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Son 20 yılın en büyük ve en kapsamlı inovasyon 
projeleri… 

Konjonktürü dönüştürebilecek güce, kalkınmanın 
teknolojiyle korelasyonunu yükseltebilecek siner-
jiye, hatta ülkelerin kaderlerini değiştirebilecek 
erke sahip yapı taşları;

Teknoparklar…
Türkiye’de sayıları gittikçe artarak ibresi 70’e vu-
ran teknoloji geliştirme bölgelerimizin büyümeye 
sundukları katkı, takdire şayan. Milyonlarca katma 
değerli ürünü farklı kıtalarla buluşturan merkez-
lerimiz, 2016 yılı Kasım ayında açıklanan veriler 
ışığında 2,4 milyar dolarlık ihracat başarısına 
imza atarak Türkiye ekonomisinin omzundan 
büyük bir yük aldı. 

Ciroları gün geçtikçe büyüyen inovatif kalkınma-
nın çekirdek güçleri teknoparkların bünyesinde 
‘bilgi ve akıl teri’yle üretilen projeleri ticari 
zemine oturtan Teknoloji Transfer Ofisleri ise, 
inovatif büyümenin en etkin kollarından… Yol 
haritalarını akademik araştırma sonuçlarını hızlı 
ve verimli yollarla ticarileştirmek olarak belirleyen 
bu üsler, bununla da yetinmeyerek fikri ve sınai 
mülkiyet için azami çaba gösteriyor. Merkezlerin, 
ekonominin geleceğinin inşasındaki rolü aşamalı 
olarak artacak… Parlak fikirleri ve hevesli giri-
şimcileri kuluçkaya yatıran yapılarımız da Ar-Ge 
ve inovasyonun serpilmesine zemin hazırlayan 
faaliyetleriyle ileri teknolojideki varlığını hisset-
tirecek. Tüm bu üslerin istihdama açtığı kapının 
hacmini dillendirmeye gerek bile yok…

Yatırım ortamı nasıl olursa olsun, büyüme 
kararlılıklarını bir adım ileriye götürme çabası 
güden nitelikli işletmeler, Ar-Ge merkezi çatısı 
altında yürüttükleri katma değerli faaliyetleriyle 
parmakla gösteriliyor. Özellikle KOBİ’lerimizin 

‘ihtiyatlı büyüme’ tabularını yıkarak, birer birer 
Ar-Ge merkezi belgesi aldığına tanık olmak, bu 
ülkenin üreten gücüyle yarınlara ulaşacağının bir 
sembolü adeta…

Hepimizin malumu…
Rekabetin boyutları değişti. Eskiden ‘sayıca fazla 
ürünü sayıca fazla kıtaya ulaştırma’ revaçtayken, 
günümüzün değişen algıları dolayısıyla yeni 
mottomuz; ‘sayıca ve nitelikçe fazla ürünü sayıca 
fazla kıtaya ulaştırmak’ şeklinde pozitif bir strateji 
değişikliğine uğradı…

Ar-Ge Reform Paketi gibi teknolojiye çığır açtı-
racak nitelikli revizyonlara kazandırılan işlerliğin 
yanı sıra, fikri ve sınaî mülkiyetin prangalarını 
kıracak düzenlemeler de yolda. Devlet, üretene, 
teknolojinin yolundan ayrılmayana, yatırımla-
rını geleceğin sektörlerine yapana desteklerini 
esirgemiyor. KOSGEB ve TÜBİTAK gibi nitelikli 
kurumlarımızın keselerinin ağzı sonuna kadar 
açık… 

Bizler de,
Ar-Ge ve inovasyon camiasının kapılarını uzun 
zaman evvel aralayan Sanayi Gazetesi olarak, 
profesyonel kadromuzla oluşturduğumuz Tekno-
park Dergisi’nin 3. sayısında zengin içeriğimizle 
sizleri karşılıyoruz. Daha çeşitli çatı kuruluşlara, 
niteliği yüksek Ar-Ge merkezlerine, başarılarıyla 
endeksleri zorlayan teknoparklara ve yeni yatı-
rımlar peşindeki firmalara yer veriyor, işletmele-
rimizin prestijli liste başarılarını sizlerle beraber 
alkışlıyoruz. Farklı analizlerimizle, şeffaf habercilik 
anlayışımızla ve güçlü tasarımlarımızla… 

4. sayımızda da siz değerli camia üyelerimizi 
aramızda daha fazla görmekten kıvanç duyacağız. 

Saygılarımızla… 

Önsöz





Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dergisi MAKALE8

21. yüzyıl üretim süreçleri “ileri teknoloji, 
“Ar-Ge”, “inovasyon”, “girişimcilik”, ”re-
kabet gücü” gibi kavramlar çerçevesinde 
tartışılmaktadır. Bu kavramları kucaklayan 
bilgi temelli ekonominin öne çıkan iktisadi 
faaliyetlerinden biri olan teknoparklar, 
bugün birçok ülkenin ekonomik gelişme 
programları içinde önemli bir yer tutmak-
tadır ve sayıları hızla artmaktadır. 

Günümüzde yüksek teknolojiye yatırım ya-
pılmadan istihdamı ve mili geliri artırmak 
olası gözükmemektedir.

Bilgi ve teknolojinin sanayinin hizmetine 
girmesini sağlayan Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri (teknoparklar), ilk olarak Amerika 
Birleşik Devleti’nde Stanford’da Silikon 
Vadisi olarak bilinen yerde, birtakım yeni 
fikirlerin ticari hale getirilmesi için ortaya 
çıkmıştır. 

Türkiye’de Teknopark fikri ilk olarak 1980’li 
yılların başında ortaya atılmıştır. 2001 
yılında teknoparklar ile ilgili mevzuatın 
yayımlanması ve 4691 sayılı Kanun’dan 
kaynaklanan istisnalar ve muafiyetler 
Türkiye’de teknopark kurulumunu teşvik 
etmiştir. 

İlk olarak ODTÜ TEKNOKENT’in ku-
rulmasının ardından bugün itibariyle 
farklı bölgelere ve şehirlere dağılmış 64 
teknopark (51’i faaliyettedir) mevcuttur. 
Bu teknoparklarda bilgi teknolojilerinden 
tarıma, biyoteknolojiden nanoteknolojiye, 
sağlıktan ambalaj sanayisine kadar nere-
deyse her sektörden Ar-Ge çalışmaları ve 
bu çalışmalara yönelik ticarileşme çalış-
maları ve fikri sınai ve mülkiyet haklarına 
yönelik girişimlerde bulunulmaktadır. 

Ayrıca teknoparklar akademisyenlerce 
kurulmuş ya da akademisyenlerin ortak 
olduğu şirketlerin bulunmasıyla sanayi 
ve üniversitelerin konsorsiyumu ve teorik 
bilgi ile pratik yaşamın buluşma noktası 
olmuştur. 

Teknoloji Transfer Ofisleri, teknoparklarda 
yer alan firmalar için patent kavramı ve 
ticarileşme konularında danışmanlık 
hizmeti vermektedir. Bu hizmetler ürünün 
finansal açıdan talep bulmasını ve pazarda 
yer alarak Ar-Ge kavramını inovasyona 
dönüşmesini sağlamaktadır. 

Bununla birlikte teknoparklar kamu, üni-
versite ve özel sektörün bir araya gelmesi-
ni sağlayarak inovasyon ekosisteminde yer 
alan üçlü sarmalla güçlü bir işbirliği ağı 
ve rekabetçilik çerçevesi oluşumuna katkı 
sağlamaktadır. 

Bünyesinde bulundurduğu kuluçkalarla 
yeni girişimlere ve girişimcilere olanak 
sağlayarak piyasayı ve risk sermayesini 
hareketlendirmektedir.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ürettik-
leri teknoloji arasında doğrudan bir ilişki 
vardır. Bu nedenle ülkelerin Ar-Ge faali-
yetlerine önemli bütçe ayırması ve Ar-Ge 
faaliyetlerini desteklemesi beklenmektedir. 

Ülkemizin gelişmekte olan ülke kategori-
sinden, gelişmiş ülke kategorisine çıkması 
ancak Ar-Ge’ye ayırdığı kaynağı verimli 
kullanıp kendi teknolojisini geliştirip 
yüksek katma değerli ürünleri üretip dünya 
çapında pazarlaması ile olabilecektir. 

Bu pazarda yer alabilmek için gereken-
ler üniversitede üretilen bilgi birikimini 
teknolojiye dönüştürecek ve pazarlayacak 
ekosistemi kurup işletmektir. 

Teknoparklar konusunda kamu adına 
Bakanlığımıza ve bu ekosistemin diğer 
paydaşları olan üniversitelere, Teknoloji 
Transfer Ofislerine, sanayi erbabı ve özel 
sektör temsilcilerine ve risk sermayesi 
iştirakçilerine sistemin sağlıklı yürümesi 
adına büyük bir sorumluluk düşmektedir. 

Teknopark ve Ar-Ge ilişkisi

Dr. Faruk ÖZLÜ
T.C. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı

Bilgi ve inovasyon 
çağının aktörleri 

hiç kuşkusuz 
teknoparklar olacaktır. 

Katma değer üsleri, 
dünya pazarındaki 

hakimiyetimizi 
hedeflediğimiz 

seviyelere çıkaracaktır.
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2023 hedeflerimiz doğrultusunda yüksek tek-
nolojili ürünlerin ihracatımız içerisindeki payını 
artırarak, ihracatın katma değerini yükseltme-
miz hayati önemdedir. TÜİK verilerine göre 
2016 yılı Ocak-Eylül dönemi itibarıyla yüksek 
teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri 
ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta-yüksek 
teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 32,7’dir. 
2023 hedefleri kapsamında amacımız, yüksek 
teknolojili ürün ihracatımızın genel ihracatımız 
içerisindeki payını yüzde 15’lere çıkarmaktır. 
Dünyanın dev ekonomileri, emek yoğun 
üretimden sanayi yoğun üretime geçmiş, 
bilgi yoğun ürün bazlı üretim teknolojilerini 
de geliştirerek yüksek katma değerli mal ve 
hizmetler üretip gelişimlerini sürdürmüşlerdir. 

Bilimsel ve teknolojik bilgi üretme kapasitemi-
zi artıracak oluşumların inşası, desteklenmesi 
ve bu yönde araçların geliştirilmesi, ekonomik 
kalkınmamızın harcı olan bilimsel ve teknolojik 
gelişmeye katkı sağlayarak bizi 2023 hedef-
lerimize daha da yaklaştırmaktadır. Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri (TGB) de sanayimize 
bilim ve teknolojide yetkinlik kazandırarak, 
ihracat odaklı uluslararası pazarlarda rekabet 
gücünü artırmaktadır. Ekim 2016 itibarıyla, 
aktif 51 teknoparkımızdan 2,4 milyar dolarlık 
ihracat yapılmıştır. Tutarın 2,3 milyar dolarını 
10 teknokent gerçekleştirmiştir. İlk sırada 
1 milyar dolara yakın ihracatıyla İTÜ Arı Tekno-
kent var. Teknoparklarda 38 bini aşkın personel 
istihdam ediliyor.

‘Hedefleri büyük’ Türkiye olarak, bu rakamları 
daha ileriye taşımalıyız. Son yıllardaki önemli 
sıçramalarımıza rağmen, Ar-Ge harcamaları-
mızın GSYİH’ye oranı hala düşük seyrediyor. 
2014 itibariyle Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ya 
oranı yüzde 1 seviyesini aşabildi. İnovatif ürün 
üreten ülkelere baktığımızda, oranların yüzde 
3’ü aştığını görüyoruz. Örneğin; Finlandiya’da 
yüzde 3,8, Güney Kore ve Japonya’da ise 
yüzde 3,4. Yani Ar-Ge payımızı yüzde 3’lere 
çıkarmak birincil hedefimiz. Burada, üniversi-
te-sanayi-kamu işbirliğiyle yol alan TGB’lerin 
etkisi büyük olacak.

TGB’lerin desteklenmesi noktasında UR-GE 
Desteği olarak yürüttüğümüz, 2010/8 sayılı 

“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” öne çıkmakta. 
Bu destek mekanizmasının yararlanıcıları 
doğrudan firmalar ve işbirliği kuruluşları 
olarak tanımlanan ve aralarında TGB’lerin de 
yer aldığı çatı kuruluşlar olabilir. Kuruluşların 
istifade ettiği UR-GE mekanizması, kümelen-
me anlayışı çerçevesinde proje bazlı bir destek 
sistemi olup hâlihazırda işbirliği kuruluşlarınca 
180 UR-GE projesi yürütülmektedir. UR-GE 
projeleri, işbirliği kuruluşlarının bünyelerindeki 
küme özellikli firma topluluklarının danış-
manlık ve eğitim gibi kolektif ihtiyaçlarına 
yine müşterek çözümler sunarak, projelerin 
ilerleyen safhalarında proje bünyesindeki 
firmaları yurtdışı pazarlama ve alım heyetleri 
faaliyetleri marifetiyle dış pazarlara açarak 
uluslararasılaşmalarına ivme kazandırmaktadır. 
İstatistiklere göre, ikisi tamamlanmış toplam 
13 proje TGB’lerce yürütülüyor. Projelere 
2,8 milyon TL kaynak kullandırılmıştır. TGB’le-
rin, kuruluş felsefeleri itibariyle üniversite-sa-
nayi işbirliğine dayalı oluşları teknoparkları 
UR-GE projelerinin doğal yararlanıcılarına 
dönüştürmekte, çünkü UR-GE projeleri küme-
lenme mantığı çerçevesinde yürütülmektedir. 
UR-GE projeleri yazılım sektöründe yoğunla-
şıyor. 2010/8 sayılı Tebliğin projelere eğitim/ 
danışmanlık alanında verdiği cömert destekler 
ileri teknolojiye ve öğrenmeye dayalı bu 
kümeler için bilhassa önemlidir. 

İnovasyon (yenilikçilik), ticari hayatta rakip-
lerimizden ayrışabilmek için Ar-Ge, tasarım 
ve markalaşmayla birlikte altını çizdiğimiz en 
mühim konu. Ürününüze bir farklılık ve yeni 
bakış açısı kazandırmadan, marka yaratmadan, 
günümüzde ticaret dünyasında var olmak 
çok zor. Ürettiğimiz her şeyi yepyeni bir bakış 
açısıyla ele almalıyız. Yenilikçi bakışı kümelen-
meyle harmanlayan teknoparkların, teknolojik 
altyapıyı oluşturmada katkıları büyük. Tekno-
parklarımızın sayısı 64’e, Ar-Ge merkezlerimi-
zinki ise 276’ya ulaştı. Teknoparkların 100’e 
çıkması için çalışıyoruz. Teknoparklarımızın 
ekonomik kalkınmamız için çok daha fazla 
değer yaratacağına ve 2023 hedeflerine ulaş-
mamızda üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin 
en başarılı uygulama alanlarında üstlenecekleri 
hayati role olan inancımız tamdır.

2023’ün lokomotifi ‘teknoparklar’

Bilgi ve 
teknoloji üretim 

merkezlerimiz olan 
teknoparklarımızla 

ve nitelikli Ur-Ge 
projelerimizle 2023 
hedeflerimize emin 

adımlarla ilerliyoruz. 

Nihat ZEYBEKCI
T.C. Ekonomi Bakanı
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Bilim ve teknoloji son yarım asırda 3 bin 
yıllık bilgi, teknoloji ve sanayi birikimini 
adeta ezdi geçti. Dünün devasa fabrikaları 
birer hurda yığını haline geldi. Şimdi sanayi 
4.0 devriminden, endüstrideki dönüşümden 
bahsediyor, yaşıyor ve amansız bir rekabetin 
baskısını ensemizde hissediyoruz. Sanayideki 
dönüşüm veya Sanayi 4.0 süreci verimlilik 
artışı ötesinde, daha yüksek katma değerli, 
kendi ekonomisini oluşturan, yerleşmiş değer 
zincirlerini temelden değiştiren ve en önemlisi 
nitelikli insan gücü ihtiyacını derinden hisset-
tiren yeni bir süreçtir. Geleceğin Türkiye’sini 
kurma bakımından sürecinin temel aktörlerinin 
başında teknoparklar gelmektedir. 

Teknoparklar, üniversiteleri, Ar-Ge ve sanayi 
firmalarını buluşturan, inovasyonu yeşerten, 
yüksek teknolojili ürünleri üreten en önemli 
bilgi ortaklıklarıdır. Ortaklık sayesinde tekno-
parklar günümüzde birçok bilimsel araştırmayı 
ve yeni ürünü iş dünyasıyla buluşturuyor, 
klasik firma yapılarını değiştirerek dönüşüm-
lerini sağlıyor. Ülkemizde yüksek teknoloji, 
araştırma, biyomedikal ve son yıllarda tarımsal 
ürün alanda faaliyette olan teknoloji parkları, 
geleceğin gelişimlerine hız kazandırıyor. 
Teknoloji parklarındaki firmalar, ürün geliştirme 
ve yenileşime odaklanırken, endüstriyel parklar 
daha çok üretime odaklanıyor. 

Endüstrideki dönüşümü yakalamamız, 
gelişmiş ülkelerin önüne geçip, onlara liderlik 
edebilmemiz için yüksek verimli ve dünyanın 
ihtiyaç duyduğu ürünler üreten teknoparklara 
ihtiyacımız vardır. Teknoparkları geliştirmek 
ve şirketleri bu bölgelere çekmek için devlet 
desteği zorunludur. Ar-Ge reform paketinde bu 
konuda önemli kararlar alınmıştır. Kararlardan 
en önemlisi TGB’lerin mali olarak güçlen-
dirilmesi ve vergi muafiyetleridir. Bir diğer 
yenilik, OSB’lerde kurulan TGB’lerin yapı 
uygulama projelerinin onayıyla ruhsat ve izin 
işlemlerinin OSB idarelerince yapılmasına 
imkân sağlanmasıdır. Böylece bölge kuruluş 
süreçleri hızlandırılacak ve teknoloji odaklı 
yenilikçi firma oluşumları desteklenecektir. 
Bu adım endüstrideki dönüşümde, firmaların 
ömürlerini artıracak, yüksek teknolojili ürünler-
de dünyayla rekabette teknoparkları bir adım 

öne geçirecektir.

Ar-Ge Reform Paketi’ndeki önemli konular-
dan biri de TGB’lerden Bakanlık tarafından 
istenilen verilerin, dijital ortamda alınması, iş 
ve süreçlerin hızlandırılması ve bürokrasinin 
azaltılmasıdır. Firmaların küçüklüğüne ve 
büyüklüğüne bakmadan teknolojik ürün üretim 
mekanizmasına hangi noktada katkı sağlaya-
bilecekleri verilerin toplanıp değerlendirilmesi 
de bu açıdan önemlidir. İnovatif düşüncenin 
pratik hayata aktarıldığı devasa merkezler 
olan teknoparkların işlevlerinin artırılmasıyla 
ileri teknoloji kullanan veya yeni teknolojilere 
yönelen firmalarımız dünyayla yarışır noktaya 
gelecektir. Teknolojik ürünlerin artması, 
rekabette öne geçmemiz Türkiye’nin ihracat 
hedeflerine, dolayısıyla 2023 hedeflerine 
ulaşmasında büyük katkı sağlayacaktır. 
TÜBİTAK olarak, teknoparklara, teknoloji 
transfer merkezleri aracılığıyla start-up 
şirketlerin üniversite ortamından iş dünyasına 
taşımalarına zemin hazırlıyor ve destekliyoruz. 
Üniversitelerin teknoloji parklarıyla yakın 
bağı sayesinde yeni araştırma ve teknoloji 
çalışmaları böylece hızla ticarileşiyor. Yüksek 
teknolojili üretime geçişte teknoparklar, 
OSB’ler, kümeler, teknoloji platformları ve 
araştırma merkezleri arasında işbirliğinin 
artırılmasında önemli faydalar sağlıyor. 
Dünyaya hâkim olan, devletlerin bütçesinden 
daha çok bütçesi olan çok uluslu şirketlerle 
tek başınıza mücadele etmemiz mümkün 
gözükmüyor. Bu açıdan teknopark firmalarının 
birbirleriyle teknoparkların da kendi aralarında 
bilgi alışverişinde ve transferinde bulunmaları 
ve dev bir yapı oluşturmaları zorunluluk olarak 
karşımıza çıkıyor. Kocaeli’nde kurulmakta 
olan Bilişim Vadisi’nin bu konuda önemli bir 
boşluğu dolduracağına inanıyorum. 

Hep gelişme, değişme, dönüşüm, üretim 
süreçlerinden bahsediyoruz. Olayın bir de 
insani boyutu bulunmaktadır. Günümüzde bilgi 
ekonomisinin büyümesi için kurulan teknoloji 
parkları, sadece üretim ve inovasyon amaçlı 
komplekslerden oluşmamalıdır. Kompleksler-
de çalışanlara yaşam ve eğlence alanları da 
oluşturulmalıdır. Yeni de olsa, geç de olsa bu 
konuda ciddi adımlar atılıyor.

Teknoparklar ve geleceğin Türkiye’si

Üniversite-sanayi 
iş birliğine tuğla 

koyan ve endüstriyi 
dönüştürme 

kapasitesini gün be 
gün güçlendiren 

teknoparklar, Ar-Ge 
Reform Paketi’nin 
desteğiyle küresel 

markalar çıkaran 
üslere dönüşecek.

Prof. Dr. A. Arif ERGIN
TÜBİTAK Başkanı
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Yazılım, telekomünikasyon, elektronik, 
makine, savunma, medikal… 

Teknoparkların mimarı olan şirketleri kanat-
landıran, faaliyet gösterdikleri alanda katma 
değer üretmelerine kapı açan ve yükselişle-
rine ivme kazandıran sektörler, Türkiye’nin 
ekonomi prangalarını çözecek.

Katma değerli üretimde ‘doz aşımı’nı 
Ar-Ge’ye yaptıkları yatırımla ve artırdıkları 
istihdamla sağlamaya karar veren işletme-
ler, yarının kazananları olacak. ‘Lüks mü?’ 
ikilemi yaşamadan cirosundan milyonlarca 
lirayı daha iyiyi üretmek için cebinden 
çıkaranların, geleceğin en prestijli listelere 
büyüme hızlarıyla dahil olmalarına şaşırma-
mak gerek. 

Devletlerin politikalarına 2. Dünya Savaşı’nı 
müteakiben 1960’lı yıllarda giren ‘tekno-
lojinin’, hak ettiği pahayla ilişkilendirilerek 
ticarileşmesi önemli bir husus. 

Üretimde verimin ağırlığını artıran ticari-
leşme çalışmaları, böylece ekstrem Ar-Ge 
maliyetlerinin önüne geçerek yeni araştırma 
çalışmalarına kaynak olabiliyor. 

Teknolojik bilginin işlenmesiyle ortaya 
konulan Ar-Ge çalışmaları neticesinde 
alınan inovasyon meyveleri, pazar sahnesine 
çıkmadan pek bir anlam ifade etmiyor. 
Görülen o ki, dökülen akıl ve alın terinin 
kıymetlendirileceği platform ihracat… Bu 
da ‘arenada’ ne kadar hayatta kalınabildiğine 
bağlı. Teknoparklarımız, Ar-Ge merkezlerimiz 
ve teknoloji şirketlerimiz için çözüm, üretilen 
teknolojilerin ticarileşebilirleştirilebilmesi… 

Ar-Ge, inovasyon ve ticarileşebilirlik, devlet 
ve özel sektör arasındaki bağı artıran anahtar 
kavramlar olarak nitelendirilebilir. Teknolo-
jinin ticarileşmesi yolundaki tüm engelleri 
kaldıran ve teknoparklara teknolojilerini 
pazara çıkarma yönünde destek sağlayan 
devlet, Ar-Ge Reform Paketi gibi önemli bir 
hamleyle ‘endişeli’ firmaları sahalara davet 
etmeyi sürdürüyor. 

Teknolojiye pazar kapısı açan en önemli 
yapılardan kabul edilen teknoloji transfer 
ofisleri (TTO); ürün, teknoloji ve buluşları 
kıymetlendiren ve bu buluşların sanayileşe-
bilmelerini hızlandırarak, transfer faaliyetle-
riyle uluslararası müşterilere ulaşan yapıların 
büyümelerini sağlayan yapı taşı olarak ad-
landırılıyor. Firmalara pazar koordinasyonu, 
işbirliği, fikri mülkiyet haklarının korunması 
ve pazarlanması gibi konularda danışmanlık 
hizmeti veren TTO’lar, teknoparklar ve üni-
versiteler bünyesinde her geçen gün farklı 
başarılara imza atıyor.

Kuluçka merkezleri de genç firmalara yol 
gösteren ‘cesaret ve bilgi merkezleri’ olarak 
karşımıza çıkıyor… Yeni girişimlere fırsat 
sunan kuluçka merkezleri, istikbal vadeden 
firmalara adeta yol arkadaşı oluyor… 

Ticarileşme yarışında sektörler, birbirinin 
önüne geçebilmek için büyük çaba sarf 
ediyor. Bunlardan en önde gelenlerinden 
biri, teknoparklarımız içerisinde de ağırlığa 
sahip olan yazılım… Çevremizde akıllı tele-
fon kullanan neredeyse her kişide bulunan 
Whatsapp anlık mesajlaşma uygulaması, 
yazılımın gücünü gösteren en önde gelen 
örneklerden kabul edilmekte… Dünya 
çapında büyük ses getiren ve Facebook 
tarafından 2014 yılında 19 milyar dolar 
karşılığında satın alınan Whatsapp yazılımı, 
1 milyarı aşkın kullanıcıya ulaştı. Bu da, 
yazılımın yükte hafif pahada ağır ürünler 
üreterek katma değerli ihracatın önünü ne 
denli açtığının bir kanıtı adeta… 

Katma değerli üretime ucundan kıyısından 
destek veren paydaşları, inovasyon camia-
sının üyeleriyle ve okurlarımızla buluşturma 
hedefimizi, 3. sayımızda da gerçekleştirmiş 
olmanın mutluluğundayız.

Teknolojinin ticarileşmesine çabalayan 
teknoparklarımıza, yeni iş fikirlerini dina-
mizmiyle harmanlayan girişimcilerimize 
ve yatırım yapmaktan vazgeçmeyen iş 
insanlarımıza selam olsun… 

‘İnovasyon’: Gelecekle entegrasyon

Ülkelerin geleceğine 
şekil veren teknoloji, 
ülkemizde bir devlet 

politikası haline 
gelmeye başladı… 

Ekonomide 
teknolojinin ağırlığı, 
tahmin ettiğimizden 
daha üst seviyelere 

ulaşacak. 

Ümit UÇAR
Sanayi Gazetesi

Yazı İşleri Müdürü
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ODTÜ TEKNOKENT
TGB’lerin şampiyonu

ODTÜ TEKNOKENT Türkiye’nin en başarılı 
teknoloji geliştirme bölgesi seçildi. Faaliyette 
olan 39 TGB arasından bir kez daha sıyrılmayı 
başaran ODTÜ TEKNOKENT, beşinci kez 
şampiyon oldu. Yarışta İTÜ ARI Teknokent 
ikinci, CYBERPARK üçüncü oldu. TÜBİTAK 
MARTEK ise 11 sıra birden yükselerek 
dikkatleri üzerine çekti. 

Birincilik meşalesini yıllardır elinde tutan ODTÜ 
TEKNOKENT, bu sene de geleneği bozmadı. Birincilik 
ödülünü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 

Özlü’nün elinden Genel Müdür Mustafa İhsan Kızıltaş 
ve ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tevfik 

Zeyrek aldı.ODTÜ TEKNOKENT’e başarı basamaklarını tırmandıran 
çalışanlar, bölgenin 4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Endeksi’nde imza attığı başarıyı kutladı. ODTÜ 
TEKNOKENT ekibi, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dergisi4. TGB ZİRVESİ 17

Firmalarının ihracat başarısıyla parmak ısırtan İTÜ ARI 
Teknokent’in 2’ncilik ödülünü Genel Müdür Yardımcısı 
Gökçe Tabak ve İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun 
Kındap kucakladı.

Başkent’in nitelikli teknoloji üssü Bilkent CYBERPARK’ın 
3’üncülük ödülünü Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü 
Faruk İnaltekin ve Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Adnan Akay Bakan Özlü’nün elinden aldı.

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen “Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Performans 
Endeksi”nin sonuçları, Cumhurbaşkanlığı 
Küliyesi’nde gerçekleştirilen 4. TGB 
Zirvesi’nde açıklandı. Bünyesinde 4 bin 
217 firma barındıran, 41 bin 172 Ar-Ge’ci 
ve girişimci istihdam eden 39 TGB’nin 
değerlendirdiği endekste Türkiye’nin en 
başarılı TGB’si ODTÜ TEKNOKENT oldu. 
Her seferinde geliştirilen ve beşincisi 
gerçekleştirilen endeksten bu yıl da 
başarıyla çıkan ODTÜ TEKNOKENT, 
5’inci kez birinci olarak başarısını 
perçinledi. 

7 kategori, 65 kriter
Finansman teşvikler ve altyapı, 
Ar-Ge faaliyetleri, kuluçka faaliyeti, 
teknoloji transferi ve işbirliği faaliyeti, 
kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve 
ekosistem geliştirme faaliyeti, teknolojik 
ürün yatırım faaliyeti, Ar-Ge çıktıları, 
fikri mülkiyet, Ar-Ge sonuçları ve 
uluslararasılaşma olmak üzere 7 ana 
kategoride, 65 kritere göre yapılan 
değerlendirmede ikincilik İTÜ ARI 
Teknokent’in, üçüncü TGB’si ise 

CYBERPARK’ın oldu. Olgun TGB’ler 
sıralamasında da ilk üç değişmedi.
 
MARTEK parmak ısırttı
Bir önceki yıla ait endekse göre 
yapılan değerlendirmede de ilk beşteki 
sıralamanın değişmediği görüldü. Sayının 
37’den 39’a yükseldiği TGB endeksinde 
ülkemizin başarılı TGB’lerinden Teknopark 
İzmir dördüncü sırada, Anadolu’nun 
Ar-Ge yuvası Erciyes Teknopark 5’inci 
sırada yer aldı. Endekste en iyi çıkışı ise 
TÜBİTAK MARTEK yakaladı. 11 sıra birden 
sıçrayarak 9. sıraya yükselen TÜBİTAK 
MARTEK performansıyla dikkat çekti. 
MARTEK’in önümüzdeki yıllarda zirveyi 
zorlamasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Teknopark Istanbul’dan dev çıkış 
Savunma sanayi firmalarının kümelendiği 
Teknopark İstanbul da iyi çıkış yakalayan 
TGB’ler arasında yer aldı. Önceki yıl 
endekste 12 sırada yer alan Teknopark 
İstanbul, yaptığı çalışmaların meyvelerini 
topladı. 5 sıra birden yükselen Teknopark 
İstanbul ülkemizin en başarılı 7. teknoparkı 
oldu. GOSB Teknopark başta olmak üzere 
bazı TGB’lerin sert düşüşü ise dikkat çekti. 

GENEL SIRALAMA
1. ODTÜ TEKNOKENT 
2. İTÜ ARI Teknokent
3. Bilkent CYBERPARK
4. Teknopark İzmir
5. Erciyes Teknopark
6. Mersin Teknopark (Technoscope)
7.Teknopark İstanbul
8. Dokuz Eylül TGB (DEPARK)
9. TÜBİTAK MARTEK
10. Konya Teknokent
11. Yıldız Teknopark
12. Gazi Teknopark
13. Erzurum Ata Teknokent
14. Samsun Teknopark
15. Namık Kemal Üniv. Teknopark
16. Eskişehir TGB
17. Trabzon Teknokent
18. Sakarya Teknokent
19. GOSB Teknopark 
20. Kocaeli Üniv. Teknopark
21. İstanbul Teknokent
22. Pamukkale Teknokent
23. Fırat Teknokent
24. Boğaziçi Üniv. Teknopark
25. Ulutek TGB
26. Kahramanmaraş Teknokent
27. Göller Bölgesi Teknokent
28. Ankara Üniv. Teknokent
29. Hacettepe Teknokent
30. Trakya Teknopark
31. Çukurova Teknokent
32. Tokat Teknopark
33. Cumhuriyet Teknokent
34. Malatya Teknokent
35. Antalya Teknokent 
36. Gaziantep Teknopark
37. Düzce Teknopark
38. Kütahya Teknokent
39. Bolu Teknokent
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Doç. Dr. İlker Murat Ar’ın başında bulun-
duğu Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlü-
ğü’nce gerçekleştirilen “Teknoloji Geliş-
tirme Bölgeleri Performans Endeksi”nin 
“Gelişmekte olan TGB’ler” kategorisinde 
Türkiye’nin en başarılı teknoparkı Ana-

dolu’nun Ar-Ge yuvası Erciyes Teknopark 
oldu. Kuruluşları 5 yıl ile 10 yıl arasında 
değişen, 17 TGB’nin yarıştığı listede 
Erciyes Teknopark’ı Yıldız Teknopark izledi. 
Listenin üçüncü sırasında ise Ankara 
TGB’lerinden Gazi Teknopark yer aldı. 

GELIŞEN TGB’LER
1. Erciyes Teknopark
2. Yıldız Teknopark
3. Gazi Teknopark
4. Erzurum Ata Teknokent
5. Trabzon Teknokent 
6. Sakarya Teknokent
7. İstanbul Teknokent 
8. Pamukkale Teknokent
9. Fırat Teknokent
10. Boğaziçi Teknopark
11. Ankara Üniv. Teknokent
12. Trakya Teknopark
13. Çukurova Teknokent
14. Cumhuriyet Teknokent
15. Gaziantep Teknopark
16. Düzce Teknopark 
17. Bolu Teknokent

Erciyes Teknopark
Türkiye’nin gelişen teknoparkı: 

Sanayi Bakanı Dr. Faruk Özlü, Kayseri’nin inovasyon merkezi Erciyes Teknopark’ın ‘Gelişen TGB’ler’ kategorisindeki 
birincilik ödülünü Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven’e ve Teknopark Genel Müdür Yardımcısı 
Sema As’a takdim etti.

En çok gelişme gösteren 2’nci TGB olan Yıldız Tekno-
park’ın ödülünü Genel Müdür Prof. Dr. Mesut Güner 
kucakladı.

Basamakları hızla tırmanan Gazi Teknopark’ın ödülünü 
Genel Müdür Tuğrul İmer ve Gazi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Uslan aldı. 
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“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans 
Endeksi”nde son beş yıl içinde kurulan 
TGB’ler arasında da değerlendirme yapıldı. 
Faaliyette olan 8 TGB’nin yarıştığı kategori-
de Teknopark İstanbul Türkiye’nin en başarılı 
TGB’si seçildi. Önceki endekse göre birinci 

sırada yer alan Dokuz Eylül TGB (DEPARK), 
son endekste ikinci sırada yer aldı. 

Faaliyete geçerek son endekse dahil olan 
Samsun Teknopark ise listeye üçüncü 
sırasından girdi. 

ERKEN AŞAMA TGB’LER
1. Teknopark İstanbul
2. Dokuz Eylül TGB (DEPARK)
3. Samsun Teknopark
4. Namık Kemal Üniv. Teknopark
5. Kahramanmaraş Teknokent
6. Tokat Teknopark
7. Malatya Teknokent
8. Kütahya Teknokent

Teknopark İstanbul
Genç TGB’lerin lideri;

Gelecek vadeden genç TGB’lerin şampiyonu Teknopark İstanbul’un ödülünü Genel Müdür M. Bilal Macit aldı.

Başarı ödülünü DEPARK Genel Müdürü Süleyman 
Necip Özbey ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Adnan Kasman aldı.

Erken aşama TGB’lerin 3.’sü Samsun Teknopark’nin ödülünü 
Ondokuz Mayıs Ünv. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Kuran ve Samsun Teknopark Genel Müdürü Ercan Gökgöz aldı.
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TGB’ler Türkiye’nin 
‘proje yuvası’
4. Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Zirvesi’nde konuşan Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürü Doç. 
Dr. İlker Murat Ar, TGB’lerin 
Türkiye’nin geleceğinde önemli 
bir misyon üstlendiğin ifade 
etti. Teknoparkları merkezinde 
bilgi üreten; üniversitelerin, yeni 
işletmelerin ve bilgi transfer eden 
nitelikli yüzlerin hayat bulduğu 
yapılar olarak tanımlayan İlker 
Murat Ar, nitelikli işletmeler 
arasında işbirliği oluşturan ve 

bilgiyi ticarileştiren bu kurumların 
üniversite-sanayi işbirliğinde 
önemli bir yere sahip olduğunu 
ifade etti. TGB’lerde 4 binin 
üzerinde firmanın ve 41 bini 
aşkın personelin bulunduğunu 
dile getiren Ar, 30 binden fazla 
projenin de TGB’ler bünyesinde 
yürütülmekte olduğunu söyledi. 
Ar, 35 milyar TL satış, 8 milyar TL 
ihracat yapan bölgelerin özellikle 
yeni şirketler için oldukça önemli 
merkezler haline geldiğini belirtti. 
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En iyi gelişme gösteren TGB’ler 
kategorisinde en başarılı teknopark, 
Ar-Ge ve inovasyon kültürünün 
yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı, 
doğu bölgesinin iki teknokentinden 

biri olan ve girişimcilik çalışmala-
rıyla dikkat çeken Erzurum Ata Tek-
nokent oldu. İkinci sırayı Trabzon 
Teknokent alırken, üçüncülüğü ise 
Pamukkale Teknokent aldı.

Ata Teknokent’e gelişim ödülü

Yeni nesil ürünler pazarı
Ar-Ge ve inovasyon camiasının 
yoğun ilgi gösterdiği 4. Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, yeni 
ürün ve proje pazarına da ev sahip-
liği yaptı. Ankara ATO Congresi-
um’da kurulan pazarda stant açan 
sektörünün öncü firmaları, proje 
ve ürünlerini ziyaretçilere açtı. Yeni 
nesil, teknolojik ürünlerini sergile-
yen Ar-Ge’cileri Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
beraberinde Bakan Yardımcısı 
Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Müsteşar 
Prof. Dr. Ersan Aslan, Müsteşar 
Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü 
Doç. Dr. İlker Murat Ar ile birlikte 
stantları ziyaret ederek akıllı ürün 
ve katma değeri yüksek projeler 
hakkında bilgi aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, inovasyon camiasının yayın organı Sanayi 
Gazetesi’nin standını ziyaret etti. Rehber ve gazete yayınlarını inceleyen Bakan Faruk Özlü, 
endüstri camiasının yayıncı kuruluşu Sanayi Gazetecilik’e başarılar diledi. Özlü, teknoparkları 
nitelik olarak besleyeceklerini ifade ederek yeni teşfiklerin yolda olduğunu kaydetti. 
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Üniversitelerin, Ar-Ge firmalarının ve sanayi 
firmalarının, coğrafi olarak birbirine yakın 
olmasını sağlayan, geliştirdiği etkileşim ve 
işbirlikleri modelleri ile yoğun, dinamik bir 
faaliyet ortamı sağlayan, teknolojinin geliştiril-
mesi, transferi ve ticarileştirilmesini hedefle-
yen en önemli kurumsal yapı teknoparklardır. 

Başlangıçta yoğun sanayi kollarını bulun-
dukları yerlerde güçlendirmek ve yeni sanayi 
bölgelerinin gelişimini desteklemek amacıyla 
kurulan teknoparklar, sonrasında geçen altmış 
beş yıl içerisinde teknoloji kökenli firmalar 
oluşturarak, oluşturdukları firmaları büyüterek, 
geliştirerek, üniversitelerin akademik çalışma-
larını ve bilgi ağlarını ticari amaca dönüş-
türerek, girişimciliği kuluçka merkezleri ile 
destekleyip özendirerek, bulunduğu bölgenin 
ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirerek, tekno-
loji transferinin artmasını sağlayarak, Ar-Ge 
faaliyetlerinin yatırıma dönüşmesine katkıda 
bulunarak, yeni iş alanları yaratarak, eğitim ve 
istihdam olanaklarını artırarak ve ekonomik kar 
elde ederek, özellikle gelişen ve gelişmekte 
olan ülke ekonomilerine katkı sağlayarak 
dünya coğrafyası üzerinde yayılım göstermiş, 
sayısal olarak da sürekli artış göstermiştir. 

Türkiye’de teknopark kuruluşuyla ilgili ilk 
resmi karar, 1989 yılında DPT’nin Devlet 
Bakanlığı’nca onaylanan önerisidir. Bu kararda 
Türkiye’de Teknoparkların hangi alanlarda, 
kimler tarafından ve nasıl kurulacağı tanımlan-
mıştır. Halen etkin bir biçimde çalışmala-
rını sürdüren TÜBİTAK Marmara Teknokent 
(MARTEK), Türkiye’ de yasal onay ile kurulan 
ilk teknoparktır. 620 bin metrekarede kurulan 
MARTEK, ayrıca bünyesinde Türkiye’nin ilk 
ve tek teknoloji Serbest Bölgesi’ni bulundur-
maktadır. 

148 firma ile Doğu Marmara Bölgesinde 
yer alan, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası 
platformlarda sürdüren TÜBİTAK Marmara 
Teknokent (MARTEK)’te yer alan firmalar, 
2002-2016 yılları arasında 409 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Yine aynı 
yıllar arasında 383 proje üretilmiş, 183 patent 
başvurusu gerçekleştirilmiştir. Özellikle son 
yıllarda adından sıkça bahsedilen, “Ar-Ge, 
Sanayi, Akademi (ASA) Buluşmaları, 
“DEMODAY”, “İnovasyonda Kadın” adlı 
projeler, diğer teknoparklar, üniversiteler, 
organize sanayi bölgeleri, KOSGEB, Doğu 

Marmara Kalkınma Ajansı, Kadın ve Demok-
rasi Derneği ile birlikte geliştirilen işbirliği 
modelleri ile yürütülmektedir. Ülkemizde 
hedeflenen ileri teknoloji üretiminin geleceği 
ve ileri teknoloji üretimine geçişte aktif rol 
almak için tüm teknoparklar çalışmalarını 
hızla sürdürmektedir. Henüz işin başında 
olan girişimcilere destek veren, kaynak ve 
hizmet sağlayan kuluçka merkezi sayısı 47’ye 
ulaşmış olup, aktif durumdaki 49 teknoparkta 
ise 8 bin Ar-Ge projesi yürütülmektedir.

Teknoparklarda Ar-Ge çalışmalarını yürü-
ten firmaların sayısı 3 bin 890’e ulaşmış 
olup, toplam 40 bin personele istihdam 
sağlanmıştır. 27 bin 709 proje üretilen 
teknoparklarda toplam 2,4 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirilmiştir. Bin 732 patent başvurusu 
gerçekleştirilmiş, bunlardan 627 ürünün 
patenti tescil edilmiştir. Bu verilere göre ülke 
ekonomisine, dolayısı ile ülke kalkınmasına 
doğrudan lokomotif rolü üstlenen teknopark-
lar, Türkiye’nin geleceğini şekillenmesinde 
şüphesiz önemli rol oynamaktadır. Yaklaşık 
yirmi yılda gelinen nokta ve sayılarla ifade 
edilen istatistikî bilgiler mutlaka göz ardı 
edilmemelidir. Ancak geleceğin stratejik 
planlamaları da titizlikle yapılmalıdır. Mevcut 
durumda görünen en önemli engel Türkiye’de 
bulunan teknoparklarda yer alan firmaların 
yaklaşık yüzde 54’ünün yazılım (yüzde 37), 
bilgisayar ve İletişim Teknolojileri (yüzde 17) 
sektörlerinde olmasıdır. Yazılım, bilgisayar 
ve iletişim sektörlerine dünya ile rekabet 
gücümüz, ticarileşme oranımız, pazar payımız 
çok parlak değildir. 

Ar-Ge ve inovasyon enerjimizin yarıdan faz-
lasını bu sektörlere veriyor olduğumuz da bir 
gerçektir. Toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 
11,2’si tarımda çalışan Türkiye, fındık, incir, 
kayısı, kiraz, ayva, nar ve endemik bitki üreti-
minde dünyada ilk sırada yer almaktadır. Buna 
karşın teknoparklarımızda tarım sektörüne 
yönelik Ar-Ge çalışmaları sürdüren firmaların 
oranı sadece yüzde 2’dir. Bu gerçeklerden 
yola çıkarak, ülkemizin önündeki ilk kalkınma 
periyodu olan 2023 hedeflerine başta tarım 
olmak üzere, inşaat, imalat sanayi, hayvancı-
lık, gıda sektörlerindeki potansiyelimizi Ar-Ge 
potansiyelimiz ile birleştirerek ulaşılması 
öngörülmelidir. Bu ancak teknoparklarımız ve 
teknoloji geliştirme stratejilerimizle mümkün 
olacaktır.

Geçmişten geleceğe teknolojik yolculuk

Sanayi kollarını 
çeşitlendiren ve ileri 

teknoloji üretimini 
en büyük paydaşları 

olan yapılar olarak 
tanımladığımız 

teknoparklar; 
kaynak, hizmet ve 

girişim destekleriyle 
sistemin en önemli 

yapı taşlarıdır. 

Dr. Orhan ÇÖMLEK
TÜBİTAK Marmara Teknokent

Genel Müdürü
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Yeni hizmet binası ile hızla büyüyor
Doğu Marmara’nın bilgi üssü

Ticarileştirmenin adresi; PATENTTO
2009 yılında faaliyete geçerek güçlü 
sanayi yapısı olan Sakarya iline ve böl-
gesine değerli çalışmalar yapan Sakarya 
Teknokent, ticarileştirmeyi gündeminden 
hiç çıkarmıyor. Fikirlerin ve akademik 
çalışmaların yanı sıra yeni tohum girişim-
cilerin iş fikirleride ilk önce PATENTTO 
’nun süzgecinden geçiyor. PATENTTO 
bünyesinde 15 yıllık deneyimli patent 
vekili bulunduruyor. Patentlerde ilk sorgu 
ticarileştirme potansiyeli ile başlıyor. Aynı 
zamanda üniversite-sanayi işbirliğinde 
deneyimli bir uzman ile ticarileştirme 

çalışmaları yapılıyor. Patent Vekili İlhan 
Özsoy yönetimi ile PATENTTO 2015 yı-
lında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yetkili kılınan ilk Teknopark 
Patent Ofisi olma özelliğini de taşıyor. 
Patentlerin koruma altına alındıklarından 
hemen sonra patentte özgü sektörler ile 
görüşmeye başlanarak, ticarileştirme için 
bütün imkânlar üst düzey kullanılıyor. 

Avrupa konseyi eğitmeni 
SAKARYA TEKNOKENT’ten
Sakarya Teknokent, Sakarya Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi’nin deneyimli 

Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren Sakarya Teknokent, şehrin 
ekonomik gelişimi ile yeni hizmet binasını 2017’nin ilk çeyreğinde 
hizmete açacak. Toplam kapalı alanı daha da artan Sakarya Teknokent’in 
2017 yılında firma sayısının 150 olması bekleniyor.

2009

65

328

50 bin
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akademisyeni Prof. Dr. Tahsin Engin’in 
önderliğinde bünyesinde 14 kişi istihdam 
ediyor. Alanında uzman ve deneyimli 
personeller birçok projede takım liderliği 
ve etkin çalışmalar sergiliyor. Uluslara-
rası Hibe Destekleri Uzmanı Cihan Kılıç, 
Avrupa Konseyi’nin belirli aralıklarda 
verdiği eğitimlere Türkiye’den eğitmenlik 
statüsünde tek katılım gösteren kişidir. 
28 Avrupa Birliği üyesi ülkelerin oluş-
turduğu bireylere Sakarya Teknokent ve 
ADAPTTO farkındalığı oluşturacak tanıtım 
çalışmaları yapılmaktadır.

Teknokent firmaları 
San Francisco yolunda
Ekonomi Bakanlığı tarafından “Hizmet 
Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması 
Desteği” programına Sakarya Teknokent 
20 firma ile başvuru yaptı. 20 firmanın 
kümelendiği bu projenin adı “Sakarya 
Teknokent Bilişim Kümelenmesi” projesi 
olarak belirlendi. 1 Ocak 2017 tarihinde 
başlayacak proje ile ilk olarak 20 firmanın 
ihtiyaç analizi yapılacak. Bu kapsam 
sonucunda firmaların durumlarına göre 
eğitim, danışmanlık, yurtdışı ziyaret ve 
alım heyeti programları düzenlenmesi 
hedefleniyor. Proje içerisinde San 
Francisco’da faaliyet gösteren Silikon 
Vadisi’de ziyaret edilecek.

Dijital üniversite için teknolojik destek
Sakarya Teknokent, girişimci ve 
yatırımcılara sunduğu hizmetin dışında 
Sakarya Üniversitesi’nin gelişimine de 
büyük katkı sağlıyor. Son zamanlarda 
gündemde olan Sanayi Devrimi 4.0 
çalışmalarına da teknokent ev sahipliği 
yapıyor. SIEMENS ve ARÇELİK 
ile ortaklaşa düzenlenen “Türkiye 
Perspektifinde Endüstri 4.0 Uygulamaları 
Paneli” sonrasında Sakarya Üniversitesi 
için yol haritası belirlendi. Sakarya 
Üniversitesi bünyesinde kurulan akademik 
komisyon ile sanayi arasında Sakarya 
Teknokent köprü görevi kurmayı hedefliyor.

Girişimci destek paketi
Sakarya Teknokent, bünyesinde bulunan 
firmalara vergisel avantajların yanı sıra 
girişimcilere cazip avantajlar sunuyor. Bu 
kapsamda girişimcilerin yaptıkları dış kay-
naklı projeden, ihracat çalışmalarına kadar 

Prof. Dr. Tahsin ENGIN
Genel Müdür

birçok faaliyeti avantaj olarak geri dönüyor. 

Fiziki avantajlar
Sakarya Teknokent yatırımcısına birçok 
avantaj sunuyor. Fiziki imkânlarıyla göz 
dolduran Sakarya Teknokent, firmalara 
ihtiyaç duydukları donanıma sahip alanlar 
sunmakta. Girişimciler, iklimlendirmelerin 
otomatik olarak ayarlandığı binalardan, 
ortak kullanıma açık alanlardan ve açık 
otopark imkânından da faydalanıyor. 
Firmalar, toplantı ve konferans salonlarını 
rezervasyon yaparak kullanabiliyor. 
7/24 kamera kayıt sistemiyle izlenen 
binalarda yüksek güvenlik ve alanında 
uzman teknik personel de mevcut.
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Sakarya Teknokent, girişimciliği yüreklen-
diren ve Ar-Ge’yi ticarileştiren birimleriyle 
adından sıkça söz ettiriyor. Teknokent’in 
büyük sorumluluk üstlenen iki birimi olan 
teknoloji transfer ofisi ve kuluçka merkezi, 
hem girişimcileri rekabetin çetin şartlarına 
hazırlıyor, hem de nitelikli iş gücünün akıl 
teriyle oluşturduğu Ar-Ge projelerini ticaret 
sahasına çıkararak kıymetlendiriyor… 

Öz kaynaklarını kullanıyor
Etkin girişimcilik ekosistemini Ar-Ge ve ino-
vasyon faaliyetlerini somutlaştırma eksenin-
de güçlendiren Sakarya Teknokent’in 2013 
doğumlu birimi ADAPTTO, bilginin yeni ve 
rekabetçi ürünlere dönüşümünde büyük rol 
oynuyor. Katma değeri sanayiye aktarmayı 
hedefleyen TTO, lisanslanabilir patent sa-
yısını artırarak ticarileşmenin önünü açıyor. 
Özel sektörün yenilik ve Ar-Ge becerilerini 
yükseltme hedefindeki ADAPTTO, Sakarya 

Üniversitesi’nin akademik kadrosunun ulu-
sal ve uluslararası hibe destek fonlarından 
en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayarak, 
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları kültürünü de 
yaygınlaştırmasıyla biliniyor. ADAPTTO 
bünyesinde hizmet veren patent ofisi saye-
sinde öz kaynağı hizmet veren Türkiye’deki 
ilk ve tek TTO olma özelliğini taşıyan 
merkez, 100’e yakın projenin yürütülmesine 
doğrudan destek sağlıyor. 

Işbirliğinin arayüzü
Ürünün yenilikçilik kapasitesini değerlendi-
ren, koruma altına alan ve buluş sahibi ile 
masaya oturarak ticarileşme planlarına yön 
veren ADAPTTO aracılığıyla katılımcılara, 
hibe ve desteklere yönlendirme, proje 
danışmanlığı, üniversite-sanayi işbirliği, 
patentleşme ve girişimcilik konularında 
etkin hizmet veriliyor. Misyonunu bilginin 
teknolojiye dönüşmesi, teknolojinin 

Girişime teşvik, Ar-Ge’ye nüans
Yeni fikirlerin yeşerdiği üs

Sakarya Teknokent, girişimcilik ve ticarileşmede iddialı. Bölgenin 
Ar-Ge projelerini kıymetlendiren birimi ADAPTTO ve kuluçkaya yatan 
fikirlerin doğum merkezi Girişim Atölyesi, yeni iş ve üretimlerin sahaya 
çıkmasına zemin hazırlıyor. 

2013

14
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ticarileşmesi ve ticarileşen teknolojilerin 
ekonomiye katkı sağlanması amacıyla 
akademisyene, sanayiciye ve öğrenciye 
hizmet sunmak olarak belirleyen ADAPTTO, 
üniversite-sanayi işbirliği ilişkilerinin daha 
etkin kullanılmasında bir arayüz kuruluşu 
olarak görev alıyor.

Yeni ürün doğum merkezi
Birebir hizmet anlayışıyla akademisyenlerin 
ulusal ve uluslararası hibe destek fonların-
dan en üst düzeyde yararlanmasını sağlayan 
ADAPTTO, üniversite ile iş dünyası arasında 
sözleşme bazlı, doğrudan ve proaktif hizmet 
veren kurum olarak büyük itibar görüyor. 
Ticarileşebilen patent sayısının artışını 
kendine hedef belirleyen yapı, yeni ürün ve 
teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına 
yönelik aktif bir tutum benimsiyor. 

Fikirler ‘kuluçka’da
TGB’nin girişimcilik ve şirketleşme birimi 
olan kuluçka merkezi, katma değeri yüksek, 
yeni iş fikirlerini destekliyor. Desteği, ön 
kuluçka programı Girişim Atölyesi ile tesis 
eden kuluçka merkezi, inovatif ve teknoloji 
tabanlı ticarileştirebilecek girişimleri men-
torluk, eğitim, danışmanlık, fon desteği 
sağlama hizmetleriyle güçlendiriyor. 

Girişim Atölyesi; girişimcileri, mentorlar 
ve profesyoneller ile buluşturulup tecrübe 
paylaşımını sağlayan, girişimlere fon deste-
ği bulmak adına yatırımcılar ile buluşturan 
bir girişimcilik merkezi olarak tanımlanıyor. 
Fon desteği sağlanan girişimler ADAPTTO 
ve Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde 
şirketleştiriliyor ve iş fikrinin ticarileşmesi 
sağlanıyor. Girişim Atölyesi bir girişimcinin 
fikir aşamasından şirket aşamasına kadar 

geçen süreçte tüm ihtiyaçlarını biliyor, 
eğitim ve desteklerini bu çerçevede olgun-
laştırıyor.

Girişim atölyesi
Girişim Atölyesi ön kuluçka programı 
dinamik bir yapı olarak; İlham Süreci, Fikir 
Süreci, Girişim Süreci olmak üzere üç ana 
süreçten oluşuyor. İlham Süreci ekibini tam 
olarak oluşturamamış, iş fikrini de geliş-
tirmeye çalışan girişimcilerimizin süreci 
olarak kabul görüyor. Yeni iş arkadaşlarıyla 
tanışan girişimciler, iş fikrindeki eksiklikleri 
gidermeye çalışıyor. Fikir Süreci ise, ekibi 
olan ve iş fikri olgun seviyedeki girişimcile-
rin evresi olarak ikinci sırada yer alıyor. Bu 
girişimcilere, ortak çalışma alanı vermek 
sureti ile çalışma alanı tahsis ediliyor ve 
girişimciler ofis alt yapı imkânlarından 
faydalanabiliyorlar. Girişim Süreci de fikrini 
olgunlaştırmış, bütün çalışmalarını yapmış, 
prototipi ve iş fikri hayata geçecek girişim-
cilerin bulunduğu süreç olarak belirtiliyor. 
7/24 açık ofis desteği alan ekiplere özel 
mentor da atanıyor. 

Destekler ve başvuru
Girişimcilere ücretsiz ofis desteği, danış-
manlık, mentorluk, girişimcilik eğitimleri, 
ücretsiz patent ön araştırması, melek 
yatırımcılarla iletişim imkanı, hibe destek 
programlarına başvuru süreçlerinde da-
nışmanlık, üniversitenin teknolojik alt yapı 
ve laboratuvarları kullanma imkânı sunan 
Girişim Atölyesi’ne başvurular www.girisi-
matolyesi.net platformu üzerinden online 
yapılabiliyor. Doldurulan başvuru formunu 
değerlendiren ekip, 1 hafta içerisinde 
fikir sahibine dönüş yaparak görüşmeye 
çağırıyor.

2013

13



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dergisi SAKARYA TEKNOKENT FIRMA 28

Yüzlerce firmaya akıllı altyapı
Endüstriyel mühendislik becerileriyle,

Üstün endüstriyel mühendislik kabiliyetiyle sanayi sektörüne akıllı çözümler sunan Arvena 
Bilişim, ürettiği operasyonel ve yenilikçi altyapı yazılımlarıyla firmaların en yakın çözüm 
ortağı… 

Arima Framework, Arima 
4S ERP, Arvena Salesman, 
Arima SM, ArStore B2B, 
Arima CRM, Supplier 
Portal, ArQua Kalite 
Yönetim Sistemleri

Arvena 
akıllı iş çözümleri 

5

2007

Sakarya
Teknokent

Bilişim 
Teknolojileri

Yüzlerce firmanın kullandığı akıllı 
altyapıların mucidi Arvena Bilişim 
(Arvena Akıllı İş Çözümleri), genç, 
özgün ve yenilikçi stratejileriyle, 
hedef kitlesine geliştirilmeye açık ve 
standardize edilmiş yazılım çözümleri 
sunuyor. 2007 yılından bu yana 
uzman kadrosuyla sektörü besleyen firma, 
geliştirdiği projelerle 40’ı aşkın firmada 
günde 2 milyon stok hareketini yönetiyor. 

Endüstriyel mühendislik kabiliyetiyle 
sanayi sektörünün gözde markalarından 
kabul edilen Sakarya Teknokent firması, 
Uluslararası Barış Konferansı, Orta Doğu 
Araştırmaları Merkezi gibi beynelmilel 
bazlı ve TEMA Vakfı, Toshiba Türkiye gibi 
ulusal kuruluşlara ise yazılım çözümleri 
sunuyor. 

Çözüm ortağı ‘Arima Framework’
Arvena, endüstriyel alandaki mühendislik 
problemlerine, kendi bünyesinde 
geliştirdiği Arima Framework altyapısıyla 
ihtiyaç duyulan özel çözümleri üretiyor. 

Deneyimli ve uzman kadrosuyla, 
Sakarya Üniversitesi Teknokent’te Ar-Ge 
faaliyetlerine devam ediyor. Projelerini 
güçlü Arima Framework altyapısını 
kullanarak geliştiren Arvena’nın altyapısını 
şu an yüzlerce firma aktif olarak kullanıyor. 

Operasyonel yazılım uzmanı
Arvena tarafından Assan Hanil Otomotiv’de 
saha çözümleri olarak 200’den fazla ekran, 
50’den fazla el terminali üzerinde mevcut 
ERP’ye entegre çalışan, üretim, kalite ve 
lojistik operasyonlarını yöneten özerk bir 
yazılım çözümü geliştirilmiş bulunuyor. 

Assan Hanil Otomotiv’de, 100’den fazla 
tedarikçinin aktif olarak kullandığı Tedarikçi 
Portalı da Arvena’nın imzasını taşıyor.

Egehan Güney ARICI
Proje Satış Müdürü
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Yazılım, donanım ve 
bilişim eksenli haberlerin 
yer aldığı online 
bilişim dergisi olan 
SDN, sektörün nabzını 
tutmaktadır. 

Webde yeni nesil ve 
akıllı sistemler

Ayda 13 milyon ‘tık’
Sakarya Teknokent’teki Ar-Ge ofisiyle, birey 
ve kurumların yaşamlarını kolaylaştıran yeni 
nesil ürünler üreten ShiftDelete.Net (SDN), 
ziyaretçi yoğunluğuyla parmak ısırtıyor. 
SDN Bilişim Kurucusu Hakkı Alkan, 3 farklı 
şirketle sektörde katma değer ürettiklerinin 
altını çiziyor. Alkan, ayda 13 milyon ‘tık’ın gel-
diği platformun, Facebook ve Twitter gibi öncü 
sosyal ağların olduğu başarı listesinde üst 
sıralara çıktığını 50 popüler web sitesinden biri 
olduğunu belirtiyor. İnovasyonla geliştiklerini 
belirten Alkan, kullanıcılara salt haber okutmak 
ve video izletmek istemeyen, bu deneyimi 
bir adım daha öteye taşıyan kadrolarıyla 
yenilendiklerini belirtiyor. Geleceğin vizyonuna 
sahip Sakarya Teknokent’te değer ürettiklerini 
belirten Alkan, teknokentleri ‘yeni nesil çözüm-
lerin doğum merkezleri’ olarak tanımlıyor. 

Inovasyonda dönüşüm 
SDN’nin yenilikçi dönüşümü,medya araçlarına 
da yansıyor. Çoğu kişinin bilmediği İçerik Yö-
netim Sistemi de dönüşümden payını alacak. 
Yapının öne çıkması gerektiğini belirten Alkan; 
“Dünyada en yaygın CMS, WordPress’tir. 
Ama henüz okuyucuyu anlayıp CMS hizmetini 
‘akıllılaştırmadı’. Okuyucunun izin verilen dav-
ranışlarını izlemek, verileri okuyarak içeriği her 
kullanıcıya özgün sunmak medya şirketlerinin 
devamlılığı için bir ihtiyaç. Bu teknolojileri 
geliştiremezsek, büyük medya şirketleri yok 
olacak” dedi.

‘Yeni nesil eğitim’ iddiası
Çocukların yeni nesil eğitim ürünleriyle 
geleceğe hazırlanmasını istediklerini belirten 
Alkan; “Gelişimlerine destek olacak eğlenceli 
mobil uygulamalar üzerinde kafa yoruyoruz. 
İçerikleri hazırlarken, pedagog ve uzmanlardan 
destek alıyoruz” diye konuştu. Oluşacak uygu-

lamalarla verilerin uzmanlar ve ebeveynlerce 
de yorumlanabileceğini söyleyen Alkan; “Aile 
boyu çözümler de üreteceğiz. Ebeveynleri de 
bu dünyaya dahil edecek projelerimiz var” 
dedi.

Geleceğin çözüm vadileri
Teknokentleri devlet, hükümet, üniversite, 
özel sektör ve yerel idarecilerin bir hedefe 
kilitlendiği çatı olarak tanımlayan Alkan; “Her 
türlü desteğin sağlandığı TGB’lerde İK sorunu 
çözülmeli, mezun öğrenciler yönlendirilmeli. 
TGB’deki istihdam çekemeyen yapılara el uza-
tılmalı. Kaynaklarını etkin kullanması gereken, 
hedef sahibi insanlar profesyonelce yönetil-
meli. Güçlü iletişim stratejisi ve doğru yatırım 
şart. İstikrarın sağlanmasında teknokentler çok 
önemli” dedi. 15 Temmuz 2016’da ülke olarak 
tek bayrak altında, devlet ve millet olarak el ele 
verildiğini anlatan Alkan, sorunların topyekün 
çalışarak çözülebileceğini belirtti. 

Hakkı ALKAN
Firma Kurucusu 

Milyonların akınına uğruyor
Kullanıcı dostu ‘özgün’ platform ShiftDelete.Net,

Milyonlarca takipçiyi bir araya getiren web sitesi ShiftDelete.Net, marka haline gelen siber 
platformun önde gelen işletmelerinden kabul ediliyor. Hakkı Alkan tarafından kurulan 
platform; eğitici, okuyucu dostu ve yeni nesil çözümleriyle sektördeki iddiasını artırıyor. 

30

2005

Sakarya
Teknokent

Webde Yeni Nesil
Akıllı Sistemler



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dergisi MAKALE30

Teknoparkların uluslararası platformda 
işbirliğini destekleyen Dünya Teknoparklar 
Birliği (IASP), her yıl düzenlenen kongresiyle 
70’den fazla ülkeden 400’e yakın Teknoparkı 
bir araya getirmektedir. Bu yıl 19-22 Eylül 
2016 tarihlerinde Rusya, Moskova’da Skol-
kovo Teknopark ev sahipliğinde gerçekleşen 
kongrede, 56 ülkeden bin 600 delege yer 
almış; 67 konuşmacı sunumlarını gerçek-
leştirmiş, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Derneği (TGBD)’nin koordinasyonunda 
Türkiye’deki 9 teknoparktan 27 kişinin oluş-
turduğu heyetle Türkiye temsil edilmiştir. 

2014’te Doha’da, 2015 yılında ise Pekin’de 
30’u aşkın kişilik heyetlerle ülkemizin temsil 
edildiği kongre, bu yıl da inovasyon ve 
teknoloji ekosisteminin önemli paydaş-
larını bir araya getirmiştir. Bu yıl kongre 
kapsamında, TGBD’nin Teknopark Yönetimi 
eğitim programı (TGBD AKADEMİ) ve 
Bilkent CYBERPARK’ın kuluçkalara yönelik 
hızlandırıcı programı (Bilkent CYBERPARK 
ACCELERATOR PROGRAM-CAP) ile ilgili 
makaleleri yayın ve sunuma hak kazanmış-
lardır. TGBD Akademi, Türkiye’nin ilk ve tek 
Teknopark Yönetimi Eğitim Programı olarak 
öne çıkarken; CAP geçtiğimiz yılki kongrede 
“En İyi Uygulamalar” sıralamasında derece-
ye girerek ülkemizi gururlandırmıştı. Bu ge-
lişmelerin ülkemizin sektördeki başarı potan-
siyelini yükseltecek önemli adımlar olduğu 
değerlendirilmektedir. Yine bu yıl kongreye 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürü Sn. Doç. Dr. İlker 
Murat Ar ve Bakanlık bünyesindeki uzmanlar 
da katılmıştır. IASP 2017 Kongresi’nin ev 
sahipliğini yapacak olan Teknopark İstanbul, 
ODTÜ TEKNOKENT ve İTÜ ARI Teknokent’ten 
oluşan; TGBD olarak destekleyen kuruluş 
olduğumuz Türkiye Teknoparklar Konsor-
siyumu (TTK) ve Bakanlık stantları etkinlik 
alanında yan yana yer almıştır. 

Stantlara 2 günlük kongre boyunca 
uluslararası temsilciler tarafından yoğun 
ilgi gösterilmiş; stant ziyaretlerinde yabancı 
katılımcılara ‘Türkiye, Teknoparklar ve 2017’ 
etkinliğiyle ilgili bilgi verilmiştir. Kongre kap-
samında son 2 yıldır düzenlenen ve üyelerin 
oylamasıyla ilk 3’e giren programlara ödül 

verilen “En İyi Uygulamalar” yarışmasında; 
ODTÜ TEKNOKENT “Yeni Fikirler Yeni İşler”; 
Bilkent CYBERPARK “Uygulamalı Teknoloji 
Ticarileştirme Programı (UTTP)” ile ve İTÜ 
ARI Teknokent Uluslararası Hızlandırıcı 
Programı ITU-GATE ile ilk 10 finalist arasına 
girmiştir.

Uluslararası Teknoparklar Kongresi’nin 
2017’de yapılacak ayağında; Teknopark 
İstanbul, ODTÜ TEKNOKENT ve İTÜ ARI 
Teknokent’ten oluşan; TGBD’nin destekleyen 
kuruluş olduğu TÜRKİYE TEKNOPARKLAR 
KONSORSİYUMU, geçen yıl Pekin’de yapılan 
Genel Kurul oylamasıyla ev sahibi olmaya 
hak kazanmıştı. Dünyanın birçok ülkesinden 
teknopark profesyonellerinin ülkemizde 
ağırlanacağı etkinlik, Türkiye’deki teknoloji 
ve inovasyon ekosisteminin dünyaya tanıtıl-
masını ve Türkiye’deki teknoloji firmalarının 
uluslararası platformda kendilerini göstere-
bilecekleri yeni bir mecra daha oluşmasını 
sağlayacaktır. 

Türkiye’nin ve ülkemizin inovasyon-teknoloji 
ekosisteminin uluslararası arenada tanınırlığı 
açısından kritik olan kongrenin 2017 yılında 
İstanbul’da yapılacak olmasıyla uluslararası 
işbirliklerinin artması ve Türk Ar-Ge firma-
larının tanıtımlarını uluslararası platformda 
yapabileceği oldukça verimli bir etkinlik 
olması beklenmektedir. 

IASP 2017 nasıl kazanıldı?
1984’te kurulan İspanya Malaga merkezli 
IASP, 2016 itibariyle dünyanın 71 ayrı 
ülkesinden 371 tam üye teknoparka ve bu 
teknoparklardaki 128 bin Ar-Ge firmasına 
hitap etmektedir. Türkiye Teknoparklar 
Konsorsiyumu, 22-25 Eylül 2015 tarihleri 
arasında Pekin’de tüm Dünya Teknoparkla-
rının yöneticileri arasında yapılan oylamada 
172 geçerli oyun 118’ini alarak etkinliğin 
Türkiye’ye getirilmesini başarmıştır. Her 
yıl farklı bir ülkede düzenlenen etkinlik 
Brezilya, Katar, Çin ve Rusya’nın ardından 
26-29 Eylül 2017 tarihleri arasında İstan-
bul’da gerçekleştirilecektir. IASP 2017’nin 
gündemi doğal inovasyon ekosistemi, 
sektör ihtiyaçları ve geleceğin teknopark 
trendleri olacak.

Dünya kongrelerinin TGB’lerimiz açısından önemi

Türkiye’nin 
inovasyon 

başarılarının 
uluslararası arenaya 

çıkacağı ve ileri 
teknoloji firmalarının 

ilgilileriyle 
buluşacağı 

Uluslararası 
Teknoparklar 

Kongresi’nden 
yüksek verim 

beklenmektedir. 

Prof. Dr. Erhan AKIN
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Derneği Başkanı
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Ar-Ge yatırımcısının yeni gözdesi
Çanakkale Teknopark’tan yatırımcıya onlarca avantaj

2012 yılında 25 yıllık akademik birikime sa-
hip Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 
ve özel sektör yatırımcılarının girişimleriyle 
kurulan Çanakkale Teknopark, güçlü ortaklık 
yapısı ve girişimcilerinin dinamizmiyle tek-
no-işletmelerin meskeni haline geldi. Yüzde 
100 doluluk oranına ulaşan ve 30 firmasıyla 
geleceğe yürüyen bölge, devam eden altyapı 
ve bina yatırımlarını 2017’nin ilkbaharında 
neticelendirmeye hazırlanıyor. Yeni idari 
merkeziyle hizmet vermeye başlayacak olan 
Teknopark, bölgenin Ar-Ge ve inovasyon 
üssü haline gelmeye kararlı. Yüzde 36,66’lık 
bir payla yazılım sektörünün ağırlıkta olduğu 

bölge, hedeflerini Endüstri 4.0’a ekseninde 
belirlemiş durumda... TTO’sunun kapasite-
sini artıran Teknopark, tam kapasite çalışan 
bir kuluçka merkezine de sahip… Bölgenin 
idaresini ise ulusal ve uluslararası birçok 
projenin mimarı, uluslararası pazarlama 
ve markalaşmanın uzman ismi Erkan Bil 
üstleniyor.

Girişimciye donanımlı ofisler
İleri teknolojiyi besleyecek akademik çalış-
malara ev sahipliği yapacak Teknopark, 
2017 İlkbaharında hizmet vermeye 
başlayacak yeni idari merkeziyle, 7 bin 294 

Endüstri 4.0’a uygun stratejileri, girişimcileri besleyen kuluçka mer-
kezi ve kapasitesi artırılacak olan teknoloji transfer ofisiyle girişimciye 
uygun ekosistem oluşturma yönünde kararlılık sergileyen Çanakkale 
Teknopark, ulaşım ve lojistik artılarıyla da yatırımcı cenneti olacak. 

2012

30

55

134 bin
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metrekare kapalı alanda 103 ofisle birlikte, 
laboratuvar, ortak kullanım ve sosyal alanları 
barındıracak. İçerisinde sosyal tesis, Ar-Ge 
yatırım alanları, kongre, sunum, kuluçka 
merkezi ve TTO barındıracak olan Çanakkale 
Teknopark, bölgenin en aktif TGB’si olacak. 
Firmalara patent ve muhasebe hizmetlerinin 
yanı sıra kurumsal, akademik ve hukuki 
danışmanlık desteği de verecek Teknopark, 
girişimcilere, ofis ve yatırım alanları da 
sunacak. Bölge, üniversite öğrencilerine 
ve öğretim elemanlarına fikirlerini projeye 
dönüştürmeleri ve yatırımcıyla buluşturmala-
rı hususunda yardımcı olacak.

TTO ve kuluçka merkezi
Çanakkale TTO’nun kapasitesini artıracak 
olan Teknopark, TTO’nun alanını 2 bin 
metrekareye çıkaracak. Böylece hizmet 
yelpazesini genişletecek olan Teknopark, 
bölgenin start-up ve spinn-off üssü haline 
gelecek ve kamu-üniversite-sanayi işbirliğini 
güçlendirecek. Yüzde 100 dolu Kuluçka 
Merkezi’yle hedeflerine daha da yaklaşan 
bölge, girişimcilere kira ve aidat indirimleri 
sağlıyor ve Teknopark bünyesinde eğitim ve 
mentörlük hizmetlerinin verilmesine önayak 
oluyor. 

Endüstri 4.0 hedefi
Asya ve Avrupa’yı birleştirecek Çanakkale 
1915 Köprüsü’nün yapılmasıyla ulaşım ve 
lojistik hatlarına tam hakimiyet sağlayacak 
olmasıyla yatırımcılardan yoğun ilgi 
gören Çanakkale Teknopark, yeni yatırım 

alanlarıyla ilgili ön talep başvurularını 
www.canakkaleteknopark.com adresinden 
almaya başladı. Hedeflerini Endüstri 4.0’ı 
tetikleyen dokuz teknoloji üzerine kuran 
Teknopark, küresel değer zincirinden daha 
fazla pay alarak kaliteli iş gücü istihdamını da 
artırabilecek.

Erkan BIL
Genel Müdür
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Uydusu Ar-Ge, hedefi uzay
Atmosferik inovasyonun adresi Astroia’nın

İnsansız hava aracı, planetaryum, gözlemevi , bilim merkezi ekipmanları ve güneş saatine 
kadar geniş yelpazeli üretim skalasını sektörlerin hizmetine sunan Astroia Astronomi, yerli 
üretim kararlılığı ve Ar-Ge kıvraklığıyla teknolojisini konuşturuyor. 

Planetaryum (Gezegen 
Evi-Dijital Gösteri 
Sistemleri) , Gözlemevi, 
Güneş Saati, İnsansız 
Hava Aracı, Bilim 
Merkezi Ekipmanları, 
Deney Setleri 

Havacılık, Astronomi,
Makine ve Teçhizat 
Imalatı

10

2014

Çanakkale
Teknopark

Havacılık, 
Astronomi, Makine 
ve Teçhizat İmalatı

Eğitim, projelendirme, tasarım 
ve danışmanlık alanlarında sahip 
olduğu deneyimi uzman kadrosuyla 
güçlendiren Astroia Astronomi, Ar-Ge 
ve Ür-Ge becerileriyle inovasyon 
ekosistemine güç aşılıyor. Bilim, 
sanat ve teknoloji kültürünü eğitim ve 
hizmet anlamında kurumların hizmetine 
sunmayı misyon edinen 2014 doğumlu 
Astroia, ürüne dönüştürdüğü teknolojisiyle 
havacılık ve makine gibi pek çok sektöre 
hitap ediyor. Yerli üretimin kalelerinden 
olan firmanın başında Genel Müdür olarak 
Mehmet Tüysüz bulunuyor. 

Yerli sermayeye destek
Dünya genelinde bilim merkezlerinde, 
müzelerde ve eğitim kurumlarında var 
olan teknolojik ve sanatsal çalışmaları 
yerli üretimle geliştirme amacında olan 
Astroia Astronomi, milli sermayeyi koruma 
hedefinde. Yurt dışında da faaliyetler 
göstererek Türkiye’ye sermaye akışı 
sağlama vizyonuyla yola çıkan firma, Ar-
Ge’siyle günden güne büyüyor. 

Atölyeden ‘tasarım’ fışkırıyor 
Çanakkale Teknopark’ta ofisi bulunan 
Astoria Astronomi, tasarım ve proje 
koordinasyonları alanındaki hizmetlerini, 
deneyimli personeli tarafından Ar-Ge 
ofisinde veriyor. Yazılım ve teknolojik ürün 
geliştirmelerini ofis kapsamında yaparak 
ürüne dönüştüren şirket, küçük sanayi 
alanında yer alan şube konumundaki 
400 metrekare kapalı alanlı demir-çelik, 
alüminyum ve ahşap işleme atölyesinde 
ise, deneyimli ustalarıyla Ar-Ge ofisinden 
gelen tasarımların uygulamalarını 
gerçekleştiriyor.

Mehmet TÜYSÜZ
Firma Yetkilisi
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Kıtaları büyüleyen teknoloji
A kalite test kabinleriyle…

Klimatik test kabinleriyle yaklaşık 5 sektöre hitap eden Asess Elektronik, Ar-Ge ve Ür-Ge 
temelli projeleriyle ekonomiye katma değer oluşturmayı ve ihracat hakimiyetini artırarak 
sektör lideri olmayı hedefliyor.

Hızlı yaşlandırma ve 
ömür dayanıklılık klimatik 
test kabinleri.

Test kabinleri

30

2009

Çanakkale
Teknopark

Savunma, Otomotiv, 
Beyaz Eşya Sanayi

Uzay - havacılık, savunma, otomotiv, 
beyaz eşya sanayi sektörlerinde 
yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla 
günümüz laboratuvarlarının en çok 
ihtiyaç duyduğu çevre koşullu test 
kabinlerini üreten Asess Elektronik, 
talebe özel farklı standartlar 
kazandırdığı kabinleriyle müşterilerinin 
takdirini topluyor. 

Çanakkale Teknopark’ ta Ar-Ge 
çalışmalarını yürüten firma, Ür-Ge 
becerisiyle de uluslararası standartlarda, 
A kalite ürünler imal ediyor. -70 ve +200 
aralığındaki sıcaklık derecesine dayanıklı, 
yüzde 10 ila yüzde 98 aralığında nem 
kontrollü, UV ve kum fırtınası oluşturan, 
dayanıklı ve değişken boyutlu endüstriyel 
cihazlar üreten firma, savunma ve otomotiv 
sanayine hitap edecek yüzde 100 Ar-Ge 
temelli ürünlerle kendini gösteriyor. 
Asess’te yurt dışından gerekli eğitim ve 
sertifikaları edinmiş uzman kadro istihdam 
ediliyor.

Ilklerde imzası var
ABD ve Almanya’nın yanı sıra, Pakistan 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan 
savunma sanayi sektörü ve Güney Afrika 
beyaz eşya sanayi sektörü Asess’in 
önemli referansları arasında yer alıyor. 
Sorunsuz teslimatlar gerçekleştiren 
firma, daha önce Türkiye’de üretilmemiş 
klimatik test kabinleriyle katma değer 
ve maliyet avantajı oluşturarak döviz 
kazanımı sağlıyor. Bunun yanında 
sektörlere bilimsel kazanımlar oluşturmak, 
üniversite-sanayi işbirliğinin çıtasını 
yükseltmek ve dış pazarlarda rekabet 
edilebilir düzeye gelmek amaçlanan 
değerler arasında. 

Bağımsız Test Laboratuvarı
EN ISO 17025 Standartlarında Çanakkale 
Teknopark’ta devreye alacağı laboratuvarla 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek Asess, 
kısa vadede savunma, otomotiv ve beyaz 
eşya sanayindeki firmalara hizmet vermeyi, 
orta vadede gümrüklerde elektrik-
elektronik eşyaların kontrolünü sağlamayı, 
uzun vadedeyse yurt dışındaki taleplere 
yanıt vererek küresel sektörde lider 
konumuna gelmeyi hedefliyor. 

Ismail ÖZTÜRK
Firma Yetkilisi
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Simülasyon dehası
En güncel eğitim teknolojileri NARA’da…

Eğitim teknolojilerinin en güncel girişimi olarak dikkat çeken Nara Eğitim Teknolojileri, sanal 
gerçekliği yüksek uygulamalarıyla ve zengin içerikli eğitimleriyle dikkat çekiyor. 

Nara, sanal ve artırılmış 
gerçeklik teknolojilerinin 
eğitimde daha etkin 
kullanılmasını sağlamak 
için eğitsel içerikler 
geliştiren bir eğitim 
teknolojileri girişimidir.

Nara Eğitim 
Teknolojileri

2

2014

Çanakkale
Teknopark

Eğitim 
Teknolojileri

2014 yılı sonlarına doğru, geleceğin 
sektörlerine kucak açan Çanakkale 
Teknopark bünyesinde iki akademisyen 
tarafından kurulan Nara Eğitim 
Teknolojileri, aktüel bir eğitim 
teknolojileri girişimi olarak müşterilerine 
profesyonel hizmet ve destek sunuyor. 
Özelliklere çocuklara yönelik geliştirdiği 
sanal gerçeklik uygulamalarıyla dikkat 
çeken firma, eğitsel içerikleriyle parmak 
ısırtan projelere imza atıyor. 

Eğitsel içerikler ön planda
Temel vizyonunu, en güncel teknolojileri 
yüksek kaliteli içeriklerle eğitim 
ortamlarına katmak ve fayda sağlamak 
olarak belirleyen Nara Eğitim Teknolojileri, 
bu amaçla Virtual Reality ve Augmented 
Reality teknolojilerini öğrenenleri 
çepeçevre saracak (immersive) eğitsel 
içerikler geliştirmek için kullanıyor.

Çocuklara trafik eğitimi
Nara, Türkiye’de eğitsel içerik geliştirmek 
için kurulan ve bunu AR/VR teknolojileri 
özelinde yapan ilk girişim. Kendi alanında 
dünyada da ilk olan projelere imza atan 
firma, çocuklar için trafikte yaya güvenliği 
eğitimi de veriyor. 

Projede 3-14 yaş arası çocuklara 
yaya güvenliği ve trafik eğitimlerinin 
verilmesini sağlayacak sanal gerçeklik 
(VR) uygulaması uygulanıyor.Şu ana kadar 
40’dan fazla AR/VR uygulaması yaparak 
uygulama havuzunu geliştirmeye devam 
eden Nara, 2017 ilk yarısı içerisinde 
ortaöğretim müfredatının büyük bir 
kısmının AR/VR olarak tamamlanmasını 
planlıyor.

Zafer KARADAYI
Firma Yetkilisi





Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dergisi DOSYA HABER38

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2016’da birincilik 
ödülünü BilgiKent Bilişim aldı.

Dünya çapında birbirinden bağımsız 
firmalarda çalışan binlerce profesyonelin 
birbirleriyle işbirliği içinde denetim, 
danışmanlık, kurumsal finansman, 
kurumsal risk yönetimi ve vergi ile ilgili 
hizmetleri müşterilerine sunduğu küresel 
bir organizasyon olarak tanımlanan 
Deloitte, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
50 teknoloji şirketini belirledi. 2006 
yılından beri Türkiye’de uygulanan Fast 
50 programı kapsamında kurumlara ulusal 
ve uluslararası düzeyde marka bilinirliği 
oluşturma ve yeni iş birlikleri geliştirme 
fırsatı sunan Deloitte, bu yıl ‘güçlü 
bağlantılar’ sloganıyla çıktığı yolda değer 
oluşturan firmaları ödüllendirdi.
 
Rekor büyüme sağladı
Teknoloji Fast 50 Türkiye 2016 
Programı’nda son dört yılın toplamında 
yüzde 16 bin 15’lik büyüme kaydeden 

Teknoloji devleri
“DELOITTE Teknoloji Fast 50 Türkiye” listesi açıklandı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belirlendi. 
Listenin ilk sırasında yüzde 16 bin 15’lik rekor büyüme oranı 
yakalayan BilgiKent Bilişim birinci oldu. Listenin ikinci sırasında 
SNI Teknoloji yer alırken, üçüncülük Hype’nin oldu. 

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin değerlendirildiği Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2016 Programı’nda birçok firma ödül aldı. 

ILK
10

1. BilgiKent Bilişim 
2. SNI Teknoloji 
3. Hype
4. ARD Grup Bilişim
5. ANT Yazılım
6. Robotistan Elektronik
7. Kartnet Bilgisayar
8. P. I. Works TR Bilişim 
9. BNTPRO Bilgi ve İletişim
10. Logsign

* Listede yer alan ilk 10 firma 
   başarı derecelerine göre verilmiştir.
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Ankara firması BilgiKent Bilişim birinci 
oldu. SNI Teknoloji Hizmetleri yüzde 6 bin 
354’lik büyüme ile ikinci olurken, Hype 
yüzde 4 bin 894’lük büyüme oranı ile 
üçüncülük ödülünün sahibi oldu. ARD Grup 
Bilişim yüzde 3 bin 829’luk oranla kayda 
değer bir büyüme sergilerken, ANT Yazılım 
(Anttech) ve Robotistan da yüzde bini 
aşkın büyüme oranlarıyla göze çarpan ilk 
isimlerden oldu. Innova Bilişim Çözümleri 
ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listeye 
girmeyi başardı.

“Big Stars” belirlendi
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji 
şirketlerinin kıyasıya yarıştığı programda 
geçen yılın lideri Cardtek bu yıl “Teknoloji 
Özel Ödülü”nün sahibi oldu. Büyükler Ligi 
olarak anılan ve 2015 mali yılı süresince 
gelirleri 50 milyon Euro ve üzeri olan 
teknoloji şirketlerinin, son dört yıldaki 
büyüme hızlarına göre kendi aralarında 
değerlendirildiği “Big Stars” kategorisinde 
ise Aselsan, BilgiKent, Bimsa, TurkNet ve 
Innova da listede yer aldı.
 
19 işletme teknopark firması
51 firmanın yer aldığı listede teknoloji 
geliştirme bölgelerinden 19 firma 
bulunuyor. Bir önceki yılda ise listedeki 
firma sayısı 23... Luna, Baylan ve BİTES 
gibi devlerin sahibi olduğu teknolojik 
büyümenin önemli üsleri olan Ar-Ge 
merkezlerinde ise, Deloitte’in 50 başarılı 

firması arasından 7 firma yer alıyor. Bu da, 
listedeki başarılı firmaların yüzde 14’ünde 
Ar-Ge merkezi bulunduğu anlamına 
geliyor. 27 işletme ise TGB dışında ve 
Ar-Ge merkezi statüsüne sahip olmayan 
firmalardan oluşuyor.
 
Teknopark firmalarında düşüş
Teknoparklarda faaliyet gösterip “Deloitte 
Teknoloji Fast 50 Türkiye” listesi giren 
firma sayısında geçen yıla göre düşüş söz 
konusu. Listeye giren firma sayısının 23’ten 
19’a düşmesi bir başka değerlendirme 
konusu oldu. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
teknoloji firmalarına sahip olan TGB’ler 
arasında 6 firmayla İTÜ ARI Teknokent 
1. sırada yer alıyor. ODTÜ TEKNOKENT  ve 
Hacettepe Teknokent 3 firması ile 2’nci, 
GOSB Teknopark, Yıldız Teknopark ve 
Bilkent CYBERPARK 2’şer firmaları ile 
3’üncü, Teknopark İstanbul ise tek firması 
ile listede yer alıyor. 

Istanbul firmaları lider
Teknoloji Fast 50 Türkiye 2016 
Programı’nda kazanan firmalar yüzde 68’lik 
bir oranla İstanbul’da toplandı. İstanbul’u 
yüzde 26’yla Ankara izledi. Kalan yüzde 
6’lık kısım ise İzmir ve Kocaeli firmalarından 
oluştu. Yüzde 72’yle yazılım firmalarının 
ağırlıkta olduğu başarı listesinde yüzde 
12’yle donanım ve teçhizat sektörleri 2’nci 
sırada yer aldı. Medya ve iletişim sektörleri 
ise yüzde 16’lık dilimi oluşturdu. 

SNI Teknoloji ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.  Üçüncülük ödülü Hype’in oldu. 

* Listede yer alan firmalar alfabetik 
   sıralamaya göre verilmiştir.

DIĞER
41

11. 7/24tikla.com
12. Agito
13. Ankaref
14. Arvento
15. Aselsan
16. Baylan
17. Bilgera
18. Bimsa
19. Bircom
20. Bites
21. Biznet
22. Broadage
23. BT Eğitim Morten
24. Buldumbuldum.com 
25. Cardtek Payment 
      Processes Services
26. Cardtek Payment 
      Solutions
27. Compro Bilişim Tek.
28. Done Information
29. Dreams & Bytes
30. ETG Danışmanlık
31. İdeasoft
32. İnnova
33. Kod-A
34. Logo Yazılım
35. Luna Bilişim
36. Magiclick Digital    
      Solutions
37. Mechsoft
38. Metric
39. Natek
40. Net Solutions
41. ODC
42. PayTR
43. Profelis
44. SMG
45. Tekna
46. Tektronik
47. Tektrosoft
48. T-Soft
49. Turknet
50. Uzman Bilişim
51. Vector

* Listede 51 firma olmasının sebebi, 
   iki firmanın aynı büyüme oranına 
   sahip olmasından kaynaklıdır.
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Big Stars kategorisinde Aselsan ödülünü aldı.

Big Stars kategorisinde BilgiKent ödülünü aldı.

Big Stars kategorisinde Bimsa ödülünü aldı.

Big Stars kategorisinde TurkNet ödülünü aldı.

Big Stars kategorisinde Innova ödülünü aldı.

7 TGB
19 firma

* Logo Yazılım
* Ideasoft

* Bilgikent
* ARD Grup Bilişim
* Natek

* Kartnet
* Cardtek Process
* Cardtek Solutions
* Agito
* İnnova
* Kod-A

* Ankaref
* Biznet
* İnnova

* Arvento
* Tektronik

* SNI Teknoloji
* Done Information

* P.I. Works

Ankara
12 firma

İstanbul
35 firma

İzmir
2 firma

Kocaeli
2 firma

Ar- Ge
Merkezleri
7 firma

* Luna
* Aselsan
* Baylan
* Bites
* Metric
* İnnova
* TurkNet

Diğer
27 firma

* 7/24tikla.com
* ANT Yazılım
* Bilgera
* Bilgikent
* Bimsa
* Bircom
* BNTPRO 
* Broadage
* BT Eğitim Morten
* Buldumbuldum.com 

* Compro Bilişim
* Dreams & Bytes
* ETG Danışmanlık
* Hype
* Magiclick Digital 
   Solutions
* Mechsoft
* Net Solutions
* ODC
* PayTR

* Profelis
* Robotistan
* SMG
* Tekna
* T-Soft
* Tektrosoft
* Uzman Bilişim
* Vector

DELOITTE Teknoloji Fast 50 Türkiye

6 
firma

3 
firma

2 
firma

2 
firma

2 
firma

1
firma

3 
firma
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Inovasyonun ‘genel maksatlı teknolojiler’ 
ile ilişkisi
İktisatçılara göre bir ülkenin hayat standardını 
yükseltme becerisi tamamen işçi başına 
düşen üretimi yükseltme becerisine bağlıdır. 
Aklınıza gelebilecek her şeyin üretiminde 
(hizmetler dâhil) harcanan işgücü süresi 
çok önemlidir. Toplumu zenginleştirmenin, 
halkımızın hayat standardının arttırılmasının 
en makul yolu, aynı sayıda insanla daha çok 
mal ve hizmet üretmektir. İşte inovasyon bu 
üretkenlik artışının nasıl gerçekleşeceği ile 
ilgili bir şeydir. Girişimcilerin işlerini kurarken 
üstünde düşündükleri ‘müşteriye hangi değer 
önerisi ile gideceğim, nasıl bir değer yarata-
cağım’ sorusunun cevabı da tam da burada, 
inovasyonda yatmaktadır.

İnovasyonun en önemli kaynağının ise ‘Genel 
Maksatlı Teknolojiler’dir (GMT). GMT’ler 
neyin üzerinde çalıştığımızı anlamak için 
bize kılavuzluk edecek, hatta toplumumuzun 
refahını arttırmak için gidebileceğimiz yönü 
de bize gösterecek olan teknolojilerdir. 
Ekonominin birçok sektörü üzerinde 
önemli etkiler yapma potansiyeli taşıyan 
güçlü ve yeni fikir ile tekniklere ‘genel 
maksatlı teknolojiler’ denmektedir. GMT 
olmanın kriterleri; her alana girmiş 
olma, zaman içinde gelişme ve yeni 
inovasyonlara zemin oluşturmadır. BİLGİ 
VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) de bu 
üç koşulun üçünü de sağlayan günümüzün 
GMT’leri arasında sayılmaktadır. BİT’ler; 
Moore Yasası’nın tanımladığı çizgide gelişir, 
her sektörde kullanılır ve kendi kendine giden 
arabalar veya kullanıcısı ile iletişim kuran 
bilgisayarlar gibi inovasyonların ortaya çık-
masını sağlar. Geçtiğimiz yüzyılda toplumsal 
hayatı derinden etkileyen buhar ve elektrik 
gibi, farklı ve her alana girmiş yeni bir GMT 
olan BİT’lerin sahneyi almasıyla 1970’lerden 
başlayarak üretkenlikte yeni bir artış dönemi 
başlamıştır. BİT alanındaki inovasyonlarda 
durum her geçen gün daha da ilginç bir hal 
almaktadır çünkü her inovasyon bir sonraki 
inovasyonu içinde barındırmaktadır. Bir süre 
önce inovasyonla elde edilen 2 ya da 3 şey, 
farklı kombinasyonlarla bir araya geldiklerinde 
bazen NOBEL ödülü alabilecek kadar güçlü 

yeni inovasyonların geliştirilmesine olanak 
sağlayabilmektedir.

BIT’lerden sonraki yeni GMT: 
“ENDÜSTRI 4.0”
Endüstri 4.0 gibi Almanya merkezli yeni 
GMT oluşturma stratejileri de günümüzün 
BİT’leri kullanılarak oluşturulan inovasyon-
lardan daha yeni bir GMT’nin tohumlarını 
atma çabasıdır. Bu strateji gerçekleştiğinde 
neredeyse insanlardan bağımsız olarak kendi 
kendilerini koordine eden ve optimize ederek 
üretim yapan makine ve fabrikalar oluşabile-
cek. Bu durumun üretkenlikte bugüne kadar 
yaşanmamış bir artış anlamına gelir ki bunun 
ekonomide yaratacağı ilerleme muazzam 
boyutlarda olacaktır. Endüstri 4.0’ın da bu 
türden bir inovasyonlar sürecinin sonunda 
yaratılması planlanan bir GMT olduğunu çok 
iyi anlamamız gerekiyor. 

Endüstri 4.0 stratejisi ile bağlantılı inovasyon-
lara odaklanarak ülkemizde üretkenliği arttır-
mak ve bu yolla ekonomik büyüme sağlamak 
mümkün. Bunun için teknoparklarda yer alan 
girişimciler, batıda bir çok örneği bulunan 
etkili ‘açık inovasyon’ geliştirme platformaları 
oluşturabilirlerse, yeni GMT odaklı inovasyon-
ların katlanarak artacağını ve ticari hale gel-
mesinin kolaylaşacağını düşünüyoruz. Devlet 
ve teknopark yönetimleri de teknopark içinde 
inovasyonu arttırabilecek platformları teşvik 
edecek mekanizmaların kurulmasına ön ayak 
olabilirse/desteklerse, inanıyoruz ki Türkiye’de 
inavosyon çok daha iyi anlaşılacaktır. Tekno-
parklarda yaşanan öncelikli konulardan biri 
olan ticarileşme sürecinde yaşanan sorunlar 
da daha etkili bir şekilde çözülebilecektir. 
Ülkemizin kalkınmak için son yıllarda 
yaptığı teknoloji tabanlı atılımların yeni 
bir evreye geçmesi için aslında hepsi 
birer fiziki platform olan teknoparkları 
ortak amaçlar için geliştirmek zorun-
dayız. Bu yeni gelişim stratejinin adına 
da TEKNOPARK 2.0 diyebiliriz. Ar-Ge 
merkezlerinden sonra gerileyen, Türki-
ye’de teknoloji tabanlı gelişim hamlesini 
başlatan teknoparkların bu yeni strateji 
ile yeni bir atılım yapmasının zamanının 
geldiğini düşünüyoruz. 

TGB merkezli yeni inovasyon stratejisi

Toplumları 
zenginleştirmek 

verimle mümkündür. 
İnovasyonda değer 

yaratmak ise bu 
zenginleşmenin ilk 

koşuludur. 

Hakan GÜMÜŞ
Teknopark Kullanıcıları 

Derneği Başkanı
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Bireysel ve kurumsal güvenlik çözümleriyle güven kazanan ESET, Avrupa’nın lider bilgi güvenliği 
kuruluşu olarak A kalite yazılımlar üretiyor. Virüslere ve truva atlarına göz açtırmayan güvenlik ön-
cüsü, sezgisel zekalı ve üstün tehdit algılı ürünleriyle endüstriyel tesislerin de emniyetini sağlıyor.

Virüslere dijital kalkan
Bilgi güvenliği lideri ESET’ten

1998’den bugüne hiçbir 
yaygın tehdidi kaçırmayan 
ESET, bireysel kullanıma 
yönelik ESET NOD32, 
ESET Smart Security 
Premium, ESET Mobile 
Security ve kurumsal 
kullanıma yönelik ESET 
Endpoint Security antivirüs 
yazılımlarıyla dijital güven-
lik sağlıyor. 

ESET Antivirüs
Yazılımları: 

55

2004

Kağıthane
İSTANBUL

Dijital Bilgi
Güvenliği 

Antivirüs önderi 
Tüm dünyada bireysel ve kurumsal 
kullanıcılara yönelik güvenlik ürünleri 
geliştiren 1992 doğumlu ESET’in ilk 
tohumları 1987 Çekoslovakya’sında 
bilinen ilk virüslerin keşfetmesiyle 
atıldı. Avrupa’nın en büyük küresel bilgi 
güvenliği kuruluşu, Türkiye ayağı Stratus 
Bilişim’le de müşterilerine çok katmanlı 
güvenlik sistemleri çözümünde bir numara. 
Deloitte gibi prestijli listelerde hızıyla boy 
gösteren vizyoner kuruluş, sezgisel zekalı, 
yüksek performanslı, üstün tehdit algılı ve 
pratik kullanım olanaklı ürünleriyle kurum ve 
tesislerin de göz bebeği. 

Milyonlar ‘ESET’ diyor
ESET NOD32 Antivirüs, proaktif zararlı yazı-
lım tespitinde piyasa lideri olarak kazandığı 
“VB100 Ödülü” sayısıyla dünya rekoru 
kırdı. 180’i aşkın ülkede iş ortakları bulunan 
ESET’in, ABD, Arjantin, Çek Cumhuriyeti 
ve Singapur’da bölge ofisleri; Bratislava, 
San Diego, Prag, Polonya, Kanada ve 
Rusya’da zararlı yazılım araştırma merkezleri 
bulunuyor. 

Global prestij ve ESET Türkiye
AB sınırlarındaki en büyük bilgi güvenliği 
şirketi ESET, ‘Gartner Market Share: All 
Software Markets, Worldwide, 2016‘ tarafın-
dan ‘vizyoner‘ olarak tanımlanıyor ve Radicati 
Group’ça üst düzey oyuncu olarak nitelendi-
riliyor. İSO’nun 2015 Türkiye’nin en büyük 
bin sanayi kuruluşu sıralamasındaki sanayi 
şirketlerinin yüzde 30’u ESET’le korunuyor. 
ESET, 2015’te Boğaziçi Üniversitesi’nce 
‘Yılın En Iyi Antivirüs Markası‘ seçildi. Digital 
Age, yüzde 34’le Türkiye’nin en çok ESET 
kullandığını duyurdu. ESET Türkiye ise, 
2004’ten beri Stratus Bilişim’in distribütör-

lüğünde faaliyette. ESET, bireyselde yüzde 
33, kurumsalda yüzde 25’lik pazar payıyla 
Türkiye’de pazar lideri.

Truva atlarına geçit yok
ESET, bilgisayarın performansını yükselten 
düşük kaynak tüketimi, bilinen tehditlere karşı 
iyi tespit ve koruma, bilinmeyen tehditlere 
karşı sezgisel zeka ve LiveGrid® teknolo-
jisiyle daha proaktif ve hatasız çalışıyor ve 
kullanıcılarından yenilikçilikte tam not alıyor. 
Ürün kalitesi, güçlü kadro ve yerel teknik 
destek, ESET’te bireyler ve kurumlar için 
öncelikli. Kurumlara Endpoint Security’yle 
uç nokta ve mobil güvenlik, File Security’yle 
sunucu güvenliği, Secure Authenticati-
on’la çift faktörlü koruma veya Deslock+ 
uygulamasıyla veri şifreleme gibi çok yönlü 
güvenlik alternatifleri sağlanıyor. Şirketin 
global düzeyde bin 300, Türkiye’de ise 55 
kişilik ekibi bulunuyor.

Alain SORIA 
Türkiye CEO’su
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81 il, 40 sektör, 30 ülke
IdeaSoft’un başarısı ‘sınırları’ aştı

Türkiye’nin e-ticaret alanında yazılım devi IdeaSoft, Türkiye çapında 40’ı aşkın sektörde elde 
ettiği prestiji kıtaların ötesine taşıyor. 30’un üzerinde ülkeye çözüm üreten şirket, e-ticaret altyapı 
sağlayıcısı olarak global bir markaya dönüşmeyi hedefliyor. 

Kolay arayüzüyle alan adı, 
hosting, e-mail, güvenlik, 
yedekleme ve ödeme sis-
temlerini içeren bir e-ticaret 
yazılım altyapısı hizmeti 
sunuyor. 
Shopio ise; modern altya-
pısıyla kullanıldığı ülkenin 
vergi regülasyonlarına uyar-
lanabilen, Türkiye’de sadece 
ihracata yönelik geliştirilmiş 
ilk global e-ticaret yazılımı.

IdeaSoft Akıllı 
E-Ticaret Paketleri: 

110

2005

GOSB
Teknopark

Yazılım

Sektörün ufkunu açacak
Yüzde yüz yerli sermayeyle 2005’te Seyhun 
Recep Özkara, Fatih Çalışkan ve Kerem 
Kaya’nın kurduğu Türkiye’nin lider e-ticaret 
altyapı sağlayıcısı IdeaSoft Yazılım, yüzde 
45’lik pazar payıyla imrendiriyor. E-ticaret, 
online ödeme, sanal mağaza altyapıları 
alanlarında yeni teknolojileri takip ederek 
web/mobil tabanlı yazılımlarıyla rakiplerini 
geride bırakan firma, yurtdışında da ‘shopio’ 
tescilli markasıyla boy gösteriyor. İnternet ve 
yazılım sektöründeki tecrübeleri ve GOSB Tek-
nopark’taki çalışmalarıyla Ar-Ge hakimiyetini 
günden güne artıran teknoloji firması, sektöre 
yön veren global bir marka olmayı hedefliyor. 

Imrendiren büyüme hızı
Firma, Üsküdar’daki genel merkezinde ve 
GOSB Teknopark’taki Ar-Ge şubesinde yazılım, 
tasarım, pazarlama, teknik destek ve müşteri 
hizmetleri ekiplerinden oluşan 110 deneyimli 
çalışanıyla 6 bin müşterisine hizmet veriyor. 
81 ilde 40’ı aşkın sektörde, yurtdışında ise 
ABD, İngiltere ve Avustralya gibi 30’u aşkın 
ülkede e-ticarette IdeaSoft’un altyapısı kullanı-
lıyor. Deloitte’in “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 
50 Teknoloji Şirketi” listesine 5 kez giren ilk ve 
tek e-ticaret yazılım şirketi IdeaSoft; TOBB-
TEPAV Türkiye 100, Bilişim 500 gibi ödüllerle 
istikrarını sürdürüyor. 

Rekabetçi çözümler
Farkları saymakla bitmeyen IdeaSoft, müşteri 
odaklı firma beklentilerini analiz ediyor ve 
yazılımlarını geliştiriyor. Profesyonel e-ticaret 
çözümleriyle dönüşüme açık politika izleyen 
firma, internet teknolojisinin tüm renklerinden 
faydalanarak modern çizgiyi yakalıyor. Müşteri-
lerinin iş hedeflerini gerçekleştirme sürecinde 
sektörlerinde fark yaratarak rekabetlerini arttıra-
cak kaliteli ve gelişmiş çözümler sunmayı ilke 

edinen IdeaSoft, e-ticaret altyapı sağlayıcısı 
olarak sektöre yön veriyor.

E-ticaret çözüm merkezi 
E-Ticaret Çözüm Merkezi’yle hizmetler tek 
yerden jet hızıyla karşılanıyor. Merkezde ERP 
ve pazaryeri entegrasyonlarından site yöneti-
mine, dijital reklamlardan ödeme sistemlerine 
birçok kategoriden resmi iş ortağı, müşterilere 
özel çözümler sunuyor. E-ticaretle ilgili süreç 
ve uygulamaları ayrıntılı öğreterek sunulan 
altyapının etkin kullanımını desteklemek için 
kurulan IdeaAkademi’de ise alanında uzman 
konuşmacılar ile her ay eğitimler düzenleniyor. 
Düzenli olarak gerçekleştirilen eğitimlerin yanı 
sıra ürünlerini kendi e-ticaret sitesinde satışa 
sunmak ya da yeni girişim fikriyle büyüyen bu 
pazarda yerini almak isteyen kişiler için ücret-
siz etkinlikler düzenlenirken, sektör profesyo-
nelleri ve iş ortaklarıyla paylaşım ortamları da 
yaratılıyor.

Seyhun Recep ÖZKARA
Genel Müdür
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Yazılıma kimlik, Ar-Ge’ye prestij
Başarıya kanat açan BİTES’ten,

Giyilebilir teknolojiden sanal gerçeklik uygulamalarına kadar pek çok sahada söz sahibi olan 
savunma devi BİTES, yazılımlara şahsiyet kazandırıyor. Ar-Ge merkeziyle sektördeki ağırlığını 
artıran firma, global listelerde ise zirveye oynuyor. 

Eğitim, simülasyon, 
yönetim, çevre 
geliştirme, 
modelleme, uydu, 
uzay, gömülü sistem, 
artırılmış sanal 
gerçeklik, otonom 
robotik sistemler, 
dibrifing, görüntü 
ve ses işleme gibi 
hayati teknolojileri 
kapsamaktadır. 

BITES ürünleri

130

2005

Gölbaşı
ANKARA

Savunma,
Havacılık ve 
Uzay

Türkiye’ye kanat açtıracak
Uğur Coşkun tarafından İstanbul’da kurulan 
BİTES Savunma, kuruluşunun 11. yılında 
130 kişilik uzman kadrosuyla milli ve 
yüksek teknoloji odaklı savunma şirketi 
olarak Türkiye’nin profilini yükseltiyor. Yapay 
zekâ, robotik sistemler ve giyilebilir tekno-
lojiler üzerine projeler geliştiren firma, 2015’te 
kazandığı Ar-Ge merkezi unvanıyla da inovasyon 
ihtisasını geliştiriyor. Küresel firmalarla yoğun 
işbirliğindeki savunma devi, en hızlı büyüyen 
şirketler arasında önemli bir yerde. 

Yapay zekâya BITES imzası
BİTES; savunma, havacılık ve uzay endüstri-
lerinin gereksinimlerine yönelik Eğitim/Simü-
lasyon çözümleri, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik 
uygulamaları, Küresel İstihbarat ve Uzaktan 
Algılama yazılımlarıyla görev kritik sistemler için 
gömülü yazılımlar geliştiren teknoloji tabanlı 
yenilikçi bir şirket olarak tanımlanıyor. Yazılım 
teknolojilerini uyarlayan firma, yeni nesil görev 
planlama, görev destek, lojistik ve aviyonik 
yazılım çözümlerinde müşterilerine hizmet 
sunuyor. BİTES yapay zekâ, sürü zekâsı, robotik 
sistemler, giyilebilir teknolojiler, artırılmış ger-
çeklik, görüntü ve sinyal işleme gibi teknoloji 
alanlarında başarılı Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor.

Ar-Ge zincirinin halkası
BİTES’in vizyonu, yurtiçi ve yurtdışındaki müş-
terilerine daha iyi hizmet ederek, daha yenilikçi 
projeler gerçekleştirmek yolunda yenileniyor. 
Gerekli uluslararası sertifikalara sahip olan 
BİTES, 2015’te Ar-Ge Merkezi unvanını da 
alarak Ankara İncek’teki 6 bin metrekarelik yeni 
tesislerinde faaliyetlerini sürdürüyor. 

Listelerde BITES fırtınası
İhracata 2012’de başlayan firma, Almanya’ya 
gerçekleştirdiği ilk satışın ardından Amerika, 

Avrupa, Asya Pasifik ve Orta Doğu’da da yer 
aldığı birçok fuar ve etkinlikle ağını genişletti. 
Airbus Defence & Space, Telespazio, Teles-
pazio Vega Deutschland, Vitrociset, Sikorsky 
ve BAE Systems gibi firmalarla farklı alanlarda 
işbirlikleri yapan firma, 2014’te ABD’nin önde 
gelen yayınlarından Military Training Techno-
logy’de, dünyanın en önemli 100 Simülasyon 
Firması arasında gösterildi. BİTES, 2015 ve 
2016’daysa, Deloitte Fast 50 En Hızlı Büyüyen 
Teknoloji Şirketleri arasına girdi.

Fonksiyonel çözümler sahası
Kuruluşundan itibaren fonksiyonel çözümler 
üreten BİTES, sürekli gelişim ve fark yaratma 
ilkeleriyle sektördeki yerini güçlendirdi. Genç ve 
dinamik yapısına deneyim ve sürdürülebilirliği 
de ekleyen BİTES, Ar-Ge’ye yatırım yapan ve 
yüksek teknolojide Türkiye’nin hedeflerine ulaş-
masına katkı sağlayan firma olarak gelişimini 
şevkle sürdürüyor. 

Uğur ÇOŞKUN
Kurucu ve Genel Müdür
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Yarın için bugünden Ar-Ge
Geleceğin global markası ANOVA’dan, 

Tasarım ve simülasyon alanlarında verdiği bilgisayar destekli mühendislik hizmetleriyle müşteri 
ağını günden güne geliştiren simülasyon devi ANOVA, sektörün global arenada önemli oyuncusu 
haline gelmeyi hedefliyor. 

Anova, Bilgisayar Destekli 
Tasarım ve Simülasyon 
hizmetlerinin yanı sıra 
anahtar teslim ürün 
geliştirme ve yerlileştirme 
projelerinde yer alıyor. 

Tasarım ve 
simülasyon hizmetleri

70

2003

ODTÜ
TEKNOKENT

Bilgisayar
Destekli 
Mühendislik

Teknokentlerde üretiyor
İleri Mühendislik Analizleri konusunda 
faaliyet göstermek üzere 13 yıl önce 
kurulmuş olan ANOVA Mühendislik, 
“yarın için bugünden Ar-Ge” sloganı 
ile çıktığı yolda bugün tek çatı altında 
topladığı tasarım, simülasyon ve imalat 
yetenekleriyle sektörlere katma değer üretiyor. 
Savunma sanayi, otomotiv ve beyaz eşya gibi 
özgün tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinin ağırlıkta 
olduğu sektörlerde adından söz ettiren yüzde 
100 Türk firması ANOVA, her geçen gün sa-
yısız başarılı projeye imza atıyor. Türkiye’nin 
büyük endüstri kentlerinde faaliyette olan 
firmanın konuşlandığı teknokentler; Konya, 
Ege Üniversitesi ve ODTÜ TEKNOKENT 
olarak belirtiliyor.
 
Devlerle işbirliği
5 büyük ilde 70’ten fazla çalışana sahip 
olan firma, kurulduğundan bu yana artırdığı 
yatırımları ve güçlendirdiği insan kaynaklarıyla 
uluslararası standartlarda rekabet edebilecek 
mühendislik projelerinde öncü firmalardan 
biri olmayı hedefliyor. ASELSAN ile uzun 
yıllardır yürütmekte olduğu stratejik ortak-
lığa devam eden ANOVA, Robert BOSCH, 
FORD-Otosan, ARÇELİK gibi sektör öncüle-
rine de mühendislik hizmeti veriyor. Bahsi 
geçen işbirliklerinin zamanla özgün ,Esnek 
Mermi Yolu ürün ailesi, askeri standartlardaki 
Yakıt Transfer Pompası ve Pod Soğutma Birimi 
gibi sofistike ürünler ile meyvelerini verdiğini 
belirten Simülasyon Direktörü Dr.Emre Öztürk, 
bu işbirliklerinin geliştirileceğinin sinyallerini 
veriyor. 

Yüzde 100 yerli
Yerlileştirme çalışmalarıyla dışa bağımlılığı 
azaltacak ürünler ortaya koyan Türk savunma 
sanayiine karşı taşıdığı sorumluluğun 

bilincinde olan ANOVA, gerek TÜBİTAK 
destekli projelerinde, gerekse Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı önderliğindeki Teknoloji 
Kazanım Yükümlülüğü (TKY) projesinde aza-
mi hassasiyetle çalışıyor. Son yıllarda artan 
özgün tasarım ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
adına mühendis kadrosunu Savunma Sanayii 
için Araştırmacı Yetiştirme Programları ile 
destekleyerek sağlıklı bir büyüme strate-
jisi izleyen firma, yerlileşme ve teknolojik 
kazanım dendiğinde akla ilk gelen kuruluş 
olma hedefinde. Askeri standart fan grupları 
ve sliping uygulamalarının yerlileştirilmesi 
doğrultusunda çalışmalarına başlayan 
ANOVA, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil 
edecek projelerini üretmeyi ve ülke ihracatına 
katkıda bulunmayı sürdürecek. ANOVA, 
2023 hedefleri doğrultusunda milli geleceği 
şekillendirmenin yolunun mühendislikten 
geçtiği inancıyla her özgün tasarımda yarının 
Türkiye’sine uzanan yola bir ışık daha tutacak.

Dr. Emre ÖZTÜRK
Kurucu Ortak ve Simülasyon Direktörü
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İhtiyaç Ar-Ge’yse çözüm ‘AGEM’
‘Anahtar teslim’ hizmetlerin öncüsü…

Bilişim sektöründe nokta atışı çözümleriyle dikkat çeken AGEM, Ar-Ge hassasiyeti yüksek teknolojik 
yazılımlarıyla müşteri memnuniyetinde zirveye oynuyor. Bakanlıkların ve dev sektör firmalarının 
referansları olduğu bilişim devi, müşterilerine açık kaynak vizyonlu yeni ürünleriyle ‘bir yazılımdan 
daha fazlasını’ vadediyor. 

Yazılım Geliştirme ve 
Göç Metodolojisi alanında 
ARYA, merkezi muhasebe 
sistemi alanında LUCA 
ve sendikal faaliyetlerin 
merkezi bir yapıda 
izlenebildiği web tabanlı 
otomasyon olan ASYA 
üstün nitelikli projeler 
arasında. 

Arya-Luca-Asya: 

16

2005

Bilkent
CYBERPARK

Bilgi ve İletişim
Teknolojileri

Çıtayı yükselten yazılımlar 
2005 yılından bu yana yazılım ve bilişim 
sektörlerine anahtar teslim çözümleriyle 
katma değer sunan AGEM Bilişim, ileri 
teknoloji sahası Bilkent CYBERPARK’ın 
bünyesinde Ar-Ge temelli teknolojik ya-
zılımlar geliştiriyor. Yeni nesil platformlar 
için yazılımlar geliştiren AGEM Bilişim, 
gelen taleplere standartların üzerindeki 
projeleriyle hayat veriyor. Çalışma, Çevre 
ve Sanayi Bakanlıklarının yanı sıra; Türmob, 
Türksat, TÜBİTAK, TÜİK, Türk Traktör ve 
Roketsan gibi önemli kurum ve kuruluşları 
müşteri portföyüne ekleyen AGEM’in yöne-
timinde deneyimli bilgisayar mühendisleri 
Öner Ünal, Ali Özkan Özeren ve 
Hakan Kuzucu bulunuyor. 

Güncel vizyon ve projeler
TÜBİTAK 1507 desteği ile yürütülen ve 
2015’te başarıyla tamamlanan “ARYA: 
Yazılım Geliştirme ve Göç Metodolojisi” 
projesiyle teknolojik altyapı güncelleştirildi. 
ARYA’nın sağladığı yeni teknolojik altyapı 
ve olanaklar temelinde stratejik hedefler; 
“Ar-Ge’ye dayalı, teknoloji odaklı, açık 
kaynak ve uluslararası yazılım ürünleri 
geliştirmek” olarak güncellendi. AGEM, 
2016 yılı içerisinde “Turkey in H2020” 
teknik destek projesi kapsamında danış-
manlık verilen ve özellikle H2020 KOBİ 
Enstrümanına Türkiye’nin katılımını arttırma 
amacı doğrultusunda inovasyon yol haritası 
çıkarılan 100 firma arasında yer aldı. Alınan 
danışmanlıkla uluslararası ürün ve proje 
vizyonu netleşen firma, “LUCA: Merkezi Mu-
hasebe Sistemi” ve “ASYA: AGEM Sendika 
Yazılımları” ürünlerini yönetmenin 2007’den 
bu yana beraberinde getirdiği deneyimle, 
yeni ürünlerini ARYA teknolojisi temelinde 
kurgulamaya başladı. 

Açık kaynak vizyonu
2015’ten bu yana, TÜBİTAK ULAKBİM’e 
doğrudan sözleşmeyle geliştirilen ve Türki-
ye’de kamu sektöründe açık kaynak (Pardus 
İşletim Sistemi) göç sürecinin amiral 
gemisi konumundaki “Lider-Ahenk Merkezi 
Yönetim Sistemi” yazılımını geliştirmekte 
olan AGEM, açık kaynak yazılım ve ilgili 
teknolojiler konusundaki deneyim ve uzman-
lığını derinleştiren bu projeyle yeni ürünlere 
açık kaynak vizyonunu getirdi. AB Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarıyla 
stratejik kamu kurumlarına BİT konusunda 
teknik destek sağlanmasını içeren çok 
sayıda projeye kilit uzman sağlayan yazılım 
öncüsü AGEM, yazılım geliştirme konusun-
da projelerde altyüklenici olarak yer alıyor ve 
son durumda uluslararası konsorsiyumlarda 
konsorsiyum ortağı olarak kritik BİT projele-
rini yürütüyor.

Öner ÜNAL
Kurucu Ortak ve Genel Müdür
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Kanat çırpan yazılımlar
Sektör öncüsü Hitit Bilgisayar’dan

Müşterilerine sunduğu yüksek maliyet avantajı ve çoklu çözüm üreten markalarıyla küresel firma 
olma misyonuna ulaşan Hitit Bilgisayar, havacılık yazılımında iddiasını gün geçtikçe katlıyor. Dünya-
nın önde gelen havayollarını müşteri portföyüne alan firma, büyüme hızıyla da listelerin gediklisi.

Yazılım danışmanlığı, 
rezervasyon, müşteri 
hizmetleri gibi önemli 
hizmetler veren firma, 
Crane FF Sadakat 
Yönetim Sistemi’yle 
2012 itibariyle dünyanın 
en yaygın 1 numaralı 
havayolu sadakat sistemi 
olarak kabul görüyor. 

Crane

200

1994

İTÜ ARI
Teknokent

Havacılık
Yazılımı

Yüzde 100 yerli sermaye
Bilgi işlem uzmanları F.Nur Gökman ve 
Dilek Ovacık tarafından 1994’te Türkiye’yi 
dışarıya bağımlılıktan kurtarma amacıyla 
kurulan Hitit Bilgisayar, Türkiye’yi yüzde 
100 yerli sermayeyle teknoloji ihraç eden 
ülke haline getirmeyi hedefliyor. İTÜ Arı Tek-
nokent’in ilk 3 yıl yalnızca yazılım danışman-
lığı hizmeti veren çalışkan arısı, müşterilerine 
yüzde 30 ila 40 arasında sunduğu maliyet 
avantajıyla kalitesiyle olduğu kadar fiyatlarıyla 
da rekabet sahasındaki farkını hissettiriyor. 
THY’ye CRM yazılımıyla ilgili ücretsiz hizmet 
vererek referanslarını güçlendiren firma, glo-
bal havacılık sektörünün aranılan kanı kabul 
ediliyor. Yazılım devi firmanın müşterileri ara-
sında; İzlanda, Kuveyt, Avustralya, Katar, Mısır 
ve Yemen gibi önemli havayolları bulunuyor.

Crane ile çoklu çözümler 
Hitit’in 1997’de çözümlerini çatısı altında 
topladığı Crane markası; rezervasyondan 
biletlemeye, check-in ve yolcu kalkış 
kontrolünden, ekip planlama ve sadakat 
sistemine, gelir-gider muhasebesinden, tarife 
planlamaya, operasyon kontrolünden, ekip 
planlama ve tur operatörü/charter yönetimine 
kadar, bir havayolunun ihtiyaç duyduğu her 
türlü hizmeti üretiyor. Bugün dünya çapında 
birçok büyük havayolunun tercih ettiği marka 
haline gelen Crane, çoklu çözümler içeriyor. 
Firmanın ilk ürünü Crane FF Sadakat Yönetim 
Sistemi, 2012 itibariyle dünyanın en yaygın 
1 numaralı havayolu sadakat sistemi olarak 
biliniyor.

Liste başı ‘Hitit’
İçinde olduğu projelere ve geliştirdiği 
teknolojilere sürekli yenilerini ekleyen Hitit, 
rezervasyon sistemleri üzerinden geçen 
55 milyondan fazla yolcuyla Dünya Havayolu 

Yolcu Servis Sistemi endüstrisinde 5. sırada 
bulunuyor ve son 6 yıldır bağımsız araştırma 
şirketi Deloitte’in “En Hızlı Gelişen 500 Fir-
ma” listesinde yer alıyor. 200 kişiye istihdam 
sağlayan yazılım devi, yeni müşterileri ve 
yüksek cirosuyla parmakla gösteriliyor. 

Zirveye NDC’yle çıktı
Global havacılık sektörünün en önemli fuar ve 
organizasyonlarında sponsorluklarıyla etkin 
varlık gösteren Hitit, uzman teknolojileriyle 
sektörün en önemli projelerinin içinde yer 
alıyor. Firma son dönemde, Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın büyük New 
Distribution Capability projesinde, en yüksek 
seviye sertifikasyonu almaya hak kazana-
rak, yazılımlarıyla projenin dünya çapında 
yaygınlaşmasını desteklemeye başladı. Ayrıca 
IATA tarafından küresel rezervasyon sistemi 
teknolojileri sağlayıcısı olarak, T1 Designator 
Kod ile tescillendi.

F. Nur GÖKMAN
CEO
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Teknoloji bilgesinden küresel çözümler 
Siber güvenliğin yerli gücü

Yüksek endüstri standartlı, gerçek zamanlı ve yüzde 100 yerli sermayeli yazılımlarıyla siber 
güvenlik sektörünün güçlü oyuncularından kabul edilen eBilge, yenilikçi ve özgün ürünleriyle 
küresel pazarda çoktan yerini aldı… 

Yüzde 100 yerli sermayeli, 
Türk mühendisliğiyle 
geliştirilen Türkiye’nin 
ilk ve tek gerçek zamanlı 
koruma sağlayan antivirüs 
yazılımı. 
Secure Call: Mobil 
cihazlarda kriptolu 
görüşme yazılımı. Firma, 
yazılımlarıyla on binlerce 
kullanıcıya ulaşıyor.

CHOMAR

10

2014

Mersin
Teknopark

Yazılım

Mersin Teknopark’ın kuluçka desteğiyle pro-
jelerine 2010’da başlayan eBilge Teknoloji 
A.Ş, 2014’te KOSGEB’den aldığı Ar-Ge, 
İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama deste-
ğiyle sektöre hızlı girdi. Projelerini yerli ve 
yüksek teknolojili olma önceliğiyle geliştiren 
eBilge, kullanıcıların siber güvenlik prob-
lemlerini yenilikçi metotlarla çözen, kullanıcı 
deneyimini ön planda tutan, farklı platform-
larda kullanılabilen özgün üretimler yapıyor. 
S.Bilgehan Üstündağ’ın CEO’su olduğu firma, 
küresel pazara hitap edecek katma değerli 
üretimdeki iddiasını gün geçtikçe artırıyor. 

Yüksek Ar-Ge hassasiyeti
Multi-disipliner çalışabilen, tecrübeli yüksek 
lisans ve lisans mezunu çekirdek ekibe sahip 
Ar-Ge birimiyle, siber güvenliğe çözüm üretip 
fikri ve sınaî mülkiyet haklarına verdiği önemle 
sivrilen eBilge, geliştirdiği ürünlere ait 5 
yurtiçi tescilli, 2 tescili süren yurtdışı markası, 
2 ürün için tescili süren Endüstriyel Tasarım 
ve Türkiye’de sektöründe 2 Uluslararası İnce-
lemeli Patent başvurusu bulunan tek şirket.

Kanada’dan Pakistan’a…
Firmanın en yüksek endüstri standartlı 
OPSWAT Gold sertifikalı yazılımları Amerika, 
Türkiye, S. Arabistan Pakistan, Kanada, 
Endonezya, B.A.E, Mısır, Almanya, Meksika, 
İngiltere, Hindistan, Rusya, Avustralya, İtalya, 
Umman, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, 
Filipinler, Avusturya, Brezilya, Yunanistan, 
Cezayir, Bulgaristan, Litvanya, Ukranya, Azer-
baycan, İsrail, Norveç, Çin ve Hırvatistan gibi 
ülkelerde mobil platformlarda kullanılıyor.
Kasım 2014’te 1 kişiyle kurulan şirket, 
2015’te 5 olan beyaz yakalı Ar-Ge personel 
sayısını yılın sonunda 10’a çıkardı. 2015’te 
Ar-Ge yatırımı 361 bin 661 TL olarak ger-
çekleşen firma, Haziran 2016 itibariyle yarım 

milyon TL’ye ulaştı. Hızlı büyüyen eBilge, yılı 
2 milyon TL Ar-Ge yatırımıyla kapatmak için 
sıkı çalıştı.

‘Tekeli’ kıracak teknoloji 
Türkiye’de 100 milyon dolarlık pazarın tama-
mının Kaspersky, Avira ve Norton gibi yabancı 
menşeli antivirüs güvenlik yazılımlarınca 
denetlendiği gerçeğinden hareket eden firma, 
yerli yazılım kullanımını artırmak istiyor. Bilge-
han Üstündağ, kamunun ithal ürün tercihinin 
sakıncaları olduğunu belirterek; “Alım-bakım 
işlemlerinde azami maliyetli ürünler cari açığı 
artıracak, korunacak veriler ithal ürünler vası-
tasıyla güvenlik zafiyetine takılacak, 3.kişilerle 
istihbaratçılara kapı açılacak ve tehdit anında 
aksiyon alma süreleri uzayacak” diyor. Üs-
tündağ, kamu ihalelerinde yerli ürünlere fırsat 
verilmediğini, Devlet Malzeme Ofisi kataloğuna 
12 çeşit ürünüyle giren CHOMAR’ın altyapıyı 
yeniden kuracağını belirtiyor. 

S. Bilgehan ÜSTÜNDAĞ
CEO
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Global pazara Kayalar damgası
Kapasitesi ve tesisleriyle marka

İleri otomasyon sistemli üretim tesislerinde son teknoloji ile üretim yapan Kayalar Kimya, 
60 bin tonluk üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük ve modern üretim tesisleri arasında 
yer alıyor. 60 ülkeye ihracat yapan firma, yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. 
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Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Kayalar Kimya, 
üretime başladığı 1976’dan beri, hızlı, esnek 
ve güvenilir hizmet anlayışıyla, dünya 
pazarlarına açık büyüme misyonuyla dik-
kat çekiyor. Türkiye ve İspanya’da 59 bin 
metrekarelik alana kurulu son teknolojili, 
en ileri otomasyon sistemli 
güvenli tesisleriyle büyüyen firma, 60 bin 
tonluk üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en 
büyük, Avrupa’nın ise sayılı mobilya boya 
ve vernik üreticilerinden biri olarak sektörün 
‘enlerini’ belirleyen Coatings World listesine 
2013’te 76. sıradan girdi.

Ihracatın yıldızı
500 farklı ürün, 3 bin üretim kapasitesi, 
4 bini aşkın ulusal ve uluslararası müşte-
risiyle global pazarda kabul gören Kayalar 
Kimya, rekabet gücünü hayata geçirdiği iyi 
uygulamalarla, 60 ülkeyle kurduğu ihracat 
performansıyla yükseltiyor. 2007’den beri her 
yıl TİM tarafından “İhracatın Yıldızı” ödülünü 
kazanan firma, yatırımları, iştirakleri ve ihracat 
hacmiyle ülke ekonomisini güçlendiriyor.

50 kişilik uzman ekip
Kayalar, Ar-Ge laboratuvarlarında yeni 
değerler yaratarak, sürdürülebilir büyümeyi 
tesis ediyor. Ar-Ge Merkezi’ndeki bin 700 
metrekarelik laboratuvar alanı ve 50 kişilik 
profesyonel kadrosuyla Kayalar, Avrupa’nın 
sayılı üreticilerinden. TÜBİTAK’la ve birçok 
ulusal ve uluslararası üniversite ve enstitüyle 
ortak projeler oluşturan merkez, 100’ün üze-
rinde bağlayıcı madde üretiyor, müşterilerinin 
ihtiyaçlarını birebir karşılıyor.

Ahşaba değer, boyaya uzmanlık
Kurulduktan hemen sonra GENÇ markasıyla 
ahşap koruma sistemlerinde Türkiye lideri 
olan Kayalar, dünyada en çok tercih edilen 

markalardan. İleri teknolojili 3 bini aşkın 
GENÇ ürünü tüm ahşap yüzeylerde kullanılı-
yor. Meffert AG’yle 2005’te ortak olan Düfa’y-
la boyalarını Türkiye’de üretmeye başlayan 
Kayalar, 2009’da ortaklığın tüm haklarını satın 
alarak Kayalar-Meffert AG şirketinin tek sahibi 
oldu. Üstün teknolojisi ve AB standartlarına 
uygunluğuyla Türk pazarında çabucak kabul 
gören DÜFA Boya, çevre ve insan sağlığına 
duyarlı, uygulaması pratik su bazlı boyalar 
üretiyor. 

Dünyayı boyuyor
2012’de Güney Kore’nin 2. büyük boya 
üreticisi Noroo’yla stratejik ortak olan firma, 
“Genç Noroo” adıyla endüstri ve oto tamir bo-
yaları ve zemin kaplamaları üretiyor. 2012’de 
İspanya’nın büyük ahşap koruma sistemleri 
markası GRALSA’yı tüm tesisleriyle alan 
Kayalar, GENÇ ve GRALSA’yla İspanya’da ve 
ihracat yaptığı coğrafyalarda gücünü artırıyor.

Ebru Ergüven ÇAKMAK
Ar- Ge Koordinatörü

Akrilik esaslı, mükemmel 
şeffaflıkta, tam mat 
verniktir. Genç Naturel 
Vernik, ahşabın rengini ve 
dokusunu değiştirmeden 
ince bir film tabakası 
oluşturur ve tamamen 
doğal bir görünüm sağlar. 
İç cephe ahşap ve masif 
yüzeylerde kullanıma 
uygundur.

VA590.01.0000
Genç naturel vernik
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Veri liderinden akıllı çözümler 
Teradata’dan analitik dokunuşlar

77 ülkede kurduğu hâkimiyet ve inşa ettiği güvenle ‘veri’ lideri olarak adlandırılan Teradata, büyük 
veri ve analitik çözümler alanında geliştirdiği akıllı çözümlerle sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. 
Firma Apple’dan e-Bay’e kadar onlarca dev kuruluşun yer aldığı müşteri portföyünü de gün geçtik-
çe genişletiyor. 

Veri ambarı, analitik 
çözümler ve entegre 
pazarlama çözümleriyle 
müşterilerinin veriyi kurum 
içine entegre etmelerini, 
bu veriyi uç kullanıcılarının 
ve tedarikçilerinin 
kullanımına hazır hale 
getirmelerini sağlar; 
rekabette avantaj 
oluşturur.

Veri Ambarı
analitik çözümler
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‘Veri’ dendiğinde akla gelen ilk kuruluş 
Teradata, 1979’dan beri sektörde değer 
üretiyor. 77 ülkede, 11 bini aşkın çalışanı 
olan veri ambarı, büyük veri ve analitik 
çözümler alanında sektörünün öncü 
oyuncularından kabul ediliyor. Son 
dönemde büyük veri çözümleri ve ge-
nişlettiği müşteri portföyüyle adından sıkça 
söz ettiren Teradata dünyada 35’ten fazla 
petabayt ölçeğinde veri ambarı kurdu. Gamze 
Aydın’ın Türkiye Genel Müdürü olduğu şirketi 
muadillerinden ayıran en büyük özelliği 
37 yıldır temelde yalnızca veri ambarı ve 
analitik çözümler odağında çalışarak alanında 
ihtisaslaşması…

Ilk 10’un içinde
Dünyada 35’ten fazla petabayt ölçeğinde veri 
ambarı kurulumu gerçekleştiren Teradata, 
Amerika’nın en etik 10 şirketi ve en iyi 10 ya-
zılım şirketi listesinde bulunuyor. Wallmart, 
eBay, Apple, AT&T, Coca-Cola, Lufthansa, 
DHL, Maersk gibi bin 500’e yakın büyük 
şirkete hizmet veren firmanın Türkiye’de yak-
laşık 20 müşterisi var. Sektörde yol gösterici 
misyonu olan firma; Türk Telekom, TTNet, 
Turkcell, Migros, HSBC, Ziraat Bankası, THY, 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlü-
ğü, Sağlık Bakanlığı, PTT, Vakıf Emeklilik, 
Hürriyet, Boyner gibi devleri portföyünde 
bulunduruyor. 

Finanstan perakendeciliğe…
Teradata’nın global müşteri ağı içinde; 
kamu, bankacılık, finans, sigorta, sağlık, 
üretim, telekomünikasyon, taşımacılık, 
lojistik, seyahat ve perakendecilik sektörleri 
bulunuyor. Firma, müşterisi olan şirketlerin 
kurum içindeki tüm veriyi entegre etmelerini, 
bu veriyi uç kullanıcılarının, tedarikçilerinin, 
hatta müşterilerinin kullanımına hazırlama-

larını sağlayarak; rekabette avantaj yaratmak 
için daha hızlı, akıllı ve kararlı olmalarına 
olanak tanıyor. Rekabet artısı ve veri analizi 
hizmetlerinin dışında; odaklanmış özel veri 
ambarı yaklaşımı, yüksek performanslı 
paralel veritabanı teknolojisi, dünya sınıfı 
ölçeklenebilir donanım, veri yönetimi ve 
analitik çözümler takımı, veri ambarı 
danışmanlık ve destek servisleri, stratejik 
tedarikçiler ve sistem entegratörleriyle iş 
ortaklıkları hizmeti sunuyor. 

Teradata Türkiye
2007’de NCR’dan ayrılan Teradata Türkiye, 
ayrı bir şirket olarak yoluna devam ediyor. 
60 kişilik ekibiyle veri ambarı konusunda 
uzmanlaşan en büyük yerel şirket Teradata 
Türkiye, İstanbul ve Ankara olmak üzere 
2 ofiste hizmet veriyor Ayrıca sunduğu veri 
ambarı ve iş zekâsı çözümleri, şirketlere 
rekabette öne geçme desteği veriyor. 

Gamze AYDIN
Türkiye Ülke Müdürü
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Açık inovasyon fikrini ilk ortaya atan Henry 
Chesbrough, bu kavramı kurum içi yaratıcı 
geliştirme faaliyetlerini hızlandırmak için 
dışarıdan bilgi alışverişini bilinçli olarak 
kullanmak ve kurum dışı inovasyonu 
kullanacak şekilde işbirliklerini genişletmek 
olarak tanımlamıştır. Açık inovasyon yakla-
şımına göre kurumlar dışarıda geliştirilmiş 
fikirleri, kurum içi yaratıcılıkla birleştirerek 
rekabet güçlerini artırabilirler, değişime çok 
daha hızlı reaksiyon gösterebilirler ve bunu 
yaparken de maliyetlerini kontrol altında 
tutabilirler.

Açık inovasyon son yıllarda gerek kamunun 
gerekse özel şirketlerin Ar-Ge faaliyetle-
rini desteklemek amacıyla başvurdukları 
yöntemlerden birisidir. Günümüzde, bilgi 
toplumunun en önemli kaynağı olan yetiş-
miş personel, kendi beyinlerinde tuttukları 
bilgilerle bir şirketten bir şirkete kolaylıkla 
geçmekte, bundan da öte girişim sermayesi-
ne erişimin kolaylaşmasıyla kendi şirketlerini 
kurmakta ve ürünlerini geliştirmektedirler. Bu 
hızlı gelişmeler büyük şirketleri bu guruplar-
la işbirliğine zorlamaktadır.

Firmaların bünyelerinde ürettikleri tüm 
yaratıcı fikirler konusunda Ar-Ge çalışması 
yürütmesi, her fikre kaynak ayırması olası 
değildir. Kuruluşlar bazı güncel veriler ve 
gelecekle ilgili öngörülere göre, bazen de 
tamamen şirket içi politikalara dayanarak 
ürün portföylerinin, süreçlerinin ve ulaşmak 
istedikleri pazarların geleceğini belirle-
mektedirler. Bu öngörülerin yanlış olması 
durumunda ise, özellikle büyük firmalar, 
gelişmeleri “ıskalayabilmekte”, pazar 
paylarını tehlikeye sokmakta, yeni rakiplerin 
pazara girmesine olanak sağlamaktadırlar. 
IBM’in kişisel bilgisayarlar ile ilgili ilk 
başlarda sergilediği tutum bunun en güzel 
örneğidir. Oysa açık inovasyon sayesinde 
yıkıcı rekabete yol açabilecek yeni gelişme-
ler (destructive technologies) şirket dışında 
başka oyuncular tarafından geliştirilirken 
dikkatle izlenebilmekte, umut vadedenlerin 
desteklenmesi, yönlendirilmesi ve bunlarla 
işbirliğine gidilmesi mümkün olabilmektedir. 
Bu da önemli bir kaynak tasarrufu sağlarken 

oyun dışı kalma riskini de azaltmaktadır. 

Açık inovasyonun yeşermesi için inovasyona 
uygun kültürel ortamın oluşması çok önem-
lidir. Uygun iklim, inovasyona uygun tutum 
ve değerler ile oluşturulabilir. Bu sayede 
yaratılacak ortamda bilgi ve deneyimler 
firmalar arasında kolayca el değiştirilebilir. 
Kültürel yaklaşım olarak adlandırılan bu 
kavram, açık inovasyon için örgütsel temelin 
oluşturulması gerektiğini öngörmektedir. 
Teknoparklar bu iklimin oluşturulması için 
ideal ortamlardır. Birçok küçük şirket yaratıcı 
fikirlerine kamu ve özel sektör kaynağı sağla-
yarak gelişmekte, Teknoloji Transfer Ofisleri 
de lisanslama gibi idari ve ticari aktivitelere 
destek olarak ekosisteme katkıda bulunmak-
tadırlar.

Teknoparklarda firmalar arası işbirlikleri 
için ciddi olanaklar tetiklenebilmekte, 
firmalar birbirlerini tamamlayıcı bir rol 
üstlenebilmektedirler. Bu tetikleme bazen bir 
toplu kahvaltı, bazense Teknopark İzmir’de 
düzenlenmiş Hack’n Break gibi bir etkinlik 
olabilir. Hack’n Break 2016 Ağustos ayında 
Teknopark İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Bu 
etkinlik boyunca her yaştan, bine yakın 
insan İYTE kampüsüne gelmiş, aralarında 
İntel, Temsa gibi firmalarında desteklediği 
Hackatonlara katılmış ve yaratıcılıklarını 
sergilemişlerdir. 

Son olarak, açık inovasyonun gerçekleşebil-
mesi için kritik kütleye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Özellikle büyük ve küçük firmaların birlikte 
var olduğu ortamlar bu paradigmayı destek-
leyici niteliktedir. Aynı şekilde firmaların ara-
sındaki fiziksel yakınlığın da önemli olduğu 
birçok kaynakta belirtilmektedir. Günümüzde 
Teknoparklar bu fiziki yakınlığı sağlamakta, 
bünyelerindeki firmalara birlikte çalışma 
olanakları sunmakta, yaratıcı fikirlerin 
oluşmasına ve gelişmesine uygun ortamlar 
yaratmaktadırlar. İnovasyonun gelişmesi 
için bu çok önemli araçlar desteklenmeli, 
tüm girişimcilerin bir arada çalışabilmesine 
uygun ortamlar yaratılmalı, izole ortamda 
kapalı inovasyon çalışmalarının yürütülmesi 
yerine açık inovasyon cesaretlendirilmelidir. 

Açık inovasyon

‘Fikirlerle 
yaratıcılığın 

kaynaşma 
noktası’ olarak 

tanımlayabileceğimiz 
açık inovasyon, 

şirketlerin 
Ar-Ge kabiliyetini 

yükseltmenin 
yollarından biridir.

Doç. Dr. Murat ERTEN
Teknopark İzmir
Genel Müdürü
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Rotası kümelenme, gayesi yenilik 
Güçlü şirketlerin doğum merkezi

Dünyaya açılan bilgi üssü
Ar-Ge, teknoloji transferi ve kümelenme 
gibi hayati alanlarda inovasyon cami-
asının bayrağını dalgalandıran ODTÜ 
TEKNOKENT, güçlü akademik altyapısı 
ve kıta ötesi çalışmalarıyla adından sıkça 
söz ettiriyor. Türkiye’nin teknoloji ihraca-
tına, nitelikli insan kaynağına ve yenilikçi 
ürün üretimine büyük katkı sağlayan üs, 
güçlü kümelenme stratejileriyle de iş 
ve inovasyon camiasının odağında yer 
alıyor. Aynı kulvarda faaliyet gösteren 
şirketleri ‘küme’ çatısı altında buluştu-
rarak oluşturduğu sinerji patlamasıyla 
ihtisaslaşma gücünü yükselten ODTÜ 
TEKNOKENT, faaliyetlerini böylece çizgi 
ötesine taşıyor. 

“Yeni şirketlere kapı açıyoruz”
TEKNOPARK’a konuşan ODTÜ TEKNO-

KENT Genel Müdürü Mustafa İhsan 
Kızıltaş, firmaları hem rekabet 

hem de işbirliği sinerjisinde 
birleştiren kavramın kümelen-
me olduğunu belirterek; “Biz 
1+1’in sonucunu en az ‘3’ 
yapma peşindeyiz. Kümelen-
meyle sektörler üzerindeki 
hâkimiyetimizi artırıyor, 
kuluçka programlarımızla 

ise devamlılığımızı 

sağlayacak yeni şirketlere kapı açıyoruz” 
şeklinde konuştu. Türkiye’nin ilk TGB’si 
olan ODTÜ TEKNOKENT’in savunma 
sektörünün devlerini bünyesinde barın-
dırdığını dile getiren Kızıltaş, bölgede 
yürütülen küme faaliyetleriyle ilgili de 
birçok noktanın altını çizdi.

Kümelenme stratejisi
Teknoparkların en önemli özelliğinin 
sinerji yaratmak olduğunu belirten 
Kızıltaş; “Sinerji dediğimiz şey, 1+1’in 
2’den fazla etmesini sağlıyor olmaktır. 
Teknokentler bunun için kurulmuş yapılar. 
Burada önemli olan şey, odaklanmayı 
yakalayabilmek. Teknopark içinde küme-
lenme yaratabilecek grupları belirleyip, 
onların birbiriyle etkileşime geçmesi için 
teknokent yönetimlerinin çaba sarf etmesi 
lazım. Bu da teknokentlerin önceliğinin 
olmasıyla alakalı. ODTÜ TEKNOKENT’in 
eskiden beri, belirlenmiş öncelikli 
alanları var. Bunlardan birisi savunma 
sanayi. Öncelikle çapa firma diyebile-
ceğimiz firmaların burada olmasını arzu 
ediyorduk. Savunma sanayinde Aselsan, 
Havelsan TAI gibi firmaların olması bizim 
için kritikti. İlk olarak onları buraya nasıl 
çekeriz düşüncesiyle hareket ettik ve 
onların burada olmasını sağlayabildik” 
dedi. Kümenin sürekli gelişebilmesi için 
o alandaki firmalarla sürekli beslen-
mesi gerektiğini ifade eden Kızıltaş, bu 
aşamada kuluçka programlarının devreye 
girdiğini ifade ederek; “Bunu sağlayabil-
mek için de kuluçka programlarımız var. 
Savunma sanayinde yeni şirketler yara-

tılması konusunda da çalışmalarımız 
var. Bilişim-telekom alanında da bir 

kümelenme çalışması başlattık. 
Bu alanda çalışan 150’ye yakın 

firmamız var. Çapa firma-
ları diyebileceğimiz Türk 
Telekom, Atos, Netaş 
gibi firmalar da olmaya 
başlayınca o alanda 

Savunma ve bilişim 
kümeleriyle firmalar 
arası işbirliği ve 
koordinasyonu yükselten 
öncü teknoloji üslerinden 
ODTÜ TEKNOKENT, 
kuluçka çözümleriyle 
de yeni şirketlerin 
zincire entegrasyonunu 
kolaylaştırıyor. 
Genel Müdür 
Mustafa İhsan Kızıltaş; 
“İhracatı kümeler 
besliyor” diyor. 
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Kümelenme stra-
tejisi ve teknokent 
bünyesindeki küme 
faaliyetleri

Genel Müdür 
Mustafa İ. KIZILTAŞ

kümelenme çalışmalarına başladık. Yine onu 
kuluçkalarla besledik. Hem de üniversite-
mizin mezunlarıyla çokça besleyebildiği 
bir alan olduğunu görüyoruz. Araştırmanın 
ve teknolojinin derinliğini yaratmayla ilgili 
üniversitenin katkısı önemli. Teknokentlerde 
bu tür yapılar olmalı ki sinerjiyi gerçekten 
yaratabilelim” diye konuştu. Teknokenti 
besleyecek bir birikimin, üniversitenin, 
insan kaynağının ve sanayici potansiyelinin 
önemine değinen Kızıltaş; “Sanayi odası 
başkanı, rektör, belediye başkanı gibi önemli 
isimler de sürece dahil edilmeli. Tüm aktör-
ler işi sahiplenirse değer yaratmak o kadar 
engebesiz olur” şeklinde konuştu. 

Kümelenme gereksinimleri
“Teknopark kurulurken, öncelik alanlarının 
belirlenmesi gerekir. ODTÜ TEKNOKENT’in 
öncelikli alanlarından birisi savunma idi. Ay-
rıca bilişim ve telekomun yanı sıra, tüketici 
elektroniği, sağlık teknolojileri, belki uzun 
dönemde enerji gibi belirlediğimiz alanlar 
var. Bunları yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. 
Üniversite odaklı teknoparklarda bunların 
kaynağının üniversite olması gerekiyor. 
Üniversitenizin bilgi birikimi, araştırma 
derinliği ve insan kaynağının yoğun olduğu 
alanlarda teknoparkın öncelikli alanlarının 
örtüşüyor olması gerekiyor. Ayrıca kümeyi 
etrafında inşa edebileceğiniz kilit, büyük 
firmalara ihtiyacınız var. Öyle ya da böyle 
kümelenme çalışmasının parasal-ticari 
bir ilişkiye dayanıyor olması gerekiyor ki 
sürdürülebilir olsun. Hem büyük hem küçük 

firmaların oradan ticari bir fayda sağladığı bir 
model oluşturulmalı. Savunma sanayi ODTÜ 
için önemliydi. Aselsan, Havelsan, TAI 
gibi firmaları kendimize hedef nokta olarak 
belirledik. Onların etrafında da teknokent 
savunma sanayi kümelenmesini inşa ettik. 
Şu anda yaklaşık 100 firmanın olduğu 
bir kümelenmeden bahsediyoruz. Küme-
lenmede 7 kişilik yönetim kurulu var. Biz 
ODTÜ TEKNOKENT yönetimi olarak 1 kişiyle 
temsil ediliyoruz. Firmalar, sorunlarına ortak 
çözümler buluyorlar. Başlangıçta, kurulma 
aşamasında teknokent yönetimi olarak biz 
daha etkindik fakat şimdi yavaş yavaş sahayı 
onlara bırakmaya çalışıyoruz.”
 
Ihracatı kümeler besliyor
“Kümelenme bazen daha mekansal olarak 
bir arada olunabilir ya da etkileşim halinde 
olmaları gerekiyor. Burada önemli olan bir-
birlerinin eksikliğini gidermeleri. Firmaların 
rekabetçiliği artmaya başlıyor. Firma olarak 
her şeyi kendiniz yapmaya çalıştığınızda 
aslında gereksiz yere büyüyüp hantallaşma-
ya başlıyorsunuz. Kümelenmede en temel 
faktör çapa firmalar. Bizde TAI, Aselsan ve 
Havelsan, Arçelik, Türk Telekom, Vestel gibi 
firmalar var. Bu firmaların her şeyi kendileri-
nin yapmaları, esnekliklerini öldürüyor. Her 
firmanın her konuda uzmanlaşması mümkün 
değil. Oysa ki teknokentteki küçük ya da orta 
ölçekli firmalar bazı alanlarda ciddi şekilde 
uzmanlaşabilir, çünkü Ar-Ge’yi bu çerçevede 
yapıyor. Bu firmalar, çapa diye niteledi-
ğimiz firmalardan daha yenilikçi ürünler 
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çıkarabilir. Çapa firmaların bu tür işleri 
küçük firmalara yaptırıyor olması önemli. 
Kümelenme yaygınlaşmaya başlıyor. 
İlla büyük-küçük arasında değil, yatayda 
da uzmanlıklar çerçevesinde işbirlikleri 
başlıyor ama kümelenme olabilmesi için 
iki şey önemli; birisi işbirliği kültürü. 
Diğeri de uzmanlaşma. İşbirliği kültürüne 
kimyadan örnek verecek olursak, bir 
katalizöre ihtiyaç var. Firmaların birbir-
lerini tanıyıp etkileşime geçmeleriyle 
ilgili çabayı teknokent yönetimlerinin 
oluşturması gerekiyor. Bu da kümelenme 
çalışmalarıyla kendini buluyor.”

Medyaparklar geliyor
“Birçok üniversite ve teknoparkın öne 
çıkan alanları var. Üniversitelerin uz-
manlığı ve şehrin öncelikleri bu alanları 
belirler. Üniversitesi içinde kuvvetli sağlık 
altyapısı olanlardan biri, Dokuz Eylül 
Üniversitesi. Dünyaya baktığımızda tarım 
teknoparkları öncü, Türkiye’de bu alanda 
gelişebilir. Sistemi taşıyacak ‘çapa firma-
lar’ şart. Bilişim-yazılımın alt alanlarında 
belli odaklanmalar da olabilir. Dünyadaki 
örnekleri medyaparklardır. Bunlar, uzun 
vadede Türkiye’de de olacaktır.”

Ar-Ge Reform Paketi
“Ar-Ge Reform Paketi önemli, fakat 
teknokentlerin önü biraz daha açılmalı. 
Pakette Ar-Ge merkezi kurmak için 
gerekli en az Ar-Ge personeli sayısı, 
özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 
30’dan 15’e düşürülüyor. Bu düzen-
leme, firmaların teknopark içinde yer 
alması konusunda problem yaratabilir. 
Teknokentler daha eskiden kurulan 
yapılar oldukları için, bakanlık dışında 
teknokent yönetimlerinin ciddi dene-
timleri var. Bu denetimi iyi yaptığınızda, 
firmaları sıkmaya başlıyorsunuz. Bunun 
sonucunda o firmanın “Ar-Ge merkezi 
olmayı tercih ederim” deme ihtimalini 
artırabilirsiniz. Yeni düzenleme ile Ar-Ge 
merkezleri teknokentte de olabiliyor, 
bu teknokentler için iyi olacak. Ama 
öte yandan teknokentlerin kontrolünde 
olmayan merkezlerin burada olması, 
teknokentlerin verimliliği açısından 
sıkıntılar yaratabilir. Ama daha önemlisi, 
Ar-Ge merkezleri tekil destek. Benim 
görebildiğim kadarıyla da tekil destekler 

Türkiye’de daha çok önemseniyor. Bir fir-
ma 10 birimlik Ar-Ge yapıyor, devletten 2 
birim daha alınca 12 oluyor. Ama Silikon 
Vadisi’ni Silikon Vadisi yapan şey şu: Bir 
firmanın 10’u var, yandaki firmanın da 
10’u var. Yan yana geldiklerinde çarpışı-
yorlar ve 100 oluyorlar. Kümelenmeler, 
teknoparklar bunu yapmalı, bu ortamı 
sağlamalı. Bunun olması için zaman 
gerekiyor. Ar-Ge’nin hükümet değil devlet 
politikası olması lazım. Teknoparkların bu 
bağlamda potansiyeli çok yüksek. Ayrıca 
teknokentler yakın zamanda kuluçka 
merkezi olarak görülmeye başlandı. 
‘Sadece küçük firmalar teknokentlerde ol-
sun, onlar büyüdükçe Ar-Ge merkezlerini 
kursunlar, kendi çalışmalarına devam et-
sinler’ diye bir algı oluştu. Bence işbirliği 
içinde, ekosistemde, belli alana odaklı 
çalışmalılar. Kümelenmenin, teknokent-
lerin başarısı büyük, orta ölçekli, küçük 
firmaların bir arada olmaları ve bunların 
birbirleriyle sürekli olarak çarpışmaların-
dan kaynaklanıyor. Teknokentler çarpışma 
alanlarıdır. Böylece etki alanı, sinerji ve 
yaratılan değer büyüyor. Kümelenme tam 
da bu aslında, firmalar arası çarpışma 
ortamı yaratma ve buradan sinerji 
doğurma.”

ODTÜ TEKNOKENT’ten 
1 milyar dolarlık ihracat
ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü 
Mustafa İhsan Kızıltaş: 
KOSGEB’den uluslararası kuluçka mer-

kezi kurma desteği aldık. Bununla San 
Francisco’daki merkezimizi çok daha iyi 
hizmet verir hale getireceğiz. Amacımız, 
doğru ekosistemlerle doğru kanallar 
oluşturup firmalarımızı hızlıca oraya 
açmak, oradaki yatırımcılık ve girişimcilik 
ekosisteminin havasını buraya getirmekti. 
2013’te bu süreci başlattık. 2014’ün 
sonunda merkez kurma çalışmalarına 
başladık. 

2015’te merkezimizi kurduk. Bir buçuk 
yıldır merkezimiz faal durumda. Oradan 
birçok firma destek aldı. San Francis-
co’daki merkezimizden bugüne kadar 
70-80 firma hizmet aldı. Amerika’daki 
şirketlerden yatırım alan firmalarımız 
oldu, orada iş geliştirip cirolarını 
arttıranlar oldu. Ama özellikle son 
dönemde bir ayağı teknokentte olup, 
Ar-Ge’yi burada yapıp Amerika’da satan 
firmalarımızın çok hızlı başarı ürettiğini 
gördük. Bunlar ODTÜ TEKNOKENT’in 
ihracat rakamlarına yansımaya başladı. 
ODTÜ TEKNOKENT’ten yapılan teknoloji 
ihracatı 1 milyar doları aştı. Bunun içinde 
seri üretim yok. Ar-Ge’si burada yapılmış, 
üretim tesisi OSB’de bulunan ve ihraç 
edilmiş rakamlardan bahsetmiyorum. 

Direkt buradan know-how olarak, yazılım 
ya da teknoloji olarak yapılan ihracattan 
bahsediyorum. Bunların artıyor olması, 
doğru işler yaptığımızı gösteriyor.
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Tekno-KOBİ’lerin güç kaynağı
Girişimcinin her daim yanında

Kıymetli ürün ihracatı artacak
İnovasyonun yolunu işletmelerle kesiştiren 
örnek kurum KOSGEB, şirketlere Ar-Ge 
ve inovasyonun değerini yükselterek 
rakiplerinden bir adım öne çıkma fırsatını 
sunuyor. TEKNOPARK’a konuşan KOSGEB 
Teknoloji ve Yenilik Destekleri Daire 
Başkanı Murat Arıkan, KOBİ’lerin Ar-Ge, 
inovasyon, tasarım ve rekabet becerilerine 
destek programlarıyla katkı sunduklarını 
belirtiyor. KOBİ’lerin dış pazara açıla-
bilmelerinin yolunun yenilikçi ve ileri 
teknolojili üretimde olduğunu dile getiren 

Arıkan amaçlarını; “Uluslararası Ku-
luçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek 
Programı vasıtasıyla katma değerli 
ürün ihracatı artmış, uluslararası 
pazarda kendisine yer edinmiş, ta-
sarım ve üretim kabiliyeti gelişmiş 
işletmelerimizin sayısını artırmayı 
hedefliyoruz” şeklinde açıklıyor. 
Kuluçka merkezi kuran ve işleten 
firmalara yüzde 80 oranında geri 

ödemesiz destek sağlamakta olduk-
larını dile getiren Arıkan, ‘ticarileşe-
bilir’ projeler için de kesenin ağzının 

sonuna kadar açık olduğunu belirtiyor. 

Global kazanımın adı: Ar-Ge
Teknoloji dünyasının, her geçen gün 
değişen ve gelişen çehresiyle, insanlığın 
hizmetine sunduğu buluşlarıyla devinim 
halinde olduğunu belirten Murat Arıkan; 
“Şüphesiz, yüksek teknolojiyi bugünkü 
durumuna getiren, bu alanda söz sahibi 
ülkelerin yıllardır sürdürdüğü Ar-Ge çalış-
malarıdır. Özellikle Batı Avrupa, Japonya 
ve Kuzey Amerika arasında dev boyutlara 
varan teknolojik rekabet, Ar-Ge çalışma-
larına önemli ölçüde hız kazandırmıştır. 
Daha mükemmeli, daha kısa zamanda 
piyasaya sürebilmek için, ileri teknoloji 
alanlarındaki firmalar bütçelerinin önemli 
bir bölümünü Ar-Ge çalışmalarına ayır-
maktadır” dedi. Günümüzde adeta bir Ar-
Ge yarışı yaşandığını vurgulayan Arıkan, 
Türkiye’nin bu yarışı kazanabilmesi ve 
bilimsel potansiyelden etkili bir biçimde 
yararlanarak katma değer yaratabilmesi 
için, akılcı bir şekilde belirlenen ve genel 
ekonomik politikaların asli unsuru olarak 
istikrarlı bir biçimde uygulanan bilim ve 
teknoloji politikalarının önemine işaret 
etti. 

KOBI’lerin dayanağı
KOSGEB olarak, KOBİ’ler ve inovasyon 
kavramının kesişiminde bir kamu kuruluşu 
olduklarını vurgulayan Arıkan, Ar-Ge ve 
inovasyon ekosisteminde önemli bir 
yere sahip olduklarını belirtti. Arıkan; 

“KOSGEB; üniversiteler, araştırma 
merkezleri ve diğer kurum/kuruluşlar 

ile yaptığı Teknoloji Geliştirme 
Merkezi (TEKMER) İşbirliği 

Protokolleri veya Ar-Ge İno-
vasyon İşbirliği Protokolleri 

KOSGEB, teknoloji tabanlı yenilikçi girişimcilerin yanında. Kurum, destek programlarıyla 
hızlı büyüme potansiyeli olan teknoloji tabanlı girişimcilerin ve KOBİ’lerin sayısını artırıp 
uluslararası alanda söz sahibi olmalarını hedefliyor.
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İşletmelere 
sağlanan nitelikli 
destekler

Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri Daire Başkanı 

Murat ARIKAN

vasıtası ile girişimcilerin ve KOBİ’lerin 
Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama 
projelerine destek sağlamaktadır” ifadele-
riyle kurumun nitelikli ve teknolojik üretim 
heveslisi işletmelerin yanında olduğunu 
dile getirdi.
 
“KOBI’ler pazara açılmalı”
KOSGEB kurullarınca uygun görülen giri-
şimcilere, kira desteği verildiğini söyleyen 
KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri 
Daire Başkanı Murat Arıkan; “Projede yer 
alan makine-teçhizat, donanım, hammad-
de, yazılım ve hizmet alımı, danışmanlık, 
eğitim, tanıtım, yurt içi ve yurt dışı kongre, 
konferans, fuar ziyaret ve teknolojik işbir-
liği ziyaret, test-analiz ve belgelendirme, 
sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları 
tescili, başlangıç sermayesi giderleri ile 
projede çalışan personel giderleri için 300 
bin TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 
750 bin TL’ye kadar destek verilmektedir. 
Destekleme oranı tüm bölgeler için yüzde 
75 olup, Ar-Ge İnovasyon Programı altında 
yer alan ‘Başlangıç Sermayesi Desteği’ 
için bu oran yüzde 100’dür. Ayrıca; proje 
kapsamında satın alınan yerli malı belge-
sine haiz makine-teçhizatta, güncel yerli 
malı belgesi bulunması durumunda destek 
oranları yüzde 15 artırımlı uygulanmakta-
dır” diye konuştu. Arıkan ilaveten, Bilim 
Teknoloji ve Yüksek Kurulu’nun 2015/103 
Kararı ile Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye’de 
gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin 
uluslararası pazarlarda yer alması ve yerli 
teknoloji yoğun başlangıç işletmeleri-
nin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri 
içerisinde bulunması için uluslararası 
kuluçka merkezi destek mekanizmalarının 
geliştirilmesine ve uygulamaya alınmasına 
karar verildiğini ifade etti. 

Kuluçkaya ‘hızlandırıcı’ destek
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlan-
dırıcı Destek Programı’yla gelişmiş ülke 
menşeli başlangıç firması kurularak Türk 
menşeli firmaların uluslararası pazarlar-
da algı ve prestij açısından karşılaştığı 
zorlukların aşılması, mühendisliği ve 
Ar-Ge’si Türkiye’de gerçekleşen ürünlerin 
gelişmiş pazarlarda yer alması sağlanarak 
katma değeri yüksek ürünlerde ihracatın 
arttırılması, yurtdışında yaşayan Türklerin 
bilgi birikiminden faydalanılması, başarılı 

uygulama örnekleri ile ilk 3 yılında olan 
başlangıç firmalarının yurt dışı pazarlara 
açılması konusunda özendirilmesi ve 
güven kazanmaları ve Türk başlangıç fir-
malarının gelişmiş girişimcilik ekosistemi 
içerisinde bulunması sağlanarak Ar-Ge 
ve girişimcilik yeteneklerinin uluslararası 
tecrübe ile arttırılması gibi hedefleri 
gerçekleştirme amacı güttüklerini belirten 
Arıkan, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve 
Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında 
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Prog-
ramı ve Uluslararası Hızlandırıcı Programı 
olmak üzere iki alt destek bulunduğunu 
açıkladı. 

‘Kuluçkaya’ yatana destek yağıyor
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma 
Programı kapsamında yurt dışında kurulacak 
olan kuluçka merkezlerinin kuruluş ve 
donanım ile operasyonel giderlerine destek 
verildiğini söyleyen Arıkan; “Desteklenecek 
Uluslararası Kuluçka Merkezi sayısı, bölgesi, 
tematik, sektörel, karma gibi hangi alanlarda 
kurulacağı ve benzeri hususlar ile başvuru 
yapabilecek kurum/kuruluşlar, KOSGEB 
tarafından www.kosgeb.gov.tr adresinde 
duyurulacak olup, programa üniversiteler, 
üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirak-
leri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici 
şirketleri tek başına ya da konsorsiyum 
olarak başvuru yapabileceklerdir” dedi. 

Programın 2 alt destek kolu daha bulun-
duğunu ifade eden Daire Başkanı Arıkan; 
“Kuruluş ve Donanım Desteği ile işletici 
kuruluşa, kuruluş ve donanım desteği 
kapsamında; işletme kuruluş giderleri, 
bina tadilatı, altyapı, ofis donanımı ve 
yazılım giderleri için üst limiti 100 bin 
ABD Doları olmak üzere yüzde 80 oranında 
geri ödemesiz destek verilir. Operasyonel 
Giderler Desteği’nde ise işletici kuruluşa 
kuluçka merkezi kirası, işletim giderleri, 
işletici kuruluş personeli ve bu personele 
ait ulaşım giderleri ile tanıtım faaliyetleri, 
eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yöne-
timi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, 
yeminli mali müşavirlik hizmetleri gibi 
konularda alacağı hizmetler ve düzenle-
yeceği organizasyonlar için destek oranı 
1. ve 2. yıl için yüzde 80; 3, 4 ve 5. yıllar 
için yüzde 60 oranında olmak üzere 
3 milyon 750 bin ABD Doları destek 
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verilir” şeklinde konuştu. 

Dışa açılana destek büyük
Uluslararası Hızlandırıcı Programı ile 
işletmelerin uluslararası pazarlara 
girişini kolaylaştırmayı hedeflediklerini 
belirten Arıkan; “Teknik, yönetimsel, 
hukuki ve hedef ülkede satış imkânları 
sağlayacak profesyonel ağlara erişim 
hizmetleri sunan uluslararası hızlan-
dırıcı programına, işletmelerin bir orga-
nizasyon kapsamında ya da bireysel 
olarak katılmaları desteklenmektedir. 
Bu destek kapsamında, işletmelerin, 
hızlandırıcıların ortak çalışma alanla-
rında yer alması, mentörlük, gidilecek 
ülkedeki risk sermayedarları, iş me-
lekleri ağları ve uluslararasılaşmasını 
kolaylaştıracak diğer profesyonel ağlara 
erişim, eğitim ve danışmanlık hizmet-
leri sağlanır. Program süresi işletme 
için 3 yıl olup program kapsamında 
işletmeye verilecek geri ödemesiz des-
teğin üst limiti 60 bin ABD Doları ve 
destek oranı yüzde 80 olarak uygulanır”   
şeklinde konuştu. 

Programda iki alt destek kolu olduğunu 
söyleyen Arıkan; “Organizasyonel 
Uluslararası Hızlandırıcı Programı’nda 
işletmelerin KOSGEB birimleri, üniver-
siteler, teknoloji geliştirme bölgesi yö-
netici şirketleri, TTO’lar ve özel kuluçka 
merkezleri/hızlandırıcılar tarafından 
münferiden veya birlikte düzenlenecek 
uluslararası hızlandırıcı programlarına 
katılmalarına destek verilir. Bireysel 
Olarak Katılım Sağlanacak Ulusla-
rarası Hızlandırıcı Programı’nda ise; 
Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu 
kaynaklarıyla desteklenerek başarı ile 
tamamlanmış işletmelerin bireysel ola-
rak uluslararası hızlandırıcı programla-
rına katılmalarına destek verilecek olup, 
bireysel olarak katılım sağlanabilecek 
uluslararası hızlandırıcılar, Organizas-
yonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı 
Kurulu tarafından uygun bulunan 
hızlandırıcılar da dikkate alınarak ilgili 
Başkanlık birimi tarafından belirlenerek 
www.kosgeb.gov.tr internet adresinde 
yayınlanacaktır” bilgilendirmesinde 
bulundu.

“Ticarileşebilir projelerin 
arkasındayız”
KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri 
Daire Başkanı Murat Arıkan:
Ar-Ge ve İnovasyon Programının 
tamamlayıcısı olan Endüstriyel 
Uygulama Programı ile yeni bir ürün/
hizmetin; üretilmesi, kalitesinin 
artırılması, maliyet düşürücü nitelikte 
yeni tekniklerin uygulamaya alınması, 
ürün veya süreçlerinin pazara uygun 
biçimde ticarileştirilmesi amacıyla 
hazırlanan projelere destek sağlanır. 
KOSGEB kurullarınca uygun görülen 
KOBİ’lere; kira desteği, projede yer 
alan makine-teçhizat, donanım, sarf 
malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri 
ile proje kapsamında yeni istihdam 
edilecek personel giderleri için 500 bin 
TL’si geri ödemeli olmak üzere 818 bin 
TL’ye kadar destek verilmektedir. 

Öte yandan bizatihi Ar-Ge ürününün 
ticarileşmesine yönelik yakın zamana 
kadar Bakanlığımız uhdesinde yürütülen 
Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama 
(TEKNOPAZAR) Destek Programı artık 
İdare Başkanlığımızca verilmektedir. 
Teknopazar Destek Programı ile 
uluslararası pazarlarda rekabet 
güçlerinin artırılarak daha dinamik bir 

yapıya kavuşturulmalarını temin etmek 
amacıyla, KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik 
veya tasarım projeleri sonucunda 
ortaya çıkan veya patent belgesi ile 
koruma altına alınmış veya Teknolojik 
Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi’ne 
sahip teknolojik ürünlerine veya 
prototiplerine tanıtım ve pazarlanması 
için destek verilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu Program kapsamında basılı veya 
elektronik tanıtım materyalleri, fuarlara 
katılım, yurt dışı fuarlarda gümrük 
işlem giderleri, elektronik ticaret 
(e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri, 
yazılı medyada teknolojik ürün ya da 
prototipin tanıtımına ilişkin giderler, 
tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile 
ilgili seyahatlerde işletmenin en fazla 
iki çalışanının konaklama ve ulaşım 
giderlerini destekliyoruz. 

Destek üst limitimiz 150 bin TL olup, 
yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama 
faaliyetleri için 100 bin TL’ye kadar, 
yurt içindeki tanıtım ve pazarlama 
faaliyetleri için ise 50 bin TL’ye kadar 
geri ödemesiz destek sağlanır. Program 
kapsamında uygulanacak desteklerin 
oranı tüm bölgelerde yüzde 100 olarak 
uygulanır.
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Gelecek yazılımda
Ülkenin hamurunu bilişimle yoğuruyor

KOBI vurgusu
1970’li yıllardan beri Türkiye’de bilgisa-
yarın ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaş-
ması için faaliyet yürüten Türkiye Bilişim 
Derneği’nin Başkanı İlker Tabak, Türki-
ye’nin geleceğinin yazılımda olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin ihracat rakamlarını 
artırmak için bilişim sektörüne ağırlık 
verilmesi gerektiğine dikkat çeken Tabak, 
Endüstri 4.0’ı yakalaması için KOBİ’lerin 
bilişim teknolojilerini en üst düzeyde 

kullanması gerektiğini ifade etti.

Kamu yararı statüsü
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Baş-
kanı İlker Tabak, bilişim teknoloji-
sinin 30 Eylül 1960’ta Türkiye’ye 
ilk bilgisayarın gelmesiyle 
Türkiye’de yayılmaya başladığını 

söyledi. 

Derneğin 22 Nisan 1971’de kurulduğunu 
ve 7 Mart 1994 tarihli Bakanlar Kurulu 
kararıyla kamu yararına çalışan dernekler 
arasına girdiğini belirten Tabak, “Şu anda 
12 bin üyemiz var. 7 şubemizle hizmetle-
rimizi gönüllülük esasıyla sürdürüyoruz. 
Ülkedeki bilişim teknolojisinin, kalkınma 
için yaygınlaşması hedefini taşıyoruz. 
Bunu yaparken de hem toplumu bilgilen-
dirmeyi hem de meslektaşlar arasındaki 
bağı güçlendirmek için faaliyetlerde 
bulunuyoruz” dedi. 

Kalkınma için ‘yazılım’
İlker Tabak, 2016’da Türkiye ihracatının 
ortalama kilogram fiyatının 1,39 dolar 
olduğuna dikkat çekerek, ihracatta en 
büyük katma değeri yaratacak unsurun 
yazılım olduğunu kaydetti. Tabak, “Bizim 
en değerli fabrikamız Ereğli Demir Çelik 
Fabrikası, THY, Tüpraş’ı toplasanız 
20 milyar dolar yapmıyor. Ama WhatsApp, 
25 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi 
ve 2 yıl önce 19 milyar dolara satıldı. 
Bugünlerde de Snapchat’in 25 milyar 
dolarlık bir değerlemeyle halka arz 
edilebileceği ifade ediliyor. Dünyadaki en 
büyük altı şirketten beşi Google, Apple, 
Alphabet, Amazon, Microsoft gibi yazılım 
şirketleri. Demek ki kalkınmanın yolu 
yazılımda” diye konuştu.

Projelere destek
Dernek olarak toplumda farkındalık 
yaratmak için çeşitli çalışmalar 
yürüttüklerini anlatan Tabak, farklı sivil 
toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla 
işbirlikleri yaptıklarını, üniversitelere 
müfredat konusunda yardımcı olduklarını 
ve istihdam artırıcı önlemleri ilgililerle 
paylaştıklarını söyledi. TBD Başkanı Tabak, 

Türkiye Bilişim Derneği, toplumda ve KOBİ’lerde bilişim bilincini geliştirmek için 45 yıldır 
aralıksız çalışıyor. Dernek Başkanı İlker Tabak, “Ülkedeki bilişim teknolojisinin, kalkınma için 
yaygınlaşması hedefini taşıyoruz” dedi.
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şöyle devam etti:“Çocuklara kodlama 
öğretmek amacıyla bir proje başlattık. 
Ayrıca, kadınlarla ilgili Ankara şubemiz bir 
çalışma yürütüyor. Yapılan başka projelere 
de destek veriyoruz. İnternette doğru, 
güvenilir ve emin olduğumuz kaynaklar 
çok önemli. Bunların altyapılarına destek 
vermek istiyoruz.”

Tüketici değil üretici
Yıllar önce bilgisayar kullanımını 
yaygınlaştırmak için çalışırken, televizyon 
programlarından yararlandıklarını 
belirten Tabak, “Sevilen dizi Çocuklar 
Duymasın’da bilgisayar konusunun 
işlenmesini sağladık. Topyekün kalkınma 
ve bilinçlenme en önemli unsur. Aksi 
takdirde biz yine kullanıcı olmaya mahkûm 
oluruz. Tüketici değil, üretici olmalıyız. 
2023 yılında ilk 10 ekonomi arasına 
girme hedefimiz var. Klasik ekonomik 
parametrelerle bu hedefi tutturmak mucize 
olur. Sektör olarak ilk on ülke arasında 
yer almak için yıllık yüzde 8,5 oranında 
büyümenin gerektiğini belirledik. Bunun 
da bilişim teknolojileri desteği olmadan 
yakalanması mümkün değil” dedi. 

“Endüstri 4.0’ı kaçırmayacağız”
TBD Başkanı İlker Tabak, Türkiye’nin 
Endüstri 4.0’ı yakalaması için KOBİ’lerin 
bilişim teknolojilerini en üst düzeyde 
kullanıyor olması gerektiğini söyledi. 
Bunun için klasik üretim aşamalarının 
iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren 

Tabak, şunları kaydetti: “Endüstri 4.0 
istesek de istemesek de geliyor. Buna ayak 
uydurmak, üretici olarak rol almak önemli. 
Birçok devrimi kaçırdık ama bilişim 
devrimini kaçırmayacağız. Türkiye’de de 
robot üreten girişimciler var. Bunların 
farkına varılması ve desteklenmesi 
gerekiyor. TÜBİTAK’ın örnek fabrikalar 
kurmak üzere çalışmalar içinde olduğunu 
biliyoruz. Akıl yoğun işler gelecek ve 
sanayinin bilişime ve yazılıma bakışı da 
değişecek.”

Dernek Başkanı
İlker TABAK

1971

12 bin
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Ekosisteme dinamizm
Girişimciye oksijen

Nisan 2014’te mütevelli heyeti üyeleriyle 
birlikte Türkiye Girişimcilik Vakfı’nı kuran 
Sina Afra, vakıf bünyesinde parlak fikirli 
genç beyinlere ilham aşılayan faaliyetlere 
yön veriyor. 

Afra, Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın 17-24 
yaş aralığındaki fellowlara hayatlarını 
değiştirecek ilham ve networkü, bu 
program dahilinde aldıklarını topluma 
geri vermelerini sağlayacak etkinlikleri 
yapabilme şansı, start-up’larda ya da 
şirketlerde staj imkanı ve Türkiye’nin en 
yüksek bursunu verdiklerini belirtiyor. 

Aynı zamanda gayrimenkul girişimi 
Evtiko’nun CEO’su ve Kurucusu 

olan Afra, nitelikli istihdam 
grubuna giren girişimci 
istihdamının önemi 
hakkında bilgi vererek, 
teknoparkların bu konuda 
önemli bir misyon 
taşıdığının da altını 
çiziyor.

Gençlere ilham aşılıyor
Türkiye’de girişimcilik 

kültürünü geliştirmek 

için 17-24 yaşları arasındaki gençlerle 
birlikte çalışan bir yapı olduğunu belirten 
Afra; “İlham mekanizmasını kullanarak 
Girişimcilik Vakfı Fellow’larını 2 ayda 
bir başarılı girişimcilerle buluşturup, 
bu hikâyelerden kendilerine sonuç 
çıkarmalarını sağlıyoruz. Türkiye’nin 
en yüksek öğrenci bursunu veriyor, 
girişim elçilerimizle farklı etkinlik ve 
projelere katılmalarını teşvik ediyoruz. 
Artan uluslararası işbirliklerimiz ve 
sponsorlarımız sayesinde dünyadaki 
önemli konferanslara Fellow’larımızı 
göndermeye çalışıyoruz. 3. yılımızda, 
2016 Fellow Programı’na 61 bin rekor 
başvuru aldık. Başvuruların yüzde 39’u 
kadın, yüzde 61’ierkek öğrencilerden 
geldi, devlet üniversitelerinde okuyan 
öğrenciler yüzde 79 oranında, özel 
üniversiteler ise yüzde 21 oranında 
başvurdu. Başvuranlardan 50 kişi 
programa alındı. Girişimcilik Vakfı’ndaki 
50 Fellow da dâhil 100 Fellow’la 
yolumuza devam ediyoruz” dedi.

5 anahtar faaliyet
“Fellow Programı kapsamında her iki 
ayda bir FellowUp’larda, Fellow’larımız 
ilham verici girişimci hikâyelerini dinliyor. 
Başka bir yerde öğrenemeyecekleri 
detayları dinledikleri Fellow’uplara katılım 
zorunlu. İlhamı networkle birleştirmekse 
girişimciliğin altın kuralı. Fellow’larımız 
program süresince katıldıkları etkinlikler 
ve tanıştıkları kişiler sayesinde global 
bir networkün parçası oluyor. İnsana 
yatırım yapıyoruz. Fellow Programı’yla 
Fellow’larımızın programa katılımlarını 
ve gelişimlerini sağlamak için 12 ay 
boyunca 500 TL burs veriyoruz. Girişim 
Elçilerimiz mevcut, Fellow Programı’na 
seçilen üniversite öğrencileri programdan 
aldıkları ilhamı çoğaltarak çarpan etkisiyle 
üniversitelerinde girişimcilik kültürünü 
yaygınlaştırıcı etkinlikler düzenliyor. 
Fellow’larımız Giveback kültürünün bir 

Risk almaya açık, birey 
olma yolunda adım atmış 
ve değişim yaratmak 
isteyen üniversite 
öğrencilerine odaklanan 
Türkiye Girişimcilik 
Vakfı, hem girişimcilik 
kültürünün yaygınlaşması 
hem de girişimciliğin 
gençler arasında bir 
kariyer seçeneği 
haline gelmesi 
amacı ile 
çalışıyor.
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aşaması olarak katıldıkları etkinlik ve 
deneyimlerden yılda en az 3 blog yazısı 
yazarak www.futureleadnow.com adlı 
blogumuzda yayınlıyor.”

Girişimciyi ekosistemle buluşturuyor
“Fellow’larımız ve ekibimizce hayata 
geçirilen Mapped In Turkey’in amacı, 
içerisinde girişimcilikle ilgilenen 
üniversite kulüplerinin, akademisyenlerin, 
TTO’ların, STK’ların, yatırımcıların ve 
kuluçka merkezlerinin olduğu bir sektör 
haritası oluşturmak. Haritayla öğrenci, 
akademisyen, girişimcilik ve inkübasyon 
merkezleriyle yatırımcıların iletişimi 
koordine edilecek. Endeavor ortaklığıyla 
İstanbul Kalkınma Bakanlığı hibe 
desteğiyle hayata geçirilen Create Up ile 
İstanbul’un yaratıcı endüstrilerdeki tasarım 
ve girişimciliğini teşvik etmeyi, kenti 
küresel rekabete hazırlamayı amaçlıyoruz. 
Start, erken yaşlarda girişimcilik 
kültürünün oluşması için Vakıf Fellow’ları 
Yusufcan Bozkuş ve Merve Toroslu 
tarafından tasarlanan, liselerde uygulanan 
bir proje. Bu eksende 2015- 16 dönemi 
boyunca İstanbul’da 5 özel 5 devlet 
lisesi olmak üzere 10 okulda girişimcilik 
eğitimleri verildi, girişimi olan Fellow’larla 
liseli gençler için ilham buluşmaları 
yapıldı. Youngpreneurs ise, tüm gençlerin 
açık etkinliklerde ve organizasyonlarda 
kullandığı markamızdır.”

Zinciri 2 yapı güçlendiriyor
“İlham veren rol modelleri görmek ve 
risk almak, girişimciliğin başlıca unsuru. 
Türkiye’deki mevcut yapı girişimci 
olmaya kararlı kişilere yönelik hızlandırma 
programlarından ve akabindeki 
desteklerden oluşuyor. Oysa girişimcilik 
kültürünü geliştirmek için önce altyapı 
şart, temelden başlanmalı. En doğru 
başlangıç noktası, girişimciliğe doğru 
inkübasyon alanları sunan üniversitelerdir. 
TGB’lerin girişimcilikteki yeriyse 
yadsınamaz. TGB’ler bilgiyi ticarileştirme, 
tekno- üretimi ve girişimciliği destekleme, 
ileri teknoloji yatırımı oluşturma, teknoloji 
transferini sağlama, yabancı sermayenin 
ülkeye girişini hızlandırma, verimliliği 
artırma, bölgesel ve uluslararası rekabet 
gücünü yükseltmede girişimciliğe katkı 
sağlar.”

“Kadın girişimciliğini teşvik ediyoruz”
“Girişimciliğin gençler arasında ciddi 
bir kariyer alternatifi olması için kadın 
girişimciliğini de destekliyoruz. Her yıl 
programa aldığımız Fellow’ların yarısı 
kadın öğrencilerden oluşuyor. Şu an 
Fellow Programı’ndaki 100 Fellow’un 
50’si kadın. Kadın girişimci olmadan 
kalkınamayız. Kadın girişimcilerin sayısı 
artarsa, kadın istihdamımız da artar. 
İlerleyen yıllarda kadın girişimcilerin 
sayısını daha da arttırmak için bu 
yöndeki projelerimizi hayata geçirmeyi 
sürdüreceğiz.”

“Inanç olmazsa yatırım olmaz”
Türkiye Girişimcilik Vakfı Başkanı 
Sina Afra: 
Genç girişimcilerin en çok ihtiyaç 
duyduğu mentorluk, yatırımcıyla nelerin 
nasıl konuşulması gerektiğiyle ilgili. 
Burada büyük eksiklikler var, özellikle 
yabancı yatırımcı ilişkilerinde. 

Girişimcilerin yatırımcılarını seçerken 
onlar hakkında bilgi toplamasını ve 
geçmiş yatırımlardaki girişimcilerden 
referans almalarını, yeni girişimcilerinse 
inovasyona yönelerek, nakit akışlarını 
ciddi, planlı bir şekilde kontrol etmelerini 
öneriyorum. Gelir modeli netleşmeli. 

Girişimcilerin fikirleri güçlü olmalı; 
çünkü sermayeleri pazarın ihtiyaçlarına 
yetebilen fikir ve iyi bir ekiptir. İnanırlarsa, 
iş fikirlerine tutkuyla sarılırlar. Bir melek 
yatırımcı olarak ekibin işe inanmadığını 
anlarsam hemen geri çekilirim.

2014

Vakıf Başkanı
Sina AFRA

41
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İnovasyon iklimine çağdaş katkı
Firmalara dünya ile bütünleşme fırsatı

Yazılım envanteri çıkarıyor
Türkiye’deki teknoloji, inovasyon, bilim 
ve Ar-Ge ile ilgili her türlü çalışma ve 
düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı 
sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda 

gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 
kurulan Teknoloji Ar-Ge Bilim İnovasyon 
Derneği (TABİD), çalışmalarına tam gaz 
devam ediyor. Dernek, Ar-Ge merkezlerine 
yönelik öncelikli olarak donanım ve yazılım 
üretimini desteklemek, standartlarda, 
rekabet edebilecek ürünlerdeki kalitenin 
gelişmesini gözetmek amacıyla saha 
ziyaretleri gerçekleştiriyor. Daha çok 
firmanın Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Ar-Ge desteklerinden 
faydalanması için çalışmalar yürüten 
dernek, Ankara’nın yazılım envanterini 
çıkararak firmalara, kamuya ve 
üniversitelere doğru bilgi akışını sağlıyor.

Hap gibi çözümler
TABİD Başkanı Nuray Başar, dernek 
faaliyetleri ile Ar-Ge ve inovasyon camiası 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. 
Yazılım yapan firmaların önündeki en 
büyük engellerden birinin, ürünü nasıl 
ve nereye pazarlayacağını bilememesi 
olduğuna dikkat çeken Başar, “Maalesef 
firmaların büyük bir kısmının pazarlama 
kabiliyeti bulunmamakta. Bu da bir süre 
sonra firmalarda maddi kaygılara neden 
olduğundan çok güzel fikirlerle oluşturulan 
yazılımlar yok olup gidiyor pazar 
bulamadan. Teknoloji transfer ofisleri, bu 
tür konularda hap gibi firmaların imdadına 
yetişmiş durumda. Umarım önümüzdeki 
süreçte bu tür yapılanmalar daha hızlı bir 
şekilde artar ve pazar bulma konusunda 
firmaların sıkıntıları çözülür. Reklam ise bir 
başka eksik tarafları firmaların” dedi. 

Köprü görevi
Üniversite-sanayi iş birliğinin önemine 
dikkat çeken TABİD Başkanı Nuray Başar, 
“Bu sektörde olan herkes işini geliştirmek, 

Firmaların bilimsel Ar-Ge çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemeyi, rekabet 
güçlerini artırmayı hedefleyen Teknoloji Ar-Ge Bilim İnovasyon Derneği, firmaların dünya ile 
rekabet edebilmesi için destek sağlıyor.
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faydalı bir ürün elde etmek için mutlaka 
en az bir üniversite ile işbirliği yapması 
gerektiğini çok iyi biliyor” diye konuştu. 
Aynı şekilde üniversitelerin de verdikleri 
teknik bilginin pratiğe dönüşmesi için 
sanayi ile birlikte çalışması gerektiğini 
belirten Başar, şöyle devam etti: 
“Biz bu anlamda üniversite ve sanayiyi 
buluşturacak, birlikte bir zeminde 
buluşup katma değer yaratacakları 
projeler yaratmaları konusunda köprü 
vazifesi görüyoruz. Onları bir araya 
getirecek değişik organizasyonlar 
yapıyoruz. Üniversitedeki hocalarımızın 
yetkinliklerini öğreniyor ve sanayinin hangi 
alanında verimli olabiliri araştırıp doğru 
sanayi kuruluşuna doğru üniversite ile 
eşleştirmeye çalışıyoruz.” 

Işletmecilik önemli
TABİD Başkanı Başar, girişimciliğin artık 
üniversite bittikten sonra düşünülecek 
bir konu olmadığını söyledi. Bu nedenle 
üniversite gençliğinin yanı sıra özellikle 
orta öğretimdeki gençlere ulaşarak, 
onlara kendi girişimcilik hikayelerini 
anlatıp, mentörlük yaptıklarını kaydeden 
Başar, “Gençlere mesleklerini seçmeden 
önce gerçekten o meslekte mutlu 
olup olmayacaklarını anlamaları için 
hayallerindeki meslekle ilgili yerlerde 
kısa dönem çalışmalarını sağlıyoruz. 

Böylelikle gerçekte o mesleği sevip 
sevemeyeceklerini kendileri deneyimlemiş 
oluyorlar” dedi. Nuray Başar, kuluçka 
merkezlerinin de yeni girişimciler için 
oldukça önemli olduğunu, ama buradaki en 
büyük sorunun destekler kesildiğinde kendi 
ayakları üzerinde durabilmek olduğunu 
dile getirdi. Başar, gençlerin bu nedenle 
işletmecilik anlamında da yetişmesi 
gerektiğine dikkat çekti. 

Geleceğin sektörleri
Başar, teknolojinin artık ekmek gibi, su 
gibi farkında olmadan temel ihtiyaçlarımız 
arasına girdiğini, akıllı şebekeler, 
nesnelerin interneti gibi bir çok kavramın 
artık hayatımızın içinde olduğunu söyledi. 
Teknoloji kullanımı arttıkça da ihtiyaçların 
da değiştiğini belirten Başar, şunları ifade 
etti: “Teknolojik sektörlerin uzmanlaşması 
önemli bir konu. Nasıl bir doktor her 
hastalığa bakamıyorsa teknolojide 
de durum aynı. Herkes uzmanlaştığı 
konuda daha çok üretken ve sonuç odaklı 
çalışabiliyor. Bildiğiniz gibi Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’nun bu konuda yürüttüğü 
bir çalışma var. Bu çalışmaya biz de 
gerekli katkıyı sağlamak için çalışıyoruz. 
Yaptığımız iş sürekli güncel olmayı 
gerektiren bir iş. Bu nedenle teknoloji 
işiyle uğraşanların ömür boyu öğrenme ve 
kendini yenilemeleri şart.”

TBD Yönetim Kurulu üyeleri (soldan sağa) Mehmet Aydınlı (Yönetim Kurulu Üyesi), Esra Öztürk (Yönetim Kurulu 
Saymanı), M. Umutcan Akbay (Yönetim Kurulu Üyesi), Cemile Sahillioğlu (Yönetim Kurulu Üyesi), Nuray Başar 
(Yönetim Kurulu Başkanı), Oğuz Yılmaz (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Faruk İnaltekin (Yönetim Kurulu Genel 
Sekreteri), Nurdan Akova (Yönetim Kurulu Üyesi).

Dernek Başkanı
Nuray BAŞAR

Ankara

2016
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Altyapılara uygun koruma
Üretimde yarınların garantisi endüstri, 
güçlü koruma kalkanlarıyla örülmesi 
gereken bir alan… Özellikle günümüzde 
altı her platformda çizilen Endüstri 4.0’la 
birlikte yaygınlaşan veri paylaşımı ve 
iş süreçlerinde artan internet kullanımı, 
endüstriyel tesisleri ve kritik üretim 
altyapılarını koruma altına almayı zorunlu 
kılıyor. Endüstri kuruluşları ve KOBİ’ler 
siber riskleri elimine etmek için var 
gücüyle mücadele ediyor. Firmalar, güçlü 
siber güvenlik yazılımları üreten işletme-
lerden tehlikelere dur demek için hizmet 
ve destek satın alıyor. Tehlikeyi sezebilen 
ve üretim hatlarını koruyan sistemler, 
tüketiciden aferin alıyor. 

Çözümde süreklilik esas
Siber koruma ve bilgi güvenliği firmaların 
ortak talebi oldu. Özellikle büyük şirketler 
ve holdingler, önemli şirket bilgilerinin 
3.kişilerle buluşmaması adına özel 
güvenlik stratejileri ve altyapısı güçlü 
risk yönetimleri oluşturmuş 
durumda. Sistemdeki bir 
güvenlik açığı veya dikkat 
zafiyeti milyonlarca dolarlık 
yatırımların bile önüne geçebilir. 
Burada vurgulanacak husus, sisteme 
entegre edilen güvenlik çözümünün 
sürekliliği. 

Yeni protokoller şart
Endüstri 4.0 ile yaygınlaşan ‘nesnelerin 
interneti’, üretilen üründen transfer edilen 
veriler düşünüldüğünde özel güvenlik 
önlemleri elzem düzenlemelerden… Uz-
manlar, nesnelerin interneti kapsamında 
ulusal ve uluslararası düzeyde yeni inter-
net protokolleri düzenlenmesi gerektiğini 

Üretici ‘zırh’ istiyor
Endüstride ‘riske’ tahammül yok

Üretim evrelerinde artan internet kullanımı ve müşteri bilgilerini muhafaza etme zorunluluğu, 
işletmeleri güçlü koruma önlemleri almaya itiyor. Endüstri kuruluşları ve KOBİ’ler, siber güvenlik 
risklerini asgari seviyeye indirgeyecek bir koruma kalkanı istiyor. 

vurguluyor. Para, eşantiyon ve hediye gibi 
aldatma taktikleriyle kullanıcıyı ve kolay 
ulaşılabilen firma personelini etkilemeye 
çalışan ‘sosyal mühendislere’ ise dikkat 
etmek gerekiyor. Truva atları, hizmet 
hırsızlığı ve veri kayıpları bu kandırmaca-
nın götürüleri olabiliyor. Özellikle; işletme 
ve müşteri arasında gizlilik anlaşması 
çerçevesinde imzalanmış bir sözleşmenin 
dışarıya sızması, işletmeyi ‘yeterince ön-
lem almadığı’ zannıyla yaptırıma mecbur 
bırakabiliyor. 

Üretim hatları korunmalı
Kontrol altyapılarına özel geliştirilen 
yazılımlar ve güncel teknolojilerin takibi 
işletmelerin can yeleği… Uzmanlara 
göre tehlikeyi asgari seviyeye çekmek 
mümkün. Sağlam güvenlik stratejileriyle 
beslenmiş güvenlik altyapısı ve tehlikeyi 
önceden sezebilen sistemler, uzmanla-
rın uyarıları da dikkate alınarak sıklıkla 
güncellenmeli. Endüstriyel sistemler ve 
üretim hatları korunmalı. Siber saldırıların 
her geçen gün kendini yenilediği ve 
farklı formatlarda kullanıcının kapısına 
geldiği de kulak ardı edilmemesi gereken 
gerçekler arasında. 

Bilinç artarsa zafiyet erir
Olası güvenlik açıklarını gidererek 
zafiyetleri ortadan kaldıran kurumla-

rın, kullanıcı profilindeki güvenlik 
denetimlerini artırmaları öneriliyor. 

Çalışanların siber güvenlik bilinç düzeyini 
artırmak ve saldırılara karşı tetikte olma-
larını sağlamak da kurum içi önde gelen 
önlemler arasında yer alıyor. E- postalarda 
güvenilir kaynakların belirlenmesi, spam - 
yani istenmeyen ve gereksiz- gönderilerin 
elenmesi, şüpheli web-sitelerine erişimde 
kimlik doğrulamaları yapılması alınabile-
cek başlıca önlemler arasında gösteriliyor. 
Gelen e-postaları düşünerek yanıtlamak, 
güvenlik duvarını ‘önerilen’ ayarlara 
getirerek başarılı bir anti-virüs veya casus 
yazılım avı programı kullanmak, var olan 
riskleri asgari seviyeye indirgiyor. İsteyen 
kurum personeline veya işletme sahibine 
ise, güvenlik farkındalığı ve koçluk eğitim-
leri verilebiliyor.
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ARÇELİK’e Ar-Ge yıldızı
Zirvenin yerli gücü

Ekonominin geleceğini şekillendiren Ar-Ge merkezlerinin yıldızı, 5. Özel Sektör 
Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde parladı. Başarılı Ar-Ge merkezlerinin belirlendiği 
zirvede birincilik koltuğuna Arçelik oturdu. Başarılarıyla göz dolduran Arçelik’i 
VESTEL ve KordSA Global izledi. 

Ar-Ge merkezlerinin şampiyonları Arçelik, Vestel ve KordSA Global oldu. Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Vestel Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve KordSA Global CEO’su Cenk Alper, başarı plaketlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin elinden aldı.
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Sanayici bürokratla buluştu
Özel sektör sanayi kuruluşlarının Ar-Ge 
kapasitesini artırmak, Türkiye’nin Ar-Ge 
ve inovasyon ekosistemini geliştirmek 
amacıyla kurulan Ar-Ge merkezleri, yeni 
teknoloji ve çıktılarını kamuoyuyla paylaş-
ma imkanı buldu. “5. Özel Sektör Ar-Ge 
Merkezleri Zirvesi”, Türkiye’nin önde gelen 
firmalarının yöneticilerini ve bürokratları 
buluşturdu. En başarılı Ar-Ge merkezlerinin 
ödüllendirildiği zirvede, yeni Ar-Ge mer-
kezi olan firmalara belge takdimi yapıldı. 
Firmalar, açılan stantlarda ilgilileriyle 
buluşarak başarılı projelerini sergiledi.

3 dev, 3 ödül
Törende birincilik ödülünü geçtiğimiz yılın 
ikincisi olan Arçelik adına Genel Müdür 
Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, ikincilik ödü-
lünü Vestel adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Nazif Zorlu, üçüncülük ödülünü 
de geçtiğimiz yılın birincisi olan KordSA 
Global adına şirketin CEO’su Cenk Alper 
aldı. Ödülleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci takdim etti.

Sektörlerin incisi ‘ELVAN’
Sektörel kategoride gıda alanında faaliyet 
gösteren Elvan Gıda Sanayi, ikinci kez 
birincilik ödülünün sahibi oldu. 2012’de 
sektöründeki ilk Ar-Ge merkezi olarak 
kurulan ve cirosunun yüzde 50’ye yakınını 
Ar-Ge ürünlerinden sağlayan Elvan’ın 
ödülünü, Grup Başkanı Hidayet Kadiroğlu 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Dr. Bakanı Faruk 
Özlü ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
elinden aldı. 

15 sektöre başarı tacı
Gıda sektöründe Elvan, bankacılık ve 
finans sektöründe Kuveyt Türk, bilgisayar 
ve iletişim hizmetleri sektöründe Airties, 
cam ve seramik ürünleri sektöründe 
Eczacıbaşı, dayanıklı tüketim malları 
alanında Arçelik, elektronik sektöründe 
Vestel, metal ürünler alanında Norm 
Cıvata, iklimlendirme sektöründe Bosch 
Termoteknik, ilaç sektöründe Sanovel 
İlaç, kimya sektöründe DYO Boya, makine 
ve ekipman alanında Durmazlar Makine, 
otomotivde TOFAŞ, otomotiv yan sanayi 
sektöründe Teklas Kauçuk, savunma ve 
havacılık alanında Aselsan, tekstil ve hazır 
giyim sektöründe de KordSA Global ödüle 
layık görüldü. 

Işte turbo şirketler
Gösterge bileşenlerine göre ödül alanlar; 
Ar-Ge personel istihdamında Aselsan, 
Ar-Ge harcama yoğunluğunda Kazlıçeşme 
Deri Ürünleri oldu. Proje kapasitesinde 
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri, iş-
birliği ve etkileşimde Netaş, ticarileşmede 
ise FNSS Savunma Sistemleri yıldızlaşan 
firmalar oldu. Fikri mülkiyet yetkinliğinde 
ise Deva İlaç’ın koltuğunu Sanovel İlaç 
kaptı.

Ar-Ge’ci KOBI Triodor
100’ün üzerinde yazılım mühendisi, test 
uzmanı ve analisti bünyesinde barındıran, 
yazılım geliştirmedeki yetkinliğini her ge-
çen gün artıran Triodor Ar-Ge, KOBİ Ar-Ge 
özel ödülünü almaya hak kazandı. Firma, 
geçen yıl da bilgisayar ve iletişim hizmet-
leri alanında ödüle layık görülmüştü. 

GENEL SIRALAMA
1. Arçelik 
2. Vestel Elektronik
3. KordSA Global

AR-GE ÖZEL ÖDÜLÜ (KOBI)
1. Triodor Ar-Ge 

SEKTÖREL SIRALAMA
* Elvan Gıda
* Kuveyt Türk 
* Airties 
* Eczacıbaşı 
* Arçelik 
* Vestel Elektronik
* Bosch Termoteknik
* Sanovel İlaç
* DYO Boya
* Durmazlar Makine
* Norm Civata
* Tofaş
* Teklas Kauçuk
* Aselsan 
* KordSA Global

PERFORMANS ENDEKSI 
ALT BILEŞENLERINE 
GÖRE SIRALAMA
1. Aselsan
2. Kazlıçeşme Deri Ürünleri 
3. Koçsistem Bilgi ve İletişim 
4. Netaş Telekomünikasyon
5. FNSS Savunma Sistemleri
6. Sanovel İlaç
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EKOL’ün ağı dünyayı sarıyor
4.0 dahisi sınır tanımıyor:

1990 yılında uluslararası taşımacılıkta 
marka olma hedefiyle kurulan Ekol 
Lojistik, müşterilerine üstün hizmet 
verme misyonuyla dünyanın yükünü 
taşıyor. Değişen dünyaya ve teknolojik 
gelişmelere ayak uydurarak, Türkiye ve 
dünyanın her köşesine ulaşabilen bir 
lojistik iş ortağı haline gelen Ekol Lojistik, 
2012’de sektörde ilk olma ayrıcalığıyla 
kurduğu Ar-Ge merkezinin meyvelerini 
alıyor. Yerli ve yabancı müşterilere entegre 
lojistik hizmetleri sunarak tedarik zinciri 
çözümleri tasarladıklarını belirten Ekol 
Lojistik Ar-Ge Müdürü Erdem Özsalih, 

çevre dostu üretimde bulunduklarının 
altını çiziyor. Endüstri 4.0 altyapısını 
oluşturan ve yeşil üretim metotlarıyla 
standartların üzerinde bir çizgiye kavuşan 
Ekol Lojistik, Ar-Ge merkezinin desteğiyle 
2012’den bu yana yüzde 25 oranında 
büyüme başarısına da imza atmış 
bulunuyor. 

Müşteri bazlı lojistik devi
Türkiye ve Avrupa’da en yeni teknolojiyle 
donatılmış dağıtım merkezlerinin, genç 
ve çevreci filosuyla, yeni ekonominin 
gereksinim duyduğu her türlü hizmeti 
bütünleşik bir şekilde uluslararası 
arenada sunabildiğini belirten Özsalih; 
“Kara, hava, deniz, demiryolu, Ro-Ro ve 
intermodal taşımacılık hizmetleri ile depo 
yönetim uygulamaları, ulusal dağıtım, 
dış ticaret, gümrükleme, sergi&fuar 
lojistiği ve proje taşımacılığı hizmetleri 
vermekteyiz. Hizmet alanlarımızın hemen 
hepsinde müşterilerimize özel çözümler 
sunmakta, müşterilerimizin marka 
değerini arttıran bir iş ortağı olmak için 
çalışmaktayız. Otomotiv, genel endüstriler, 
tekstil, perakende, hızlı tüketim ürünleri, 
sağlık, elektronik, e-ticaret ve gıda 
sektörlerine yönelik müşteri bazlı 
proje çalışmaları gerçekleştirerek istek 
ve önerilere, hızlı ve verimli cevap 
verebilmekte, geliştirdiğimiz arayüz 
uygulamaları sayesinde sistemsel takibe 
ve raporlamalara olanak sağlamaktayız” 
dedi.

Sektörün lokomotifi
“Tedarik zinciri faaliyetleri içerisindeki 

üyeler arasında koordinasyonun 
sağlanması bilgi teknolojileriyle 

mümkündür. Ekol olarak en 
temel farkımız, teknoloji 

ve inovasyona yaptığımız 
yatırımlar ile yarattığımız 

know-how, kalifiye 
insan kaynağı ve 

‘Dünyanın’ yükünü 
taşıyan Ekol Lojistik, 
nitelikli projelerinin 
üretim üssü olan 
Ar-Ge merkezinin de 
desteğiyle uluslararası 
taşımacılıkta marka 
olma hedefine gün 
geçtikçe yaklaşıyor. 
Endüstri 4.0 için güçlü 
altyapı oluşturma 
çalışmalarına devam 
eden marka, çevreci 
üretim stratejileriyle 
de rakiplerinin 
arasından 
sıyrılıyor. 
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ileri teknoloji uygulamalarıyla çok farklı 
sektörlerde bulunan yerli ve yabancı 
müşterilerimize entegre lojistik hizmetleri 
ile tedarik zinciri çözümleri tasarlamamız 
ve sunmamızdır. Kurulduğu günden 
beri Ar-Ge faaliyetlerini yürüten Ekol, 
2012 yılında sektörün ilk Ar-Ge Merkezi 
belgesini alarak, sektörün Ar-Ge lokomotifi 
olma vizyonu ile yola çıkmıştır. 1. faaliyet 
yılımız itibari ile strateji ve hedeflerimiz 
netleşti. 2012’den itibaren çok uluslu 
çalışan sayısı, hizmet ağı, pazar payı, 
dünya çapında tesis sayısı, filo sayısı 
dikkate alındığında yaklaşık yüzde 25 
büyüdük. Öncü ve girişimci yapımızı 
güçlendirerek performansımızı artırıyoruz.”

Ekol 4.0’ı konuşuyor
“Sanayi 4.0 öncelikle üretim ile ilgili 
ortaya çıkmış bir kavram, üretim 
merkezlerinin ve süreçlerinin önemli 
değişimler göstermesi ile sonuçlanacak 
bir dönüşüm. Akıllı makinelerin stok 
seviyelerini, tedarik zincirinde oluşan 
arızaları, hasarlanan ürünleri ve sipariş 
veya talep miktarlarındaki değişiklikleri 
ile ilgili verileri sürekli paylaşacak ve bu 
sayede süreçler verimlilik ve kapasitenin 
etkin kullanımına olanak sağlayacak 
şekilde yeniden koordine edilecektir. 
Üretim yapan şirketlerin hizmet sağlayıcısı 
konumundaki lojistik oyuncular da dijital 
dönüşüme adapte olmak ve gelişmeleri 
destekleyici altyapıyı, teknolojiyi ve 
bilgi akışını sağlayıcı bir pozisyon almak 
durumunda. Bizler de Ekol Lojistik olarak 
gerek şirket stratejilerimiz ve gerekse 
Ar-Ge politikalarımız doğrultusunda Sanayi 
4.0 devrimine hazırlanıyor, 4.0’ı konuşuyor 
onun için projeler yürütüyoruz.”

Lojistik 4.0’la güçlenecek
“Sanayi 4.0 Devrimi lojistiğin her bir 
iş koluna direkt olarak uygulanabilecek 
gelişmeleri içermektedir. Bunların 
arasında; esnek tasarımlı maliyeti 
düşürülmüş akıllı depolar, tedarik 
zinciri yönetimi sürecini kolaylaştıracak 
yazılımlar gibi sistemler yer almaktadır. 
Dolayısı ile firmaların yeteneklerini ve 
kaynaklarını bu alana doğru kaydırmaya 
yönelik planlama yapmaları gerekmektedir. 
Sanayi 4.0 ile ürün ve hizmet üretim 
süreçlerinde yaşanacak olan gelişmeler, 

lojistik sektörünün daha esnek ve müşteri 
ile daha fazla entegre olarak çalışmasını 
zorunlu kılarak, işgücü kalitesini arttıran, 
otomasyon, standardizasyon ve çevik 
yaklaşımı destekleyecek firmaların 
istihdam, yatırım ve dolayısıyla büyüme 
kategorilerinde gelişme kaydedebilmesine 
olanak sağlayacak, daha önceki sanayi 
devrimlerinde olduğu gibi yeni duruma 
uyum sağlayanların hayatta kalması 
mümkün olacaktır.”

“Sanayi 4.0’a entegre oluyoruz”
“Otomatik yönlendirilebilen stoklama 
araçları, akıllı raf ve stoklama üniteleri ve 
kendi rotalarına karar verebilen otomasyon 
bileşenleri ile depolama teknolojilerinin 
Sanayi 4.0 kavramıyla uyumlu hale 
getirilebilmesi amaçlanmaktadır. Dijital 
dünyada yerini alacak, modern teknolojiyle 
geliştirilmiş, kişilerin konfigürasyonuna 
göre operasyonel kararların büyük ölçüde 
sistem yönlendirmesiyle alınabildiği, 
bütün paydaşlarla etkileşim halinde olan 
yeni bir TMS (nakliye yönetim sistemi) 
geliştirilmesiyle ilgili bir proje ekibi 
oluşturularak çalışmalar başlatılmıştır. 
Ayrıca ilerde ortaya çıkacak büyük veri 
analizlerine olanak tanıyacak yeni ve 
modern bir kurumsal veri ambarı ortamı 
kurgulanması da geleceğe yönelik devam 
etmekte olan projeler arasındadır. 
Bilgi güvenliği ve siber saldırılara yönelik 
riskler firmaların kurumsal hafızasına ve 
gizlilik politikalarına zarar vermektedir. 
Bu nedenle 2012 yılı itibari ile 
ISO:27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi gerekliliklerine yönelik altyapısının 
kurulması çalışmalarına başlanmış 
ve belgelenmiştir. Bu standartların 
geliştirilmesi ve yeni kurulacak sistemleri 
de kapsayarak güvenlik açıklarının kontrol 
altına alınması bütün projelerin ortak 
hedefi olarak izlenmektedir.”

2012

8 bin 43

146

Ar-Ge Müdürü
Erdem ÖZSALİH

Lojistik
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Endüstriye Ür-Ge çatısı
Mühendisliğin kalesi Hexagon Studio’dan

Tasarım kabiliyetini otomotivden savunma 
sanayiye kadar geniş bir yelpazede müşte-
rileriyle buluşturan Hexagon Studio, Ar-Ge, 
Ür-Ge ve mühendislik becerileriyle rakiple-
rini solluyor. 35 patentli Ar-Ge merkezinde 
ürünlerin prototip aşamasından piyasaya 
sürülene kadar titiz bir süreçten geçtiğini 
belirten Hexagon Studio Genel Müdürü 
Tolga Kaan Doğancıoğlu, sektörlere anahtar 
teslim çözümler sunarak, geliştirdikleri ürün-
lerle kullanıcıların ihtiyaçlarına nokta atışı 
çözümler ürettiklerini belirtti. Harcamalarının 
yüzde 85’lik kısmını Ar-Ge’ye ayırdıklarını 
dile getiren Doğancıoğlu, ASELSAN ve 

Türk Traktör gibi sektör devleriyle çalışan 
firmanın Endüstri 4.0 altyapısına uygun proje 
ve yönetim metodolojileri geliştirdiğini de 
ifade etti. 

Sektörlere anahtar teslim çözümler
“Hexagon Studio, ulusal ve uluslararası 
pazarlarda mühendislik ve tasarım hizmeti 
vermek için kurulmuş yüzde 100 Türk 
sermayeli bir firmadır. 2006’da TÜBİTAK 
MAM’da faaliyetlerine başlayan şirketimiz 
bugün 260 kişilik genç, dinamik bir kadroya 
ulaştı. TOSB’daki tesisinde çalışmalarını 
yürüten firmamızın ana faaliyet alanı Ar-Ge 
tabanlı yeni ürünler geliştirmek; savunma 
sanayi, otomotiv, denizcilik, tarım ve iş ma-
kineleri sektörlerinde endüstriyel tasarımdan 
ürünün devreye alınmasına kadar geçen 
süreçte anahtar teslimi çözümler sunmak. 
2010’daki New York Taksi İhalesi için sıfırdan 
geliştirdiğimiz Concept V1 Projesi, Karsan 
için yasa ve yönetmeliklere uygun olarak 
tasarladığımız engelsiz erişim sunan JEST, 
ATAK ve STAR’dan oluşan toplu taşıma 
ailesi gerçekleştirdiğimiz projelerden sadece 
birkaçı. İnsana öncelik veren şirketimiz, 
ürünlerde kullanıcıların ihtiyaç ve beklentile-
rini dikkate alarak tasarımlarına yön veriyor.”

Yüzde 85’i Ar-Ge’ye
“Bugün tüm dünya ekonomileri inovasyon 
temelli bir değişim sürecinden geçiyor. 
2023 yılında hedef, Ar-Ge harcamalarının 
milli gelir içindeki payını yüzde 1’den 3’e 
yükseltmek şeklinde. Cumhuriyetimizin 100. 
yılı olacak 2023 hedefleri doğrultusunda, 
ihracatçı firmalar arasında yüksek katma 
değere yönelik Ar-Ge, inovasyon, marka-
laşma ve tasarım konusunda önemli oranda 
bir farkındalık oluştu. Ancak böyle dünya 
pazarlarında etkin bir oyuncu olabiliriz. 
Harcamalarımızın yüzde 85’ini Ar-Ge’ye 
ayırıyoruz. Hizmetlerimizde ve çözümleri-
mizde yenilikçi tasarım yaklaşımımızı sürekli 
kılarak pazarda hep bir adım önde olabilmek 
adına Ar-Ge tabanlı yatırımlarımızı inovasyon 

Tasarım, model ve 
prototip imalatlarını tek 
çatı altında gerçekleştiren 
Hexagon Studio, ileri 
mühendislik yeteneği ve 
anahtar teslim proje be-
cerisiyle sanayi sektörle-
rine ışık yakıyor. Hexagon 
Studio Genel Müdürü 
Tolga Kaan Doğancıoğlu; 
“Ar-Ge, Ür-Ge, marka-
laşma ve tasarım konu-
larında kayda değer bir 
farkındalık yarattık” 
diyor. 

En Başarılı Ar-Ge 
Merkezi ödülünü 
alan Hexagon 
Studio’nun Genel 
Müdürü Tolga 
Kaan Doğancıoğlu, 
başarılarının 
arkasında ekip 
ruhunun ve bilgiye 
dayalı inancın 
yattığını söyledi. 
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gözlüğüyle periyodik olarak gözden geçiriyo-
ruz. Yaklaşımımızın olumlu sonuçlarını, ticari 
araç tasarım ve geliştirme özelinde dünyanın 
önde gelen ana yüklenicilerine mühendislik 
tasarım hizmeti ihraç eder duruma gelerek 
görmekteyiz.”

4.0, sanayiye değer aşılayacak
“Endüstri 4.0 temel olarak bilişim teknolo-
jileriyle endüstriyi birleştirmeyi hedefliyor. 
Ürünlerin yaşam döngüsü boyunca yani 
fikir aşamasından, geliştirme, üretim, ürün 
teslimi, geri dönüşüm ve değer zincirindeki 
ilgili tüm aşamalarının, bireysel müşteri 
isteklerine yönelik bütünsel olarak kontrol 
edebilen büyük veri tabanlı bir yapıya 
geçmek; Endüstri 4.0’ın sanayilere katacağı 
değer olarak görünüyor. Firmamız bilişim 
teknolojilerine dayalı proje yönetimi ve süreç 
yönetimi metodolojilerini kurdu. Aşama 
yönetimi prensibine dayalı olarak projeleri-
mizin performansını sürekli olarak izlemekte 
ve kayıt altına almaktayız. Bu sistemimize pa-
ralel olarak, ürettiğimiz mühendislik verilerini 
yine bilgi teknolojileri tabanlı bir ortamda 
yöneterek bilgi güvenliği, bilgi sürekliliği 
ve güncelliği konularında önemli bir yol kat 
etmiş bulunuyoruz.”

Ar-Ge merkezleri memnun
“Ar-Ge Reform Paketi, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nın tüm paydaşlarla birlikte 
titizlikle çalışarak oluşturduğu kıymetli bir 
çalışma. Birçok maddesi Ar-Ge merkezlerinin 
yürütmede işini kolaylaştıracak ve 5746 sayı-
lı kanun kapsamındaki teşvikleri arttıracak 
nitelikte. Örneğin; dışarıda geçirilen süreler 
Ar-Ge projelerinin doğası gereği gerçekleş-
tirilen dış faaliyetleri destekleyen bir unsur 
ve yeni reform paketiyle artık destek kapsamı 
dâhilinde. Tüm bu gelişmeler firmaların 
Ar-Ge yapma motivasyonlarını artıracak. 
Neticesinde, paketin yaygınlaşmasından beri 
hızla artıyor.”

“Ür-Ge’mizin temeli mühendisliğimiz”
“Ticari ürüne odaklı mühendislik Ar-Ge 
faaliyetleri yürütüyoruz. Ür-Ge’mizi Ar-Ge’ye 
dayalı, bilimsel temellere dayalı tasarım ve 
mühendislik çalışmalarımızla şekillendiriyo-
ruz. Sanal prototipin doğrulamasından sonra 
fiziksel testlerin yapılacağı prototip ürünü 
model ve prototip atölyemizde üretiyoruz. 
Araç üzerinden yol verisi toplamak suretiyle 

mühendislik tasarımlarımızı gerçek kullanım 
şartlarında test edip doğruluyoruz. Faali-
yetlerimizi otomotiv projelerinde tam araç 
üzerinde veya taşıt alt sistemleri özelinde 
de, savunma sanayi, tarım ve iş makineleri 
projelerimiz çerçevesinde geliştirdiğimiz 
ürün ve sistemler üzerinde de başarıyla 
uyguluyoruz.”

Teknolojisi çevre dostu
“Yenilikçi teknolojilere dayalı üretim yön-
temlerini daha tasarım aşamasında gözeterek 
geliştirdiğimiz mühendislik çözümlerini daha 
hızlı ve maliyetsiz formatta müşterilerimize 
sunuyoruz. İhtiyaç durumunda tasarım ve 
geliştirme sürecimizde alt yüklenicilerle eş 
zamanlı tasarım yaparak bir defada doğru 
iş yapmayı ve üretilebilir seviyede parça 
tasarlamayı, sistem geliştirmeyi prensip 
edindik. Çevre dostu malzeme kullanımı, 
çevreyi kirletmeyen teknolojilerin ürünlere 
yansıtılması sürecin olmazsa olmazlarından. 
KOBİ’lerin de bu doğrultuda kendilerini 
şekillendirmelerini, inovasyon tabanlı üretim 
yöntemlerini hızlı özümsemelerini, üretim 
mühendisliği tecrübelerini tasarım mühen-
disliğiyle birleştirerek bizim gibi tasarım 
ve mühendislik firmalarına çözüm ortağı 
olmalarını bekliyoruz.”

Kalite ve etik hassasiyeti
“Müşterilerimize sunduğumuz en büyük 
avantaj, endüstriyel tasarım dahil olmak 
üzere ürün konseptinden başlayarak ürünün 
devreye alınmasına kadar geçen süreçte 
onlara anahtar teslimi çözümler sunuyor 
olmamız. Otomotiv, savunma sanayi, traktör 
ve tarım makineleri, denizcilik sektörlerinde 
çok farklı projelerde çalışıyor olmamız, 
bu sektörlerin farklı dinamikleri sayesinde 
edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi “ikili kullanım” 
olarak değerlendirmemize olanak sağlıyor. 
Mühendislik tasarım süreçlerimizi, prototip 
ürün imalat ve test kabiliyetlerimizle birleşti-
rerek ürün geliştirme döngüsünün tamamın-
da iş ortaklarımıza çözüm üretiyoruz. Müşteri 
mülkiyetinin gizliliği prensibine ve ticari 
etiğe uygun olarak çalışıyoruz. Süreçlerimizi 
ve alt yapımızı bu yönde kurduk. Böylelikle 
ticari rekabet içerisindeki müşterilerimize eş 
zamanlı olarak mühendislik hizmeti sunabi-
liyor, bu firmaların fikri ve sınai bilgilerini ve 
haklarını koruyarak çalışıyoruz.”

2006

260

Genel Müdür

Tolga Kaan 
DOĞANCIOĞLU

35

49

Otomotiv
Tasarım
Mühendislik
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Geleceğin trendlerini tasarlıyor
Temeli Almanya’da atılan ve 13 yıldır da 
üretim yolculuğuna Türkiye’de devam 
eden Bozankaya Otomotiv, sürekli geliş-
tirdiği teknolojisiyle geleceğin taşıtlarına 
yön veriyor. Ar-Ge temelli Bozankaya, 
2015’te devreye aldığı Ar-Ge merkezinde 
yenilikçi ürünlere güçlü tasarımlarıyla 
hayat aşılıyor. 70 istihdamlı merkezin 
Yöneticisi Dursun Çiçek, firmanın dünya 
devleriyle işbirliği köprüsü kurduğunun 
altını çiziyor. Üniversite-sanayi işbirliğine 
tuğla koyan firma, güçlü Ar-Ge altyapısıyla 
rakiplerinden sıyrılıyor. 

Fikri mülkiyet başarısı
2015’te Avrupa’da Yılın Şirketi Ödülü alan, 
öz kaynak ve kamu destekleriyle Ar-Ge 
projeleri yürüten firma, Siemens ve MAN 
gibi dünya devleriyle işbirliğinde. Bozan-
kaya, şehre özel geliştirdiği yerli tramvay, 
yerli trambus ve elektrikli otobüslerle 

geleceğin taşıtlarına da yön veriyor. Yerli 
imalat olarak bugüne dek 50’nin üzerinde 
üretilen elektrikli otobüsler yerli ve 
yabancı müşterilerce kullanılıyor. Ürettiği 
elektrikli otobüs, tek şarjda kullanım ve yol 
koşullarına bağlı olarak 250-300 kilometre 
gidebiliyor. Elektrikli otobüslerde kulla-
nılan bataryaların ve elektrik sistemine 
ait yönetim sisteminin ilgili fikri mülkiyet 
hakkı Bozankaya’ya ait. Bozankaya’nın 
yakaladığı başarıda, üniversite-sanayi 
işbirliği çerçevesinde akademisyenlerle 
ortak proje yürütmesinin de büyük payı 
bulunuyor. Son 1 yılda 8 büyük proje ya-
pan firmanın milyon dolarlık projeleri birer 
birer hayata geçiyor. Bozankaya, üniversi-
te-sanayi işbirliği kapsamında Hacettepe, 
TOBB ETÜ, Yıldırım Beyazıt ve Çankaya 
üniversiteleriyle birlikte, tramvayların 
hafifletilmesi gibi birçok proje yürütüyor. 
Firma 1,5 yılda 12 farklı alanda akademis-
yenlerle ortak projelerde çalıştı.

Geleceğin taşıtlarını üretiyor
Bozankaya ‘tasarım’ gücüyle kıtaları aşıyor

Tasarımı ön plana çıkaran üretim anlayışıyla yerli ve yabancı müşterilerine yenilikçi ürünler sunan 
Bozankaya, geleceğin taşıtlarını üretiyor. Akademisyenlerle ortak birçok proje yürüten firma, Ar-Ge 
merkezinden aldığı güçle çıtasını her geçen gün yükseltiyor. 

Dursun ÇIÇEK
Ar-Ge Merkezi Yöneticisi

2015

70

Otomotiv
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TGB’lere mercek 
İlki, Mayıs 2016’da İTÜ ARI Teknokent 
bünyesinde İstanbul’da düzenlenerek 
Ar-Ge ve inovasyon camiasının birlikteliğini 
güçlendirme amacı güden koordinasyon 
toplantısının ikincisi, Fırat Teknokent’in ev 
sahipliğinde Elazığ’da gerçekleştirildi. Sanayi 
Gazetesi’nin yerinde takip ettiği toplantı, 
Ar-Ge ve inovasyon camiasının pek çok 
paydaşını bir araya getirdi. TGB’ler hakkında 
istatistiki bilgilerin öne çıkarıldığı toplantıda, 
kalkınmada söz konusu yatırım bölgelerinin 
üstlendiği sorumluluk da es geçilmedi. 
Buluşma sonrası düzenlenen yuvarlak 
masa toplantısıyla ve panel ziyaretleriyle de 
firmaların ürünlerini tanıtması ve birbirleriyle 
kaynaşması sağlandı. 

Tekno camia tam kadro
Teknopark yönetici ve direktörlerinin yoğun 
ilgi gösterdiği buluşmada, Teknopark Ankara, 
Erciyes Teknopark, OSTİM Teknopark, Sakar-
ya Teknokent, Ankara Üniversitesi Teknokent, 
Erzurum Ata Teknokent, Eskişehir TGB, ODTÜ 
TEKNOKENT, Bilkent CYBERPARK, InnoPark, 
Zafer Teknopark, Mersin Teknopark, Tokat 
Teknopark, ULUTEK TGB, Teknopark İstanbul, 

Namık Kemal Üniversitesi Teknopark, 
Çanakkale Teknopark, Teknopark İzmir, 
İstanbul Teknokent ve Antalya Teknokent bir 
araya geldi. Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet 
Fevzi Dönmez ve Fırat Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ da sinerji 
toplantısına büyük ilgi gösterdi.

Ar-Ge’ye can suyu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda düzenlenen sinerji top-
lantısında açılış konuşması yapan Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat 
Ar, TGB’lerin gelişimi hakkında istatistiki 
bilgiler vererek, kalkınmada teknoparkların 
ne denli önemli olduğuna vurgu yaptı. Fırat 
Teknokent’in yanı sıra, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Derneği’nin de idaresini üstlenen 
Elazığ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. 
Erhan Akın, katılımcıları teknokent bün-
yesinde imza attıkları çalışmalar hakkında 
bilgilendirerek, TGB’lerin bir kalkınma modeli 
olarak ifade ettiği önem üzerine açıklamalar-
da bulundu. Akın; “Kamu-bilim dünyası- iş 
camiası ve sivil toplum paydaşları daha fazla 
bir araya gelirse, teknolojik kalkınmada eli-
miz daha güçlü olacaktır” şeklinde konuştu. 

İnovasyona sıcak temas
Ar-Ge birlikteliği had safhada…

Türkiye’nin dört 
bir yanından 
ileri teknolojili 
büyümeyi tesis 
edecek güç birliğini 
oluşturmak için 
bir araya gelen 
inovasyon camiası 
öncüleri, daha fazla 
‘üniversite-sanayi 
işbirliği’ konusunda 
hemfikir oldu. 

Fırat Teknokent’in ev sahipliğinde Elazığ’da gerçekleşen etkinliğe teknopark ailesinden yoğun ilgi gözlendi. Yöneticiler, toplantının akabinde bir araya gelerek aynı 
kareye girdi.



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri DergisiHABERLER 79

Teknopark Ankara’nın inşaat alanını gezen 
Bakan Özlü’ye İvedik OSB ve Teknopark 
Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Gültekin, Ankara Valisi Ercan Topaca, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Metin Doğan, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ve sanayiciler eşlik etti. 200’ün 
üzerinde firmaya ev sahipliği yapacak olan 
teknoparkın önümüzdeki aylarda faaliyete 
geçmesini planladıklarını anlatan İvedik OSB 
ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başka-
nı Gültekin, Teknopark Ankara’nın geleceğin 
teknoloji üssü konumunda olacağını söyledi. 
Bakan Faruk Özlü ise İvedik OSB’de 2 bin 
öğrencinin eğitim aldığı “teknokent liseleri” 
olarak adlandırılan Akıllı Kolej’i ziyaret 
ederek, okulla alakalı bilgiler aldı. OSB içi 
eğitimin en iyi örneklerinden olan Akıllı 
Okul, Bakan Özlü’nün oldukça ilgisini çekti.

“Üniversite-sanayi el ele olmalı”
Endüstri 4.0’a hazırlıklı olmaları yönünde 
firmalara mesaj veren Bakan Özlü, yüksek 
teknolojiye geçişin daha fazla ihracat, daha 
fazla kâr, daha fazla gelir, yatırım ve tasarruf 
anlamına geldiğine dikkat çekti. Bu nedenle, 
Ar-Ge ve yenilik ekosistemini sürekli güçlen-

dirdiklerini belirten Özlü, Reform Paketiyle 
ciddi adımlar attıklarından bahsetti. Bakan 
Özlü, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine 
değinerek, “Üniversitenin ürettiği bilgi 
olmaksızın sanayimizde istediğimiz dönü-
şümü gerçekleştiremeyiz. Üniversitelerimiz, 
bu işin merkezinde olmalı. Bu nedenle, siz 
değerli sanayicilerimizden, üniversitele-
rimizle çok daha yakın bir işbirliği içinde 
olmanızı rica ediyorum” dedi.

Ilk uygulamalı TGB
İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin 
de önemli olanın katma değeri yüksek 
ürünler üretebilmek olduğunu vurgulayarak; 
“Hedeflere ulaşabilmek için İvedik OSB 
olarak çalışıyoruz. İvedik OSB teori üretmez, 
yapar. Uygulamalı TGB olarak ilk sıradayız. 
Büyüklük olarak da Teknopark İstanbul ve 
Bilişim Vadisi’nden sonra 3’üncü sıradayız” 
diye konuştu. Gültekin, TTO kurduklarında 
İvedik içinde yaptıkları bir çalışma hakkında 
da bilgi vererek, “8 bin firma içinden sadece 
200’ü Ar-Ge ile ilgili bilgi sahibiydi. 
Teknoloji eğitimi vermek de istiyoruz. Hem 
Ar-Ge kültürünü yaymak hem de katma 
değeri artırmamız gerekiyor” dedi.

Tekno üsse Bakan övgüsü
Geleceğin teknoparkına geri sayım

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü, 
İvedik OSB’de 
sanayicilerle 
buluştu. Özlü, İvedik 
OSB sınırları içinde 
inşasına devam 
edilen Teknopark 
Ankara’ya tam not 
verdi.

Teknopark Ankara’yı ziyaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ye, İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, Teknopark Ankara Genel Müdürü Dr. Fatih Mutlu, 
Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ve sanayiciler eşlik etti.
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İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirlen 
1. Ar-Ge, İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde 
Akıllı Tahta ve Milli Kodlama Eğitim Platformu ile 
ziyaretçilerin yoğun ilgisine mazhar olan Pamukkale 
Teknokent’in standı, protokolden de tam not aldı. 
Açılan sergide Pamukkale Teknokent standını 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail 
Olpak ziyaret ederek, geliştirilen ürünler hakkında 
bilgi aldı. 

Işbirliği ve sinerji yükseldi
Pamukkale Teknokent Kurumsal İletişim Direktörü 
İrfan Atasoy’un teknokenti temsil ettiği zirvede, 
sanayiciler, yatırımcılar ve proje sahipleri tek çatı 
altında buluşmuş oldu. Zirve ve sergi, üniversiteler, 
teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ino-
vatif projelerin tanıtılmasına, hızla yatırıma dönüş-
mesine, benzer projeler arasında ortak çalışmalar 
yapılmasına, bir sinerji oluşmasına, üniversite-sana-
yi işbirliğinin geliştirilmesine, Türkiye’nin teknoloji 
ihraç eden ülke hedeflerine ulaşmasına da katkıda 
bulunmuş oldu. Pamukkale Teknokent, en son, 
4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde 
“En İyi Geliştirme Gösteren Teknoparklar 3.’sü ol-
muş, teknoparklar genel sıralamasında da 15 basa-
mak birden yükselerek büyük bir başarı göstermişti.

Pamukkale Teknokent, İstanbul’da 
düzenlenen 1. Ar-Ge, İnovasyon Zirvesi 
ve Sergisi’nde projeleriyle göz doldurdu.

Pamukkale Teknokent 
‘zirvede’

Sağlık hamleleriyle ve inovasyon kararlılığıyla öne çıkan 
firmaların faaliyet sahası olan Teknopark İzmir’in, İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliğiyle gerçekleş-
tirdiği Türkiye’nin İlk Açık İnovasyon Kampı olan Hack’n 
Break etkinliğinde; mentör, konuşmacı, eğitmen, mo-
derator, başarılı startup kurucuları, kamu, özel kurum ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen ve 
danışmanlardan oluşan katılımcı kitlesi bir araya geldi. 
Gelecek vadeden girişimciler ile yatırımcı ve mentörleri 
bir araya getiren etkinlik kapsamında İYTE Kampüsü’n-
de 7 gün boyunca kamp kuran katılımcılar, konferansla-
rın yanı sıra yazılım odaklı teknik eğitim ve workshoplar, 
çevre, sürdürülebilirlik ve temiz teknoloji gibi sosyal 
inovasyon konularını içeren panellerin yanı sıra sosyal 
ve kültürel aktiviteler sayesinde farklı ekollerden gelen 
inovatif girişimcilerle görüş alışverişinde bulundu. 

Bakan’dan destek sözü
Etkinlik ziyaretinde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü, “İzmir’de orta yüksek ve yüksek 
teknolojili ürünlerin üretildiği bir merkezi hayata geçir-
meyi planlıyoruz. Teknopark İzmir ve İYTE’de yürütülen 
ileri teknoloji projelerini destekleme sözü veriyoruz” 
şeklinde konuştu. Özlü, açık inovasyon kavramının 
sadece kamp ve konferanslarda gündeme gelmesinin 
yeterli olmadığını, inovasyon konusunda iş dünyası 
ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin gelenek haline 
gelmesini istediklerini ifade etti. 

Türkiye’nin ilk Açık İnovasyon Kampı 
Hack’n Break etkinliği yoğun ilgiyle 
gerçekleştirildi. 

İnovasyona 
yeni kanallar açıldı

Teknopark İzmir ve 
İYTE ev sahipliğinde,
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Erciyes Teknopark, bünyesindeki kiracı firmalara, 
akademisyenlere, girişimcilere ve Sera Kuluç-
ka Merkezi’ndeki takımlara yaptığı çalışmalarla 
yenilik sunmaya devam ediyor. Erciyes Teknopark 
yerleşkesi, Teknopark 4 bina girişinde açılan “LAB 
Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi’nde”, girişimciler 
ürünlerinin prototipini güvenli ve hızlı bir şekilde 
üretip test etme şansını yakalayabilecekler.

Lab Erciyes hakkında bilgi veren Erciyes Teknopark 
A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz; 
“Toplamda 240 metrekarelik bir alandan oluşan 
Lab Erciyes içerisinde prototip çalışması için 
temel gereksinimlere yönelik makine, alet, teçhizat 
ve üretim ekipmanları bulunmaktadır. Bunlara ek 
olarak Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi’nde 
bilgisayarda tasarlanan çalışmaların hızla ürüne 
dönüştürülmesi için 3 boyutlu baskı hizmeti de 
verilmektedir” diye konuştu. Atölyede yer alan 
kitaplıkta girişimcilerin yararlanması adına, temel 
bilgisayar programlama dilleri, temel elektronik 
devre geliştirme metotları türünde 100’ü aşkın kitap 
da yer alıyor. Lab Erciyes’in sosyal alanı Lab Cafe’de 
ise girişimcilerin çalışmalar hakkında bilgi alışverişi 
yapmalarına ve karşılıklı olarak görüşmelerine 
olanak sağlanıyor.

Erciyes Teknopark bünyesinde kurulan 
Lab Erciyesle girişimcilerin faaliyetleri 
büyük hız kazanacak.

“Lab Erciyes” açıldı!

Üniversite ve sanayi iş birliği meyvelerini veriyor. İTÜ 
ARI Teknokent’te büyük çoğunluğunu öğrencilerin 
kurduğu teknoloji şirketleri, geçtiğimiz yıl 4,5 milyar lira 
ciro elde etti. 

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, geçen sene 
teknoparka 3 bin 900 projenin geldiğini ve bu projeler 
arasından seçilenlerin teknoparka girmeye hak kazan-
dığını söyledi. Prof. Dr. Karaca, “ODTÜ’den Boğazi-
çi’nden Koç’tan Sabancı’dan öğrenciler İTÜ’yle birlikte 
proje yapmak için başvurdu. Onların önünü açıyoruz. 
Bunları ülke sanayisine kazandırmaya çalışıyoruz. 
Mesela fizikten bir öğrencimiz, daha fizik bölümünde 
öğrenciyken firmasını kuruyor, biz ona öncü oluyoruz. 
Çok farklı perspektifte ürün üreten, proje üreten, faydalı 
model geliştiren, patent alan markalarımız var” dedi.

Amerikan firmaları kapıda
Ülkenin katma değeri yüksek ürün ve malzeme üret-
mesinde teknoparkların çok önemli olduğuna değinen 
Karaca, “Geçen sene bizde bulunan firmaların yaklaşık 
cirosu 4,5 milyarı buldu. İhracatlar da 100-200 milyon 
doları buluyor. Oldukça büyük başarı hikâyelerimiz var” 
diye konuştu. Amerika’nın büyük firmalarının İTÜ ARI 
Teknokent’e geldiğine dikkat çeken Karaca, “Şu anda 
isim vermeyim ama bir öğrencimiz firmasını 100 milyon 
dolara Visa firmasına sattı. Amerika’nın büyük firmaları 
da bu ekosistemine girmek için geldiler. Bizimle paydaş 
oldular. Bu konuda da ön açıcı oluyorlar” dedi.

İTÜ ARI Teknokent’teki şirketlerin 
geçen sene 4,5 milyar lira ciroya 
ulaşıp yaklaşık 200 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirdikleri kaydedildi.

İTÜ ARI TEKNOKENT’ten 
dev ciro
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