme 
teknolojilerinde Ar-Ge, 
inovasyon ve üretimi tek çatı 

Kordsa CEO’su 
Ali Çalışkan

altında toplamak amacıyla 
Sabancı Üniversitesi iş 
birliğiyle hayata geçirdiğimiz 
Kompozit Teknolojileri 
Mükemmeliyet Merkezi’ndeki 
Ar-Ge merkezimiz, bakanlık 
tarafından onaylanan ikinci 
Ar-Ge merkezimiz oldu. Bu 
merkezimizde; araştırmacılar, 
tasarımcılar, üretim 
mühendisleri, üretim süreci 
sorumluları ve çalışanları, 
doktora öğrencileri, doktora 
sonrası araştırmacılar, 
öğretim üyeleri, kuluçka 
firma girişimcileri aynı 
ekosistemde birlikte 
çalışıyorlar. Açık inovasyon 
anlayışının ülkemizdeki 
önemli destekçilerinden biri 
olarak üniversite ve sanayi 
işbirliğine öncülük ediyoruz.
İki Ar-Ge merkezimizde 
yaklaşık 100 kişilik bir ekiple 
geleceğin güçlendirme 
teknolojilerini geliştiriyoruz. 
2016 senesinde rekor patent 
başvurumuz var, yıl içerisinde 
toplam 32 buluş, 103 adet 
patent başvurusu yaptık. 
Dünya genelinde 433 patent 
başvurumuz mevcut olup, 
bunlardan 146’sı tescil edilmiş 
durumdadır. 100’ün üzerinde 
ise buluşumuz var. Şu anda 
Ar-Ge’ye ciromuzda yüzde 
2 pay ayırıyoruz. Yurtiçi ve 
yurtdışı birçok üniversite 
ve kurumlarla işbirlikleri 
yapıyor; üniversitelerdeki 
ilgili alanlarındaki nitelikli 
uzmanlık gücünü ve 
teknolojik olanakları, 
yürüttüğümüz ortak projeler, 
aldığımız danışmanlık ve alt 
yapı hizmetleri kapsamında 
değerIendiriyoruz. 
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Projelerimizin hızlı ve 
verimli yürütülmesi ve bilgi 
birikimi sağlanması için ilgili 
konularda en uzman kişiler, 
firmalar, kurumlar dünyada 
nerede ise buluyor ve birlikte 
çalışıyoruz. Ortak çalışma 
kültürü Ar-Ge yapımızın 
genlerinde var. 

Açık inovasyonun en 
büyük destekçilerinden 
biriyiz
Buna örnek olarak Ağustos 
ayında duyurduğumuz 
işbirliğimizden de bahsetmek 
isterim. Lastik güçlendirme 
teknolojileri alanında 
gelecek nesillere daha iyi, 
daha sürdürülebilir ürünler 
geliştirme misyonumuz ve 
“Güçlendirici” kimliğimizle, 
resorsinol ve formaldehit 
içermeyen çevreci bir 
yapıştırıcı formülü üzerinde 
2008’den beri çalışıyorduk. 
Lastik güçlendirme 
sektörünün diğer oyuncuları 
da bizim gibi yıllardır bu 
konuda araştırma yapıyorlar. 
Açık inovasyonun en 
büyük destekçilerinden 
biri olarak, bu alandaki 
derin bilgi birikimimizi 
ve uzmanlığımızı lastik 
sektörünün önemli 
oyuncularından olan 
Continental firması ile 
birleştirdik. Biz kimyasal 
yapıyı geliştirirken 
Continental de uygulama ile 
ilgili teknolojileri geliştiriyor. 
Bu işbirliği çerçevesinde 
lastik kord bezi kumaşı 
banyosunda kullanılan 
formülde değişiklik yapmayı 
başardık. Ulaştığımız formül 
80 yıldır kullanılan resorsinol 
ve formaldehit esaslı 
formüle alternatif olabilecek, 
çevre dostu bir formül. Bu 
alandaki araştırmalara 
yaptığımız büyük 
yatırıma ve elde ettiğimiz 
sonuçlara baktığımızda, 
bu yeni teknolojinin tekstil 
güçlendirme malzemeleri 
sektörünün yeni standart 
yapıştırıcısı olabileceğini 
düşünüyoruz. Bu buluşun 

tüm endüstrinin yeni 
standardı olabilmesi için 
Kordsa ve Continental 
geliştirme sonrası bilgileri 
dünyaya serbest kullanım 
hakkıyla sunacağız. 

Kompozit alanında önemli 
ürünler geliştirdik 
Son dönemde oldukça önem 
verdiğimiz yatırımlarımızdan 
biri Sabancı Üniversitesi 
işbirliği ile kurduğumuz 
Kompozit Teknolojileri 
Mükemmeliyet Merkezi. 
Türkiye’deki kompozit 
alanındaki en donanımlı 
laboratuvar altyapısına 
sahip Merkez Sabancı 
Üniversitesi yönetiminde 
temel araştırmadan, tasarıma 
ve prototip parça üretimine 
kadar tüm sektöre destek 
veriyor. Kordsa ayrıca 
aynı çatı altında Ar-Ge 
merkeziyle ürün geliştirme 
ve kompozit sektörü için 
prepreg, bez, panel malzeme 
seri üretimleri de yapıyor. Bu 
merkezde özellikle havacılık, 
savunma ve otomotiv 
sektörlerinde kompozit 
kullanımıyla daha sağlam ve 
daha hafif araçlar üretilmesi 
için kompozit malzemeler 
geliştiriyoruz. Örneğin bu Ar-
Ge merkezimizde otomotiv 
sektöründe üretim hızını 
artıran ve verimlilik artışı 
sağlayan bir reçine teknolojisi 
geliştirdik. 9 dakikalık 
preste kürlenme süresini 

yeni reçine teknolojimizle 3 
dakikaya düşürürken kalıbın 
soğutulmasını gerektiren ek 
süreyi de bertaraf ettik. Pres 
ile üretimde hızlı kürlenen 
Kordsa prepreg malzemesinin 
ekonomik katkıları arasında 
parça çevrim süresi ve kalıp 
amortisman süresi düşürmesi, 
üretim hızı artışı ve sağladığı 
A sınıfı kaliteli yüzey 
sayesinde kaplama maliyetini 
düşürmesi sıralanabilir. Bu 
ürünümüzün lansmanını 
bu yıl Paris’te JEC fuarında 
gerçekleştirdik ve çok ilgi 
görüyor. Ayrıca, Kompozit 
Teknolojileri Mükemmeliyet 
Merkezi bünyesinde, Sabancı 
Üniversitesi ile birlikte Avrupa 
Birliği destekli bir projeye 
dahil olduk. Directional 
Composites Through 
Manufacturing Innovation 
(DiCoMi) projesi kapsamında 
kompozit malzemelerin 3 
boyutlu yazıcı teknolojisiyle 
üretilmesine yönelik olarak 
sistem, yazılım ve malzeme 
geliştirilmesi konularında 
Sabancı Üniversitesi ile 
birlikte çalışacağız. 2 yıl 
sürecek olan ve 3 milyon 
avro destek alan proje, yerli 
ve yabancı nitelikli insan 
gücünün AB’ye üye ve asosiye 
ülkeler içerisinde değişimine 
olanak sağlayacak. DiCoMi 
projesi, Horizon 2020 
programı kapsamında 11 
ülkeden toplam 16 proje 
ortağının katılımıyla 

gerçekleştirilecek.
Kordsa olarak hedefimiz 
işimizin temel taşlarından 
Ar-Ge ve inovasyonda lider 
konumumuzu pekiştirmek 
ve iş yaptığımız her alanda 
liderliğimizi devam ettirmek. 
Bu nedenle Ar-Ge yatırım 
kararlarını alırken, değişen 
pazar koşullarını ve müşteri 
taleplerini değerlendiriyoruz. 
“Yaşamı Güçlendiriyoruz” 
vizyonumuzu dünya 
genelinde hayata 
geçiriyoruz. Bunu yaparken 
de müşterilerimiz, 
çalışanlarımız, 
yatırımcılarımız ve faaliyette 
bulunduğumuz toplumlar 
için değer yaratmaya devam 
edeceğiz. 2018’de özellikle 
geleceğin ürünü olarak 
gördüğümüz kompozit 
alanında yatırımlarımız, 
çalışmalarımız devam 
edecek. Bugün Türkiye’de 
insan kaynağı, ürün, 
hizmet hepsi var. Çok zeki 
bilim insanlarımız, çok 
çalışkan iş insanlarımız ve 
mühendislerimiz var. Devlet 
destekleri de var. Ancak 
her grup kendi başına çaba 
gösteriyor. Etkin bir inovasyon 
için tüm bu paydaşların bir 
araya gelmesi, el ele vermesi 
gerekiyor. Ancak bu şekilde 
ürün ve hizmetlerimizin 
katma değerini artırabilir, 
Türkiye’de ekonomik refaha 
giden yolu ancak açık 
inovasyon ile açabiliriz.  _

Kordsa’nın ilk Ar-Ge merkezi 2008 yılında kuruldu. İzmit’teki bu teknoloji merkezinde  
yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları devam ediyor. 
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AR-GE, REKABETİ 
KORUMAK İÇİN GEREKLİ
“MAN Türkiye olarak Ar-Ge çalışmalarımızın 
geçmişi 1996’ya dayanıyor. 1999’da Türkiye’deki  
ilk 3 akslı otobüsü, 2006’da ise ilk doğalgazlı  
seri otobüsü üretmemiz, Ar-Ge faaliyetlerimizin 
ürünlerimize yansımalarının en net göstergeleridir.”

ciromuza oranı geçtiğimiz 
yıldan bu yana yüzde 15 
artarak yüzde 1,38 olmuştur. 
Geçtiğimiz yıldan bu yana 
Ar- Ge Merkezimizdeki 
bölümler için toplamda 30’un 
üzerinde yeni mühendis 
istihdam ettik. Şu anda 
Ar-Ge Laboratuvarımızda 
tüm kaynak kalitesi, 
nemlendirme, yaşlandırma, 
spektro analizler ile mekanik 
testler ve boyutsal ölçümler 
yapılabilmektedir. Bunun 
yanı yanı sıra 3 boyutlu 
yazıcısı, sanal gerçeklik 
odası, polyester atölyesi 
ve araç bazında test ve 
ölçüm cihazları odasına 
sahip bir prototip atölyemiz 
bulunmaktadır. 2017 yılı 
için Ar-Ge Merkezimiz için 
1 milyon Euro civarında 
bütçe ayırdık. Ar-Ge 
destekleri, firmamızın Ar- 
Ge ve inovasyon altyapısına 
ve sürdürülebilirliğine 
önemli katkı sağlamakla 
birlikte özellikle şirketin 
Almanya’daki merkezi 
tarafından da ilgiyle takip 
ediliyor. Bizler MAN Türkiye 
olarak Türkiye’de sağlanan 
kamu desteklerinin, 
günümüzde Ar-Ge faaliyetleri 
ve Ar-Ge yatırımları 
yapan şirketleri gerçek 
anlamda teşvik etmekte 
olduğuna inanıyoruz. Bu 
desteklere erişimin daha 
da kolaylaştırılması ve 
destek miktarlarının artarak 
sürmesinin hem ülkemiz 
hem de sanayicimiz için çok 
büyük öneme sahip olduğunu 
düşünüyoruz.  _

yürütmektedir. MAN’ın 
büyük çoğunluğu Almanya 
dışında geliştirilmiş ilk aracı 
olma özelliği taşıyan Lion’s 
Intercity modelimiz, 2015 
yılında seri üretime geçmiş 
ve şimdiye dek üretilen 
Lion’s Intercity araçlarının 
tamamı Avrupa ülkelerine 
ihraç edilmiştir. NEOPLAN 
araçlarının üretiminin 
Ankara’ya kaydırılması 
ve çift katlı lüks sınıf 
yolcu otobüsü SKYLINER 
modelinin Ankara’da yeniden 
canlandırılması da yine Ar-
Ge faaliyetlerimizin somut 
bir başarısıdır. Yürütmekte 
olduğumuz projelerden 
5’i için TÜBİTAK TEYDEB 
Ar-Ge Destek programlarına 
başvuru yaptık. Halihazırda 
13 metrelik otobüs 
geliştirme projemiz, kaynak 
çarpılmalarını azaltmak için 
fikstür geliştirme ve kaynaklı 
birleştirmelerde yorulma 
dayanımının artırılmasına 
yönelik projelerimiz 
devam etmektedir. 2016 
yılı bizler için kapasite 
artırımına devam ettiğimiz 
ve kendimizi geliştirerek 
yenilediğimiz bir yıl oldu. 
Laboratuvarımızı Ar-Ge 
Merkez binamızın yanındaki 
yeni ve modern yerine 
taşıdık. Ar-Ge Merkezimizin 
mevcut binasını genişlettik 
ve kapalı alanımızı 1000 
metrekare artırdık. 2016’da 
Ar-Ge yatırımlarımız 3 
milyon TL, toplam Ar-Ge 
harcamalarımız ise 15,5 
milyon TL olarak gerçekleşti. 
Ar-Ge harcamalarımızın 

Tamamı Türkiye’de geliştirilen MAN Lion’s Intercity, tasarım 
ödüllerinden biri olan iF Gold Award’a 2016’ya layık görüldü.

OtOmOtiv, rekabetin hep 
oldukça güçlü olduğu bir 
sektör oldu. Son yıllarda 
daha da artan rekabetle 
birlikte teknolojisini 
yenilemeyen, yeni 
teknolojiler geliştirmeyen 
firmaların rekabet şanslarının 
gün geçtikçe azaldığını 
görüyoruz. Sektörün bu 
gerçekleri karşısında Ar-Ge 
faaliyetlerimizi ve inovatif 
çalışmalarımızı, ürün 
çeşitliliğini artırmak, üretim 
maliyetlerini düşürmek, 
dolayısıyla rekabet gücümüzü 
korumak için bir araç olarak 
kullanıyoruz. Bilim, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı’na 

yaptığımız Ar-Ge Merkezi 
başvurumuz 2010 yılında 
onaylansa da MAN Türkiye 
olarak Ar-Ge çalışmalarımızın 
geçmişi 1996’ya dayanıyor. 
1999’da Türkiye’deki ilk 
3 akslı otobüsü, 2006’da 
ise ilk doğalgazlı seri 
otobüsü üretmemiz, 
Ar-Ge faaliyetlerimizin 
ürünlerimize yansımalarının 
en net göstergeleridir. Haziran 
2017 itibariyle 187 çalışanımız, 
bu yıl toplam kapalı alanını 
3500 metrekareden 4500 
metrekareye çıkardığımız  
Ar-Ge Merkezimizdeki  
4 ana birim altında ürün ve 
üretim geliştirme faaliyetleri 

MAN Türkiye 
Teknoloji ve 

Metot Mühendisliği 
Direktörü 

Ertuğrul Çifçi



2017 Turk isht ime

İSKO®, Ar-Ge çalışmalarına 
1996 yılında başladı. 2009 
yılında ise tekstil sektöründe 
Ar-Ge Merkezi sertifikasını 
alan ilk tekstil kuruluşu oldu. 

DENİM PAZARINA 
YENİLİK KATIYORUZ  
İSKO’nun başarılı işbirlikleri, inovasyona yaptığı 
yatırım, tekstil işkolunda devrim niteliğinde 
yenilikleri, denim kumaşa bakış açısını çok 
olumlu etkilemiş, dolayısıyla kendisini 
konusunda dünya lideri düzeyine çıkarmıştır.

aşamalardır; bir tarafta 
denim tarihinin dört yönlü 
yeni streç denim kumaşı 
İSKO Blue Skin, diğer 
tarafta denim ve spor giyimi 
buluşturan bir konsept olarak 
Arquas, sektörün önemli 
yenilikleridir. İSKO olarak 
denim pazarına sürekli 
yenilik katarak dünyada 
liderliğimizi sürdürmek 
hedefimizdir. Bu bağlamda 
geliştirilen konsept 
isimlerinin hakları ile birlikte 
üretim süreçlerinin de 
patentini almaktayız. Bugün 
yirmiden fazla patentli 
ürün, seksenden fazla 
tescilli markasıyla dünyanın 
en yenilikçi, inovatif 
premium denim firması 
konumundayız. 
İSKO®, Ar-Ge çalışmalarına 
1996 yılında başlamıştır, 2009 
yılında da tekstil sektöründe 
Ar-Ge Merkezi sertifikasını 
alan ilk tekstil kuruluşu 
olmuştur. İSKO®’da temel 
bilimlerde ve mühendislik 
alanlarında uzman 
araştırmacı ve teknisyenden 
oluşan 95 personel 
bulunuyor. İSKO®, 2013 
yılında Ar-Ge faaliyetlerini 
artırmak amacıyla fizik, 
kimya ve biyoloji alanlarında 
uzman doktoralı personelin 
istihdamıyla tekstil 
sektöründe ilk sayılabilecek 
Teknoloji Geliştirme 
bölümünü kurmuştur. Tekstil 
sektörüyle ilgili gelişmeleri 
yakından takip eden 
şirketimiz, bu kapsamda 
uluslararası sempozyum, 
kongre ve konferanslara 
katılmakta, yurtiçi ve 
yurtdışındaki teknolojik 
gelişmeleri yenilikçi ürün 
ve süreçlere dönüştürmek 
amacıyla ilgili yerli ve 
yabancı Ar-Ge kuruluşları 
ve üniversitelerle işbirlikleri 
yapmaktadır.  _

işbirlikleri, inovasyona 
yaptığı yatırım, tekstil 
işkolunda devrim niteliğinde 
yenilikleri denim kumaşa 
bakış açısını çok olumlu 
etkilemiş, konusunda dünya 
lideri düzeyine çıkmasını 
sağlamıştır. Yıllardır süregelen 
İSKO Ar-Ge çalışmaları ve 
dünyada giyim pazarını 
araştıran uzman ekiplerin 
ortak çalışmalarıyla bayan 
giyiminde yüksek elastikiyete 
sahip, süper ince ve denim 
kumaşın tüm özelliklerini 
gösteren bu yenilikçi ürün 
bugün hala en çok satan 
ürün grubunu oluşturmakta. 
Jeggings teknolojisi, İSKO’nun 
Avrupa’da tescilli markası 
ve Oxford Sözlüğü’nde de 
yer alma başarısını gösterdi. 
Bu başarının altında iyi bir 
pazar araştırması ve güçlü, 
etkin bir Ar-Ge çalışması 
yatmaktadır. İSKO’nun en 
önemli buluşlarından biri 
İSKO Future Face’dir ve 
Mayıs 2015’de Avrupa Patent 
Ofisi’ne kaydedilmiştir. Bu 
ürün, günümüzün kabul 
görmüş trendi “athleisure”in 
öncüsüdür. Dünyada bu ürün 
grubunu üretme hakkına 
yalnız İSKO sahiptir.
İSKO Blue Skin ve 
İSKO Arquas ise denim 
inovasyonunda gelinen son 

1904 yılında dokuma 
el tezgahı  ile üretime 
başlayan, beş kuşaktır tekstil 
işkolunda dev haline gelen 
Sanko Holding şirketlerinden 
İSKO Premium, denim 
kumaşı üretiminde dünya 
çapında bir marka olmanın 
dışında küresel büyük 
markaların da iş ortağı. 
Sürekli kendini yenileyen 
tutumuyla küresel 
pazarda lider konumuna 
ulaşan, yıllık 250 milyon 
metre denim kumaş üretim 
kapasitesi, 300 bin metre 
karelik üretim tesisi, dünya 
üzerinde 35 farklı noktadaki 
satış ofisleriyle en önemli 
denim kumaş üreticisi olan 
şirketimiz, son yıllarda 

geliştirdiği marka stratejisiyle 
yeni projelere imza atıyor. 
Teknolojiyle desteklenmiş 
konseptleri müşterilerine 
sunan İSKO onların da 
ürünlerinin değerinin 
artmasına katkı sağlamakta. 
Bu bağlamda İSKO moda 
alanında söz sahibi markalar 
(Diesel, Replay, Barbour, Liu 
Jo, Guess, Jbrand) ile yapmış 
olduğu işbirlikleriyle dünya 
çapında kendinden sıkça 
söz ettirmeyi başarmıştır. 
Özellikle Diesel ile olan 
işbirliğinden Jogg Jeans ve 
Replay ile olan işbirliğinden 
doğan Hyperflex denim 
dünyasına yepyeni bir 
heyecan ve enerji katmıştır. 
İSKO’nun bu başarılı 
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Erdemir, Türkiye çelik 
sektörünün onaylı ilk Ar-Ge 
Merkezi’ni 2014 yılında kurdu.

FARKLILAŞMA, AR-GE 
VE İNOVASYONLA OLUR
Erdemir, endüstriyel ölçekte ürün geliştirme 
çalışmalarının uzun zaman ve yüksek maliyetler 
getirmesi nedeniyle, Ar-Ge Merkezi bünyesinde 
simülasyon merkezi kurma çalışmalarını 
sürdürüyor. Bünyesinde “Hammadde ve “Ürün 
Geliştirme”ye yönelik 2 kapsamlı laboratuvarın 
yer alacağı merkez Türkiye’de bir ilk, Avrupa’da 
ise sayılı tesislerden olacak. 

Erdemir; Ar-Ge 
çalışmalarının başarısını, 
uzun vadeli stratejik planlar 
ekseninde çalışmaların 
devamını sağlayacak üst 
düzey yöneticilerle, bilimsel 
sorgulama yeteneği gelişmiş 
araştırmacıların belirlediğine 
inanıyor. Uluslararası 
arenada sektöre yön vermek 
isteyen kuruluşların, 
Ar-Ge odaklı stratejik 
planlar hayata geçirmeleri 
gerektiğini belirten Erdemir 
yetkilileri; fark yaratacak 
çözümlere imza atacak 
araştırmacıların bilimsel 
gelişmeler ekseninde 
şekillenmiş bir eğitim 
ortamından çıkacağını 
vurguluyor. Ülkemizde 
metalürji ve malzeme eğitimi 
veren 47 üniversitenin 
eğitim programlarında, 
demir ve çelik üretim 
metalürjisi eğitimlerinin 
neredeyse yok olduğuna 
dikkat çeken yetkililer, çelik 
üretiminde inovasyon için 
öncelikle yetişmiş personel 
sorununun çözülmesi 
gerektiğini belirtiyor. 
Erdemir yetkilileri, sektörde 
yeni kalite konseptlerinin 
çalışılabilmesi içinse çok 
iyi yetişmiş metalürji ve 
malzeme mühendislerine, 
gelişmiş laboratuvar 
alt yapılarına ihtiyaç 
duyulduğunu ifade ediyor. 
Sektörün ölçeği nedeniyle 
bu alt yapıların ilk kurulum 
maliyetlerinin yüksek 
olduğunu söyleyen yetkililer, 
üniversite ve demir çelik 
sektörünü birbirine 
daha fazla yaklaştıracak, 
her iki kurumun 
beklentilerine cevap 
verecek sistematiklerin 
oluşturulmasını, laboratuvar 
altyapı kurma ve geliştirme 
konularında verilen 
teşviklerin geliştirilmesini 
yararlı görüyor.  _

verecek olan Erdemir 
Ar-Ge Merkezi’nde 48 
çalışan istihdam ediliyor. 
Erdemir Ar-Ge Merkezi, 
Hammaddeler ve Demir 
Üretim, Çelik Üretim ve 
Döküm Teknolojileri, Sıcak 
Ürün ve Proses, Soğuk Ürün 
ve Proses olmak üzere 4 
ana bölümde faaliyetlerini 
yürütüyor. 
Ar-Ge merkezinde 
müşterilerin ihtiyaçları 
doğrultusunda sıcak, 
soğuk ve kaplamalı yeni 
ürün geliştirmeye, mevcut 
ürünleri iyileştirmeye 
yönelik, maliyet, kalite 
verimlilik, enerji tasarrufu 
eksenindeki çalışmalar, 
alternatif hammadde, proses 
ve atık değerlendirme 
çalışmaları, otomotive 
yönelik ağırlık azaltma ve 
yerlileştirme gibi müşteri 
odaklı çalışmalar ve 
sektörün stratejik hedefleri 
doğrultusunda temel 
araştırmalar yürütülüyor. 
Erdemir Ar-Ge Merkezi 
şu ana kadar pazardaki 
muadilleri ile rekabet 
edebilecek metalürjik 
tasarıma sahip 27 yeni çelik 
kalitesinin geliştirilerek 
ürün gamına dahil 
edilmesini sağladı. Son üç 
yılda ortalama 4 milyon $/yıl 
Ar-Ge harcaması gerçekleşti. 

ErdEmir sektördeki ürün 
çeşitliliğinin firmalar 
arasında çok benzer olması 
sebebi ile ürünlerini 
farklılaştırmaya ihtiyaç 
duyuyor, bunu da ancak 
Ar-Ge ve İnovasyon ile 
başaracağına inanıyor. 
Erdemir, inovasyonun 
gerçekleşmesini sağlayacak 
ortamı Ar-Ge Merkezi 
bünyesinde ve tüm 
süreçlerinde oluşturmayı 
hedefliyor. Bu amaçla 
müşteri beklentileri 
doğrultusunda çelik 
kullanıcılarının üretim 
süreçlerini kolaylaştıran 
ve çevre dostu ve yenilikçi 
çözümler üretmeye 
odaklanıyor,  müşterileriyle 

işbirlikleri geliştiriyor. 
Ürün yelpazesinde katma 
değerli ürünlerin payını 
artırmak için çalışıyor ve 
ileri mukavemetli çeliklerin 
üretimini hedefliyor. 
Alternatif hammadde 
kullanımı alanında 
yürüttüğü çalışmalarla 
doğal kaynak kullanımının 
azaltılmasına ve çevrenin 
korunmasına katkı 
sağlarken, maliyetlerin 
düşürülmesine yoğunlaşıyor. 
Erdemir, Türkiye çelik 
sektörünün Bilim Sanayi 
Teknoloji Bakanlığı da onaylı 
ilk Ar-Ge Merkezi’ni 2014 
yılında kurdu. Uzun vadede 
“İleri Çelik Araştırmaları 
Merkezi” olarak hizmet 
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YENİ VE YENİLİKÇİ 
ÜRÜNLERLE BÜYÜYORUZ
“Farklı ürün gruplarında 100’ün üzerinde Ar-Ge 
projesini başarıyla tamamlamış bulunan merkezimizde 
30 adet devam eden projemiz var. Bunların 8 tanesi 
TÜBİTAK-Teydeb projesi. Ayrıca başvuru süreci devam 
eden 6 adet yeni TÜBİTAK projemiz bulunuyor.”

çalışmalarımız artan bir 
hızla devam ediyor. Bunun 
sonucunda 2016 İnovasyon 
Haftasında da sunumunu 
gerçekleştirdiğimiz Bluetooth 
kontrollü hidrolik kaldırıcı 
sistemi ve Tarım Traktörleri 
İçin Yarı Otomatik Vitesli 
Elektronik Kontrollü 
Transmisyon, Araç-Araç, 
Araç-Çiftlik Haberleşmesini 
Sağlayan Otomatik 
Dümenleme Sistemi projeleri 
inovatif projelerimize 
örnek olarak verilebilir. 
Halihazırda ağır ticari araçlar 
için elektronik destekli 
direksiyon sistemi üretme 
projemiz de hızla devam 
ediyor, sadece bu proje için 
5 milyon euro’luk yatırım 
yapmayı planlamaktayız.
2017 yılı içerisinde 
özellikle yeni simülasyon 
yazılımları ve test 
sistemlerine yatırımlarımızı 
yoğunlaştırdık. 2017 yılı 
sonunda Ar-Ge’ye yapılan 
yatırım tutarının yaklaşık 
3,7 milyon euro olması 
öngörülmektedir. Yılın 
başında yapılan bütçe 
planlamalarında Ar-Ge için 
bütçeden 11 milyon TL’lik 
pay ayrılmıştır. Geçtiğimiz 
yıl Ar-Ge harcamaları 
bütçemizin yüzde 1’lik bir 
kısmını oluşturuyordu. 2018 
yılındaki hedefimiz ise bunu 
yüzde 1,5’lara taşımak. 2018 
yılında elektronik destekli 
ürünlerin geliştirilmesine 
yönelik yatırımlarla beraber 
6,9 milyon euroluk bir yatırım 
planlamaktayız.  _

müşterilerimizle tasarım 
ortağı olarak çalışmak, 
hidrolik ve aktarma organları 
sektöründe yeni ürünlerle 
büyümek, yenilikçi ürün ve 
patentlerle rekabet edebilir 
hale gelmek yer alıyor. Ar-Ge, 
Ür-Ge ve inovasyona dayalı 
işbirliklerimiz sadece özel 
sektör ile sınırlı değil. Yapılan 
ürünleri daha kaliteli ve 
Ar-Ge personellerimizi de 
akademik anlamda daha 
yetkin hale getirmek adına 
üniversitelerle de çalışıyoruz. 
İnovasyona dayalı 
işbirliklerine bir örnek olarak 
TİM tarafından şirketlerde 
inovasyon kültürünün 
yaygınlaştırılması için 
başlatılan İnoSuit programına 
sağladığımız katılımı 
gösterebiliriz. Üretim 
tesislerimizde bulunan 
tezgahların daha teknolojik 
olanlar ile değiştirilmesi, 
ürün sayısının artmasıyla 
birlikte yeni üretim 
tesislerinin Hema Endüstri 
bünyesine katılması, tasarım 
araçlarına yenilerinin 
eklenmesi inovasyon adına 
yaptığımız yatırımlara örnek 
gösterilebilir. Hema Endüstri 
otomotiv alanında faaliyet 
göstermekte. Bu kapsamda, 
ticari araçlar için direksiyon 
sistemleri, tarım traktörleri 
için hidrolik pompa, 
valf, hidrolik kaldırıcı, 
transmisyon, tahrikli ön 
aks, gibi ürünlerde sektörde 
önemli bir üreticiyiz. 
Elektronik destekli ürünlerin 
geliştirilmesi konusunda 

Hema Endüstri, 2018 yılında 6,9 milyon euroluk bir yatırım planlıyor. 

Günümüzde Ar-Ge ve 
inovasyona gereken önemi 
vermeyen şirketlerin 
yaşayamayacağını söylemeye 
gerek yok. Özellikle son 
dönemde inovasyon 
stratejilerimizi içselleştirmek 
için çok çalıştık. Gerek 
inovasyon eğitimleri, gerekse 
katıldığımız inovasyon odaklı 
programlar ve belki de en 
önemlisi geliştirdiğimiz 
inovasyon odaklı öneri ve 
ödül sistemi şirketimizde 
inovasyon yol haritamızı 
gerçekleştirmek için bize çok 
yardımcı oldu. Hema Endüstri 
A.Ş. Ar-Ge Merkezi’nin altyapı 

çalışmaları 2008 yılında 
tamamlandı. Ağustos 2009’da 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından Ar-Ge 
Merkezi Belgesi verildi.  
Ar-Ge Merkezimizde 4 farklı 
tasarım müdürlüğüne bağlı 75 
personel çalışıyor. Farklı ürün 
gruplarında 100’ün üzerinde 
Ar-Ge projesini başarıyla 
tamamlamış bulunan 
merkezimizde devam eden 
30 projenin 8’i TÜBİTAK-
Teydeb projesi. Başvuru 
süreci devam eden 6 adet 
yeni TÜBİTAK projemiz daha 
var. Ar-Ge merkezi olarak 
stratejilerimizin başında 

Hema Endüstri 
Yönetim Kurulu 

Başkanı  
İbrahim Hattat
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ÖNCÜ OLMANIN YOLU  
AR-GE VE İNOVASYONDAN 
GEÇİYOR

“Daha iyi yarınlar için bugünden doğaya, çevreye  
ve gelecek nesillere duyarlı ürünler üreten Çalık 
Denim 2020 yılına dek yapılacak ilave yatırımlar  
ile 60 milyon metre üzerinde kapasiteye ulaşarak, 
bulunduğu sektörde ülkemizi gururla temsil etmeyi 
hedeflemektedir. Bu hedefe ancak Ar-Ge’ye, 
insana ve sürdürülebilirliğe odaklı stratejiler ile 
ulaşılabileceğine inanmaktayız.”

yürütülmektedir.
2016 yılı Ar-Ge projelerinin 
çıktılarından geliştirilmiş 
denim kumaş satışları 
ile toplam satışlarımıza 
yüzde 7 seviyesinde katkı 
sağlanmıştır.
Çalık Denim Ar-Ge Merkezi 
olarak faaliyetlerimize;  
kuruluşundan bugüne 
Ar-Ge ekosistemimiz 
için gerekli altyapı ve 
nitelikli insan kaynağı 
sürekli  güçlendirilerek 
devam edilmektedir. Bu 
ekosistemde; Ar-Ge için 
gerekli olan teknolojik fiziki 
altyapı, Ar-Ge kültürüne 
sahip nitelikli insan kaynağı 
ve Ar-Ge için finans gücü 
bakımından başlangıca göre 
önemli düzeyde ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Geliştirme 
faaliyetlerimiz için 
ayrılan bütçe her geçen yıl 
artırılmakta olup; 2017 için 
Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan 
bütçemiz 8.000.000 Türk  
lirası olarak belirlenmiştir.  _

araştırma merkezleri ve 
yurtdışında yerleşik çok 
sayıda araştırma enstitüsü 
ile işbirlikleri yapmaktayız. 
Seçilen merkezlerin 
uzmanlık alanlarına göre 
belirlenen başlıklarda proje 
fikirleri ortaya konmakta, Ar-
Ge adına uygun bulunanlar 
firmamız tarafından 
değerlendirilmektedir. 
Bu kapsamda yürütülen 
çalışmalarımızın, bölge 
sanayisine yeni iş fırsatları 
sunmasına ve yetişmiş 
nitelikli insan gücünün 
istihdam edilmesine 
büyük katkılarının olacağı 
öngörmekteyiz. 
İşletmelerimizde akıllı 
üretimleri mümkün 
kılabilecek; hız, kalite, 
esneklik, verimlilik 
ve sürdürülebilirlik 
noktalarında rekabet 
avantajı sağlayabilecek dijital 
dönüşüm çalışmalarımız 
da Endüstri 4.0 metodolojisi 
ile uyumlu olarak 

ÇALIK Denim “Sürdürülebilir 
inovasyon gücünü ticari 
anlamda realize ederek, 
tüm paydaşları için yüksek 
oranda katma değer yaratan 
öncü global denim markası 
olmak” vizyonu ve “Denim 
hayallerini gerçekleştirmeye 
odaklanan, güvenilir ve 
değer yaratan bir çözüm 
ortağı olmak” şeklinde 
tanımlanmış misyonu ile Ar-
Ge Merkezi faaliyetlerini 1762 
m2’lik alandaki iki biriminde 
gerçekleştirmektedir. 
Ar-Ge merkezimizde bir 
fizik laboratuvarı, bir kimya 
laboratuvarı, bir yıkama 
laboratuvarı ve Ar-Ge 
personeli için tasarlanmış 
ergonomik ofisler 
bulunmaktadır. Toplam 
57 personeli ile yeni bilgi 
üreterek, bu bilgileri bilimsel 
bir şekilde yorumlayarak 
inovatif ürünler ve süreçler 
geliştirmek ve teknolojik 
sorunlara bilimsel ilkeler 
uyarınca eğilmek, sonuçta 

ticarileşebilecek ve koruma 
altına alınması gereken 
bilgi ve teknolojilerde 
patent, faydalı model, 
ürün tescili vb. ile sınai 
mülkiyet portföyümüzü 
genişletmek, sektördeki 
dengeleri etkileyebilecek 
ileri teknolojileri öngörmek, 
değerlendirmek ve bunların 
uygulanmasını sağlamak 
için denim sektöründeki 
projelerimizi, akademik 
camiayı ve iş dünyasını 
içeren iyi bir Ar-Ge 
organizasyonu desteğiyle 
sürdürmekteyiz. Kendimizi 
çevreye saygılı, tüketici 
beklentilerini ön plana 
çıkaran, günümüz ve 
gelecekteki ihtiyaçlara 
yönelik, standartlara uygun 
ve rekabette fark yaratan 
ürünler tasarlamaya, 
geliştirmeye ve üretmeye 
adamış bulunmaktayız. Çalık 
Denim olarak, Ar-Ge projeleri 
geliştirmek için Türkiye’nin 
önde gelen üniversiteleri, 

Çalık Denim 
Fabrika ve Ar-Ge 
Direktörü Serhat 

Karaduman

Çalık Denim kurum içi öz kaynaklarıyla yürütülen 
48 Ar-Ge projesinden 26’sı tamamlanmış durumda. 
22 projeye ait çalışmalar ise devam ediyor.
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TIRSAN, AR-GE ÇALISMALARI 
SAYESİNDE GLOBAL ÖLÇEKTE ÖNEMLİ 
ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLUYOR
Tırsan, kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği “Kässbohrer Yüksek Güvenlikli 
Bitüm Tankeri” ile ‘Güvenlik’ dalında birincilik ödülüne layık görüldü. 

yapıldı. Temelleri 2017 
yılında atılacak, 18 ayda 
tamamlanacak, 60 milyon 
TL’ye mal olacak 2. Ar-
Ge merkezi yatırımı ise 
TOSB Sanayi Bölgesi’nde 
gerçekleşecek. Ülkemizin 
2023 hedefleri doğrultusunda 
yüzde 3’lük Ar-Ge harcaması 
hedefleri kapsamında 
firmamızın 2016 yılında 
toplam ciro içerisindeki Ar-Ge 
harcaması yüzde 2,59 olarak 
gerçekleşti. 2019 yılında ikinci 
Ar-Ge merkezinin faaliyete 
geçmesiyle birlikte 2023 
yılı hedeflerinin 2020’de 
yakalanacağı öngörülmektedir. 
Türkiye’deki Ar-Ge kültürü 
uluslararası rekabetçilik 
açısından istenilen noktada 
olmasa bile, sağlanan 
teşvikler ve yönlendirmelerle 
daha iyi duruma geliyor. 
2008 yılında kanunlaşan 
5746 sayılı Ar-Ge kanunu 
firmaların ve KOBİ’lerin 
Ar-Ge yetkinliklerinin 
artması konusuna öncülük 
etti. Ülkemizin Ar-Ge 
ekosistemi, üniversitelerin 
sanayinin taleplerine uygun 
Ar-Ge personeli yetiştirmeleri, 
akademik çalışmaların sanayi 
ile işbirliği içerisinde olması 
ve eğitimlerle de gelişecektir. 
Teşvik süreçlerinin hızlı ve 
verimli yürütülebilmesi için 
değerlendirme süreçlerinin 
gözden geçirilmesi ve 
sanayideki proje hızına 
yetişebilecek şekilde 
iyileştirilmesi, gelişimimiz  
için  öne çıkan unsurlardır.  _

ürünler ve teknolojilerle 
global ölçekte önemli ödüllere 
aday olmakta ve bu ödülleri 
almakta olan bir kuruluştur. 
En önemlilerinden biri, 2017 
yılı IAA Trailer Innovation 
yarışmasında aldığımız 
birincilik ödülüdür. 
Tırsan, kendi Ar-Ge 
merkezinde geliştirdiği 
“Kässbohrer Yüksek 
Güvenlikli Bitüm Tankeri” ile  
‘Güvenlik’ dalında birincilik 
ödülüne layık görüldü. 
Kendi Ar-Ge faaliyetlerimizin 
yanı sıra, tedarikçiler, 
meslek örgütleri, üniversiteler 
ile yürütülen ulusal ve 
uluslararası projelerimiz 
bulunmaktadır. TÜBİTAK, AB 
EUREKA, ODTÜ, İTÜ, Sakarya, 
Anadolu, Erciyes, RWTH 
Aachen Teknik, Rhine-Waal 
Üniversiteleri, Fraunhofer  
ve Leibniz Enstitüleri ile 
işbirliği içerisindeyiz. 
Ar-Ge merkezinin 
kurulmasından bu yana 
Ar-Ge çalışmalarına ve 
ekipmanlarına 100 milyon 
Euro’nun üzerinde yatırım 

2017 yılı IAA Trailer Innovation Güvenlik Kategorisinde 
birincilik ödülü alındı.

TIRSAn, 55’ten fazla ülkeye 
bünyesinde bulundurduğu 
3 farklı marka ile ürün 
geliştirerek taşımacılık 
çözümleri sunmaktadır. 
Yüksek teknoloji eseri 
ürünleriyle Avrupa’nın en 
geniş ürün gamına sahip 
treyler üreticisidir. Farklı 
coğrafyalar ve taşımacılık 
modelleri için verimliliği 
artıran, toplam sahip olma 
maliyetini en aza indiren, 
düşük yakıt tüketimi 
ve düşük CO2 salınımı 
sağlayan ürünleri ile farklı 
pazarlarda müşterilerinin 
rekabet gücünü artırmakta, 
endüstrinin büyümesine 
katkı sağlamaktadır. Bu katkı 
Adapazarı fabrikamızda 

bulunan Ar-Ge merkezimizde 
yürüttüğümüz tasarım ve 
Ar-Ge faaliyetlerimizle 
yarattığımız, inovatif ve 
müşteri odaklı özgün 
teknolojimiz ile mümkündür. 
Yenilikçi çözümlerle, 
sadece bugünün değil 
geleceğin ihtiyaçlarını da 
karşılayan ürünlerimizin 
bize sürdürülebilir global 
rekabetçilik sağladığını 
görüyoruz. 
Tırsan’da inovasyon, Ar-Ge 
faaliyetleri içerisinde 
sistematik bir yaklaşım ile ele 
alınıyor. Bunun sonucunda 
müşterilerimize; yenilikçi, 
verimli, çevreci ürünler 
sunulmaktadır. Tırsan, Ar-Ge 
gücü ile geliştirilen yenilikçi 

Tırsan Treyler 
Ar-Ge Direktö rü  
Tugay Yılmaz 
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Ar-Ge ve inovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri. Etkin Ar-Ge  
teşvikleri ile sanayisi desteklenen ülkeler dünya rekabet sıralamasında en üst seviyelerde  

yer alıyor. Ar-Ge Reform Paketi ile Türkiye’nin de bir Ar-Ge üssü olması hedefleniyor. 

AR-GE DESTEKLERİ

Sanayi toplumundan bilgi 
toplumuna geçişte Ar-Ge ve inovasyon 
ekosisteminin tüm paydaşlarına 
önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. 
Kamunun yönlendirici çatı kuruluş 
olduğu bu ekosistemde, sanayi ile 
üniversite bir döngü içinde birbirlerini 
sürekli beslemek durumunda. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 
böyle sürdürülebilir bir yapının tesis 
edilmesi amacıyla, kamu-üniversite-
sanayi işbirliği stratejisi ve eylem planı 
yürütüyor. Bu sayede diğer alanların 
yanında biyoteknoloji ve nanoteknoloji 

gibi alanlarda küresel anlamda söz 
sahibi olabilmek için strateji belgeleri 
ve eylem planları ışığında katma 
değer yaratan, yüksek teknoloji üssü 
bir ülke olmak hedefleniyor. İmalat 
sanayindeki yüksek teknoloji ürün 
ihracatı payının iki katına (yüzde 
4’ten yüzde 8’e) çıkarılması amacı ile 
Geleceğin Teknolojileri ve Endüstrileri 
Programı’nın hazırlık çalışmaları 
yürüten Bakanlık ayrıca, sanayinin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 
kaynağını yetiştirmek amacıyla 300 
Organize Sanayi Bölgesi içinde 300 

teknik kolej projesi kapsamında bu yıl 5 
teknik kolejin kurulması, teknolojisini 
üreten bir sanayi oluşturulması 
amacıyla Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
sayısının 1000’e çıkarılması, sanayinin 
dijital dönüşümünü sağlamak 
maksadıyla Dördüncü Sanayi Devrimi 
yol haritası çalışmalarının 2017 sonuna 
kadar tamamlanması ve ileri sanayi 
ülkesi olma hedefi doğrultusunda 
üniversitelerdeki mühendislik ve teknik 
eğitim müfredatının geliştirilmesine 
ve sertifika programlarına yönelik 
olarak 5 üniversite ile proje başlatılması 



2017 Turk isht ime

üretim ve gösterim desteklerini de 
kapsayacak şekilde, gerekli teşvik 
ve destek mekanizmalarının gözden 
geçirilmesi ve geliştirilmesi konularında 
çalışmaların gerçekleştirilmesine karar 
verildi. Ayrıca TÜBİTAK tarafından 
bu konuda yürütülen çalışmalar 
sonucunda “Yeni sanayi devrimi akıllı 
üretim sistemleri teknoloji yol haritası” 
isimli taslak bir doküman yayımlandı. 
Bu çalışmayla, öncelikle siber fiziksel 
sistemler, yapay zekâ/sensör/robot 
teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük 
veri, siber güvenlik, bulut bilişim vb. 
yetkinlik kazanılmasını sağlayacak 
hedef odaklı Ar-Ge çalışmalarının 
artırılması amaçlanıyor. 

Devlet kurumları tarafından 
verilen destekler
Bütün bu çalışmaların odağında ise 
elbette ki Ar-Ge’ye verilen destekler 
yer alıyor. “Ar-Ge Reform Paketi” bu 
anlamda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
ve Ar-Ge merkezi olan şirketler için yeni 

bir dönemin başlangıcı oldu. Öncelikli 
ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, 
biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, 
uzay, havacılık gibi) İhtisas Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri’nin kurulması 
yönünde düzenleme yapıldı. Diğer 
taraftan; OSB’ler içerisinde sanayi ile 
etkileşimli TGB’ler kurulmaya başlandı. 
Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan 
Ar-Ge harcamaları için TÜBİTAK, 
KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi 
devlet kurumları da çeşitli oran ve 
tutarlarda parasal hibeler sağlıyor. Tüm 
bu faaliyetler Türkiye’de bilgi temelli bir 
sanayi ortaya çıkarabilmek ve küresel 
rekabete uygun, katma değeri yüksek 
ürünler üretebilmek ve tüketiciye 
çok daha yüksek bir hayat standardı 
sunabilmek için yapılıyor. 
Ar-Ge desteklerine bir kaç örnek 
vermek gerekirse; örneğin tarımda 
Araştırma Geliştirme (Ar- Ge) desteği 10 
kat artırıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü’nün 
her yıl araştırma projelerine yönelik 
kullandırdığı destek programı 
kapsamında proje başına verilecek 
destek tutarı 300 bin liradan 3 milyon 
liraya çıkarıldı. TÜBİTAK da Ar-Ge 
alanında farklı destek veriyor. Bunlar 
arasında sanayide en fazla kullanılan 
sanayi Ar-Ge destek programı, küçük 
KOBİ’ler için Ar-Ge başlangıç programı, 
öncelikli alanlar ve çağrı bazlı açılan 
destek programları. Belirtmekte 
fayda var, Ar-Ge için devletin ayırdığı 
ödenek/harcama sadece kamu kurum/
kuruluşlarında gerçekleştirilen 
Ar-Ge’yi değil, aynı zamanda diğer 
üç ulusal sektörde (ticari sektör, kar 
amacı gütmeyen özel kuruluşlar ve 
yükseköğretim sektörü) ve  
yurtdışında (uluslararası kuruluşlar 

da 2017 yılı hedefleri arasında. 
Bakanlığın gündeminde ayrıca 4. 
Sanayi devrimi de yer alıyor. Türkiye 
de dördüncü sanayi devrimini kısa 
süre içerisinde gündemine aldı ve 
bu konuda çalışmalara başladı. Bu 
bağlamda, 17 Şubat 2016 tarihinde 
yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu 29. Toplantısı’nda “Akıllı Üretim 
Sistemlerine Yönelik Çalışmalar 
Yapılması (2016/101)” kararı alındı. Bu 
karara göre Türkiye sanayisinin yüksek 
teknoloji üretiminde uluslararası 
rekabet gücünün artırılmasını 
sağlayacak akıllı üretim sistemlerine 
geçiş amacıyla; Kritik ve öncü 
teknolojilerde (öncelikle siber fiziksel 
sistemler, yapay zekâ/sensör/robot 
teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük 
veri, siber güvenlik, bulut bilişim vb.) 
yetkinlik kazanılmasını sağlayacak 
hedef odaklı Ar-Ge çalışmalarının 
artırılması; bu teknolojilerin yerli 
firmalarca üretilmelerini sağlayacak 
üretim altyapılarına yönelik, pilot 

2008 16
2009 51
2010 70
2011 94
2012 119
2013 141
2014 165
2015 231
2016 273
2017* 635

Yıllara göre  
Ar-Ge Merkezi sAyısı

*2017 Yılı Eylül ayı itibariyle
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dahil) devlet tarafından finanse edilen 
Ar-Ge’yi de kapsıyor.

Yeni reform paketinden 
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 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 bin TL’lik 

Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin 
500 bin TL’ye kadar artırılması da 
yeni paketin getirdiklerinden… Yine 
paketteki önemli maddelerden biri 
de; Teknoloji Geliş tirme Bölgeleri 
ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde 
çalış tırılacak yabancı uyruklu Ar-Ge 
ve tasarım personelinin istihdamının 
kolaylaş tırılması yönünde. 

Teknolojik Ürün Yatırım   
Destek Programı
Bu program 2014 yılında yürürlüğe 
girdi. Teknolojik Ürün Yatırım Destek 
(Teknoyatırım) programının amacı, 

2016 YILINDA 
VERİLEN DESTEK 
MİKTARLARI
Hükümet tarafından Merkezi yönetim 
bütçesi üzerinden gerçekleştirilen 
hesaplamalara göre 2016 yılında 
Ar-Ge için bir önceki yıla göre yüzde 
21,6 artışla 7 milyar 508 milyon TL 
harcama yapıldı. Bu sonuca göre 
2016 yılı merkezi yönetim bütçesinden 
Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen 
harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla 
içerisindeki oranı yüzde 0,29, merkezi 
yönetim bütçe harcamaları içerisindeki 
payı ise yüzde 1,14 oldu. Merkezi 
Yönetim Bütçesinden Ar-Ge için tahsis 
edilen başlangıç ödeneği 2017 yılı için 
8 milyar 174 milyon TL oldu. Ar-Ge 
faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve 
istisnalarının toplamı 2016’da 1 milyar 
927 milyon TL oldu. Dolaylı Ar-Ge 
desteği 2017 yılı için ise 2 milyar 141 
milyon TL olarak tahmin edildi. Merkezi 
yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan 
başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik 
hedeflere göre [Bilimsel Programların 
ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması 
Sınıflaması (NABS)] sınıflandırıldığında, 
2017 yılı için en çok ödenek yüzde 36 
ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite 
Fonlarından finanse edilen) için tahsis 
edildi. Bunu yüzde 21,2 ile savunma, 
yüzde 9,9 ile endüstriyel üretim ve 
teknoloji, yüzde 6,6 ile eğitim, yüzde 6,3 
ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer 
altyapılar ve yüzde 5,3 ile tarım takip etti.    

AR-GE’DE YENİ 
YATIRIMLAR SÜRÜYOR
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. 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. 90’dan 
fazla yabancı ve yabancı ortaklı şirket 
Ar-Ge merkezini Türkiye’de kurdu. 
Türkiye’deki Ar-Ge harcamaları 2015 
yılında 20 milyar TL’nin üzerindeydi.
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öncelikli teknoloji alanlarında yer 
alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 
sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerin 
ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine 
katma değer oluşturulması, uluslararası 
pazarlarda yer alarak teknolojik 
ürün ihracatına öncülük edilmesi 
ve ülkemizde yerleşik işletmelerin 
yapacakları yatırımların desteklenmesi. 
Öncelikli alanlar Bakanlıkça ilan 
edilmekte. Program kapsamında; 
a- Ülke ekonomisinin uluslararası 
düzeyde rekabet edebilir bir yapıya 
kavuşturulması için kamu kurum ve 
kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar 
veya uluslararası fonlar tarafından 
desteklenen sanayiye yönelik ar-ge ve 
yenilik projeleri sonucunda ortaya  
çıkan teknolojik ürünler,
b- Teknoloji geliştirme bölgelerinde 
yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp 
sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik 
projeleri sonucunda ortaya çıkan 
teknolojik ürünler,
c- Kamu araştırma enstitülerinde/
merkezlerinde/altyapılarında ar-ge 
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 
teknolojik ürünler,
d- Özkaynaklar kullanılarak yapılan 
ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya 

çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK 
tarafından onaylanan teknolojik ürünler,
yatırım desteğinden faydalanabiliyor. 
İşletmelere toplamda Proje tutarının 
10 milyon TL’ye kadarlık kısmı 
üzerinden Makine ve teçhizat desteği 
(Mikro işletme, Küçük işletme, Orta 
büyüklükte işletme, Büyük işletme), 
İşletme gider desteği (Mikro işletme, 
Küçük işletme) desteği veriliyor. Mikro 
ve küçük işletmelere Makine-teçhizat 
desteği ve işletme gideri desteği olarak 
toplamda 10 milyon TL’ye kadar, sadece 
makine-teçhizat desteği alan orta 
büyüklükteki işletmelere 6 milyon 
TL’ye kadar, büyük işletmelere ise 
3 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz 
destek sağlanıyor. Ayrıca işletme gideri 
desteğinden faydalanan işletmeler, 
üretim konusu ile ilgili yurtiçi, 
yurtdışındaki teknoloji, Ar-Ge ve 
yenilik projeleri bağlamındaki kamu-
üniversite sanayi işbirliği çalışmalarını 
geliştirme ve koordine etmek amacıyla 
yönetmelikte belirtilen hususlar 
çerçevesinde bir personel istihdam 
edebiliyor. Teknolojik Ürün Yatırım 
Desteği Programına ilk defa 2014 
yılında başlanmış olup bugüne kadar 
204 işletme ile sözleşme yapıldı.  _

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

Yeni ve özgün tasarımlara dayalı  
yazılım faaliyetleri,

4

Yeni ürünler, yöntemler, süreçler ve 
prosedürler araştırmak ve geliştirmek,

5

Bir ürünün kalitesini, standardını  
ve performansını artırırken, maliyetileri 
azaltacak yeni teknikler ve teknolojiler 

araştırmak ve bulmak.
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Startup olarak başlayan  
firmalara ev sahipliği yaparak 
onların artık büyük ölçekli birer 
firma olmalarına destek olan 
teknoparkların bünyesinden çıkan 
pek çok firma, ürünlerini üretmeye 
ve ticari başarılara imza atmaya 
başladı. Pek çoğu uluslararası 
ilişkiler kurdu ve ülke ihracatını 
desteklemeye başladı. İşte son 
dönemde başarılarıyla öne çıkan, 
geleceğin yıldızı olacak  
girişimcilere örnekler…

TeleporTer
Teleporter, dünyanın neresinde olursa 
olsun kullanıcının ve bu sistemi 
kullanan diğer arkadaşlarının etkinlik 
alanında birer avatar olarak görmesini, 
onlarla iletişim kurmasını ve 
etkinlik atmosferinin keyfini beraber 
çıkarmasını sağlayan,  kullanıcılarının 
katılmak istediği canlı spor, müzik ve 
e-spor etkinliklerini oradaymış gibi 
deneyimlenebilmesini sağlayan sanal 
gerçeklik teknolojisine dayalı yeni nesil 
bir deneyim platformu. Bu deneyimi 

yaşayabilmek için bir sanal gerçeklik 
gözlüğü ve içine yerleştirilen bir akıllı 
telefon yeterli oluyor. Teleporter, 
INNOGATE Programı’nın yanı sıra İTÜ 
Çekirdek’in girişimcilik yarışması Big 
Bang 2016’da dereceye giren ekipler 
arasında yer alıyor. 

 
MonuMenT 
Şık ve küçük boyuttaki donanımı 
ve donanıma entegre kişisel bulut 
yetenekleri ile Monument, ayrıca bir 
bilgisayara veya abonelikli bir bulut 
servisine ihtiyaç duymaksızın, telefon 
ve diğer akıllı cihazlarda çekilen resim 
ve videoları bu cihazlardan otomatik 
olarak topluyor. Dokümanların zamana 
ve yere, göre kategorize edilmesini 
sağlıyor.  Monument, yüklenen 
dosyaları analiz edebilme ve yüz tanıma 
özellikleri sayesinde dosyaları içindeki 
kişilere göre de gruplandırabiliyor. Bu 
özelliği ile Monument, resim ve videolar 

 GELECEĞİN 
 AR-GE YILDIZLARI
Girişimcilik ekosistemine her yıl yüzlerce yeni girişim katılıyor. 
Bunların bazıları gösterdikleri performansla herkesi şaşırtıyor.
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için geliştirilmiş dünyanın ilk yapay 
zeka destekli kişisel bulut sistemi olma 
niteliğine sahip. 

SMG

İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren 
SMG, açık alanlardaki ses yayınlarını 
kendi geliştirdiği yazılımlarla yöneterek, 
hem telif sorunlarını çözüyor hem de 
dış seslere kalite katıyor. Şirketlerin 
değişen ihtiyaçlarına yenilikçi buluşlar 
sunan girişimcilerden biri olan SMG, 
yayınları tek merkezden yöneterek 
açık yerlerde müzik, anons, reklam 
ve jingle yayınlarını internet ihtiyacı 
olmadan kesintisiz olarak sunabiliyor. 
SMG kapalı devrede yasal müzik 
yayınını Türkiye’de dijital ortamda 
gerçekleştiren ilk şirket olmasının yanı 
sıra, kendi yazılımları ile de müzik 
yayını yapan tek şirket olma özelliğini 
taşıyor. 

payGuru

Payguru, son kullanıcının satın 
alma tecrübesini mükemmelleştiren 
pazarlama, biletleme, kupon ve 
kampanya gibi diğer teknolojik 
fonksiyonlarla entegre çalışarak 
ödeme işleme, tahsilat ve son kullanıcı 
akışlarında optimizasyon yapan ve 
üye işyerleri için “değer” yaratan yeni 
nesil bir ödeme platformu. Şirket 
faaliyetlerini İTÜ ARI Teknokent 
bünyesinde sürdürüyor.  

SenTroMer

Gıda güvenliğinde çığır açacak 
bir uygulamayı hayata geçirmeye 
hazırlanan Sentromer, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile DNA 

Teknolojileri’ni sahada gıda denetiminin 
yapılabileceği bir test platformu 
geliştirmeyi başardı. Böylelikle 
GDO’dan, Salmonella riskine, karışık 
etten son kullanım tarihlerine kadar 
birçok testi vatandaş ya da toplu 
tüketim ve satış yerleri de yapabilecek. 

SeMoSkope

SEMoskope, Yıldız Teknopark’tan çıkan, 
ilk yerli elektron mikroskobu. Bu cihaz 
sayesinde tıp, eczacılık, mühendislik ve 
hassas imalat sanayi alanında çalışan 
profesyoneller, optik mikroskopların 
göremediği çok küçük boyutları dahi 
sıfır hatayla tarayabilecek. Inovenso 
Kurucu Ortağı Bekir Acıkabak 
“Öngörüyoruz ki 5-10 yıla kadar 
ilköğretim ve liselerde dahi optik 
mikroskopların yanında nano boyutta 
görüntülemeyi sağlayan elektron 
mikroskoplarını görebileceğiz” diyor. 

phyShoMe

Şirketin fizik tedavi amacıyla geliştirdiği 
giyilebilir teknolojisi, sensörlü ortopedik 
pedler ve mobil uygulamayla, fizik 
tedavi hastaları ve hareket ihtiyacı 

olanlara tedavi egzersizlerini istedikleri 
yerde, istedikleri zaman yapıp takip 
edebilme imkânı sunuyor. 

 
Healerbit
Ayak sağlığımızı koruyarak, yaşam 
kalitemizi artıran ancak pahalı olması 
nedeniyle birçok kişinin almaktan 
çekindiği ortopedik ayakkabılara 
ulaşımı kolaylaştıran bir çözüm 
sunuyor. Akıllı telefonlardan çekilen 
5 fotoğraf ile 3D yazıcıdan kişiye 
özel ortopedik ayakkabı tabanlığı 
bastırabilmeye imkan veren Healerbit, 
sağlık problemlerini maliyetten dolayı 
es geçenlere önemli bir avantaj sağlıyor.  

DaPGenomics

Anne sütünün içeriği etiketlenmesi 
üzerine kitler geliştiriyor . Ürünleri, 
anne sütündeki antioksidan 
kapasitenin ve omega-3 seviyesinin 
belirlenmesini sağlıyor. Bebeğin beyin 
gelişimine yardımcı olmak ve ileride 
karşılaşabileceği hastalıklara karşı 
bağışıklık sistemini güçlendirmek için 
anne sütü kalitesinin artırılmasını 
sağlayan beslenme planınına uygun 
olarak oluşturulmasında yol gösteriyor.

 
udeMy
2005’te 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. E-öğrenme girişimi Udemy, 
bugün konusunda uzmanlaşmış 
eğitmenleri ve sayısı 42 bini aşan 
ders programıyla, yazılımdan kişisel 
gelişime kadar birçok alanda online 
eğitim veren, Silikon Vadisi merkezli bir 
global bilgi platformu.  _

Payguru, tarihte ilk kez bir FİFA organizasyonunun mobil ödeme projesine imza attı.

Physome tarafından geliştirilen giyilebilir teknolojiler fizik tedavi hastalarının gözdesi. 
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Teknokent’ler, Türkiye’de Ar-Ge’ye verilen önemin büyük bir göstergesi. 
Bu merkezlerde Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme 
yeteneğine katkı sağlayan yüzlerce firma faaliyet gösteriyor.

GELECEK  
TEKNOKENTLERDE 
ŞEKİLLENİYOR

 İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon 
 aktivitelerinin odak noktası olmayı, İTÜ’nün akademik 
 bilgi birikimi ile Ar-Ge şirketlerinin bileşiminden 
 doğan sinerjiyi desteklemeyi, geliştirmeyi ve doğru 
 kanallara yönlendirmeyi önümüzdeki senelerde de 
 sürdürmeye devam etmeyi hedefliyor. 
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DünyaDa teknopark faaliyetlerinin 
1951 yılında Silikon Vadisi-Stanford 
Araştırma Parkı ile başlamasının 
üzerinden onlarca yıl geçti. Silikon 
vadisi yükseldi, Amerika ve Avrupa’daki 
teknoparkların öncüsü oldu. Bugün 
dünyada 1000 civarında teknopark ve 
ve yaklaşık 3 bin civarında kuluçka 
merkezi olduğunu biliyor muydunuz? 
Türkiye’de ise teknokent kurma 
çalışmaları aslında 1980’lerde başladı. 
1990’da, KOSGEB ile üniversitelerin 
işbirliği çerçevesinde teknokentlerin 
ilk adımı olarak Teknoloji Merkezleri 
kuruldu. Bugün Teknoloji Geliştirme 

İTÜ ARI Teknokent ile 
yeni fikirlere destek
İTÜ ARI Teknokent Türkiye’nin 
ilk teknokent yapılanmalarından 
biri. İTÜ’nün tarihten gelen bilgi 
birikimi ile teknoloji firmalarına ve 
girişimcilere teknoloji geliştirmeleri 
ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri 
için en uygun ortamı ve olanakları 
sunuyor. Sadece Türkiye’nin değil 
Avrupa’nın da en iyi kuluçka 
merkezlerinden biri olarak gösterilen 
İTÜ Çekirdek ile fikir aşamasından, 
firmalaşma aşamasını tamamlayana 
kadar girişimciler destekleniyor. 
Dünyanın en iyi 20 kuluçka merkezi 
arasında bulunan İTÜ Çekirdek, 
son 5 senede 722 projeye ve 1.613 
girişimciye 20 milyon TL’lik yatırım 
desteğinde bulundu. İTÜ Çekirdek’in 
her dönem sonu gerçekleştirdiği Big 
Bang adlı yarışmasında ise sadece 
geçen sene 5 milyon TL’nin üzerinde 
ödül dağıtıldı. Big Bang böylelikle 
dünyanın girişimcilere en fazla kaynak 
sağlayan ilk üç girişimcilik yarışması 
arasında yer aldı. ARI Teknokent ayrıca, 
ISTKA ortaklığı ile hayata geçirdiği 
ve İstanbul’dan Boğaziçi Teknopark, 
Teknopark İstanbul ve Yıldız 
TeknoPark’ın dahil olduğu INNOGATE 
ile firmaların yurtdışı pazarlarına 
açılmaları için önemli destekler veriyor. 
İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyet 
gösteren 252 firma bilişim, elektronik, 
enerji, inşaat, sağlık gibi alanlarda 
teknoloji çalışmaları sürdürüyor. 2016 
verilerine göre İTÜ ARI Teknokent 
bünyesinde, Ar-Ge ihracatında 
yüzde 447 ile en çok büyümenin 
yaşandığı sektör biyoteknoloji 
oldu. Biyoteknolojiyi yüzde 294’lük 
büyümeyle çevre teknolojileri takip etti. 
Son dönemde başarılarıyla öne çıkan 
birkaç firması şu şeklide sıralanabilir: 
Teleporter, Monument, Payguru, SMG, 
Foreks ve Sentromer. 

Bölgeleri olarak anılan bu bölgelerin 
sayısı, 2001 yılında 4691 sayılı yasanın 
yürürlüğe girmesiyle birlikte arttı 
ve Eylül 2017 itibariyle 68’e ulaştı. 
Bunlardan 55 tanesi faaliyette. Bu 
55 teknopark/teknokent 4 binin 
üzerinde firmaya ev sahipliği yapıyor. 
Bu bölgelerde en başta yazılım olmak 
üzere bilgisayar ve iletişim teknolojileri, 
makina ve teçhizat imalatı, elektronik, 
tarım, medikal, kimya, enerji, savunma, 
otomotiv gibi birçok sektörden firma Ar-
Ge faaliyetleri yürütüyor. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki 
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 
verilerine göre Ağustos 2017 itibariyle 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde 
toplan 4.369 firma faaliyet gösteriyor. 
Bunlardan yabancı ortaklı firma sayısı 
446 iken Akademisyen ortaklı firma 
sayısı ise 1.508 adet. Toplam personel 
sayısı 43.848. Bunların 35.946’sı direkt 
Ar-Ge merkezlerinde çalışıyor. Verilere 
göre devam eden proje sayısı 7.518 
iken bugüne kadar tamamlanan proje 
sayısı 25.127 oldu. Eylül 2107 itibariyle; 
faaliyette olan teknokentlerde Ar-Ge 
çalışmalarını yürüten firmaların yüzde 
37’si yazılım sektöründe, yüzde 17’si 
Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri 
sektöründe, yüzde 8’i Elektronik, yüzde 
6’sı Makina ve Teçhizat İmalatı, yüzde 
4’ü enerji alanlarında faaliyet gösteriyor. 
Mevcut teknoloji geliştirme bölgelerinin 
büyük bölümü üniversite odaklı 
teknoparklar. Ancak organize sanayi 
bölgelerinde kurulmuş teknoparklara ek 
olarak, özellikle Anadolu kentlerinde, 
ildeki önemli kamu ve sanayi kurum ve 
kuruluşların üniversitelerle işbirliğinde, 
ilin genelini temsilen teknoparklar 
da mevcut. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 
Türkiye’de faaliyet gösteren 55 Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri’nin (TGB) yaptığı 
ihracat Ağustos 2017 itibariyle 2.8 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. 

Toplam Firma Sayısı 4.369
Yabancı / Yabancı Ortaklı Firma Sayısı 446
Akademisyen Firma Sayısı 1.508
Ar-Ge Personeli 35.946
Destek Personeli 2.572
Proje Sayısı* 32.645
Toplam Satış (TL) 47,9 Milyar
Toplam İhracat ($) 2,8 Milyar

SAYILARLA TEKNOKENTLER

(* ) Tamamlanan + Devam Eden 
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ODTÜ Teknokent’ten milyar 
dolarlık teknoloji ihracatı
80’li yıllarda kurulma çalışmaları 
başlayan ODTÜ Teknokent, Türkiye’nin 
ilk teknokenti. ODTÜ Teknokent’te 
2003 yılında toplamda 80 şirket 
faaliyet gösterirken, 2016 sonu itibarıyla 
ulaşılan 330’dan fazla teknoloji 
şirketi, 5.800’ün üzerinde personel 
için yaratılan istihdam olanakları ile 
10 yıllık dönemde Türkiye’deki diğer 
teknoloji geliştirme bölgelerine de örnek 
teşkil edecek başarılara imza atıldı. 
2017 Temmuz sonu itibariyle ODTÜ 
Teknokent’te faaliyet gösteren teknoloji 
şirketleri ve girişimcilerin yüzde 50’si 
yazılım-bilişim, yüzde 21’i elektronik, 
yüzde 9’u telekomünikasyon, yüzde 6’sı 
medikal teknolojiler, yüzde 14’ü ise ileri 
malzeme, tarım, gıda, uzay-havacılık, 
enerji, otomotiv, çevre gibi diğer 
alanlarda Ar-Ge çalışması yürütüyor.  
ODTÜ Teknokent tarafından ayrıca 
bünyesinde barındırdığı teknoloji 
şirketleri ve girişimciler için çeşitli 
programlar hayata geçiriliyor. 
Bunlardan bazıları, teknoloji 
tabanlı girişimciliğin desteklenmesi 
kapsamında “Yeni Fikirler Yeni İşler 
Hızlandırma Programı”, ODTÜ-Halıcı 
Yazılımevi Kuluçka Merkezi, ICT 
ve sağlık kümeleri ile uluslararası 
işbirliklerini desteklemek üzere kurulan 
T-Jump San Francisco Hızlandırma 
Merkezi...  ODTÜ Teknokent; T.C. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından gerçekleştirilen Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Performans Endeks 
çalışmalarında üst üste beş yıl birinci 
sırada yer alarak en başarılı teknoloji 

geliştirme bölgesi seçildi.  ODTÜ 
Teknokent’te yer alan şirketler 2016 
yılı sonu itibariyle 12 milyar TL’nin 
üzerinde teknoloji satışı ve 1.1 milyar 
doların üzerinde teknoloji ihracatı 
gerçekleştirerek ülke ekonomisine 
önemli katkılar sağlıyor. Bugün, 
Türkiye’de en çok karşımıza çıkan 
“beyin göçü” kavramının tam tersini 
gerçekleştirmek için çalışmalarına 
devam eden ODTÜ Teknokent, özellikle 
girişimcilere olan desteğini sürdürürken, 
henüz kurulma aşamasında olan, 4-5 
yıllık teknoloji firmalarına da kendi 
bünyesinde destek vermeye devam 
edecek. ODTÜ Teknokent’in ABD ve 
Malezya’da yer alan işbirliği ofislerinin 
yanı sıra, Silikon Vadisi San Francisco’da 
ise bir iş hızlandırma merkezi bulunuyor.

Yıldız Teknopark’tan   
ihracata destek
Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. 
Dr. Mesut Güner, YTÜ Davutpaşa 
Kampüsü’nde 2009 yılında faaliyete 
başlayan Yıldız Teknopark’ın, Davutpaşa 
ve İkitelli yerleşkeleriyle birlikte 
toplam 170 bin metrekarelik alanda 
faaliyetlerini yürüttüğünü belirtiyor. 
Yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, 
telekomünikasyon, elektronik, ilaç, 
makine ve teçhizat imalatı, kimya, 
havacılık, enerji, savunma sanayi, 
inşaat, gıda gibi farklı sektörlerde Ar-Ge 
çalışmalarını yürüten Yıldız Teknopark; 
270 Ar-Ge firması, 90 kuluçka firması 
ve 7 binden fazla kalifiye Ar-Ge ve 
yazılım personeline ev sahipliği yapıyor. 
Güner, Yıldız Teknopark bünyesinde 
faaliyet gösteren firmaların ithalatının 
yaklaşık 10 milyon dolar, ihracatının 
ise 58 milyon doların üzerinde 
olduğuna dikkat çekiyor. Avrupa’da 
Almanya, İngiltere başta olmak üzere 
çok sayıda ülkeyle ticaret yapan 
teknoparkta; ABD, BAE, Çin ve Japonya 
ile de değişik projeler yürütülüyor. 
Firmaların en yüksek dış geliri yazılım 
alanından sağlanıyor. Yıldız Teknopark, 
dokunma hissine sahip yapay deri 
projesinden iğneyle damar aramayı 
sonlandıran damar görüntüleme 
spreyine, iş kazalarını sonlandıran 
akıllı baret sisteminden mağazalarda 
kasa kuyruğunu sonlandıran kiosk 
cihazına, NASA’ya satılan anlık fotoğraf 
görüntülemeye imkan veren Miops 
Smart kameradan, enerji tasarrufu 
sağlayan Güneş Perdesine ile kalıtsal 
hastalıkları iyileştirmeyi amaçlayan 

Yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, 
telekomünikasyon, elektronik, ilaç, 
makine ve teçhizat imalatı, kimya, 
havacılık, enerji, savunma sanayi, 
inşaat, gıda gibi farklı sektörlerde Ar-Ge 
çalışmalarını yürüten Yıldız Teknopark; 
270 Ar-Ge firması, 90 kuluçka firması ve 
7 binden fazla kalifiye Ar-Ge ve yazılım 
personeline ev sahipliği yapıyor.

TEKNOPARKLARIN 
AVANTAJI NEDİR?
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu kapsamında, bölgede çalışan 
firmaların bölgedeki yazılım ve Ar-Ge 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 
kurumlar vergisinden, bölgede çalışan 
araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge 
personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 
her türlü vergiden, bölgede üretilen sistem 
yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, 
sektörel, internet, mobil ve askeri komuta 
kontrol uygulama yazılımlarının teslim ve 
hizmetleri KDV’den 31.12.2023 tarihine 
kadar müstesna. Ayrıca, Sigorta Primi 
Desteği olarak, ücreti gelir vergisinden 
istisna olan personelin bu çalışmaları 
karşılığında elde ettikleri ücretleri 
üzerinden hesaplanan sigorta pirimi 
işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan 
için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı 
bütçesine konulan ödenekten karşılanıyor. 
Öğretim elemanları Üniversite Yönetim 
Kurulunun izniyle, yaptıkları araştırmaların 
sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla, 
Teknopark’ta şirket kurabilir, kurulu bir 
şirkete ortak olabilir, kurulu bir şirketin 
yönetiminde görev alabilirler. 
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gen teknolojilerine kadar başarılı birçok 
çalışmaya imza atıyor. Teknopark’ın 
son projelerinden biri de Yıldız Teknik 
Üniversitesi ve TAI (Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayi) ile imzalanan protokolle 
milli uçak, milli helikopter ve milli 
jet projelerinin mühendislerinin 
yetiştirilmesi. Yıldız Teknopark, yerli 
savunma sanayisini güçlendirme 
amacını taşıyan bu protokolle, savunma 
projelerine Ar-Ge desteği sağlayacak. 

TÜBİTAK MAM’dan önemli projeler
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. 

İstanbul Teknokent Entertech
2011 yılında İstanbul Üniversitesi Avcılar 
Yerleşkesinde faaliyete geçen İstanbul 
Teknokent, Önkuluçka, Kuluçka ve 
Teknoloji Transfer Ofisi hizmetleriyle 
girişimcilik faaliyetlerini destekliyor. 
İstanbul Teknokent Entertech 
biyoteknoloji, elektrik-elektronik, 
sağlık, bilişim, makine ve teçhizat 
imalatı gibi pek çok alanda faaliyet 
gösteren 100’den fazla girişimci firma 
ve 750’den fazla  Ar-Ge personeli ile 
faaliyetlerine devam ediyor. Üniversite 
bünyesinde ayrıca iç ve dış paydaşların 
gereksinimlerine uygun hareket ederek 
bilginin faydaya dönüşmesini sağlamak 
amacıyla İstanbul Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi kurulmuş. 

Hacettepe Teknokent
Hacettepe Teknokent, yerli ve yabancı 

2017 Temmuz sonu itibariyle ODTÜ 
Teknokent’te faaliyet gösteren teknoloji 
şirketleri ve girişimcilerin yüzde 50’si 
yazılım-bilişim, yüzde 21’i elektronik, 
yüzde 9’u telekomünikasyon, yüzde 6’sı 
medikal teknolojiler, yüzde 14’ü ise ileri 
malzeme, tarım, gıda, uzay-havacılık, 
enerji, otomotiv, çevre gibi diğer 
alanlarda Ar-Ge çalışması yürütüyor.

ortaklı firmaların Ar-Ge yatırımı 
yapmaları için cazip bir bölge. 
Bölgede istihdama katkı sağlamak 
amacıyla girişimci/şirketlerin yan ısıra 
akademisyenlere yönelik Girişimcilik 
Kursu, Proje ve İş Planı Hazırlama 
Kursu, Patent ve Başvuru Formlarını 
Hazırlama ve Takip Kursları gibi 
eğitim faaliyetleri düzenleniyor. 
Teknoloji Transfer Merkezi aracılığıyla 
sanayicilerin Ar-Ge taleplerini veya 
teknik problemleri, öncelikle Hacettepe 
Üniversitesi öğretim elemanlarının 
destekleriyle çözülmeye çalışılıyor, 
ihtiyaç halinde diğer üniversite ve 
dünya çapındaki kaynaklarla çözüm 
bulmak için projeler geliştiriliyor.

Boğaziçi Teknopark
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark, 
Üniversite-Sanayi işbirliğine, fikirden 
sanayi projelerine giden yapılanmaya 
katkıda bulunmayı amaçlıyor. 
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark, 
yüzde 40‘ı akademisyenlerin 
şirketlerini kurduğu, toplamda 28 
girişimci şirketin, 6 kuluçka şirketinin 
yer aldığı, 200 den fazla personele 
yarattığı istihdam olanakları ve 
Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü 
teknopark, Üniversite-Sanayi 
işbirliğinin en güzel göstergelerinden. 
Teknopark’ta nitelikli Ar-Ge projeleri 
gerçekleştiriliyor, bugüne kadar 
263 proje başarı ile sonlandırılmış, 
66 proje ise devam ediyor. Boğaziçi 
Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet 
gösteren firmaların sektörel dağılımını 
yüzde 60’ı yazılım-bilişim, yüzde 15’i 
elektronik, yüzde 7’si sağlık, yüzde 3’ü 
telekomünikasyon, yüzde 3’ü Enerji, 
yüzde 3’ü İnşaat, yüzde 3’ü Kimya, 
yüzde 3’ü Bankacılık ve Finans gibi 
alanlardan oluşuyor. _

EĞİTİM VE AR-GE

Prof. Dr. Ümit Özlale
Özyeğin Üniversitesi

Son yıllarda hissedilir şekilde artan Ar-Ge 
harcamamıza rağmen Türkiye’deki Ar-Ge 

harcamaları Volkswagen’in yarısı bile 
etmiyor. Bu alanda gidecek çok yolumuz 

var. İkinci nokta daha fazla Ar-Ge harcaması 
için ihtiyacımız olan nitelikli işgücüyle 
ilgili. İngilizcede STEM diye kısaltılan 

fen, teknoloji, mühendislik ve matematik 
alanlarında daha fazla insan gücüne ihtiyaç 

duyacağımız bir döneme giriyoruz. Geleceğin 
bilim insanları, Ar-Ge uzmanları ve ülke 
ekonomisine değer katacak girişimcileri 
bu alanlardan yetişecek. Yeni dönemin 

gerektirdiği dönüşüme şirketler ve işgücü 
piyasası, sadece Türkiye’de değil, bütün 
dünyada hazır değil. Şirketler ve eğitim 
kurumları, önümüzdeki dönemde nasıl 

spesifik yeteneklere ihtiyaç duyulacağını 
kestiremiyorlar. Gelişmiş ülkeler bir süredir 
sanayi ve eğitim politikalarını nasıl entegre 

edilebileceklerini, Ar-Ge stratejilerini de 
bu entegre edilmiş politikaların içinde nasıl 
konumlandırabileceklerini düşünüyorlar. Bu 
problemleri çözmenin ilk koşulu, herkesin 

üzerinde hemfikir olacağı gibi, iyi tasarlanmış 
uzun dönemli bir eğitim politikasını hayata 

geçirmek.  Bizim de eğitim ve sanayi 
politikalarını birbirine entegre edip, yeni 
dönemin Ar-Ge stratejilerini ve eğitim 

modellerini bir arada düşünmemiz çok iyi bir 
başlangıç noktası gibi duruyor.
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AKILLI EV 
TEKNOLOJİSİ 
HOMEWHIZ 
Akıllı ev teknolojilerinde HomeWhiz 
ile yeni bir dönem başlatan Arçelik, 
akıllı telefon, tablet ve akıllı TV’ler 
üzerinden beyaz eşyaların kontrol 
edilebildiği HomeWhiz teknolojisini 
yenilenen özellikleriyle tüketicilere 
sunuyor. Geliştirilen HomeWhiz 
platformu sayesinde internetin 
bulunduğu her yerden evinizdeki 
beyaz eşyalarınızı tek uygulama 
üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. 
Arıza yaşanması durumunda teknik 
servisler ürünlerdeki sorunun 
ne olduğunu bilerek eve geliyor, 
böylece daha hızlı bir şekilde 
arıza gideriliyor. HomeWhiz, evin 
dışından erişildiğinde güvenlik açığı 
teşkil etmeyecek ve şifreyle giriş 
yapılabilecek şekilde tasarlandı.  _

FAO’nun 
kabul ettiği ilk 
Türk girişimi: 

Nanomik
Her gün yeni bir teknoloji haberi 

duyuyoruz ama hala hiçbir teknoloji 
gıdalarda küflenme probleminin 

önüne geçemiyor. Etkili bir çözüm 
bulunamaması sebebiyle her sene 
üretilen taze meyve ve sebzenin 
yüzde 25’i küflenme veya ticari 
limitler sebebiyle israf oluyor. 

Nanomik, bu israfı engelleyebilecek, 
meyve sebze ve kuruyemişlerin 

bozulmadan ilk günkü tazeliğinde 
kalabilmesi için yüzde 100 doğal 
koruyucular geliştirdi. Ürün FAO 

tarafından da onaylandı.  _
Kordsa, lastik güçlendirme teknolojileri alanında daha sürdürülebilir ürünler 

geliştirme misyonu ve “Güçlendirici” kimliğiyle, resorsinol ve formaldehit içermeyen 
çevreci bir yapıştırıcı formülü üzerinde 2008’den beri çalışıyordu. Açık inovasyonun 

en büyük destekçilerinden biri olarak Kordsa, bu alandaki derin bilgi birikimi ve 
uzmanlığını lastik sektörünün önemli oyuncularından olan Continental firması ile 

birleştirdi. Bu işbirliği çerçevesinde Kordsa ve Continental lastik kord bezi kumaşı 
banyosunda kullanılan formülde değişiklik yapm ayı başardı. Ulaşılan formül 80 yıldır 
kullanılan resorsinol ve formaldehit esaslı formüle alternatif olabilecek, çevre dostu 

bir formül. Bu buluşun tüm endüstrinin yeni standardı olabilmesi için geliştirme 
sonrası bilgileri dünyaya serbest kullanım hakkıyla sunulacak.  _

Çevre Dostu Yeşil Kord Bezi
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Türkiye’nin 
ilk hibrit 

jeneratörü
Enerji sektöründe yenilikçi 

çözümleriyle hizmet veren Teksan 
Jeneratör, inovatif çalışmalarıyla 

dikkat çekiyor. Türkiye’deki 
Ar-Ge merkezleri arasına katılan 

firma, Türkiye’nin ilk hibrit 
jeneratörünü geliştirdi. Rüzgar 

ve güneş gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarına entegre olarak 
çalışabilen hibrit jeneratör 
yakıttan yüzde 65 tasarruf 

sağlarken karbon salınımını da 
aynı oranda azaltıyor.  _

Mini akıllı mühimmat
Roketsan, oluşturmuş olduğu teknolojik birikimi ve ürün portföyünü 
kullanarak türev ürünler ortaya çıkarmaya başladı. Bunun başarılı 
örneklerinden birisi olan MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat-L), şirket öz 
kaynaklarıyla geliştirilen özgün bir ürün. Mini Akıllı Mühimmat, 22 kg 
civarındaki düşük ağırlığı ve bir metreden kısa boyuyla tüm insansız 
hava araçları ve hafif taarruz uçaklarından kullanıma ve ağırlığın kritik 
olduğu hava-yer görevlerine yönelik olarak geliştirilmiş.  _

Hızlı dijitalleşme ile birlikte siber güvenlik kurumların ve ülkelerin en önemli güvenlik 
maddesi haline geldi. Bu anlamda Güvenlik Operasyon Merkezleri kritik ve zorlu bir role 
sahip. Sayıları kimi zaman günde 4 bini bulan siber alarmları incelemeye ve yanıtlamaya 
çalışan bu merkezleri desteklemek üzere Innovera tarafından ATAR isimli bir yazılım 
gerçekleştirildi. ATAR, kuruluşların farklı siber güvenlik ürünleri ve kabiliyetlerini bir 
arada çalıştırmaya imkan tanıyan yenilikçi bir siber güvenlik teknolojisi.  _

Siber güvenlik sağlayıcı ATAR

VSY Biotechnology göz biyoteknolojisi alanında dünyada 
10’uncu sırada yer alan bir Türk ş irketi. Şirket, iki teknik özelliğ i 
Trifokalite ve Geliş tirilmiş  Fokus Derinliğ i (EDOF) teknolojilerini 
birleş tirerek oluş turulan ve tüm mesafelerden kesintisiz, sürekli 
görüş  sağ layan AcrivaUDReviolTri-ED göziçi lens üretimiyle 
dünyaca öncü oldular. Bu ürün  hem katarakta hem de göz 
kusurlarının düzeltilmesine çözüm sunuyor. Ar-Ge Merkezi’nin 
2013 yılı inovasyon ürünü AcrivaUDReviolTri-ED, 2014’te 
endüstrileş tirilerek dünya piyasalarına da sunuldu.  _

Mini akıllı mühimmat

gerçekleştirildi. ATAR, kuruluşların farklı siber güvenlik ürünleri ve kabiliyetlerini bir 
arada çalıştırmaya imkan tanıyan yenilikçi bir siber güvenlik teknolojisi.  _

VSY Biotechnology göz biyoteknolojisi alanında dünyada 
10’uncu sırada yer alan bir Türk ş irketi. Şirket, iki teknik özelliğ i 

Göz kusurlarını 
düzelten teknoloji
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inovasyonDa 
Devrim: 
yaPay ZeKa
Huawei, günümüzde ve gelecekte 
dünyayı şekillendiren en büyük 
teknolojik trend olan yapay zekanın 
akıllı cihazlara entegrasyonunu 
sağlayarak, endüstrideki değişimin  
ilk ve tek atılımını gerçekleştiriyor.  
Yapay zekanın akıllı telefonlara 
entegrasyonu ile beraber  
kullanıcıların akıllı cihazlar ile olan 
etkileşiminde devrimsel değişiklikler 
yaşaması bekleniyor. Kullanıcılar 
için yaşamı daha akıllı ve kolay hale 
getirecek yepyeni bir bilgi yönetimi 
mimarisini ortaya çıkaracak. Yapay 
zekalı cihazların, kullanıcı  
davranışlarını anlaması, kullanıcı 
ihtiyaçlarını öngörerek gerçek zamanlı 
olarak cevap verebilmesi artık  
imkansız değil.  _

BASF’ten 
boyalar için 

yeni ışık 
teknolojisi
BASF’nin ahşap ve metal 

boyaları için ürettiği yeni ışık 
stabilizatörleri Tinuvin® DW 

(N) serisindeki ürünlerini tanıttı. 
BASF ayrıca özel ürünü Tinuvin® 

249 ile dış mekanda kullanıma 
yönelik, dayanıklı kaplamaların 

formüle edilmesi için artan yüksek 
performanslı ışık stabilizatörü 

talebini de karşılayacak. Ürünler 
metilizotiazolinon (MIT) içermemesi, 

ile sürdürülebilir ve çevresel 
korumaya uygun ürünler olarak 

dikkat çekiyor.  _

Spor, , giyim imalat ve dağıtımı dünyadaki en ticari endüstrilerden biri. Sopr ayakkabı 
ise bu endüstrinin en önemli parçalarından. Her marka, performansı iyileştirirken 

aynı zamanda konforu artıran spor ayakkabılarını üretmeye çalışıyor. İlginç olan şey 
ise üretim sürecinin arkasındaki bilim. Adidas, BASF’nin yeni köpüğü Infinergy’yi 

kullanarak, benzersiz bir yay ve tamponlama özelliklerine sahip yeni bir koşu ayakkabısı 
olan Energy Boost’u geliştirdi. BASF’in yeni köpüğü Infinergy® kauçuk kadar esnek 

ancak daha hafif. Genişletilmiş termoplastik poliüretandan oluşan Infinergy TPU 
granülleriyle üretilmiş. Koşucu, bu ayakkabıyla inanılmaz bir enerji dönüşü alıyor. _

adidas’ın koşu ayakkabısı için 
süper elastik köpük
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Bu roBot 
BaşKa 
roBot
İngiliz bilim insanları yüzbinlerce 
hastalığın cerrahi tedavi kalitesini 
ve etkinliğini geliştirebilecek bir 
inovasyona imza atarak dünyanın 
en küçük cerrahi robotunu geliştirdi. 
Versius ismindeki robot, mikro 
hareket hassasiyeti yüksek olduğu 
için örneğin kalp, fıtık, prostat ve 
safra kesesi gibi ameliyatlarda 
ileride yüzbinlerce hastanın ‘Minimal 
İnvazif’ (‘Anahtar Deliği’, milimetrik 
yarık) cerrahi tedavi yöntemi ile 
hızlı, düşük komplikasyon ve ağrı 
ile iyileştirilmesine olanak tanıyor. 
Versius’un, yetişkin bir insan kolu 
boyutunda hem de 4 eklemli olması, 
yapılamayan cerrahi operasyonları 
hem de minimal hata ile yapabilme 
olanağı veriyor. _

Wifi bağlantılı 
dikiş ve nakış 

makinesi
PFAFF’ın ürettiği CREATIVE 

ICON™ dikiş ve nakış makinesi, 
en büyük çalışma alanı, en büyük 

dokunmatik ekran, bulut depolama 
alanı ve nakış bildirim uygulaması 
gibi benzersiz özellikleri sayesinde 

dikiş makinelerinin geleceğini 
gözler önüne seriyor. Makine, 

kullanıcıların akıllı telefonlarına 
indirdikleri aplikasyonla çektikleri 
her fotoğraf anında nakış motifi 

olarak görebiliyor ve hemen 
işleyebiliyor. Kullanıcıların bunun 

için dikiş makinesinin yanında 
olmaları bile gerekmiyor. _

Goodyear,  yapay zeka ile yol, hava, çevresindeki koşullar ve diğer araçlar gibi  
birçok bilinmeyeni algılayıp analiz edebilen, öğrenebilen, karar verip yönlendirebilen 

küre formlu lastiğini Mart ayındaki 2017 Cenevre Uluslararası Motor Show’da  
tanıttı. Süper elastik polimerden üretilen lastiklerin biyonik derisi, insan  

derisine benzer bir esnekliğe sahip ve ayrıca çevresindeki şartları hemen 
algılayabiliyor. Beyni ve biyonik olarak biçim değiştiren lastik sırtı sayesinde de 

edindiği bu bilgileri, uygulamaya koyma veya sürücüyü uyarma yeteneğine sahip; 
örneğin oluşan bir deliği kendisi tamir edebiliyor. _

Çevresini algılayabilen  
biyonik derili lastik
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ÜNİVERSİTE-sanayi işbirliğine 
dayanan “İnoSuit-İnovasyon Odaklı 
Mentorluk Programı” kapsamında, 
İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde 
inovasyon yönetimi yetkinliğinin 
sürdürülebilir şekilde artırılması, 
inovasyon yönetimi altyapısının 
oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir 
kurumun kendi hedeflerine, yapısına 
ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal 
inovasyon sistemlerinin tasarlanması 
ve hayata geçirilmesi amaçlanıyor. 
Halihazırda devam eden ve 2017 
yılı Kasım ayında bitmesi planlanan 
program ile Türkiye’de “inovasyon 
yönetimi” konusunda yetkinliği ve 
üniversite-sanayi işbirliği konusundaki 
motivasyonu yüksek üniversiteler ve 
akademisyenlerle “kurumsal inovasyon 
sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen 
ihracatçı firmalar eşleştirildi ve 
kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük 
ve bilimsel bir çalışmayla son derece 

değerli kazanımlar elde edildi. Öyle ki, 
bu amaçla, programın 2. döneminden 
itibaren sene içerisinde programa 
katılım için farklı dönemlerde gelen 
talepleri ve başvuruları cevaplamakta 
gecikmemek amacıyla, program 
başvurularının sene içerisinde 4 ayrı 
dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz 
ve Ekim ayı) alınmasına karar 
verildi. 2016 yılında başlatılan, TİM 
tarafından koordinasyonu sağlanan 
proje kapsamında, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
duyurulan, Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksi Sıralaması’ndaki 
ilk 50 Üniversite dikkate alınarak 
üniversitelere duyurular yapılıyor. 
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında hayata 
geçirilen proje kapsamında, o 
dönemde 21 üniversiteden alanında 
uzman 30 mentör 41 ihracatçı firma 
ile eşleştirilmişti. 2017 yılında Kasım 
ayında başlayacak 2 dönem için ise 

72 üniversiteden 302 mentor, 100 
özel sektör mentor başvurusu alındı, 
başvuruda bulunan 37 firma 29 mentorle 
eşleştirildi. İnosuit programının süresi 12 
ay olarak belirlendi. 

Sistemin oluşturulması süreci
Bu süreçte, program kapsamında 
seçilecek İhracatçı Birlikleri Üyesi 
firmalarda; inovasyon sürecini 
sistematik, bütünsel ve odaklı bir 
yaklaşımla ele alan “Kurumsal 
İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması, 
inovasyon süreçlerini ve sonuçlarını 
besleyecek stratejik, organizasyonel,  
kültürel altyapının ve bilgi altyapısının 
oluşturulması, ürünlerde, süreçlerde, 
organizayonel yapılanmalarda veya 
pazarlama faaliyetlerinde inovasyon 
projelerinin hayata geçirilmesi 
hedefleniyor. Bunların yanında 
inovasyonun rekabetteki etkisinin 
anlatılması, inovasyon sürecinin 

İNOVASYON İÇİN İNOSUİT
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen 
İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Türkiye’nin ihracat gücünü yaratıcılıkla, 
yenilikçilikle ve yüksek katma değerle artırmayı hedefliyor.
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doğru yönetimi sonucunda ihracat 
performansının yükseltilmesinin 
sağlanması da amaçlanmakta. Bu 
sayede inovasyon yönetimi konusunda 
üniversiteler ve özel sektör arasında 
işbirliğinin artırılması da mümkün 
oluyor. Çalışma sonunda her bir firmada 
ulaşılması hedeflenen pek çok çıktı 
bulunuyor. Bunlar şirketin inovasyon 
kapasitesinin değerlendirilmesinden 
tüm şirket çalışanlarının katkıda 
bulunacağı fikir ve öneri havuzunun 
oluşturulmasına, Şirketin İK yönetim 
uygulamalarına inovasyonun 
entegrasyonundan Dış finansman 
kaynaklarından faydalanılmasının 
sağlanmasına kadar pek çok maddeyi 
içermekte. 

Gerçekleştirilecek Faaliyetler 
Nasıl Planlanıyor?
Program kapsamında seçilecek olan 
faaliyetler 10 ana fazdan oluşuyor. 
1- Ön değerlendirme, analiz ve yol 
haritasının oluşturulması,
2- Kurumsal İnovasyon Sistemi 
projesinin lansmanı ve iletişimi; ortak 
dil ve ortak algı oluşturulması,
3- İnovasyon organizasyonunun 
oluşturulması, süreçlerin tarif edilmesi 
ve yönergelerin hazırlanması,
4- Stratejilere inovasyonun 
entegrasyonu, teknoloji yol haritalarının 
hazırlanması ve inovasyon stratejilerinin 
belirlenmesi,
5- İK yönetimi altyapısının ve 
uygulamalarının inovasyon ile 
uyumlaştırılması,
6- İnovasyon eğitimleri ile insan 
kaynaklarındaki kapasitenin artırılması,
7- İhtiyaç-Fırsat ve Fikir havuzunun 
oluşturulması, inovasyon proje 
portföyünün belirlenmesi,
8- İnovasyon projelerinin çalışılması ve 
uygulamaların hayata geçirilmesi,
9- Açık inovasyon ve işbirliği 
stratejilerinin belirlenmesi ve 
uygulamaya geçilmesi,
10- İnovasyon çalışmalarının 
etkinliğinin değerlendirilmesi ve revize 
edilmesi. 

12 ay süren programda firmaların ve 
mentorlerin aktif olarak 11 ay süresince 
faaliyetleri sürdürmeleri bekleniyor. 
2 Ocak 2018 tarihinde faaliyete 
başlanacak yeni programın bitiş 
tarihi 31 Aralık 2018. TİM ve Sabancı 
Üniversitesi tarafından koordinasyonu 
sağlanacak program kapsamında, 

katılım gösterecek her bir şirketle ilgili 
bölgedeki üniversitede inovasyon 
yönetimi alanında çalışmakta olan bir 
akademisyen/yetkili kişi ya da özel 
sektörde çalışmakta olan ve bu alanda 
deneyim sahibi olan uzman, “mentor” 
olarak eşleştirilecek. Söz konusu 
kişiler tarafından, 11 ay süresince 
belli bir yol haritasını takip edecek 
şekilde mentorluk desteği sağlanacak 
ve belirlenen hedeflere ulaşılması 
amaçlanıyor. Program süresince mentor, 
eşleştirildiği şirketle ortak olarak 
belirlenecek gün ve saatte, her hafta bir 
gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde 
şirketi ziyaret edecek ve şirketlerin 
inovasyon kapasitelerinin artırılması 
çalışmalarında mentorluk yapacak. 
Bu süreç içerisinde katılımcı her bir 
firmanın, inovasyon çalışmalarına yakın 
bir uzmanlığı olan bir yöneticisini şirket 
içi proje lideri olarak görevlendirmeleri 
bekleniyor. Mentorlar ve firmaların aylık 
olarak gerçekleştirilecek faaliyetler 
ve elde edilen çıktılar konusundaki 
gelişimleri, gözlem ve önerilerini, 
TİM – İnoSuit portalına (www.inosuit.
com) raporlamaları beklenmekte. 
Programın 6. ayında en iyi örneklerin ve 
tecrübelerin paylaşılması amacıyla tüm 
ekipler bir araya geliyor, 11. ayda final 
raporlamaların tamamlanması isteniyor, 
12. ay itibariyle de başarı hikayelerinin 
paylaşıldığı bir kapanış etkinliği 
gerçekleştiriliyor.  _

ŞİRKETLERİN 
BELİRLENMESİ

Programda yer alacak ve desteklenecek 
olan şirketler, başvuru formunu 

eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar 
dolduran şirketler arasından, formda 

verilen cevapların niteliğini göze alacak 
şekilde TİM tarafından yapılacak bir 

ön değerlendirme sonucunda ve 
başvuru formunu dolduruş tarihleri de 
göz önüne alınarak önceliklendiriliyor 

ve belirleniyor. Programda mentor 
hizmet bedelinin ödenmesi için firmalar 
üniversite-sanayi işbirliği projelerinden 

faydalanabiliyorlar. Programda yer 
almak isteyen akademisyenlerin/yetkili 

kişilerin başvurularını, bağlı bulundukları 
üniversitelerin rektörlüklerine yapmaları 

gerekiyor. Üniversitelerin başvuruları ise,  
http://www.tim.org.tr/tr/inosuit.html 
linkindeki üniversite başvuru formunun 

doldurulmasıyla yapılabiliyor. Şirketler de 
başvurularını aynı linkteki firma başvuru 

formunu doldurarak gerçekleştirebiliyorlar. 

Programda görev alacak mentorlerin seçiminde öncelikli seçim kriteri “inovasyon 
yönetimi konusundaki uzmanlık ve uygulama deneyimi” seviyesi.
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Hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir yanındaki 
üniversitelerde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarımız uzay 
biliminden elektrik elektronik mühendisliğine, genetikten nano 
teknolojiye, bilişimden kimyaya ve diğer alanlara uzanan pek çok 
dalda önemli keşifler yaptı ve yapmaya da devam ediyor.

Bilime  
yön veren 
Türk’ler

2015 ’te ilk kez bir Türk bilim insanı 
Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü. 
Aziz Sancar’ın kazandığı Nobel Ödülü, 
tüm Türkiye’ye gurur yaşattı. Sancar’ın 
öyküsü, tüm bilim insanlarımıza ve 
gençlerimize ışık tutmaya devam 
edecek önümüzdeki yıllarda da. Son 
dönemde üniversite eğitimi alanında 
gerçekleştirilen atılımlar, bilimsel ve 
teknolojik araştırmalara sağlanan geniş 
kaynaklar, yeni bilim insanlarının 
yetişmesi için gereken zemini hazırlıyor. 
İnsanlığın kaderine yön verecek pek çok 
buluşun altında Türk bilim insanlarının 
imzası vardı ve bundan sonra da 
görmeye devam edeceğiz. Yani Türk 
bilim insanları bilim dünyasına damga 
vurmaya devam edecek. Bu isimlerin 
bazılarını kısaca tanımaya ne dersiniz?
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MEHMET TONER
Doku mühendisliği, biyokoruma ve 
kanser alanlarında çalışmaktadır.

Harvard Üniversitesi’nde nano teknoloji 
ve doku mühendisliği alanındaki son 

gelişmelerin ışığında kanser araştırmaları 
yapmaktadır. Sağlık bilimleri ve teknolojileri 

alanında çığır açtığı çalışmalarıyla ABD 
Ulusal Mucitler Akademisi üyeliği ile 

onurlandırılmıştır. Kanserli hücreleri teşhis 
eden bir çip geliştirmiştir.

AZİZ SANCAR
DNA ve biyolojik saat konularında 

çalışmaktadır.

1997 yılından beri Amerika Birleşik 
Devletleri Kuzey Karolina Üniversitesi, 
Chapel Hill’de Biyokimya ve Biyofizik 
Bölümü’nde Sarah Graham Kenan 

Profesörü olarak görev yapmaktadır. ABD 
Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk 

ABD’li Türk olarak da tanınır. DNA’ları nasıl 
onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu 

anlatan araştırmaları sayesinde 2015 Nobel 
Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.

EROL GELENBE
Çoklu programlama, matematik, 
elektrik-elektronik mühendisliği 

alanlarında çalışmaktadır.

Bilgisayar, matematik bilgisini elektronik 
mühendisliğiyle birleştiren Gelenbe, 

Imperial London College’da araştırmalarını 
sürdürmektedir. Çoklu programlama, 
veri tabanı güvenilirlik optimizasyonu 

gibi birçok alanda bilime önemli katkıları 
olmuştur. 2014 yılında başarıları sayesinde 
Fransa tarafından en yüksek dereceli sivil 

nişana layık görülmüştür.

İLHAN F. AKYILDIZ
Nano haberleşme çalışmaları 

yapmaktadır.

Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde Elektrik 
ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Telekomünikasyon Grubu Başkanlığı 
yapmaktadır. Vücuda yerleştirilecek nano 

aygıtlar ile haberleşmeyi sağlayacak 
proje sayesinde kanser ve diyabet 

gibi hastalıkların teşhis ve tedavisini 
kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Üzerinde 

çalıştığı bu projenin 30 sene içinde 
gerçeğe dönüşebilmesi beklenmektedir.

GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL
Metabolizma, obezite ve diyabet 

üzerine çalışmaktadır. 

2005’ten beri Harvard Üniversitesi’nde 
görev yapmaktadır. Diyabet ve karaciğer 

yağlanması gibi hastalıkları durdurabilecek 
“lipokin” adlı bir hormonu keşfetmiştir. Obezite 
ve buna bağlı metabolik bozukluklarla ilgili 
çalışmalarıyla TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne layık 
görülmüştür. TÜBA Asil Üyeliği ve Amerikan 

Obezite Vakfı Asil Üyeliği görevleri de 
sürmektedir. Harvard Üniversitesi Genetik 
Hastalıklar Laboratuvarı’nı yönetmektedir.

UMRAN İNAN
Uzay fiziği, uzay iletişimi, jeofizik ve 
yakın uzay alanlarında çalışmaktadır. 

Çalışmalarına rektörlüğünü yaptığı Koç 
Üniversitesi’nde devam eden İnan, NASA, 
Royal Society gibi bilim merkezlerinden 
ödüller almış bir bilim insanıdır. Stanford 

Üniversitesi’ndeki mevcut araştırma grubu 
ile gözlemlerine devam etmektedir. ABD 

Antarktika Servis Madalyası’na layık 
görülmesinden sonra Antarktika’daki bir 

tepe “İnan Tepesi” adını almıştır.

NİYAZİ SERDAR SARIÇİFTCİ
Organik yarı iletkenler, güneş enerjisi 

ile uzmanlaşmıştır.

Araştırmalarını Avusturya’da, Linz Johannes 
Kepler Üniversitesi’nde sürdürmektedir. 

Organik yarı iletkenler alanında dünyanın 
önde gelen otoriteleri arasında yer 

almaktadır. Organik güneş hücreleri 
konusunda çalışmalarıyla kendinden 

söz ettirmektedir. Plastik organik güneş 
pillerinin yaratıcısıdır. 

SALİM ÇIRACI
Nano malzemeler, nano aygıtlar, 

hidrojen depolama, kimyasal yutum 
kuramı alanlarında uzmanlaşmıştır.

Bilkent Üniversitesi’nde yaptığı 
araştırmalarla nano boyutta sürtünmesiz 

yüzeyler geliştirdi. Süper kaygan altın 
ve karbon yüzeyleri makine, malzeme 

mühendisliği ve nanoteknolojiyi birleştiren 
bir teknoloji. Aynı zamanda katı maddelerin 
elektronik yapısı, küçük boyutlarda elektron 

sistemleri ile de ilgilenmektedir.

 

IVET BAHAR
İşlemsel biyoloji, moleküler modelleme, 

moleküler biyoloji ve biyofizik 
alanlarında araştırmalar yapmaktadır.

Pittsburgh Üniversitesi’nde 
araştırmalarını sürdürmektedir. 

Direktörlüğünü yaptığı MMBioS’ta da 
araştırmaları devam etmektedir. Aynı 

zamanda Drug Discovery Institute’ta da 
yeni moleküler oluşumlar üzerine çalışmalar 

yaparak ve bilgileri paylaşarak ilaç 
sektörüne de yardımcı olmaktadır.
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METİN SİTTİ
Mikro/nano robotlar, biyomimetik, nano 

üretim alanlarında çalışmaktadır. 

Araştırmalarını ABD’de Carnegie Mellon 
Üniversitesi’nde yürütmektedir. Suda 

yürüyebilen mikro robotları bilim dünyasına 
kazandırmıştır. Projeleri NSF, NIH ve NASA 
tarafından desteklenmektedir. 2012’de IBM 
Smarter Planet Ödülü’ne layık görülmüştür. 

Yeni doğadan esinlenen yapıştırıcı 
melezlemeleri ürüne dönüştürmek amacıyla 

NanoGriptech isimli bir şirket kurmuştur. 

İSKENDER YILGÖR
Polimer kimyası ve teknolojisi 

üzerine çalışmaktadır

Plastikler üzerine araştırmalar yapmaktadır. 
Yapay kalp ve damar yapımının yanı sıra 
soğuk iklimlerde giyilebilecek giysiler 

gibi buluşları da bulunmaktadır. Bilimsel 
dergilerde yayımlanmış 73 makalesi, 

14 kitap bölümü ve 8 uluslararası patenti 
vardır. Araştırmalarını 1996 yılından bu 

yana Koç Üniversitesi’nde  sürdürmektedir. 
Aynı zamanda kırışmayan kumaş, uzay ve 

havacılık alanlarında kullanılan uygulamalar 
gibi keşifleri olmuştur.

ÇETİN KAYA KOÇ

Elektronik imza, siber güvenlik 
ve kriptografik donanım üzerine 

çalışmaları bulunmaktadır.

Siber fiziksel saldırılara karşı güvenlik 
sistemleri geliştirip önlem almayı amaçladığı 

çalışmaları vardır. Bir dönem Sao Paulo 
İleri Kriptografi Okulu’nda Kriptoloji 

(Şifre Bilimi) alanında ders vermiş, Türk 
öğrencilere de çalışmalarına katılma imkanı 

sağlamıştır. Algoritma ve bilim mimarisi 
alanında da çalışmaları bulunmaktadır. 

ALİ ERDEMİR 
Nano malzemeler, triboloji ve yüzey 

mühendisliği alanlarında çalışmaktadır.

Nanoteknolojiyi kullanarak geliştirdiği 
yapay elmas özelliği taşıyan özelliği ile 

bilim dünyasının önemli ödülü R&D’yi 4 kez 
kazanmıştır. Toplamda 100 ödülü, 6 tane 
buluşu olan bilim insanı Argonne National 

Laboratory’de triboloji ve enerji teknolojileri 
alanlarındaki çalışmalarıyla bilime katkıda 
bulunmaktadır. 18 kitaba katkıda bulunan 
Erdemir’in şimdiye kadar 300’den fazla 

makalesi yayımlanmıştır.

İHSAN ÇALIŞ
Farmakognozi ve fitokimya alanlarında 

çalışmaktadır. 

Yeni ilaç olabilecek doğal bileşiklerin 
izolasyonları ve yapı tahinleri üzerine 

çalışmaları vardır. 250’ye yakın yeni bileşiği 
bilime kazandırmıştır. Uluslararası hakemli 
dergilerde 170’e yakın araştırma makalesi 

bulunmaktadır. İsviçre ve Almanya’da misafir 
akademisyen olarak bilimsel araştırmalarda 

yer almaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi 
Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı’dır. 

DERVİŞ KARABOĞA
Yapay zeka, bilişim sistemleri, 

algoritmalar ve hesaplama kuramı, veri 
madenciliği alanlarında çalışmaktadır.

Yapay arılar üzerinde çalışarak her türlü 
sayısal tasarımda kullanılabilecek bir “Yapay 

Arı Kolonisi” sistemi geliştirerek adını 
dünyaya duyurmuştur. Tasarımı dünyada 

yeni bir yaklaşımı doğurmuş, yeni araştırma 
ve tez konularının ortaya çıkmasına 

vesile olmuştur. Erciyes Üniversitesi’nde 
evrimsel hesaplama, sinirsel ağlar, bulanık 
kümeler ve sistemler gibi birçok konudaki 

araştırmalarını sürdürmektedir. 

OĞUZ OKAY
Polimerlerin fiziksel kimyası, hidrojeller 

ve mikrojeller üzerine çalışmaktadır.

Denizdeki petrol atıklarını temizleyen 
kauçuk esaslı sünger buluşuyla ödüller 
kazanmış ve kendinden söz ettirmiştir. 
Makro gözenekli polimer ağ yapıları, 

biyopolimerler ve ışık saçınımı üzerine 
araştırmalar yürütmektedir. 2014’te, 

araştırma ve buluşlarıyla Georg-Forster 
Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür. 
Türkiye Kimya Derneği şeref üyesidir.   

MUSTAFA TEKİN
Genetik, mutasyon analizi, moleküler 
tıp ve moleküler genetik alanlarında 

çalışmaktadır.

Amerika Miami Üniversitesi’nde İnsan 
Genetiği Anabilim Dalında araştırmalarını 
gerçekleştirmektedir. Duyu kaybı üzerine 

çalışırken bulduğu gen ile hastalığın 
tanı ve tedavi kısmına yardımcı olmuştur. 
Tekin, özellikle kanser genleri üzerinde 

çalışmalar yapmaktadır. 

REHA CİVANLAR
Multimedya ve bilgisayar ağları 

uzmanlık alanlarıdır.

Özyeğin Üniversitesi’nde sabit ve mobil 
internet gibi bilgi ağları üzerinde ses, 

iletişim ağları, resim ve video nakil 
teknikleri, bilgi ağları mimarisi ve bilgi ağları 

üzerinden verilen servislerin iyileştirmesi 
üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. 

Civanlar’ın 40’tan fazla patenti vardır. 
1985 yılında IEEE ASSP tarafından en 
iyi makale ödülüne layık görülmüştür. 

2005’ten beri IEEE üyesidir.
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7.508  
Milyon TL 

2016 yılında Merkezi  
yönetim bütçesinden Ar-Ge 

faaliyetleri için gerçekleştirilen 
harcama miktarı 43. sıra

Türkiye 2016 yılında Küresel 
İnovasyon Endeksinde 138 ülke 

arasında 43. sırada yer aldı. 

1.24  
milyar TL

Aselsan’ın 2016 yılı  
Ar-Ge harcaması

4,3 
başvuru 

Türkiye’de üniversite  
başına düşen patent sayısı

720  
milyon TL

Tusaş’ın 2016 yılı  
Ar-Ge harcaması

76 merkez
Otomotiv yan sanayii  

76 Ar-Ge merkezine sahip. 

3 Kat
2023’e kadar 

Ar-Ge’nin GSYH’ya oranı 
üç kat artacak

TÜRKİYE’DE AR-GE
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. 



PATENTLİ ÜRÜNLER 
BAŞROLDE

Ar-Ge’deki en önemli göstergenin alınan sonuç olduğu düşünülürse, akla 
önce patentin gelmesi kaçınılmaz. Çünkü patent alınmış ürün veya hizmet, 

Ar-Ge çalışmalarının da başarıya ulaştığını gösteriyor.

PAT E N T74~75
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Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, yapılan Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda ortaya çıkan buluşların artış göstermesi ve bunların patent müracaatlarının 

yapılıyor olmasının Türkiye’de patent sayılarına olumlu etki ettiğini belirtiyor. 

İstanbul	 956
Ankara	 214
İzmir	 96
Bursa	 94
Kocaeli	 66
Konya	 45
Tekirdağ	 35
Sakarya	 27
Eskişehir	 24
Kayseri	 24
Gaziantep	 20

2016 YILI PATENT 
TESCİLLERİNİN İLLERE  

GÖRE DAĞILIMI

Kaynak: TPE

Geçmişte patentleri buluş yapan 
kişiler alıyordu. 1847-1931 yılları 
arasında yaşamasına rağmen 
Amerika’da almış olduğu 1093 patent ile 
dünyanın en çok patent almış kişileri 
arasında 8’inci sırada Edison’un yer 
aldığını biliyor muydunuz? Edison’un 
bazı buluşları tamamen orijinal bazıları 
ise olanların daha da geliştirilmiş 
versiyonu. En önemli buluşu ise 1879’da 
patentini aldığı elektrik ampulü. Bugün 
yine kişiler buluşlarını korumak için 
patent alıyor ama şirketlerin aldığı 
patent sayılarında da çok önemli 
artışlar yaşanıyor. Ar-Ge sonucu yapılan 
patent başvurularıyla sektörlerin ve 
şirketlerin ekonomik performansı 
arasındaki ilişki de ortaya çıkıyor. Son 
yıllarda Türkiye’de patent konusunda 
önemli bir yol alındığını söylemek 
mümkün. Şöyle ki, artık patentlemeler 
başvuru düzeyinde kalmıyor, 
tescillenmelerinde de artış görülüyor. 
Çünkü bir patentin tescillenmesi 
gerçek anlamda kabul edilebilir bir 
statüye kavuştuğu anlamına geliyor. 
Bu noktada Ar-Ge faaliyetlerinin, tek 
etken olmamakla beraber, zaman 
içerisinde patent başvurularına ve 
yenilikçi ürünlerin ticarileşmesine 
neden olacağını söyleyen Destek 
Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Yamankaradeniz’in söylediklerine 
kulak verelim: “Toplumun yenilikçilik 
ve buluş kültürüne sahip olması 
Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren 
ve çözüm bekleyen teknolojik 
yeniliklerin önünü açacak. Türkiye’de 
uzun yıllardır Ar-Ge’ye yönelik hem 
kanun hem de uygulama olarak büyük 
değişiklikler yapıldı.” Yamankaradeniz 
bu değişikliklerin Ar-Ge yapma 
kültürünün gelişmesine ve insan 
kaynağının zenginleşmesine katkıda 
bulunduğunu belirtiyor ve Türkiye’nin 
2023 vizyonu doğrultusunda 
ortaya konan ‘teknolojik üstünlük, 
sürekli inovasyon, etkin tasarımlar, 
markalaşma, teşvik sistemleri ve güçlü 
sınai haklar yönetimi’ gibi hedef ve 
başarı ölçütlerinin, artık standart Ar-Ge 
veya Tasarım Merkezi kurgusunun 
ötesinde “Kazandıran Merkezler” 
kurma ve yönetimini zorunlu kılmakta 
olduğuna dikkat çekiyor. 

Başvuru ve tescilde artış var
Patent, faydalı model ve marka müracaat 
sayılarındaki artışlar, Türkiye’nin bu 
konuda önemli bir gelişme gösterdiğine 

işaret ediyor. Türk Patent Enstitüsü’nün 
istatistiklerine göre Türkiye’de 2016 
yılında yerli patent başvuru sayısı 6.445 
olurken yabancı başvuru sayısı 16.778 
oldu. Yerli patent başvuru sayısının 
2015’e göre artış oranı yüzde 16,93 olarak 
gerçekleşti, yabancı başvuru sayısının 
artış oranı ise yüzde 20,20 oldu. 1995 
yılında yerli patent başvuru sayısını 170 
olduğu göz önüne alındığında bu konuda 
önemli bir ilerleme kaydedildiğini 
söylemek mümkün. Patent ve Faydalı 
Model Başvurularının, Avrupa 
Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin 
İstatistikî Sınıflandırılması (NACE)’ye 

göre sektörel dağılımına bakıldığında ise 
2016’da 393 yerli, 1.943 yabancı olmak 
üzere 2.336 adet ile en çok başvurunun 
Eczacılık ürünleri, tıbbi kimyasallar 
ve botanik ürünlerinin imalatında 
olduğu görülüyor. Yine 2016 yılında 
en çok patent başvurusu 3.096 adetle 
İstanbul’dan yapıldı. Patent tescillerinin 
yıllara göre dağılımına bakıldığında ise 
2016 yılında 1.794 yerli, 11.074 yabancı 
patent tescilinin gerçekleştirildiğini 
söylemek mümkün. 

Türkiye’nin patent rekortmenleri
Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasına girmesinin yolunun Ar-Ge’den  
geçtiği konusunda artık herkes 
hemfikir. Şirketlerin Ar-Ge’ye verdiği 
önemi patent sayılarından anlamak 
da mümkün. Örneğin Arçelik son 5 
yılda Türkiye’de en çok patent tescili 
alan firmaların en üst sırasında yer 
alıyor. Yine son 5 yılda en çok patent 
tescili yaptıran firmalar arasında ilk 
20’nin içinde Turkcell, Oyak Renault, 
Ford, Sanovel, BSH, Vestel Beyaz Eşya, 
Aselsan, Kordsa, Turaş, Vestel, Avea, 
Türk Traktör, Durmazlar Makine, 
Arven İlaç, Ege Endüstri, Panasonic, 
Otokar, Samet Kalıp, Sima Patent, MAN 
Türkiye gibi gibi bilişimden otomotive, 
makineden ilaca kadar bu alanda pek 
çok öncü şirket bulunuyor.  _



S TA R T- U P76~77

İNOVASYONA,  
START-UP’LARLA  
ERİŞİN
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)’ın İnovasyon 
Çalışmaları Programı Direktörü Selin Arslanhan Memiş, son 
yıllarda dünyada inovasyonu asıl yapanların start-uplar olduğunu 
belirtiyor ve TEPAV’ın bu konudaki çalışmalarını anlatıyor.

Dünyanın içinden geçtiği teknolojik 
dönüşümle birlikte sadece üretim 
yöntemleri değil, Ar-Ge modelleri de 
değişti. Yeni teknolojiler şirketlerin 
Ar-Ge modellerini ve dolayısıyla 
ülkelerin Ar-Ge’ye yaklaşımlarını 
ve ekosistemlerini değiştirdi. 
Yeni teknolojilerle birlikte, Ar-Ge 
ekosisteminde, değişime çok daha kolay 
adapte olabilen, sadece birkaç alana 
odaklanmış olarak çalışan teknoloji 
start-uplarının sayısı ve önemi giderek 
arttı. Büyük şirketler, hem neredeyse bir 
zorunluluk hem de daha maliyet etkin 
bir seçim olarak inovasyona teknoloji 
start-upları aracılığıyla erişmeye 
başladılar. Ar-Ge’de iş modellerini 
teknoloji start-uplarını sürece dahil 
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ederek yenilemeye başladılar. Büyük 
şirketler, teknoloji start-uplarının 
projelerini, patentlerini kullanmak 
üzere yani Ar-Ge portföylerine erişmek 
üzere, start-uplarla farklı tip anlaşmalar 
yapıyor ya da start-upların kendilerini 
satın alıyor. Bu model, aynı zamanda 
projelerini ya da ürünlerini belirli bir 
aşamaya getirdikten sonra pazara girişe 
kadar gereken maliyetleri üstlenecek 
güçleri olmayan start-upların exit 
(çıkış) stratejilerinin en önemlilerinden 
birini oluşturuyor. Yeni sanayi devrimi 
teknolojilerinin en önemli özelliği, 
tekstilden ilaca farklı birçok sektörü 
aynı anda dönüştürme özelliğine sahip 
olmaları. Bu nedenle iş modellerindeki 
bu değişimin ve start-upların artan 
öneminin birçok sektör için geçerli 

TEPAV, START-UP  
PROGRAMLARI 

ORGANİZE EDİYOR
Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 
dönemde dönüşüm şansı teknoloji  

start-uplarından geçiyor. Türkiye’de bir  
an önce kurumsal girişimcilik fonları 

ile, yerli ve uluslararası şirketlerle 
desteklenen  yeni teknolojilere odaklı 
tematik inkübatörlerin yaygınlaşması 
gerekiyor. Biz TEPAV’da TOBB’un 

desteğiyle 2015 yılında İnovasyonKare 
(İnovasyon2) inisiyatifini başlatmıştık. 
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.  

Bunun yanı sıra, son yıllarda, değişen 
Ar-Ge ekosistemine daha operasyonel 
projelerle destek olmaya çalışıyoruz. 
Bunlardan biri son iki yıldır yaptığımız 
BIO start-up programı. BIO Start-up 
Programı, biyoteknoloji girişimlerine 

odaklanan ve biyoteknoloji  
start-uplarının bir sonraki aşamaya 

geçişlerini sağlamak için onlara fırsat 
sunmayı amaçlayan bir hızlandırıcı 

program. Bu yıl programın sınırlarını 
genişlettik. Sadece Türkiye’den değil, 

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Ürdün ve Lübnan’dan da başvuru kabul 
ettik. Geçen yıl Türkiye’deki program 
sonrasında seçilen iki biyogirişimciyi 

San Francisco’ya götürmüştük.  
Bu yılki program sonunda seçilen üç 

biyogirişimciyi San Diego’ya götürdük. 
17-22 Haziran’da San Diego’da 65 

ülkeden yaklaşık 16 bin kişinin katılımıyla 
ile gerçekleşen dünyada biyoteknolojinin 

en büyük organizasyonu olan BIO 
Convention 2017’ye katıldık. Burada 
yatırımcılar ve uluslararası şirketlerle 

birebir görüşme fırsatına  sahip oldular. 
Bunun yanı sıra farklı birçok ülkeden 
biyoteknoloji start-uplarının katıldığı 
uluslararası Biyoteknoloji Girişimcilik 

Kampı’na katıldılar. Geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da biyogirişimcileri San Diego’daki 

biyo-inkübayon merkezleri ile buluşturduk. 
Son yıllarda dünyanın içinden geçtiği 

teknolojik dönüşüme yakından bakarsak, 
inovasyonu asıl yapanların start-uplar 

olduğunu kolayca görebiliriz.

olduğunu söylemek mümkün. Bunu, 
hem daha önceki çalışmalarda 
kullandığımız son yıllardaki birleşme 
ve satın alma eğilimlerinden hem 
de ortaya çıkan Ar-Ge çıktılarının 
kaynağına ilişkin göstergelerden 
izlemek mümkün. İlaç sektörü örneği, 
son yıllarda Ar-Ge’de değişen eğilimleri 
göstermek için son derece önemli. 
İlaç sektöründeki eğilimi, birçok 
sektörde izlemek mümkün. Bunlardan 
biri de Ar-Ge süreçleri söz konusu 
olduğunda son dönemde farklı birçok 
sektörden şirketlerin odağında olan 
yapay zeka teknolojisi. İlaç sektöründe 
biyoteknoloji için var olan, burada 
da yapay zeka start-upları için var. 
Farklı alanlarda çalışan ve yapay zeka 
teknolojisini farklı odaklarla kullanan 
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İntel’den Ford’a kadar farklı büyük 
şirketler, son yıllarda yapay zeka start-
uplarına en erken erişip anlaşan olmak 
için birbirleriyle yarışıyorlar.  
Ar-Ge süreçlerini yapay zeka start-
upları ile zenginleştiriyorlar. Bu 
anlaşmaların, birleşme/satın alma 
işlemlerinin sayısının da son 5 yılda 8 
katına çıktığını izleyebiliyoruz.

Start-up’ların Ar-Ge’deki rolü
Dünyanın neredeyse her yerine 
bilimsel ve teknolojik değişimi en 
hızlı izleyip, yapılarından dolayı da bu 
değişime en hızlı adapte olabilen aktör, 
teknoloji start-upları. Bir taraftan da bir 
teknoloji start-upının yaşayabilmek, 
işini sürdürebilmek için sürekli Ar-Ge 
çıktılarına odaklanmaktan ve yenilikçi 
olmaktan başka şansı yok. Büyük 
şirketler de bu inovasyona en hızlı 
erişen olmak ve Ar-Ge süreçlerine değer 
katabilmek için farklı yolları deneyerek 
birbirleriyle yarışıyorlar. Bazıları 
kendi inkübasyon merkezlerini kurup 
start-upları oraya çekmeye çalışıyorlar, 
kendi girişim fonlarını kurup en erken 
yatırım yapan olmaya çalışıyorlar, ya 
da yine uluslararası inkübatörler, fonlar 
aracılığıyla bunu yapma çabasındalar. 
Ar-Ge süreçlerindeki bu değişiklik, 
ülkelerin Ar-Ge ekosistemlerindeki 
bu farklılaşma ve teknoloji start-
uplarının artan rolü söz konusu 
olduğunda, girişimcilik ekosistemindeki 
hareketlenmeyi Türkiye’de de son 
yıllarda izleyebilmek mümkün.  

Son 10 yılda Türkiye’de hem Ar-Ge 
hem de girişimcilik ekosisteminde çok 
önemli gelişmeler oldu.  Önce kamunun 
desteğiyle başlayan girişimcilik 
serüveni, melek yatırımcılar, girişim 
sermayesi fonları ile devam ediyor. 
Bunun yanı sıra, Türkiye’de son birkaç 
yılda fonların yazılım start-uplarından 
sonra artık biyoteknoloji gibi daha riskli 
alanlara yatırım yapmaya başladıklarını 
söylemek mümkün. İnkübasyon 
merkezleri söz konusu olduğunda ise, 
her ne kadar Amerika’dakilere hatta 
Çin’dekilere pek benzemeyip eski 
modelle devam etseler de Türkiye’de 
üniversiteler bünyesine birçok 
inkübasyon (kuluçka) merkezinin var 
olduğunu, içlerinin de girişimcilerle 
dolu olduğunu atlamamak gerekir. 
Fakat sıra Ar-Ge süreçlerinde değer 
yaratacak değişime geldiğinde start-
up kurmak kadar hızlı bir değişim 
göremiyoruz. start-upların exit (çıkış) 
yapmasına geldiğinde, her ne kadar son 
yıllarda birkaç çok başarılı örneğimiz 
olsa da, Türkiye’deki exit sayıları son 
derece yetersiz görünüyor. 2015 yılında 
start-upların exit Sayılarına göre 
ülkeleri sıraladığımızda, Türkiye 40 
ülke arasında 35. sırada yer alıyor. İlk 
sırada ABD var. İnovasyona start-uplar 
aracılığıyla erişmeye çalışan büyük 
şirketler, kurumsal girişim sermayesi 
fonları ve inkübasyon merkezleri 
kuruyorlar ve start-uplar için önemli 
exit kanallarından birini oluşturuyorlar. 
2016 yılında dünyadaki exit’leri en fazla 
destekleyen kurumsal girişim sermayesi 
fonlarına baktığımızda, aralarında 
Türkiye’de de yerleşik olan, Google, 
Intel, GE, Unilever, J&J, Samsung, Pfizer 
gibi şirketlerin fonları öne çıkıyor. 
Türkiye’de de Abdi İbrahim’in Ocugen’e 
Seri B yatırımı bir nevi, Türkiye 
ekonomisinin dönüşümünde şirketlerin 
alabileceği yeni role işaret ediyor. Hem 
yerli hem de uluslararası şirketlerin, 
Türkiye’de start-upları destekleyerek 
daha fazla değer yaratabilmeleri ve 
teknolojik dönüşümü tetikleyebilmeleri 
mümkün. Her ne kadar son yıllarda 
girişimcilik ekosistemi önemli 
gelişmeler geçirmiş olsa da, Türkiye’de 
hala en büyük eksik, çok sayıda start-up 
ortaya çıkıyor fakat kuluçka evresinde 
ölüyorlar. Daha büyük yatırımlara, 
fonlara ve işbirliği olanaklarına 
erişemiyorlar. Exit (çıkış) kanalları için 
en önemli noktalardan birisi uluslararası 
bağlantıları sağlayabilmek.  _ 

TEPAV İnovasyon Çalışmaları Programı  
Direktörü, Selin Arslanhan Memiş

AR-GE’DE DEğİşEN 
EğİlİmlER vE  
İlAç sEktöRü

İlaç sektörü örneği ele alındığında 
şunları söylemek mümkün. FDA 
(Amerika Gıda ve İlaç Kurumu) 

verilerinden yeni ilaç moleküllerinin 
başvuru sahiplerinin ve ürünü ortaya 

koyanların kimler olduğunu analiz 
edebiliyoruz. İlaçta Ar-Ge süreci 

temel araştırma, preklinik çalışmalar 
ve klinik çalışmalardan (faz I, II ve 

II) oluşuyor. 2016 yılında onaylanan 
19 yeni ilaçtan 13’ü küçük ilaç ve 
biyoteknoloji şirketleri tarafından 

geliştirilmişken, sadece 4’ü ilk 10’daki 
büyük ilaç şirketleri tarafından, kalan 

2’si de  diğer büyük şirketler tarafından 
geliştirilmiş. “İlacı geliştiren şirket” 

tanımına göre, bir şirketin bu kapsamda 
değerlendirilebilmesi için preklinik 
ve Faz 1 çalışmalarından itibaren 

ilaç Ar-Ge sürecini yürütmüş olması 
yeterli oluyor. Yani preklinik çalışmalar 
öncesini bu şirket yürütmemiş olsa bile 
“ilacı geliştiren şirket” olarak sayılıyor. 
Önemli olan preklinik sonrasına sahip 

olması. Bu çerçevede bakarsak, 
Preklinik çalışmaların öncesi de 

ilacı geliştiren şirket tanımlanırken 
değerlendirilse, küçük ilaç/biyoteknoloji 
şirketleri tarafından geliştiren ilaçların 

sayısı 13’ün de üzerine çıkacaktır.  
Bu durumda bile 2016 yılındaki yeni 
ilaç Ar-Ge’sinin en az yüzde 70’inin 

küçük ilaç/biyoteknoloji şirketleri 
tarafından yapıldığını görüyoruz. 

Türkiye’de de artık büyük şirketler  
Ar-Ge’de iş modellerini dünyaya 

benzer şekilde değiştirmeye başladı. 
Bunun örneklerinden biri geçtiğimiz 
günlerde Türkiye’nin en büyük ilaç 

şirketlerinden Abdi İbrahim’in, Amerikalı 
start-up Ocugen’e 7,5 milyon dolarlık 
yatırım yapması oldu. Ocugen, göz 

hastalıkları üzerine çalışan, preklinik ve 
klinik çalışmaları devam eden ilaçlara 
sahip bir biyoteknoloji start-up’ı. Abdi 
İbrahim de ilgilendiği bu alanda Ar-Ge 

portföyüne değer katmak için bir 
start-up seçmiş oldu. Türkiye’den  

yerli bir şirketin bu yatırımı yapması çok 
olumlu ve Türkiye’nin dönüşümü  

için de umut vaat edici biri.

S TA R T- U P
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Logo Yazılım olarak, kurulduğumuz  
1984 yılından bu yana, merkezinde  
KOBİ’ler olmak üzere, mikro işletmelerden 
büyük ölçekli kurumsal işletmelere kadar 
farklı büyüklüklerde şirketler için uygulama 
yazılımları geliştirirken, yeni teknolojilerle 
uyumlu, Türkiye’deki yasal gelişmelere ve 
iş modellerinin dönüşümüne uygun  
ürünler üretiyoruz. Çözüm üretenleri, 
hizmet verenleri, Logo kullanıcılarını,  
akademisyenleri, öğrencileri ve sektör  
profesyonellerini içine alan büyük ve  
dinamik bir ekosisteme sahibiz. 

Kullanıcılarımıza sadece yazılım değil,  
ihtiyaçlarını karşılayacak, işletmelerinin 
katma değerini ve verimliliğini artıracak  
bir platform sunuyoruz. Çözüm kümemizde 
başta Kurumsal Kaynak Planlama olmak 
üzere Müşteri İlişkileri Yönetimi, İnsan  
Kaynakları Yönetimi, İş Akış/Süreç  
Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve  
İş Analitiği gibi çok sayıda tamamlayıcı 
çözümle uzun yıllardır müşteri sayısı  

açısından sektörün lideri konumundayız.
Ürünlerimizle dijital dönüşüm sürecinde  
şirketlere esneklik ve yönetilebilirlik  
sağlayarak, değişimlerine yön veriyoruz. 
İstikrarlı büyümemizi, başarımızı, günün  
ve sektörün eğilimlerine hızla uyum 
sağlayan dinamik yapımıza borçluyuz. 
Teknoloji ve yazılım alanında ürettiğimiz 
çözüm, hizmet ve inovasyonlarla,  
Türkiye’nin hızlı büyüyen 50 teknoloji  
şirketi arasında yer alıyoruz. 90 bine yakın 
aktif müşteri ve ülkenin dört bir yanındaki 
yüzlerce iş ortağımızla yurt dışına yatırım 
ve ihracat yapan, halka açık kimliğiyle 
kurumsal iş verimliliği (ERP) pazarının 
yenilikçi lideri olarak çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. 

Sektörde geride bıraktığımız 33 yılın  
önemli bir kısmını pazar lideri olarak  
tamamlamaktan, yapılan stratejik 
yatırımlar sayesinde Türkiye’de elde 
ettiğimiz birikim ve tecrübeyi yurt dışı 
pazarlara taşımaktan gurur duyuyoruz.  

Büyüme potansiyeli yüksek pazarların 
önde gelen oyuncuları arasında yer almak 
için attığımız önemli adımlar sonucunda, 
son 5 yılda yıllık ortalama %44 ciro artışı 
büyüme oranıyla, istikrarlı gelişimimizi 
sürdürüyoruz. 

Logo Yazılım olarak, üretim, perakende,  
satış ve dağıtım, turizm, gıda ve  
konfeksiyon, denizcilik, makine ve  
otomotiv yedek parçaları, paketleme, 
çimento - cam - çelik, mobilya, telekom ve 
tekstil dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde 
faaliyet gösteren 90 bine yakın aktif 
müşteriye hizmet sunuyoruz. Yaygın  
üretim, dağıtım ve hizmet ağımızla bu  
sektörlerdeki şirketlerin gereksinimlerini 
karşılayan özel çözümler geliştirerek, 
küresel pazarlarda rekabet üstünlüğü 
sağlıyoruz. 

Trendler ve değişen kullanıcı ihtiyaçları  
doğrultusunda geliştirdiğimiz mevcut  
ürünler, yeni teknoloji ve eğilimlere  

AR-GE 
BAŞARIMIZ 
GELECEĞE 
YAPTIĞIMIZ 
YATIRIMIN 
GÖSTERGESİ
Logo Yazılım olarak kullanıcılarımıza 
sadece yazılım değil, ihtiyaçlarını  
karşılayacak, işletmelerinin katma  
değerini ve verimliliğini artıracak bir 
platform sunuyoruz.

Bu bir tanıtımdır.



paralel olarak ürettiğimiz yeni ürünler  
ve satın almalarla zenginleştirdiğimiz  
ürün ailemizle, zengin çözüm, hizmet ve 
bilgi birikimine sahibiz. Bu anlamda  
Türkiye ekonomisine de önemli katkıda 
bulunuyoruz. 

Türkiye’de sağladığımız başarının  
ardından, bölgesel güç olmak hedefiyle 
geçtiğimiz yıl, Romanya’nın lider  
kurumsal uygulama yazılımları firması  
Total Soft’u 30 milyon Euro bedelle 
bünyemize kattık. Gelirlerinin yaklaşık 
%25’ini diğer Avrupa ülkelerine ihraç eden 
Total Soft sayesinde Avrupa pazarında 
önemli fırsatlar yakalamayı hedefliyoruz. 
Öte yandan, GSF Software Labs LLC ile 
ortaklık kurarak, Hindistan’da faaliyet 
gösterecek Logo Infosoft yazılım firmasının 
kurulması çalışmalarını da 2016 yılında 
tamamladık. Yine geçtiğimiz yıl Kasım  
ayında nitelikli kurumsal yatırımcılara 
yapılan hisse satışıyla, halka açıklık 
oranımız %25’ten %61’e yükseldi. 
Dünyanın en büyük ve önemli yabancı  
kurumsal yatırımcılarının hissedarımız 
olması, Logo Yazılım’ın başarısının global 
açıdan tescillenmesi anlamına geliyor. 

İstikrarlı büyümenin anahtarı Ar-Ge… 
Logo Yazılım’da her türlü, teknoloji, ürün 
geliştirme, kalite, analiz, tasarım süreçleri 
ve bu süreçlerle bağlantılı olan diğer 
süreçlerin tamamını Ar-Ge olarak  
tanımlıyoruz. Ekibimizin yaklaşık %70’i 
Ar-Ge alanında çalışıyor. 2011 yılından bu 
yana Ar-Ge’ye ayırdığımız pay sürekli artış 
gösterdi. 2016 yılında toplam gelirlerimizin 
%35’ini Ar- Ge faaliyetlerine ayırdık; bu 

oran global pazarda rekabet ettiği yazılım 
firmalarıyla kıyaslandığında bile oldukça 
yüksek bir oran. Bu da Logo Yazılım’ın 
geleceğe yaptığı yatırımın önemli bir 
göstergesi.

Ayrıca satın alma ve birleşme  
yöntemleriyle bünyemize katılan  
şirketlerin bütün bilgi birikimi, teknolojisi 
ve ürünlerini de transfer ediyoruz. Bu  
firmaların ürünlerini kendi platformlarımıza 
taşıyor, bu ürünleri arayüz açısından  
Logo standartlarına daha uygun, daha 
verimli ve kaliteli bir üretim hattına dahil 
ediyoruz. Bunlar da araştırma ve geliştirme  
faaliyetlerimizde önemli bir yer tutuyor.

Tüm bu yatırımlar, istikrarlı büyümemizin 
de sebebi. 2011-2016 arasında, satış  
gelirleri açısından yıllık büyüme  
ortalamamız %44 oldu. Örneğine ender 
rastlanacak bu başarı ve büyüme içinde 
yaratılan tüm kaynakları, ya Ar-Ge  
faaliyetlerine ya işimizi büyütmeye ya 
da şirket satın almaları gibi faaliyetlere 
ayırıyoruz. 

2016 yılında FAVÖK rakamlarımız  
(Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr), 
yüksek kârlılığın etkisiyle %60 artış  
göstererek 86 milyon TL oldu. Net kârımızı 
%14’lük artışla 45 milyon TL’ye çıkardık, 
geçtiğimiz yıl satın aldığımız Romanya’da 
yerleşik Total Soft şirketi hariç, %27  
seviyesinde gelir büyümesi gerçekleştirdik. 
Büyük önem verdiğimiz Ar-Ge  
yatırımlarımızın toplam gelirlere oranı  
%35 seviyesinde oldu. 

Bu bir tanıtımdır.



















HEMA AR-GE MERKEZİ



www.hemaendustri.com.tr









Liderliğimizin, başarılarımızın ve geleceği tasarlama gücümüzün devamı 
olarak 2.Ar-Ge merkezimizi inşa ediyoruz.
 
Bu yolda beraber yürüdüğümüz uzmanlığı ve sabrıyla üreten tüm 
çalışanlarımıza, tüm inovasyon iş ortaklarımıza, ürettiğimiz değeri kıymetli 
kılan ve çözüm sunduğumuz tüm müşterilerimize teşekkür ederiz.
 
Başarı dolu geleceği birlikte tasarlamaya devam ediyoruz.







Gelin

Şekillendirelim

 ˳ Ar-Ge ve Teknoloji Yol Haritası

 ˳ Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

 ˳ Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi

 ˳ Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Fonlarına Ulaşım

 ˳  Ar-Ge / Tasarım Merkezi Kurulum

 ˳ TÜBİTAK / KOSGEB / Ekonomi Bakanlığı Destekleri

 ˳ Teknopark Kurulum

 ˳ Akademi - Sanayi İşbirliği

www.novicor.com / info@novicor.com



Global Danışmanlık
Global Consulting

Bölge İçi Yer Alma Yeterlilik Analizi
Şirket Kurulum Danışmanlığı

İstisna ve Uygulama Danışmanlığı

 ˟
 ˟
 ˟

 ˟ Stratejik Yol Haritası, Personel Eğitimi
 ˟ 3 Aylık Dönemlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kriterlerine Göre 

Ar-Ge Merkezi’nin Denetimi, 
 ˟ Ar-Ge Fon Mekanizmalarına Yönelik Proje Desteği, Süreç Takibi,
 ˟ Farklı Modellerin, İşbirliklerinin Önerilmesi

www. sistemglobal.com.tr

 ˟ Ar-Ge ve Tasarım Merkezi – Teknopark Kurulum ve Sürdürme
 ˟ Ar-Ge Reform Paketi Uyarlama
 ˟ Ekosisteme Yönelik Danışmanlık  (M&A (Teknoloji Şirketi Değerlemeleri) )
 ˟ Ar-Ge / Tasarım Ürünleri Yatırım / Ticarileşme / Pazara Açılım
 ˟ Mevzuat Danışmanlığı

Ar-Ge Danışmanlığı

Ar-Ge Teşvikleri Uygunluk Analizi

Mali Sürdürme Hizmetleri
Yönetim İlkeleri, Eğitimler, Uygulama Kontrolleri Mali Raporlama,  
Genel Uygunluk Denetimi, Kesintisiz Mevzuat Desteği

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
Başvuru Hizmetleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Danışmanlığı

Teknik Sürdürme Hizmetleri



Turkishtime Dergisi’nin iPad uygulamasını 
her ay indirmeyi unutmayın!

www.facebook.com/Turkishtimedergi www.twitter.com/Turkishtime

En yenilikçi iş dergisi elinizin altında!
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TÜRKİYE’NİN AR-GE 
HARCAMALARI EN 
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Türkiye’nin Ar-Ge
Harcamaları En Yüksek

250 Şirketi




