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Her sene farklı firmaların 
teknolojilerini görücüye 
çıkardığı, başarıdan 
başarıya koşan şampiyon 
bölgelerin ödülleriyle 
hatıra karelerine 
girdiği ve teknopark 
yöneticilerinin koyu 
sohbetlere daldığı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri 
Zirvesi’nin 6’ncısının 
üzerinden fazla zaman 
geçmeden, inovasyon 
camiasının güçlü 
halkalarına yer veren, 
içeriği zenginleştirilmiş 
bir sayımızla daha 
karşınızdayız. 

İnovasyon camiasının 
yayın organı olarak takip 
ettiğimiz büyük zirve, 
başarılarıyla her yıl 
basamakları üçer beşer 
tırmanan teknoparkların 
sevincine sahne oldu. 
İTÜ ARI Teknokent, ODTÜ 
TEKNOKENT ve Bilkent 
CYBERPARK, zirveyi 
kimselere bırakmayarak 
şampiyonluklarını tescilledi. 
Dikkatleri çeken bir 
nokta da, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü’nün de belirttiği gibi, 
teknoparklar arasındaki 
devasa gelişim farklarının 
erimesiydi. 0,1 puanlık 
farklarla sıralamaları 
değişen teknoparklarsa 
bizlere, ileri teknolojinin 
zirvesine ulaşmış 
şampiyonlar liginde yer 
almak için teknoloji 
üslerinin ne denli önemli 

mücadeleler verdiğini bir 
kez daha somut bir şekilde 
kanıtladı. 

Olgun, gelişmekte olan, 
gelişme gösteren ve erken 
aşama teknoparkların 
başarılarını taçlandıran; 
fikri mülkiyetten iş birliğine, 
rekabetten pazar payına, 
ihracattan istihdama 
kadar 65 farklı kriterin 
gözetilerek oluşturulduğu 
endeksle teknoparkların 
gelişimini kamuoyuyla 
paylaşan ödül töreninde, 
ihracat ve istihdama 
azımsanmayacak 
katkılar sağlayan TGB’leri 
bu kategorilerde de 
ödüllendirmenin doğru 
ve daha da kamçılayıcı 
olacağını düşünmekteyiz. 
Zira artık OSB’ler, serbest 
bölgeler ve ileri 
teknolojinin hüküm 
sürdüğü tüm ekosistem 
içerisinde kurularak 
endüstriyle buzlarını 
eritmeye başlayan 
teknokentler, yaklaşık 
çeyrek asırlık serüvenlerini 
ciddi bir atağa dönüştürme 
yolunda epey mesafe 
kat etti. Öyle ki, yakın 
zamanda Türkiye’nin 
81 ilinde de kurularak 
sayıları 100’ü geçecek 
olan teknokentler, 
kendilerine yeni alanlar 
açma konusunda da 
ihtisas sahibi. Bu alandaki 
sevindirici gelişmelerden 
biri, Galatasaray Spor 
Kulübü’nün Teknokent 

Projesi… Sarı-kırmızılı 
kulübün vizyoner Başkanı 
Mustafa Cengiz’in 
teknokent atılımı, camiaya 
hareket kazandıracak. 
Dünyada yükselişini 
sürdüren, otomotivden 
sonraki 2’nci sektör olarak 
artan yatırım oranıyla 
cazibesini katlayan ilaç 
sektörünün biyoteknoloji 
kanadını ele aldığımız 
Teknopark dergisi 6’ncı 
sayısında; biyoteknoloji, tıp, 
medikal, sağlık, ziraat, gıda, 
hayvancılık gibi alanlarda 
değer üreten ve gelecek 
vadeden teknopark 
firmalarına kucak açtık. 
Yetenek ve üretimlerini 
tanıttığımız firmalar, 
sektörel iş birliklerini 
güçlendirme yolunda 
“Teknopark” çatısı altında 
önemli bir zincire dahil 
olmuş oldu. 
Biyoteknoloji özel sayımız, 
göğüsleri kabartan birçok 
başarı hikâyesiyle dolu… Öz 
kaynaklarıyla binbir emekle 
kurulma yolunda toprağa 
ekilen “dünün tohumları”, 
bugünün meyvesini veren 
ve dünyaya teknoloji 
ihraç eden dev bir ağaca 
dönüşüyor. Kimi kanserin 
çaresini buluyor, kimiyse 
ağır hastalar için konfor 
üretiyor…

Bizler ise onların başarıla-
rıyla gururlanıyor, kalemi-
mizle onlara destek su-
nuyoruz… Emeği geçenlere 
teşekkürlerimizle… 

Ekonominin rehabilitasyon 
gücü: TGB’ler
Ümit Uçar Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
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Biyoteknolojinin dünyada 
artan stratejik önemi ve 
bu alanda yaşanmakta 
olan gelişmeler göz 
önüne alınarak ülkemiz 
biyoteknoloji sektörünün 
sürdürülebilir ve etkili bir 
yapıya kavuşturulmasını 
sağlamak üzere “Türkiye 
Biyoteknoloji Strateji ve 
Eylem Planı (2015-2018)” 
Bakanlığımız Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda 
hazırlanmıştır. 

“Biyoteknoloji alanında 
teknolojik bilgi düzeyini 
ve katma değerli üretimi 
artırarak dünyanın önde 
gelen ülkeleri arasında 
yer almak” vizyonu 
kapsamında Biyoteknoloji 
Strateji Belgesi’nin genel 
amacı “Biyoteknoloji 
alanında Ar-Ge ve yenilik 
ekosistemi kapasitesini 
geliştirerek ülkemizi teknoloji 
geliştirebilen, yenilikçi, katma 
değeri yüksek ve küresel 
rekabete uygun ürünler 
üretebilen çekim merkezi 
haline getirmek” olarak 
belirlenmiştir.

Türkiye Biyoteknoloji 
Stratejisi’nde endüstriyel 
biyoteknoloji, tarımsal 
biyoteknoloji ve sağlık 

biyoteknolojisi öncelikli 
alanlar olarak yer almakta 
olup belgede 6 hedef altında 
25 eyleme yer verilmiştir. 

Ayrıca, biyoteknoloji 
alanında Ar-Ge ve üretim 
politikalarının tartışılması, 
biyoteknolojinin ana 
uygulama alanlarında 
aksayan yönlerin tespiti, 
kolaylaştırıcı önerilerin 
sunulması amacıyla 
Bakanlığımız bünyesinde 
Biyoteknoloji Çalışma 
Grubu oluşturulmuştur. 
İlk defa 2016 yılı içerisinde 
oluşturulan 31 kişilik çalışma 
grubunda 21 farklı kurumun 
temsilcisi yer almaktadır. 

Grup tarafından çalışılan 
konuların başında 
biyoteknolojide resmi 
istatistiklerin oluşturulması 
bulunmaktadır. Çalışma 
için taslak olarak OECD’nin 
anahtar biyoteknoloji 
göstergeleri çalışması 
kullanılmıştır. Biyoteknoloji 
alanında faaliyet gösteren 
özel sektör firma sayısı, 
bu firmaların Ar-Ge 
harcama miktarları, özel 
sektör biyoteknoloji Ar-Ge 
yoğunluğu gibi göstergelerde 
bir anket formu hazırlanmış 
ve TÜİK’in 2018 yılı alan 
çalışması takvimine 

eklenmiştir. 

Çalışma Grubu ayrıca Sağlık 
ve Endüstriyel Biyoteknoloji 
alanında kısa sürede 
ticarileşme potansiyeli 
yüksek, ülkemizde belirli 
Ar-Ge olgunluğuna ulaşmış 
öncelikli alanları belirlemiştir. 
Bunlar sağlık alanında 
biyomalzeme, biyomedikal 
ekipman ve tıbbi tanı 
kitleri olarak belirlenmiştir. 
Çalışma Grubunun 2018 yılı 
içinde yürütmekte olduğu 
bir çalışma ise Biyogüvenlik 
Kanunu kapsamında 
iyileştirme önerilerinin 
oluşturulmasına yöneliktir.

Teknoparklar açısından; 
bu güne kadar 77 adet 
teknopark kurulmuştur. 
Bunlardan 56 tanesi 
faaliyette bulunmaktadır. 

Bu teknoparklarda 4 bin 
916 adet firma bulunmakta 
olup bu firmalardan 143 
adedi biyoteknolojiyle ilgili 
araştırma ve deneysel 
geliştirme faaliyetleri 
sektöründe faaliyette 
bulunmaktadır. 

Tüm firmalar açısından 
bakıldığında yüzde
2,91 i bu sektörde faaliyet 
göstermektedir.

Teknolojinin çekim gücüne 
biyoteknoloji katkısı 
Dr. Faruk Özlü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Teknolojinin hızla 
dönüştüğü ve gerçek dünya 
ile buluştuğu bu dönemde 
yeni verimliliklerin ortaya 
çıkarılması ve pazar ile 
buluşturulması çok büyük 
önem arz ediyor. Özellikle 
sağlık alanında önemli 
değişimler gözleniyor ve bu 
sektörler dünyadaki hızlı 
teknolojik dönüşümden 
daha fazla faydalanmanın 
yollarını arıyor.

Misyon

Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı olarak, 1991 yılından 
bugüne inovasyonu ve 
uygulayıcı tarafındaki 
ihtiyacı anlayarak; 
özel sektörün yenilikçi 
çalışmaları için çözüm 
ortağı olmayı amaç edindik. 

İlk Pazara Giriş
Yatırım Programı

En iyi uygulamaları 
izleyerek ve bu 
uygulamalara öncü olarak; 
tecrübe ve uzmanlığı 
daha geniş kitlelere 
ulaştırabileceğimiz araç ve 
ortamları geliştiriyoruz. Bu 

doğrultuda teknoloji tabanlı 
girişimlerin ticarileşme 
süreçlerine kaldıraç 
sağlayacak farklı program 
modellerine ihtiyaca yönelik 
“İlk Pazara Giriş Yatırım 
Programı”nı, HİT adıyla 
2017 yılı sonu itibariyle 
kurgulayarak devreye aldık.  

“İlk Pazara Giriş Yatırım 
Programı”, TTGV’nin öncelikli 
olarak belirlediği alanlardan 
sağlık odağında, geçerli 
bir iş planı olan nitelikli 
girişimlerin ilk pazara girme 
süreçlerini hızlandırmak 
üzere girişim bazında 1 
yıl süreyle ve 50 bin ABD 
Doları bütçe içerisinde 
sağlayacağı iş geliştirme 
faaliyetlerinden oluşuyor.
Bu doğrultuda, destek 
kapsamına kabul edilen 
girişimlerin kabul tarihinden 
itibaren 5 (beş) yıl içerisinde 
herhangi bir bağımsız 
yatırımcıdan yatırım alması 
durumunda, yatırımcının 
kullanacağı değerleme 
üzerinden TTGV’nin 1 milyon 
ABD Doları’na kadar yüzde 
10 iskonto ile eş yatırım 
olarak yatırıma katılma 
hakkı bulunuyor. 
Programın operasyonel 

süreçlerinde, girişimlerin 
ticarileşme aşamasında 
ihtiyaç duyduğu dışarıdan 
alacağı her tür iş geliştirme 
ürün ve hizmetinin 
giderine TTGV doğrudan 
katkı sağlayacak. Program 
hakkında detaylar için 
www.ttgv.org.tr
adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Sağlıkta iş birliği

HİT Programı dışında 
sağlık alanında, İdeaport 
kanalımız üzerinden iki 
teknoloji dosyasını iş 
birlikleriyle hazırladık. 
Bunlar SEİS iş birliği ile 
“Sağlık ve Dijitalleşme” 
Raporu ile Viveka iş
birliği ile “Sağlık Teknolojileri 
Patent Verileri Analizi” 
dosyasıdır. Her ikisine de 
http://www.ideaport.org.
tr/read adresinden dijital 
olarak ulaşabilirsiniz.  
İdeaport kanalımızın
2018 yılında tematik 
teknoloji konusu yapay 
zekâ ve kesişimlerinin 
inceleneceği sağlık 
endüstrisi olacak. 

 “Sağlık endüstrisi yapay
zekâ ile harmanlanıyor”

“Nitelikli girişimcilere 
pazar kapısı açılıyor”

“Girişimlerin ticarileşme 
noktasında TTGV’nin 
desteği hissedilecek”

TTGV’nin odağında
sağlık var 
Mete Çakmakcı TTGV Genel Sekreteri
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Dünya bir teknolojik 
dönüşümden geçiyor. 
Yeni teknolojiler 
üretimden şirket 
davranışlarına, politika 
tasarım süreçlerinden 
idari yapılara kadar 
birçok şeyi değiştiriyor. 
Tarımdan enerjiye kadar 
farklı sektörlerde işlerin 
yapılış biçimi yeniden 
şekilleniyor. Yeni sanayi 
devrimi teknolojilerinin en 
önemli özelliği, tekstilden 
ilaca farklı birçok sektörü 
aynı anda dönüştürme 
özelliğine sahip olmaları. 
İşte biyoteknoloji, bu yatay 
teknolojilerden biri. 

Türkiye ekonomisi son 
30 yılda önemli bir 
değişim sürecinden geçti. 
Bugün geldiği noktada, 
mevcut sektörlerini yeni 
teknolojilerle dönüştürmesi 
ve verimlilik artışları 
sağlaması gerekiyor. 
Biyoteknoloji, Türkiye 
ekonomisinin ihtiyaç 
duyduğu şekilde, farklı 
sektörlerde aynı anda 
verimlilik artışları 
sağlayabileceği için son 
derece önemli.  Bunu aynı 
zamanda biyoteknoloji 
startupları ile tetiklemek 
ve hızlandırmak da 

mümkün.

21. yüzyılda bilim ve 
teknolojideki yeniliklerin 
hem ortaya çıkma ve 
yayılma hızlarındaki 
önemli artış, hem de 
yeni teknolojilerin 
multidisipliner ve giderek 
karmaşıklaşan niteliği 
gereği, büyük şirketlerin 
Ar-Ge verimlilikleri düştü 
ve startupların önemi arttı. 
Büyük şirketler, inovasyona 
teknoloji startupları 
aracılığıyla erişmeye 
başladılar. İlaç sektörü 
örneğini ele alırsak, 2017 
yılında FDA (Amerika 
Gıda ve İlaç Kurumu) 
tarafından onaylanan 
yeni ilaç moleküllerinin 
yaklaşık yüzde 70’inin 
küçük ilaç ve biyoteknoloji 
şirketleri tarafından 
geliştirildiği görüyoruz. Bu 
örnek, farklı sektörlerde 
de izleyebildiğimiz iş 
modellerindeki değişene 
işaret ediyor.

Girişimcilik ekosiste-
mindeki hareketlenmeyi 
Türkiye’de de son yıllarda 
izleyebilmek mümkün. 
Biyoteknolojide de gide-
rek daha da büyüyen bir 
startup havuzuna sahibiz. 

Biz de tam da bu neden-
le 3 yıldır biyoteknoloji 
startuplarına yönelik 
bir hızlandırıcı program 
yürütüyoruz: BIO Startup 
Program. Bu programdan 
seçilen biyogirişimcileri 
her yıl ABD’de düzenlenen 
ve dünyanın en büyük bi-
yoteknoloji organizasyonu 
olan BIO’ya götürüyoruz. 
Orada küresel biyotekno-
loji ekosisteminin farklı 
aktörleri ile bir araya 
gelme ve iş birliği yapma 
fırsatına sahip oluyorlar. 

Türkiye ekonomisinin 
önümüzdeki dönemde 
dönüşüm şansı, teknoloji 
startuplarından geçiyor. 
Bu fırsatı daha iyi kul-
lanabilmek için şimdi 
yapılması gereken star-
tuplar, yerli ve yabancı 
büyük şirketler ve küre-
sel aktörler arasındaki 
bağlantıları iyi kurmak. 
Bunları sağlayacak ara-
yüzler önemli bir araç 
olarak bugünün ihtiyaç-
larından biri. Teknopark-
lar içinde de aktif hale 
gelecek bu tür arayüzler, 
biyoteknoloji startup-
larının sunduğu fırsatı 
kullanabilmek için büyük 
önem taşıyor. 

Biyoteknoloji startup’ları,
ekonomik dönüşüm için fırsat 
Selin Arslanhan Memiş ReDis Innovation: İnovasyon Arayüzü-Kurucu 
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150’yi aşkın ülkeyle kurulan ihracat ağı…

Türkiye ekonomisinin vitamini

Genişleyen pazar

99 yıl önce ilk kez Macar Mü-
hendis Karl Ereky’nin kullandığı 
‘biyoteknoloji’ terimi, şimdinin 
endüstri sahalarının en güçlü 
oyuncularından… Sağlık, gıda, 
ziraat gibi birbirini besleyen 
disiplinlerin çocuğu olarak nite-
lendirebileceğimiz biyoteknoloji,  
dünyanın geleceğini şekillendire-
cek birincil güç olacak. Büyük-
lüğü 2017 yılı sonunda 1,1 trilyon 
dolara ulaşan ve otomotiv 
sektöründen sonra 2’nci sırayı 
kimselere kaptırmayan dünya 
ilaç pazarında bu rakamın 220 
milyar dolarını biyoteknolojik 
ilaç yatırımları oluşturuyor.  Yine 
geçtiğimiz yıl, biyoteknoloji ala-
nında Ar-Ge’ye dünya çapında 
45,7 milyar dolar harcandı ve 
söz konusu ilaçların kullanım 
oranları yüzde 20’leri çoktan 
aştı… Sektördeki yeni teknoloji 
trendlerini titizlikle takip eden 

Türkiye, 900 milyon dolara 
yaklaşan ihracat başarısına da 
sahip. 

İspençiyariden PICS’e…

ABD, İngiltere, Japonya, Güney 
Kore, İsviçre’nin ardından ulusla-
rarası standartlarda biyotekno-
lojik ilaç üretebilme teknolojisine 
sahip önemli ülkelerden kabul 
edilen Türkiye, 1980’li yıllardan 
itibaren biyoteknoloji kavramıy-
la iç içe… 1928 yılında İspençiyari 
ve Tıbbi Müstahzalar Kanunu’y-
la gelişen süreç, 1948’den itiba-
ren karşımıza tesisleşen yapılar-
la çıkıyor. 1984’e kadar süren bu 
Endüstrileşme Dönemi’ni, ilaca 
gelen patent korumasıyla Mo-
dernleşme Dönemi izliyor. 2010 
yılına kadar süren bu dönemde 
sektör gündemini referans fiyat 
sistemi, AB ile uyum çalışmaları 
ve sağlıkta dönüşüm izliyor. 
2010 sonrasındaki Ar-Ge ve 

Biyoteknoloji Döneminde ise ül-
kemiz Genel Merkezi Cenevre’de 
bulunan Farmasötik Denetim 
İş Birliği Konvansiyonu (PICS) 
üyesi oluyor. 

2,2 milyar kutu

İlaçların kalite standartları 
doğrultusunda üretimini 
ve kontrolünü sağlayan 
uluslararası bir kurallar 
bütünü olan İyi Üretim 
Uygulamaları (GMP)’na 1984 
yılında geçen ülkemizde, ilaç 
üretim tesisleri, hem Sağlık 
Bakanlığınca; hem de ABD, 
Almanya, Danimarka, İngiltere, 
Japonya, Körfez ülkeleri gibi 
ülkelerin otoritelerince akredite 
ediliyor. 2017’de değerde 24,5 
milyar TL’ye,  kutu ölçeğinde 
ise 2,2 milyar hacme ulaşan 
Türkiye ilaç pazarında artan 
yatırımların etkisi iyiden iyiye 
hissediliyor

1850 - 1900
Eczane Dönemi

1928
1262 sayılı ‘‘İspençiyari ve Tıbbi 

Müstahzarlar’’ Kanunu

1984
GMP Yönetmeliği

İlaç Mevzuatının Geliştirilmesi

2004
Referans Fiyat

Sistemi - Sağlıkta
Dönüşüm - AB ile
Uyum Çalışmaları

1999
İlaca Patent 
Koruması

2018
PICS

Üyeliği
1948 - 1952
İlaç Üretim

Tesisleri

1900 - 1945
Laboratuvar

Dönemi

1945 - 1984
Endüstrileşme 

Dönemi

1984 - 2010
Modernleşme

Dönemi

2010 - ...
Ar-Ge ve

Biyoteknoloji
Dönemi

1 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 2 milyarı aşkın kutu üretimiyle ilaç pazarının 
gelişen gücü olan Türkiye, biyoteknoloji sektöründe inovasyon kültürünü 
derinlemesine uyguluyor. Sektör KOBİ’leri, biyoteknoloji firmalarına sunulan 
teşviklerde ise ciddi bir artış bekliyor. 
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2010

İlaç sektörü
çalışan sayıları: 

31 bin 559

İhracat:  
 605 milyon $

Türkiye
ilaç pazarı: 

13,3 milyar TL

İhraç edilen
ilaç sayısı: 

1,6 milyar kutu

2011

İlaç sektörü
çalışan sayıları: 

31 bin 374

İhracat:  
614 milyon $

Türkiye
ilaç pazarı: 

13,6 milyar TL

İhraç edilen
ilaç sayısı: 

1,8 milyar kutu

2012

İlaç sektörü
çalışan sayıları: 

29 bin 294

İhracat:  
711 milyon $

Türkiye
ilaç pazarı: 

13 milyar TL

İhraç edilen
ilaç sayısı: 

1,9 milyar kutu

2013

İlaç sektörü
çalışan sayıları: 

29 bin 622

İhracat:  
 801 milyon $

Türkiye
ilaç pazarı: 

13,8 milyar TL

İhraç edilen
ilaç sayısı: 

1,9 milyar kutu

2014

İlaç sektörü
çalışan sayıları: 

30 bin 897

İhracat:  
850 milyon $

Türkiye
ilaç pazarı: 

15 milyar TL

İhraç edilen
ilaç sayısı: 

1,9 milyar kutu

2015

İlaç sektörü
çalışan sayıları: 

31 bin 455

İhracat:  
925 milyon $

Türkiye
ilaç pazarı: 

17,5 milyar TL

İhraç edilen
ilaç sayısı: 

2,1 milyar kutu

2016

İlaç sektörü
çalışan sayıları: 

31 bin 703

İhracat:  
865 milyon $

Türkiye
ilaç pazarı: 

20,4 milyar TL

İhraç edilen
ilaç sayısı: 

2,2 milyar kutu

2017

İlaç sektörü
çalışan sayıları: 

33 bin 757

İhracat:  
896 milyon $

Türkiye
ilaç pazarı: 

24,5 milyar TL

İhraç edilen
ilaç sayısı: 

2,2 milyar kutu

Sağlık ‘cumhuriyeti’

Günümüzde dünyanın 16. 
büyük ilaç pazarı konumunda 
olan Türkiye’de ilaç sektörü 
hızlı bir büyüme eğilimi göste-
riyor. 2018 yılı verilerine göre, 
uluslararası standartlarda 
üretim yapan 74 tesisi bulunan 
Türkiye ilaç endüstrisi, 500’e 
varan kuruluş ve yaklaşık 35 
bin çalışanı ile 11 binden fazla 
ürünü halkın hizmetine sunu-
yor. Endüstri 4.0 ile gelen de-
ğişim sürecini de gündeminde 
tutan ilaç sektörü, dijitalleşme, 
üretim süreçlerini akıllılaştırma; 
Ar-Ge, ilaç temsilcilerinin saha 
çalışmalarının takibine kadar 
iş planını oluşturuyor; inovas-
yon kültürü ilaç firmalarının 
kurumsal kültürlerine nüfuz 
ediyor. 

İstihdama teknopark dopingi 

TÜİK verilerine göre, 2010 yılın-
da ilaç sektörü Türkiye’de 31 bin 
500 kişiyi istihdam ediyordu. 
Yatırımlar arttıkça istihdam ra-

kamının 2016 yılı için ortalama 
32 bin, 2017 yılında ise 34 bin 
düzeyinde olduğunu tahmin 
ediliyor. Ayrıca, Türkiye’de en 
yüksek işe alım potansiyeli ise 
yine ilaç sanayiinde..  Bunun 
yanı sıra Türkiye’de sayıları 80’e 
yaklaşan, 47 bin 500 proje üre-
ten ve 5 bine yakın işletmesiyle 
nitelikli istihdamın kapısı olan 
teknoparklar da, biyoteknoloji 
sektörünün yeşerdiği saha-
lardan. Bu eksende 4 bin 916 
firmanın 143’ü biyoteknolojiye 
gönül verenlerden. Bu, yüzdeye 
vurulduğunda ise karşımıza 
çıkan oran 3. 

1000’i aşkın proje

Yaşayan moleküllerden üre-
tilen biyoteknolojik ilaçların 
pazardaki payı hızla büyü-
yor. Türkiye’de biyoteknolojik 
ilaçların 2016 pazar büyüklüğü 
3,4 milyar TL’lik hacimle yüzde 
16’lar seviyesindeydi. 2010’da 
yüzde 18 olan pazar payı 
2017’de yüzde 25’e ulaştı. Ar-
Ge’nin kanatlandırdığı Türkiye 

ilaç sektörü, 2017 rakamlarıyla 
24 akredite Ar-Ge merkezi, bin 
53 Ar-Ge çalışanı, 596 tamam-
lanan ve 571 devam eden 
projesiyle inovasyon zincirinde 
önemli bir halka... Sektörün 126 
patent başvurusu ve 9 tescil 
edilmiş patenti bulunuyor. 
Sektörde Ar-Ge harcamaları, 
2010’da 92,1 milyon TL seviye-
sinde seyretmekteydi. Yatırım 
ağlarını güçlendiren sektör 
oyuncularının da gayretiyle, 
2017 yılının ilk 6 ay sonuçlarına 
göre pazara toplam, 5’i refe-
rans, 3’ü biyobenzer statüdeki 
8 biyoteknolojik ilaç girdi. Biyo-
teknololojik ilaç pazarı 2017’nin 
ilk 6 ayında değer olarak yüzde 
11,1; hacim olarak ise yüzde 6,1 
oranında büyüdü.

Sektörün yol haritası

Ana hatları Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğünce çizilen 
ve 2015 ila 2018 yılları arasını 
kapsayan 25 eylemli Türkiye Bi-
yoteknoloji Stratejisi ve Eylem 
Planı, biyoteknolojik çeşitlilikten 
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Kaynakça
•Anahtar Dergisi, Ocak 
2018, Sayı: 349
•E & Y, Biyoteknoloji 2017 
Raporu
•İlaç Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası (İEİS), ‘Türkiye 
İlaç Pazarı’ göstergeleri
•KPMG 2018, Gündem Yazı-
ları (biyoteknoloji)
•Türkiye Biyoteknoloji 
Stratejisi ve Eylem Planı 
(2015-2018)

2017
biyoteknolojik 
ilaç pazar payı

% 25 (+)

2017
Türkiye ihracatı: 
24.5 milyar TL

2017 dünya 
biyoteknolojik 
ilaç yatırımı: 
220 milyar $ 

Türkiye-2017 ilk 
yarıda pazara 
giren ilaç adedi 

8
biyoteknolojik 

ilaç  

Türkiye biyoteknolojik 
ilaç pazarı (2017-ilk yarı)

% 11,1 artış 

2017

Türkiye ihracatı: 
900 milyon $

Türkiye genelindeki 
üretim tesisi sayısı: 

74

Türkiye ilaç
sektörü projeleri: 

1000 (+)

Türkiye’nin
sektör başarısı: 

16. büyük
ilaç pazarı

TGB
firmalarından kaçı

biyoteknoloji alanında?: 
 143

Biyoteknoloji firmalarının 
tüm TGB firmalarına 

oranı: 
% 2.91

endüstriyel uygulamalara ve 
hukuki düzenlemelere kadar 
pek çok alanda yol haritası 
içeriyor. Bu eksende endüst-
riyel ve tarımsal biyoteknoloji 
alanında Ar-Ge ve teknoloji 
transferi faaliyetinde bulunan 
firmaları TÜBİTAK tarafından 
desteklendi. Yine endüstriyel 
biyoteknoloji alanında yapı-
lan ve Ar-Ge sonucu ortaya 
çıkan ürünlerin ticarileşmesi-
nin teşviki ve Türkiye’ye ithal 
edilen GDO ve bunlardan 
elde edilen ürünlerin her-
hangi bir sanayi ürününde 
kullanımına ilişkin izleme ve 
denetim sistemi kurulumu 
çalışmaları Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca de-
vam ettirilen faaliyetlerden… 

Büyüyen biyoteknoloji ağı 

Mevzuat, teşvik, nitelikli 
işgücü, rekabet öncesi iş 
birliği, iletişim başlıklarındaki 
5 ana alanda çalışmalarını 
sürdüren İlaç Endüstrisi 
İşverenler Sendikası bünye-
sindeki Türkiye Biyoteknolojik 
İlaç Platformu; biyoteknolojik 
ilaçlara yönelik sorunları 
tespit etmek ve çözüm 
önerileri geliştirmek, teşvik 
mekanizmalarından daha 
fazla yararlanmak, Türkiye 
ihtiyaçlarına uygun mevzuat 
ortamının oluşturulmasında 
etkin rol oynamak, kamuyla 
ve akademik kuruluşlarla 
yakın iş birliği geliştirmek, 
sağlık profesyonellerinin 
biyoteknolojik ilaçlara ilişkin 
bilgi ve farkındalık düzeyini 
artırmak, ulusal ve uluslara-
rası STK’larla işbirliği yapmak 
ve ulusal ve uluslararası 
etkinlikler düzenlemek 
olarak belirlediği görev ve 
sorumluluklarıyla Türkiye’ye 
biyoteknoloji arenasında 
güç verecek. Platforma Abdi 
İbrahim, EİP Eczacıbaşı, İlko, 
Koçak, Nobel, Onko, Sandoz 
gibi 18 dev isim üye.  

Teşvik ve yatırım bekliyor

Türkiye’de biyoteknoloji 

sektörünün teşviklerle ve 
fonlarla kamçılanması en 
önemli hamlelerden… İleri 
teknoloji üreten KOBİ’lere 
sunduğu destek miktarını 
günden güne artıran Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğının biyoteknoloji firmalarına 
yönelik yapacağı analizler 
sektöre büyük fayda sunacak. 
Ayrıca bilimsel araştırmanın 
çatı kuruluşu TÜBİTAK ve 3.5 
milyon KOBİ’nin yol arkadaşı 
KOSGEB başta olmak üzere 
özel destek mekanizmaları 
verdikleri teşviklerle biyotek-
noloji sektörüne can suyu 
olmayı sürdürecek. Türkiye 
Biyoteknoloji Stratejisi ve Ey-
lem Planı çerçevesinde teknik 
altyapıyı güçlendirme hedefiy-
le biyoteknoloji alanında ilgili 
tüm paydaşların etkileşimine 
ve bilgiye erişimine imkân 
sağlayacak kamuya açık 
bir web portalı oluşturma 
çalışmaları TÜBİTAK, TÜBA, 
TÜBİTAK-MAM ve üniversite-
lerle birlikte yürütülüyor. 

Geleceğin kamçılayıcısı 
biyoteknoloji sektöründeki 
yatırımların ve malzeme 
tutarının ciddiyeti düşünüldü-
ğünde sektör paydaşlarının 
ortak düşüncesi, biyoteknoloji 
alanına özel verilecek teşvik-
lerin daha hatrı sayılır miktar-
larda olması…  Biyoteknoloji 
KOBİ’leri ve sektör paydaşları 
biyoteknolojik ilaç üretiminde 
devamlılık için daha ciddi 
teşvikler sunulmasını temen-
ni ediyor ve biyoteknoloji 
sektörüne yatırım yapılması 
yönünde çağrıda bulunuyor. 
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ODTÜ TEKNOKENT, 2018 
yılını 350’nin üzerinde 
teknoloji firması ve 6 bin 
700’den fazla araştırmacı 
personel ile karşıladı. 
Bilgi ve teknolojinin satışı 
sonucu yapılan toplam 
teknoloji ihracatımız ise 
2017 yılı sonu itibariyle 1.3 
milyar dolar seviyesine 
ulaşırken, yurtiçi teknoloji 
satışımız ise 13 milyon 
TL’nin üzerine çıkmayı 
başardı. 

Gerçekleştirdiğimiz tüm 
çalışmalarla firmalarımızın 
oluşturmuş olduğu bu 
değeri daha da artırmaya 
odaklandık ve her yıl yeni 
faaliyetlerle firmalarımızı 
desteklenmeye çalışıyoruz.  
Firmalarımızın yurtiçi 
ve yurtdışı pazarlardan 
daha fazla pay almaları, iş 
birliklerini artırmaları ve 
ortak hareket etmelerine 
yönelik olarak kümelenme 
faaliyetlerine ağırlık verdik 
ve şimdiye kadar 2010 
yılında savunma sanayi 
ve 2014 yılında bilişim 
alanında kümelenmeler 
oluşturduk. Mevcut 
kümelenmelerin yanında 
2016 yılında sağlık 
teknolojileri alanında da 
kümelenme çalışmaları 
başlattık. Başlatılan 
çalışmalar kapsamında 
ODTÜ TEKNOKENT’te 
faaliyetlerini sürdüren 
350’den fazla firmamızı 

inceledik ve bu firmaların 
içerisinde sağlık 
teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren 50’nin 
üzerinde firma tespit ettik. 
Bu firmalar daha detaylı 
incelendiğinde “Medikal 
Cihaz, Sağlık Bilişimi ve 
Biyoteknoloji” alanlarında 
firmaların gruplandığını 
ve firmaların ağırlıklı 
olarak 0-10 yaş aralığında 
olduklarını gördük. ODTÜ 
TEKNOKENT’te istihdam 
eden 6 bin 700’den fazla 
personelin 560’dan 
fazlası ise bu firmalarda 
istihdam ediliyor. ODTÜ 
TEKNOKENT’te devam 
eden bin 200’den 
fazla projenin 90’dan 
fazlası küme tarafından 
gerçekleştiriliyor. 

Kümelenmenin lider 
firmalarına örnekler 
vermek gerekirse; ODTÜ 
TEKNOKENT’te KOSGEB 
desteğiyle kurulan Bama 
Teknoloji, Türkiye’de robotik 
rehabilitasyon alanında 
faaliyet gösteren ilk ve tek 
yerli firmamız. Firmanın 
tasarladığı, nörolojik 
ve ortopedik hareket 
sorunlarının tedavisinde 
kullanılan rehabilitasyon 
robotu Robogait yerli 
pazarda lider bir ürünüdür. 
Robogait, yurtdışı 
muadillerinden fiyat ve 
performans farkıyla daha 
iddialı bir ürün haline geldi 

ve ülkemize 2 yıl içinde 20 
milyon Euro’nun üzerinde 
ithal ikame katkısı sağladı. 
Yine KOSGEB desteğiyle 
ODTÜ TEKNOKENT 
Kuluçka Merkezi’nde 
kurulan Inofab, Spirohome 
adlı solunum takip 
cihazıyla sektöre hızlı bir 
giriş yaptı ve ACT Venture 
Capital Fund’dan toplamda 
4,5M€ yatırım almayı 
başardı. Alanında dünyaca 
ünlü Btech ise, kişiye özel 
tasarlanan 3D medikal 
protezlerle hastalara 
konforlu ve düşük riskli 
tedavi imkanları sunuyor. 
Ar-Ge merkezi ODTÜ 
TEKNOKENT’te yer alan 
ve biyoteknoloji alanında 
ODTÜ TEKNOKENT’in 
öncü firmalarından Seven 
Bridges, MIT tarafından 
2016 yılında dünyanın 
en inovatif 50 şirketi 
arasında gösterildi ve 
Mart 2018’de Yıldırım 
Holding’ten 50 milyon 
dolar yatırım aldı. 

Kurulan kümelenmeyi “İleri 
Sağlık Teknolojileri Küme-
lenmesi” olarak adlandır-
dık ve odağını “teknolojiyi 
geliştiren” olarak belirledik. 
“İleri Sağlık Teknolojileri 
Kümelenmesi” mevcut 
sağlık kümelenmelerinin 
bir alternatifi olmayıp; 
onlarla iletişimde olan, iş-
birlikçi ve tamamlayıcı bir 
özelliğe sahip olacak.  

İleri Sağlık Teknolojileri
Kümelenmesi (T.Health) 
Mustafa İ. Kızıltaş ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü
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Biyoteknoloji, canlıların 
(insan, hayvan ve bitkiler) 
hücrelerini, DNA yapılarını 
inceleyen, fonksiyonlarını 
araştıran ve hastalık 
tedavileri için hastalıklara 
dayanıklı yeni moleküller 
bulmak amacı ile yapılan 
araştırmalardır. Bu 
araştırmalar,  Biyoloji, 
Doku Mühendisliği, 
Kök Hücre, Tıp, Ziraat, 
Veteriner, Mühendislik 
gibi farklı disiplinlerin bir 
araya gelerek yaptığı çok 
disiplinli çalışmalardır. 

Biyoteknolojinin; kanser 
hastalıklarının gen 
tedavisi, ilaç geliştirme, 
aşı, DNA geliştirme, 
hastalıkların erken teşhisi, 
hayvan ırklarının genom 
araştırmaları, hayvanlar 
için aşı geliştirilmesi gibi 
çok geniş çalışma alanı 
bulunmaktadır. 

Ankara Üniversitesi, güçlü 
Tıp, Ziraat, Veteriner, 
Mühendislik ve Fen 
fakültelerinden yer 
alan,  deneyimli bilim 
insanlarından oluşan 
kadrosu ile Kök Hücre ve 
Biyoteknoloji Enstitülerini 
kurmuştur. Biyoteknoloji 
Enstitüsü ve Kök Hücre 
Enstitüleri ülkemizin ilk 
disiplinler arası lisansüstü 
eğitim veren enstitüleri 
arasındadır. 

Biyoteknoloji çalışmaları, 
canlıların hastalıklarının 
tedavisi veya canlı 
ırklarının geliştirilmesine 
yönelik yapılır. Başarılı 
araştırmaların sonuçları 
ticari amaçla kullanılır. 
Bu tip araştırmalar 
ülkemiz, hastalıkların 
önlenmesi ve tedavisinin 
dışa bağımlı olmadan 
kendi olanaklarımız ile 
yapılabilmesi için stratejik 
öneme sahiptir. Bu 
kapsamda, Biyoteknoloji 
Enstitüsü ve Kök 
hücre enstitülerinden 
araştırmacıların Ankara 
Üniversitesi Teknokent 
bünyesinde kurduğu 
“Startup” firmalarına ayrı 
bir önem veriyoruz. 

Ankara Üniversitesi 
Teknokentin amacı; 
ülkemiz ve çevre ülkelerde 
yaşam bilimlerinde öncü 
teknokent olmaktır. 
Ankara Üniversitesi 
Teknokenti diğer 
teknokentlerden ayıran 
özelliklerinden en 
önemlisi, firmalarımızın 
yüzde 30’ unun 
üniversitemizin yaşam 
bilimleri konusundaki 
fakültelerden öğretim 
üyelerimizin kurduğu 
Ar-Ge firmaları olmasıdır. 
Özellikle Biyoteknoloji ve 
Kök Hücre enstitüleri ile 
Mühendislik, Ziraat ve 

Veteriner fakültelerinden 
öğretim üyelerimizin 
kurduğu startup ve 
kuluçka firmalarının, 
kamu desteklerinden 
yararlanmaları ve 
yerli sermaye ile 
araştırma sonuçlarını 
ticarileştirmeleri ve 
bunları sadece ülkemiz 
değil yurt dışında da 
ticarileştirmeleri için 
destek olmaktayız.  

Teknokentimizde 
kanatlı hayvanların 
hastalıklarının tedavisi 
konusunda araştırma 
yapan Avitek Ltd. Şti. 
firmamız Hollanda’ya 
ihracat yapmıştır. Yine 
Kök Hücre Enstitüsü ve 
Kimya bölümü öğretim 
üyemizin Biovalda Ltd. Şti. 
isimli firması, rejeneratif 
tıp, ileri biyomalzemeler ve 
biyoteknoloji konusunda 
araştırma faaliyetlerini 
yürütmektedir. 

Ankara Üniversitesi 
Teknokent bünyesinde 
bulunan Kamrusepa 
Nükleer Ürünler A.Ş. 
firmamız, radyofarmasotik 
konusunda Ar-Ge 
faaliyetleri ile Ür-Ge 
faaliyetlerini yürütmekte; 
firmanın ülkemiz ve 
yurtdışında ürettiği 
radyofarmasotikler tedavi 
amaçlı kullanılmaktadır.

ANKÜTEK ve
biyoteknoloji çalışmaları

Prof. Dr. M. Emin CandansayarAnkara Üniversitesi Teknokent Koordinatörü
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ODTÜ
TEKNOKENT

2006 27 Biyoteknoloji
Genetik -Savunma Sanayi 

NANOBİZ
Teknoloji 

Zeynep Öktem
Kurucu Ortak - CEO

Göğüsleri kabartan bir Türk firması…

Biyosensörlere uzman imzası

Erken uyarı, biyolojik 
algılama ve 

biyosensörler gibi 
geleceğin alanlarında 

faydalı model, 
patent ve marka 

sahibi olan ODTÜ’lü 
NANObiz, sektörün 

yurt dışı bağımlılığını 
kırdı ve önemli 

testleri tamamen 
milli imkânlarla 

gerçekleştirmeye 
başladı. 

Anayurt güvenliği vizyonu 
kapsamında kimyasal-biyolo-
jik-radyolojik-nükleer tehditler ve 
patlayıcılar (KBRNp) konusunda 
geliştirdiği teknoloji ve ürünlerle 
dünya çapında tanınan firma 
olmak için yarışan NANObiz; 
biyolojik algılama, biyosensörler, 
dekontaminasyon, patlayıcı tes-
piti ve erken uyarı sistemlerinde 
alanının uzmanı… İlgili alanlarda 
patentleri, faydalı modelleri ve 
markaları bulunan firmanın 
ODTÜ TEKNOKENT’te idari ofisle-
ri, yazılım ve elektronik grupları-
nın çalışma alanlarının yanı sıra 
BSL-2 seviyesinde güvenlikli ve 
tam teçhizatlı bir moleküler biyo-
loji ve mikrobiyoloji laboratuvarı 
mevcut. MSB’den aldığı kuruluş 
müsaadesinin yanı sıra gizlilik 
dereceli güvenlik belgeleri olan 
NANObiz, ayrıca ISO 9001: 2008 
Kalite Yönetim Sistemi ve TS/EN 
ISO17025 Laboratuvar Akreditas-
yonu sertifikalarına da sahip. 

Bağımlılığı kesti

SSM’nin desteklediği BİOSENS 
Projesi’ni de yürüten firma, biri-
kimi ve uzman ekibiyle bugüne 
kadar yurt dışında yaptırılmak 
zorunda kalınan MIL-STD 810 
Çevre Koşul Testleri kapsamın-
daki Method 508.7 Fungus (küf, 
mantar) Testi,  DO160-G stan-
dardına göre Hava Ekipmanları 

için Fungus Direnci Testi, ASTM 
G21-15 standardı kapsamında-
ki Fungus Direnci Testi ve JIS 
Z 2801:2012 standardına göre 
Antibakteriyel Aktivite ve Etki 
Testlerini ODTÜ TEKNOKENT’te-
ki laboratuvarında tamamen 
millî imkânlarla ve TÜBİTAK’tan 
akredite olarak gerçekleştirmeye 
başladı. Testler; savunma sana-
yiinden sağlık sektörüne kadar 
birçok alanda üretilen ve kulla-
nılan malzemelerin işlevselliği 
açısından önemli. 

Tek yetkili temsilci

NANObiz, KBRN sistemleri ve 
eğitimleri konusunda dünya-
ca tanınan Hotzone Solutıons 
Group firmasının Türkiye’deki tek 
yetkili temsilcisi... Ayrıca Avru-
pa’da KBRN konusunda faaliyet 
gösteren AB KBRN çalışma 
grubu IMG-S TA6 gibi muhtelif 
kurum ve kuruluşlarla muhtelif 
Ar-Ge projeleri kapsamında yakın 
ilişki içerisinde çalışıyor. AB’de 7. 
Çerçeve Programında yürütü-
len, KBRN olaylarının kriminal 
bakış açısından değerlendirildiği 
ve yeni teknolojilerin geliştiri-
lerek uygulandığı GIFT-CBRN 
projesinde, 21 üyeli uluslararası 
konsorsiyumda tek Türk firması 
olarak Türkiye’yi başarıyla temsil 
eden NANObiz, biyolojik algılama 
konusunda değer üretiyor.

DNA4U: Yüzde 100 yerli kit, yüksek performans DNA izolasyonu yapılıyor. 
Firmanın, renk değiştiren test çubuklarıyla hızlı çözümler sunan SENSObiz 
ve uzaktaki ortamın nem ve sıcaklığını ölçen NANOtakip Ortam Takip 
Sistemleri vb.ürünleri de mevcut. 
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İTÜ ARI Teknokent20099Biyoteknoloji Sentromer DNA 
Teknolojileri

Pınar Akalın 
Genel Müdür

Hızlı tanı, hassas sonuçlar…

DNA sarmalına Sentromer damgası 
Sağlık ve gıda sektörlerinde DNA 
tespitini hızlı ve hassas sonuç-
lara dönüştüren Sentromer DNA 
Teknolojileri, hizmetini destekler 
nitelikteki DNA ekstraksiyon kitleri 
ve diğer reagentlarla da müşteri-
lerine tam çözüm sunuyor. Ar-Ge 
çalışmaları devam eden hızlı tanı 
sistemiyle son tüketiciye yönelik 
bağırsak bakterilerinin identifikas-
yonu ve sağlıklı yaşam için kişiye 
özel takviye ürünleriyle sektörün 
yarınlarında söz sahibi olmaya 
hazırlanıyor. İTÜ ARI Teknokent 
bünyesinde geliştirdiği teknolojilerle 
sektörüne artı değer sunan firma-
nın referansları arasında alanının 
en güçlü üniversiteleri ve araştır-
ma merkezleri yer alıyor. 

Kıtalararası tanınacak

ABD’de biyoteknoloji alanında gör-
düğü tahsilini girişimci ruhuyla bir-
leştirerek İTÜ KOSGEB Tekmer bün-
yesinde 2009’da Sentromer’i kuran 
Pınar Akalın, 8 Ar-Ge projesini 
akademik iş birlikleriyle yürüterek 
neredeyse hepsini ticarileştirmeyi 
başardı. Çalışmalara ait patent ve 
makaleleleri bulunan Sentromer 
DNA Teknolojileri’nin 2012-2017 yıl-
ları arasında aldığı Teknogirişim, En 
Başarılı Kuluçka Firması, KOSGEB 
Başarılı KOBİ ödüllerinin yanı sıra 
Kadın Girişimci ödüllerine de layık 
görülerek gelecek vadeden girişim-
ciler arasında yurtiçi ve yurt dışı 

yatırımcıların dikkatlerini üstüne 
toplamayı başardı.  

Bakterilere yakın mercek

Gıda güvenliği alanında yurt içi ve 
yurt dışı bilimsel ve yasal çalış-
malar doğrultusunda gıda kontrol 
laboratuvarları tarafından uygula-
nabilir test yöntem ve protokollerini 
esas alarak hızlı tanı kitleri geliş-
tirip üreten Sentromer, multiplex 
test tasarımındaki deneyimini 
patojenler üzerinde çalışarak en 
sık rastlanan Salmonella spp./Lis-
teria monocytogenes/E.coli O157:H7 
bakterilerini fourplex kitiyle tek 
tüpte test edilebilmesini de sağlıyor. 
Yerel enfeksiyon vakalarını dikkate 
alarak moleküler ve diyagnostik 
testler geliştiren firma, numunelere 
hükmediyor. 

Hızlı teslimat

Innogate desteğiyle gerek Ame-
rika gerekse yakın doğu komşu 
ülkelerindeki pazarlara girmeyi 
hedefleyen firma, kurulduğu ilk 
yıllardan beri gördüğü büyük ilginin 
meyvelerini markalaşma yolunda 
attığı adımlarda toplamaya kararlı. 
Siparişler hususunda müşterilerine 
hızlı işleyen bir sistemle hizmet su-
nan Sentromer, garantili ve A kalite 
üretimlerini “zamanında teslimat” 
prensibiyle alıcılarına teslim ediyor. 

Uzman ekibiyle 
geliştirdiği hassas 
tanı kitlerini sektörün 
faydasına sunan 
Sentromer DNA 
Teknolojileri, hızlı 
sonuç ve zamanında 
teslimat ilkesiyle 
biyoteknoloji 
sektörüne artı 
değer sunuyor, 
keşfedilemeyen 
bakterileri ileri 
teknolojisiyle teşhis 
ediyor. 

DNA ürünleri ve tanı kitleri: Sentromer DNA Teknolojileri; SentroPlex, 
SentroPure, OligoSense, GastroSafe ürünleriyle beraber; Sentetik DNA 

Ürünleri, Hızlı Tanı Kitleri, DNA Ekstraksiyon Kitleri, Bakteriyel Hızlı Tanı 
Sistemi ve gıda takviye ürünleri de üretiyor.
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Bilkent
CYBERPARK

2010 5 Medikal ve
Savunma

EA TeknolojiAli Aytaç SEYMEN
Kurucu Ortak / Şirket Müdürü

Cerrahi sistemler: Kalp damar cerrahisi ve genel cerrahi alanlarında 
kullanılan sistemler, venöz yetmezlik, hemoroid, anal fistül, plonidal sinüs 
tedavisini aynı gün taburcu edilme imkanıyla ameliyat sonrası komplikas-
yonları yaşamadan gerçekleştirmektedir. Açık yaraların ve iç organlarda 
bulunan damarlar dahil tüm damarların koagülasyonunu yapabilmektedir.

Hastaya rahat nefes aldıran teknolojiler… 

Lazer cerrahisine güçlü dokunuş 

Medikal ve savunma 
sektörlerinin tasarım 
kanadındaki çözüm 
ortağı EA Teknoloji, 

cerrahi lazer 
sistemlerinin üretimi 

konusunda yeteneğini 
konuşturuyor. 

Hızlı, ekonomik 
ve profesyonel 

çözümleriyle dikkat 
çeken şirketin 

teknolojisi, hastaları 
ameliyat sonrası 

komplikasyonlardan 
koruyor. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığının desteğiyle 8 yıl önce 
mühendislik ve doğa bilimlerine 
Ar-Ge penceresi açmak için ku-
rulan EA Teknoloji, öncelik verdiği 
nanoteknoloji, biyoteknoloji, optik 
ve lazer gibi ileri teknolojili alan-
larda yatırım yapabilen ender 
firmalardan… Özellikle akademik 
dünyanın ihtiyaçlarına yönelik fa-
kat süreç içinde tüketici ürünleri-
ne de dönüşebilecek yeni ürünler 
geliştirme yoluna giden firma; bu 
ürünleri piyasaya sürme, ülke-
mizde yüksek teknoloji içeren 
ürünlerin Ar-Ge ve üretimini ger-
çekleştirme ve yenileşim kültü-
rünü güçlendirme hedeflerine de 
sahip. En büyük ilkelerinden biri 
Türkiye’nin en büyük eksiklerin-
den biri olan akademi-sanayi iş 
birliğini en üst seviyede tesis et-
mek olan EA Teknoloji, Ar-Ge’sini 
ticari kaygıların ötesine taşıyarak 
bilimsel değer üreten bir kuruluş 
olarak da zincirde yerini alıyor.  

Altyapıyı sağlam kurdu

Akademi-sanayi iş birliğini sağ-
lam zemine oturtma gayesiyle 
yatırım ve faaliyetlerini gerçek-
leştirdiği Bilkent CYBERPARK’ta 
yola çıkan EA Teknoloji, İhsan 
Doğramacı Bilkent Üniversitesi 
ve Ulusal Nanoteknoloji Araş-
tırma Merkezi (UNAM)’la cihaz 
altyapısı ve akademik alanda 

iş birliği içerisinde. EA Teknoloji, 
oldukça yüksek teknoloji içeren 
projelerinin kritik test, analiz ve 
ölçümlerini burada gerçekleşti-
riyor. 

Optik ve lazerde çözüm ortağı

Günümüzde, Türkiye’de ve 
yurtdışında aktif olarak kulla-
nılan cerrahi lazer sistemleri ve 
problarının üretiminin yanı sıra, 
savunma ve medikal sektörlerin-
de farklı sistemlerin üretimlerine 
de başlayan EA Teknoloji, ayrıca 
sektör farkı gözetmeksizin kamu 
ve özel kuruluşların optik ve 
lazer konularında tasarım ve 
üretimle ilgili sorunlarına çözüm 
ortağı oluyor. Gerçek misyonu 
Türkiye’ye teknolojik ürünler 
kazandırmak olan şirket, aktif 
olarak ileri teknolojiler konusun-
da da gerçekleştirdiği Ar-Ge ve 
Ür-Ge çalışmalarının her geçen 
gün niteliğini yükseltiyor.

Komplikasyon riski kalkıyor

Kalp damar cerrahisi ve genel 
cerrahi alanlarında kullanılan 
sistemleriyle, venöz yetmezlik 
(varis), hemoroid (basur), anal 
fistül, plonidal sinüs (kıl dönmesi) 
tedavisinde aynı gün taburcu 
edilme imkanı sağlayan firma, 
ameliyat sonrası komplikasyon-
ları da ortadan kaldırmış oluyor. 
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Teknopark İzmir 20163Biyoteknoloji INITIO Doç. Dr. Devrim Pesen Okvur 
Firma Kurucusu

Minyatür laboratuvar: Birbirinden bağımsız mikroakışkan kanallardan 
oluşan tarama amaçlı minyatür laboratuvar ile her bir kanalda farklı 

etkenler test edilebilir. Tabanı standart mikroskop lamından oluşan aygıt, 
mikroskopta rahatlıkla gözlem yapılmasına imkan vermektedir.

Bilimi minicik çiplere sığdırdı… 

Minyatür laboratuvarla “devrim”

Ürettiği minyatür 
laboratuvarlarla 
kanser 
araştırmalarına 
yeni bir soluk 
getiren INITIO, 
hücre bilimcileri için 
devrimin kıvılcımını 
yaktı. 3D yazıcılarda 
mikroçipler üreten 
ve kullanıcılarına 
zamandan tasarruf 
ettiren INITIO’ya 
ABD başta olmak 
üzere dünyanın dört 
bir yanından talep 
yağıyor. 

İYTE Fen Fakültesi Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü öğre-
tim üyelerinden Doç. Dr. Devrim 
Pesen Okvur’un kurduğu INITIO 
Biyomedikal, kullandığı mikro ve 
nanoteknoloji tabanlı tekniklerin 
sunduğu katma değerle kanser 
hücresi biyolojisine odaklanıyor. 
Üniversitenin Uygulamalı Kuan-
tum Araştırma Merkezi (UKAM) 
bünyesinde yer alan temiz oda ve 
UV litografi altyapısını kullanarak 
minyatür laboratuvarlara hayat 
veren INITIO’nun girişimcilik zinci-
rine dahil oluş serüveni, akademik 
çalışmalarda kullanılan minyatür 
laboratuvarların diğer akademis-
yenlerce ilgi görmesi ve dünyada 
bu tarz ürünler satan şirketlerin 
sayılarının giderek artmasıyla baş-
ladı. Kanseri daha iyi anlayabilme 
ekseninde lab-on-a-chip, diğer bir 
deyişle ‘yonga üzeri laboratuvar’ 
tasarlayan firma, ürettiği minya-
tür laboratuvarlarla normal ve 
kanserli hücreler üzerinde deneyler 
yapıyor. 

Yeni ‘mini lab’lar yolda

Okvur’un TÜBİTAK 1512 Programı 
kapsamındaki hibe desteğiyle 
2016’da ortağı ve öğrencisi Sevgi 
Önal’la kurduğu INITIO bünyesin-
de İYTE’li Nurullah Satı ve Yeşim 
Şirin de yer alıyor. Popülaritesi 
giderek artan 3 boyutlu yazıcılar 
aracılığıyla minyatür laboratuvar 
üretim yöntemlerini geliştirme 

hedefiyle yola çıkan firma, alanın-
da neredeyse olmayan yayınlara 
rağmen araştırmalarını sürdürerek 
sektörde büyük başarıya imza 
attı. TÜBİTAK 1512 desteğiyle yeni 
bir minyatür laboratuvar üre-
tim yöntemi geliştiren ve ayrıca 
İzmir Ticaret Odası İnovasyon ve 
Girişimcilik Teşviki alan INITIO, bu 
sayede hem altyapı imkanlarını 
geliştirdi, hem de yine İYTE’den 
Begüm Gökçe ve Ali Can’I takımı-
na kattı. Projeyi başarıyla bitiren 
firma, daha detaylı yapılar içeren 
minyatür laboratuvarlar geliştir-
mek üzere yeni projeler üzerinde 
çalışıyor.

Dış pazarda parmak ısırtacak

Akademik çalışmalarında daha 
çok kanser hücre biyolojisi üzerine 
odaklanan ekip, şirketteki çalış-
malarında daha çok yeni araçlar 
(minyatür laboratuvarlar) ve bun-
ların üretim yöntemlerini geliştir-
meye odaklanıyor. 3.5 milyon dolar 
değerindeki şirkete yakın zaman-
da yatırımcı olarak katılıp CEO 
olan Aydın Öztunalı (Ph.D.)’nın ve 
stratejilerden sorumlu CSO olarak 
görev yapan Doç. Dr. Devrim 
Pesen Okvur’un sinerjisi, şirketin 
daha hızlı ve emin adımlarla yol 
almasına vesile olacak. Minyatür 
laboratuvar üretimiyle büyük 
sıçrama gerçekleştirmeye hazırla-
nan INITIO, uluslararası pazarda 
anlamlı bir yer edinecek. 
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Ankara Üniversitesi
Teknokent 

2006 2 BiyoteknolojiREFGEN
Biyoteknoloji 

Ahmet Reşat Türkyılmaz 
Uzman Biyolog

Yeni nesil tanı kitleri: Hepatit B Virüs DNA viral yükünün saptanması 
için Real-Time PCR temelinde moleküler tanı kiti geliştiren firma, Hepatit 
Delta Virüs RNA viral yükü ve Yeni Nesil DNA Dizileme analiz platform-
ları için tanı kitleri de üretiyor.

Yaşam bilimlerine ‘tanı uzmanlığı’ katkısı…

DNA’ya ‘yeni nesil’ dokunuş 

Bilime, tanı 
uzmanlığıyla büyük 

katkı sağlayan 
önemli biyoteknoloji 

paydaşlarından 
Refgen, Akdeniz 

Ateşi’nden Hepatit 
B’ye kadar birçok 

hastalığa ileri 
teknolojisiyle teşhis 

koyuyor. Firmanın 
yeni hedefiyse yeni 

nesil DNA projeleriyle 
insanlığa katkı 

sağlamak…

Ankara Üniversitesi Hepatoloji 
Enstitüsünde görev yapan Prof. 
Dr. A. Mithat Bozdayı’nın 12 yıl 
once kurduğu ve 2014 yılında 
sağlık bilimlerinin oksijen üssü 
Ankara Üniversitesi Teknokent 
(ANKÜTEK)’e taşıdığı “spin-off” 
firma Refgen Biyoteknoloji, 
yaşam bilimlerine Ar-Ge doku-
nuşuyla güç katıyor. Moleküler 
araştırma yöntemlerinde kulla-
nılabilecek ürünler geliştirerek, 
ülke ekonomisine yüksek katma 
değer yaratmayı amaçlayan 
Refgen Biyoteknoloji, hem 
Türkiye’deki araştırmacılara 
hem de kamu kurumlarının ve 
özel kuruluşların Ar-Ge çalış-
malarına katkı sunarak hizmet 
kontratlarını portföyüne kat-
mayı hedefliyor. Hepatit B Virüs 
DNA viral yükünün saptanması 
için Real-Time PCR temelinde 
geliştirilen moleküler tanı kitin-
de olduğu gibi,  bilimsel araştır-
malara artı değer sunan birçok 
ürüne hayat veren firma, şu 
sıralar DNA üzerine geliştireceği 
yeni nesil bir projeye odaklı…  

“Tanı” onun işi

Kamu sektöründeki ve özel 
sektördeki pek çok bilim ada-
mının araştırmasında, çözüm 
ortağı veya hizmet sağlayıcı 
olarak yer alarak, süreç içeri-
sinde kendisi de moleküler tanı 
kiti geliştirmek üzere TEYDEB 

ve KOSGEB gibi çeşitli kay-
naklarca desteklenen Refgen 
Biyoteknoloji, önemli projeleri 
hayata geçirdi. Ailevi Akdeniz 
Ateşi için strip test (line assay), 
Hepatit B Virüs DNA viral yükü-
nün saptanması için real-time 
PCR temelinde moleküler tanı 
kiti, Hepatit Delta Virüs RNA 
viral yükünün saptanması 
için Real-Time PCR temelinde 
moleküler tanı kiti, DNA dizi 
analizinde kullanılmak üzere 
PCR temizleme kiti prototip-
leri geliştiren firma, yine PCR 
temelli çoğaltma yöntemlerinde 
internal kontrol olarak kulla-
nılmak üzere serumda serbest 
olarak dolaşan nükleik asitlerin 
kullanımı ile ilgili patent başvu-
rusunda bulundu. Firma bu bu-
luşu, geliştirdiği Real-Time PCR 
temelli moleküler tanı kitlerinde 
kullandı. 

Teknolojiyle ileri teşhis

Son yıllarda güncel olan yeni 
nesil DNA dizileme için molekü-
ler tanı kiti geliştirme Ar-Ge’sine 
yoğunlaşan Refgen, bu Ar-Ge 
sürecinde, Ailevi Akdeniz Ateşi 
hastalığı başta olmak üzere, 
birçok genetik hastalık teş-
hislerinde kullanılmak üzere 
20-30’lu multipleks PCR opti-
mizasyonları ile yeni nesil DNA 
dizileme kütüphane hazırlama 
projelerine adım attı. 
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Propolis Zeytinyağı Özütünü 4 yaşından itibaren çocuk ve yetişkinler 
kullanabiliyor. Kullanımı kolay Propolis Kapsül de yüzde 100 bitkisel ve 
jelatin içermiyor. Perga Kapsül ise protein, vitamin ve mineral deposu. 

Probiyotik kabul edilen perga, polenden 3 kat güçlü ve besleyici.

Arılar topluyor, Nutral Therapy® uzmanlığını konuşturuyor…

Patentli panzehir

Doğanın nimetlerini 
insanlığın faydasına 
sunan bir girişim… 
Katkı maddesiz, 
yerli, patentli ve özel 
üretim zeytinyağıyla 
beslenmiş A kalite 
propolis üreten 
Nutral Therapy®,  
uzmanlığını ülserden 
diyabete kadar birçok 
hastalığa çare olmak 
için bilimle besliyor. 

70’den fazla SCI makalesi, bin 
200 atıfı, 200’den fazla makale 
ve kongre bildirisi bulunan ve 
Türkiye Bilimler Akademisince 
propolis araştırmaları “Genç 
Bilim Kadını” ödülüne layık 
görülen Prof. Dr. Sibel Silici’nin 
25 yıla sığdırdığı uzmanlığı, arı 
ürünlerini ileri teknolojisiyle 
ve titizlikle üreten Nutral 
Therapy®’nin serüvenini 
başlattı. Üstün kalitede üretilmiş 
sağlıklı ve güvenilir ürünler 
geliştirerek, takviye gıda ve 
dermokozmetik alanında 
Ar-Ge, eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri vermeyi hedefleyen 
firma, kıtaötesi tecrübesi ve 
vizyonunu ürünlerine yansıtarak 
hem ulusal hem de uluslararası 
platformda rekabet gücünü 
artırmayı hedefliyor.

Virjin zeytinyağıyla güçlendirildi

Hem yoğun talep hem de 
üniversite yönetiminin aşıladığı 
cesaretle yola çıkan Nutral 
Therapy®, Erciyes Teknopark 
bünyesinde uluslararası 
standartlarda hizmet veriyor. 
Firma, dünyada ilk ve tek, patentli; 
daha da önemlisi tamamen doğal 
olan; su, alkol, kimyasal ve katkı 
maddesi içermeyen en kaliteli 
virjin zeytinyağıyla etki değeri 
çok yüksek bir ürün elde ederek 
hedefine ulaştı. 

Ödüllü ve yerli

Dünyaca ünlü bir Türk profesörü-
nün akademik birikimlerini insan 
sağlığına sunma girişimi olan 
Nutral Therapy®, ürünlerinde 
yalnızca özel üretim uluslara-
rası ödüllü zeytinyağı, aktivitesi 
yüksek yerli propolis, yerli perga 
ve bitkisel kapsül kullanıyor. 
Hiçbir ürününde alkol, glikol, 
katkı maddesi, kimyasal madde, 
koruyucu, renklendirici, tatlandırıcı 
kullanmayan firma, evrensel İSG 
standartlarına uyuyor. 

Antibiyotiğin 100 katı

Çocuklardan yetişkinlere kadar 
insan sağlığına pozitif etki eden 
firma, propolis zeytinyağı özütü 
ile geliştirdiği sertifikalı ve patentli 
ürünleriyle dünyada ilk ve tek ol-
manın ayrıcalığını taşıyor. Düzenli 
kullanımda sindirim, solunum, 
dolaşım hastalıklarını yok ederek 
toksinleri vücuttan uzaklaştı-
ran propolis, antibiyotik etkilerin 
100 katına yakın fayda sağlıyor. 
Propolis diyabetten kolesterole, 
deri ülserinden unutkanlığa, ağız 
yaralarından ülser, kanser ve idrar 
yolları enfeksiyonuna kadar birçok 
rahatsızlığın panzehiri kabul 
ediliyor.  Uluslararası patent gü-
venceli Perga Kapsül ve Propolis 
Zeytinyağı Özütü, aynı zamanda 
KOSGEB destekli.

Erciyes TGBMayıs 20163 - 20Biyoteknoloji Nutral Therapy® Firma Danışmanı 
Prof. Dr. Sibel Silici 
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Mikroakışkan sistem: Canlı, sağlıklı hücrelere fiziki zarar verebilecek teknikleri 
kullanmadan, morfolojik ve fizyolojik olarak daha iyi durumda ve DNA kırıkla-
rının bulunma oranı çok daha az olan spermlerin diğer ölü, olgunlaşmamış ve 
düşük kaliteli sperm hücrelerinden ayıklanmasını sağlayan bir sistemdir. 

Kısırlık tarih oluyor… 

Şampiyonu mikroçiple ayıklıyor

Mikro akışkan 
sistemlerle ilgili 

dünyada çalışan 
15-20 şirketten biri 

olarak en iyi spermi 
‘ayıklayan’ KOEK 
Biyoteknolojiyle 

kısırlık artık kader 
değil... Firma, dünya 

çapında dev bir 
üretim ve pazarlama 

ağı da kurmaya 
hazırlanıyor. 

KOEK Biyoteknoloji tıbba 
prestij katıyor. Biyoteknoloji 
alanında dünyayı değiştirecek 
olan ilk 35 bilim insanı 
arasında gösterilen  Prof. Dr. 
Utkan Demirci’nin geliştirdiği ve 
Op. Dr. Selçuk Kılınç’la birlikte 
mütevazı miktarda aldığı 
KOSGEB desteğiyle üretmeye 
başladığı mikro akışkan çip 
teknolojisi, mikrokanallardan 
yüzdürerek elde ettiği sağlıklı 
spermlerle bebek özlemi 
çeken çiftlerin yüzünü 
güldürdü. İkilinin 3 personelle 
başlattığı ve özellikle erkek 
kaynaklı kısırlık problemine 
çözüm ürettiği serüveni, yurt 
içinde ve yurt dışında sayısız 
merkezde uygulamaya girdi. 
‘Hücre ayrıştırıcı çip’ teknolojisi 
olarak tanıtılan yöntem, tüp 
bebek uygulamalarında klasik 
yöntemlere göre sağlıklı 
spermi seçmedeki başarısı 
ve gebelik oranını arttırması 
nedeniyle tüp bebek merkezleri 
tarafından rağbet görmeye 
başladı.  

Sağlıklıyı ayıklayan teknoloji

Yeni tedavi yöntemiyle 
Türkiye’de İstanbul, İzmir, 
Ankara, Adana, Bursa, Muğla, 
Konya, Eskişehir, Kayseri, 
Manisa, Samsun, Antalya, 
Kırklareli, Van, Mersin ve 
KKTC’deki merkezlerle birçok 

gelişmiş ülkede başarıyla 
uygulanan bu yeni yöntem, 
eskiden tüp bebek tedavisinde 
kullanılan spermlerin DNA 
yapısını bozabilen santrifüj 
yöntemine nazaran büyük 
avantajlara sahip. Mikroçiple 
seçtiği sağlıklı spermlerle 
çiftlere sağlıklı bebekler 
armağan eden KOEK, tıp 
dünyasına büyük kazanım 
sağladı. 

Türkiye’de üretiyor,
dünyaya satıyor

4 yılda gerçekleştirdiği projeler 
ve ürünlerin satışından elde 
ettiği gelirle büyüyerek nitelikli 
üniversite mezunlarına 
istihdam sağlayan firma, 
2014’te tamamen şirket öz 
kaynaklarını kullanarak ortaya 
koyduğu sertifikalı 2 ürünü 
Fertile® ve Fertile Plus® ile 
kısırlığa yepyeni bir bakış açısı 
getirdi. KOEK,  geleceğin altın 
standardı olarak kabul edilen 
ürünleri Türkiye’den üretip tüm 
dünyaya satmaya başladı. 
KOSGEB ve TÜBİTAK’tan aldığı 
destekle, vizyonunu Ar-Ge’yle 
şekillendiren firma, uygulamalı 
tıpla mühendisliği birleştirecek. 
KOEK’in en büyük hedefi, dünya 
çapında dev bir mikro akışkan 
sistemler üretim ve pazarlama 
ağı oluşturarak tıbba yön 
verecek ürünlere imza atmak.

DEPARK 2012 4 SağlıkKOEK
Biyoteknoloji

Doç. Dr. Selçuk Kılınç 
Firma Kurucusu
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İstanbul
Teknokent

   Ekim 2015 2Biyoteknoloji BİYOTEK 15 Prof. Dr. Gülşen Altuğ
Genel Müdür

Mavi dalgalardan doğan yeni ürünler…

Denizlerden gelen Ar-Ge
Kurulduğu tarihin 15 yıl öncesine 
dayalı deniz bakterilerine yönelik 
Ar-Ge çalışmalarının verilerini ve 
tecrübesini baz alarak ismine il-
ham veren BİYOTEK 15, denizlerden 
izole edilen bakterilerin endüstriyel, 
klinik ve ekolojik alanlarda kullanı-
labilirliğine yönelik veriler üretiyor. 
Ürettiği verileri ürüne dönüştürme 
yolunda ürün optimizasyonuna 
yönelik faaliyetlerde bulunan firma, 
biyoteknolojik araştırma ve deney-
sel geliştirme faaliyetleriyle yeni 
ürünleri farklı sektörlere kazandır-
maya yönelik çalışmalar yürütüyor. 
İstanbul Üniversitesi Teknokent 
(Entertech) Kuluçka Merkezinde 
faaliyette olan akademisyen şirketi, 
entelektüel sermayesini, ekibin ku-
rulduğu yılda Türkiye denizlerinde 
gerçekleştirdiği 15 yıllık bakteriyolo-
jik çalışmaların Ar-Ge deneyimin-
den alıyor. 

Öz kaynaklarla ‘dönüşüm’

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri 
Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen 
Altuğ’un başında bulunduğu BİYO-
TEK 15, öz kaynaklarla kuruldu. Mis-
yonu doğaya dost, ekolojik, ekono-
mik ürünler ve çözümler üretmek 
olan firma, Türkiye denizlerindeki 
bakterilerilerin faydalı ekolojik 
ürünlerle tüm dünyada çözüm 
üreten kaynaklara dönüşümünü 
sağlamayı hedefliyor. “Daha fazla 

Ar-Ge ile daha fazla fayda üretmek” 
sloganıyla yola çıkan BİYOTEK 15; 
sağlık, tıp, gıda, su ürünleri, tarım ve 
hayvancılık, çevre, endüstri, nano-
teknoloji, biyoteknoloji ve sentetik 
biyoteknoloji gibi temel sektörlerde 
ürünlerin ya da süreçlerin üretimi, 
gelişimi ve modifikasyonu için 
çalışıyor.

Süngercilerden bakanlıklara…

Biyoteknoloji Ar-Ge’si ve deneysel 
geliştirme üzerine çalışan firma, 
birçok ürüne yönelik alanda hizmet 
üretiyor. Anti-bakteriyel etkiye sahip 
sünger-bakteri türleri; farmakolojik 
alanda çalışma yapan ilaç, Ar-Ge 
firmaları gibi özel sektör alanları-
na, sünger yetiştiriciliği yapacak 
girişimcilere ve ithal bakteriyel 
ürünler satan firmalara hitap edi-
yor. Anti-bakteriyel tanımlı bileşikler; 
farmakolojik alanda çalışma yapan 
Ar-Ge firmaları, medikal cihaz 
bakımı ile ilgili firmalar, klinik Ar-Ge 
firmaları ve denizcilik sektörüne 
geliştiriliyor. Petrol parçalayan 
bakteri karışımları, ithal bakteriyel 
ürünler satan, aynı zamanda Ar-
Ge faaliyetleri yürüten firmalarla, 
denizcilik sektörü, bakanlıklar ve 
belediyeler için üretiliyor. Bakanlık-
lar, ithal bakteriyel ürünler satan ve 
aynı zamanda Ar-Ge faaliyetlerinde 
bulunan firmalar için ise organik 
tarım, bitki besleme/koruma amaçlı 
bakteri karışımları hazırlanıyor..  

Bakterileri izole 
ederek endüstriyel, 
ekolojik ve 
klinik alanlarda 
değerlendiren 
BİYOTEK 15, Türkiye 
denizlerindeki 
bakterilerden 
fayda üreterek 
onları yeni ürünlere 
dönüştürüyor. Firma 
adeta kendi Ar-
Ge’sini mavi sulardan 
üretiyor… 

Tekli ve çoklu karışımlar: Türkiye denizlerinden izole edilen bazı bakteri izo-
latlarının petrol kirliliğinin giderilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları ile ideal 
formülasyonlarının oluşturulduğu tekli ve çoklu karışımları hazırlanmıştır.
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Pamukkale 
Teknokent

2015 20 (max.) İlaç - Gıda
 Kozmetik 

TÜRKLAB İlaç Faruk Demirkollu 
Kurucu - Genel Müdür 

Bitkilerin dilinden konuşuyor…

Aktarlığa bilim şemsiyesi

Medeniyetin beşiği 
olan topraklarda 
unutulmaya yüz 

tutmuş formülleri 
bilimin ışığında gün 

yüzüne çıkaran 
ve ürettiği yeni 
formüllerle yeni 

ürünlerin gelişimine 
hız vererek uzuv 

kayıplarının hatta 
ölümlerin önüne 
geçen TÜRKLAB, 
sektörünün milli 

değeri olmayı 
hedefliyor. 

Aile işletmesinin yarım asrı 
aşkın tecrübesini TÜRKLAB 
markasıyla 3 yıl önce 
bilimin hizmetine sunan 
Faruk Demirkollu, aktarlık 
kabiliyetini teknoloji sahasında 
değerlendiriyor. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı desteği 
kapsamında Hemostatik Yara 
Yanık Pedi Geliştirme Projesi’yle 
yola çıkan TÜRKLAB, dünyada 
gelişen doğal tedavi yöntemleri 
içinde büyük bir paya sahip 
olan fitoterapinin yanı sıra, 
gıda ve doğal kişisel bakım 
kozmetik ürünleri alanlarında 
da araştırmalar yürütüyor. 
Hemostatik olarak geleneksel 
şekilde kullanılan bitkilerden 
elde ettiği etken maddeleri 
standardize ederek piyasada 
bulunan ürünlere göre daha 
güvenli, daha etkili, daha pratik 
kullanımlı, daha ekonomik 
ve geniş spekturumlu yerli 
ajan ürünler geliştiren firma, 
özellikle harp yaralanmalarında 
gösterdiği acil müdahaleyle kan 
kaybından gerçekleşen uzuv 
kayıplarının ve ölümlerin önüne 
geçmiş oluyor. 

Yarayı hızla sarıyor

Mevsimsel olarak bitki toplama 
zamanlarında istihdam 
sayısı 20 kişiye kadar çıkan 
TÜRKLAB’ın portföyünde 
önemli ürünler var. Farklı 

formlarda hazırladığı etken 
maddelerden her türlü yanıkta 
kullanılabilecek antiseptik 
özellikte yanık solüsyonu üreten 
TÜRKLAB, ürün vesilesiyle 
yanık bölgesinde bir tabaka 
oluşturup yanık sonucu oluşan 
yaralanmayı çok hızlı ve ağrısız 
şekilde iyileştirebiliyor. 

Anti aging dopingi 

Firmanın, hammadde olarak 
kullandığı soğuk pres yöntemi 
ile ürettiği yağların kalitesini 
arttırmak için yeni projelerinden 
biri de, şu an kullanılan soğuk 
pres yağ makinalarında 
ısı uygulanmasa dahi 
sürtünmeden ve uzun zaman 
çalışmadan kaynaklanan 
ısınmayı çözme üzerine… 
TÜRKLAB, bu çalışmalarında 
kullandığı hammaddelerden 
kozmetik alanda yüzde yüz 
doğal içerikli anti aging etkili 
yaşlanma karşıtı bakım ve 
onarım sağlayan cilt bakım 
kremi ile de revaçta... Firma 
bu ürünü yerli olarak hem iç 
piyasada, hem de Avrupa’dan 
ve Avustralya’ya kadar 
dış pazara ihraç ederek 
ülke ekonomisine katkıda 
bulunmanın gurunu yaşıyor...

Hemostatik Yara Spancı: Yaralar için geliştirilmiş olan bitkisel ve doğal 
ürün, kanama bölgesine beş dakika boyunca yapılan hafif baskıyla uygu-
lanıyor. Firma ayrıca Antibakteriyel Yanık Solüsyonu ve yüzde 100 doğal 
cilt bakım kremleri de üretiyor.  
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Eskişehir TGB20174Biyoteknoloji BUGAMED
BİYOTEKNOLOJİ

Gamze Kara Mağden
Uzman Biyolog

Yenilikçi doku mühendisliğinde hedef zirve…

Kronik yaralara BUGAMED aşısı

Özellikle diyabet 
hastalarının kronik 
yaralarını iyileştirme 
yönünde yüz 
gülümsetici adımlar 
atarak hızlı iyileşme 
özelliğine sahip yara 
örtücü geliştiren 
Eskişehir TGB 
firması BUGAMED, 
yerli üretim ve ileri 
teknolojiyi bir potada 
eritiyor. 

İnsanların kaliteli bir yaşam 
sürmeleri için biyoteknoloji 
alanında bilimsel çalışmalar ya-
parak yüksek teknolojili ürünler 
geliştiren BUGAMED Biyotek-
noloji, insanların biyoteknoloji 
alanındaki ihtiyaçlarını yerli ve 
ileri teknolojik ürünlerle karşı-
lıyor.  Özgün ve multidisipliner 
gelişim prensibini dünya çapın-
daki çalışmaları takip ederek 
geliştiren BUGAMED; yenilikçi, 
genç ve dinamik ekibiyle sektöre 
hayat veriyor. Uzman Biyolog 
Gamze Kara Mağden’in girişim-
leriyle Eskişehir TGB’de biyotek-
noloji sektörüne liderlik etmek 
amacıyla kurulan firma, TÜBİ-
TAK 1512-Teknogirişim Sermayesi 
Desteği Programı ve KOSGEB 
Girişimcilik Destek Programı’y-
la tam donanımlı laboratuvar 
altyapısı kurarak deneysel 
çalışmalarına başladı ve yenilik-
çi ürünler ortaya çıkarmak için 
faaliyete geçti. 

Doğal yara örtüsü

Geliştirdiği ürünle kronik yara-
ların tedavisine yeni alternatif 
üreten BUGAMED, hızlı iyileş-
me sağlayan, helal, doğal doku 
kaynaklı, biyouyumlu, biyobozu-
nur ve biyoaktif yara örtüsüyle 
hastaların yüzünü gülümsetiyor. 
İnsanların yaşam kalitelerine ge-
liştirdiği biyomalzemelerle kat-
kıda bulunan ve katma değeri 

yüksek biyomalzemeleri doku 
mühendisliği yöntemlerini kul-
lanarak Türkiye’de geliştirmeyi 
hedefleyen firma, yine sektördeki 
önemli hammade sıkıntısını atık 
değerlendirilmesi kapsamında 
yüksek teknolojili hammaddeye 
dönüştürerek gidermeyi ve yerli 
ürün çeşitliliğini artırarak ithal 
biyoteknolojik ürünlere bağımlılı-
ğı ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 

Diyabetik hastalara şifa

Özellikle diyabet hastalarının 
ayaklarında oluşan kronik 
yaraları iyileştirmek için geliş-
tirilen yara örtücünün Ar-Ge 
çalışmaları Kocaeli Üniversitesi 
Klinik ve Deneysel Araştırma-
lar Merkezi, Diyabet ve Obezite 
araştırma biriminde multidisip-
liner çalışma ekibi ile geliştirildi. 
Türkiye’de biyoteknoloji sektö-
ründeki dışa bağlılık oranının 
yüksekliğinden hareket eden 
BUGAMED, bu alanda rekabet 
gücünü artırmaya odaklı. ABD 
hâkimiyetinin kırılması gerektiği 
fikriyle stratejilerini çizen firma, 
Türkiye’nin biyoteknoloji sektö-
ründe söz sahibi olması için ileri 
teknolojili ürünler üretmesi ge-
rektiğinin farkında. Bu eksende 
Gamze Kara Mağden’in sektöre 
yön verme hedefiyle kurdu-
ğu firma, doğal doku kaynaklı 
biyomalzemeleri mühendislik ve 
aşkla üretiyor.

Yara örtüsü: Kronik yaraların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen 
yeni bir alternatif olan biyomalzeme, yaraların tedavisinde hızlı iyileşme 

sağlayan, helal, doğal doku kaynaklı, biyouyumlu, biyobozunurve biyoaktif 
bir yara örtüsüdür.
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Ar-Ge’si zengin ürün portföyüyle,

Hacettepe 
Teknokent

2007 11 MedikalDESU Medikal Dr. Mehmet Sorar 
Firma Sahibi 

Antibiyotikli şantta dünya öncüsü

Yerel pazarda 
marka bilinirliğini 

ve güvenini artıran 
DESU Medikal, 
şant ve drenaj 

üretimiyle sektörünün 
değerini yükseltiyor. 

Şant sistemlerine 
antibiyotik 

yükleyebilen 2’nci 
firma olan DESU’nun 

yeni hedefi Orta 
Doğu ve Doğu Afrika 

pazarları…

Beyin Cerrahı Dr. Mehmet Sorar 
tarafından 11 yıl önce kurulan 
DESU Medikal, medikal Ar-
Ge’sinde fark yaratan ürünleriyle 
sektörü güçlendiriyor. Ana 
merkezi ve 10 bin class temiz 
oda üretim tesisleri Hacettepe 
Teknokent yerleşkesinde yer 
alan DESU Medikal, müşteri 
memnuniyetini odağına alan, 
kalitesi ve rekabetçi fiyatlarıyla 
sürekli gelişmeyi benimseyen 
ve ekip çalışmasına önem 
veren yapısıyla parmak ısırtıyor. 
Sosyal sorumluluğu, profesyonel 
yönetim anlayışını, teknolojik 
gelişmelere uygunluğu ve 
paylaşımı esas alan vizyonuyla 
dikkat çeken firma, medikal 
sektöründe dünya çapında 
lider bir kuruluş olma hedefiyle 
nitelikli ürün geliştiriyor. 

Teşvik uçurtması

Ürün porföyünde yer alan tüm 
ürünleri Ar-Ge projeleri olarak 
geliştirmiş olan DESU Medikal, 
TÜBİTAK ve KOSGEB desteğiyle 
bu projelerin üretime geçme-
lerini sağladı. Üretim tesisi BSI 
Belgelendirme kuruluşu tara-
fından ISO 13485 sertifikasıyla 
belgelendirilen firmanın tüm 
ürünleri CE sertifikasyonuna sa-
hip. Firma böylece 3,5 yıldır aktif 
ve kesintisiz olarak Türkiye ve 
yurtdışı pazarında yer alıyor.

Sektöre katma değer aşısı 

Sağlam değerlerle ördüğü 
vizyonu çerçevesinde 
müşterilerine, çalışanlarına 
ve ülkesine kaynak ve değer 
yaratan örnek bir kuruluş 
olma misyonuna adım adım 
yaklaşan DESU Medikal, sektör 
için katma değerli birçok ürün 
geliştiriyor. Akım düzenleyen ve 
deformasyon riskini minimuma 
indirgeyen farklı basınç seviyeli 
mekanik şantlar geliştiren DESU 
Medikal, beyin omurilik sıvısının 
drene edilmesi için geliştirdiği 
drenaj sistemleriyle ve ayrıca 
Kolajen Bazlı İmplant Sistemleri 
ve Kateter Sistemleri’yle de 
ihtiyaca hitap ediyor. 

70 il, 200 bayi

Yetkin satış kadrosuyla, 
2017 ortalarında Türkiye 
çapında Sağlık Bakanlığı 
sisteminde kendi adına 
onaylı olan 70 farklı ilde 200 
bayi sayısına ulaşan DESU 
Medikalin, hâlihazırda şant ve 
drenaj sistemleri pazarında 
Türkiye’deki pazar payı yüzde 
70… Bakanlık ihalelerinde 
yabancı rakiplerinin önüne 
fiyat avantajıyla geçen 
firmanın yerel pazar payının 
yüzde 80’lere çıkması 
öngörülüyor. 

Şant Sistemleri: DESU Medikal’in geliştirdiği silikon ve polisülfon bazlı 
şantlar ile deformasyon riski minimum düzeye çekilmekte, kafa basıncı 
regüle edilmekte ve enfeksiyon riski de minimum boyutlara çekilmektedir. 
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Samsun Teknopark20161Sağlık-Medikal AYCMED Prof. Dr. A.Yılmaz Çoban 
Kurucu

Jet tanı kitiyle sağlığa dev hizmet… 

Bakterilere AYCMED radarı

StaResMet ürünüyle 
sağlık sektörüne 
jet hızında ve kolay 
tanı imkânı sunan 
AYCMED, kolorimetrik 
yöntemle 6 saatte 
tüm bakterileri gafil 
avlıyor. Hastanın 
bir an önce uygun 
tedaviye başlamasını 
sağlayan kiti 
geliştiren firma, sıfır 
hata prensibiyle 
çalışıyor. 

Sektörün 2 yaşındaki taze kanı 
AYCMED Medikal ve Tıbbi Ci-
hazlar, ürün ve hizmet kalitesini 
sürekli arttırarak; global çapta 
rekabet edebilir ürünleri yerli üre-
tim avantajı ile piyasaya sunuyor. 
Sağlık bilimlerinin deneyimli ismi 
olan On Dokuz Mayıs Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyo-
loji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban’ın, 
uzman ekibiyle geliştirdiği ileri 
teknolojili hızlı tanı kitleri, medi-
kal sektörünün mikrobiyoloji ve 
enfeksiyon alanlarının ihtiyacına 
etkin bir şekilde cevap veriyor 
ve araştırma sürecindeki zaman 
sarfiyatını minimum düzeye çeki-
yor. Sıfır hata prensibiyle tüketici 
memnuniyetini ön planda tutan 
AYCMED, StaResMet Kiti ile müş-
terilerine hem hız, hem maliyet 
hem de değerlendirme kolaylığı 
sağlıyor ve ölçüm neticesini çok 
kısa bir zamanda verebiliyor. 

Minimum maliyet,
maksimum hız

AYCMED, StaResMet ile mevcut 
yöntemlere güçlü bir alternatif 
sunuyor. Firma, staphylococcus 
aureus klinik izolatlarında meti-
silin direncinin hızlı kolorimetrik 
bir yöntem temelinde 6 saat gibi 
kısa bir sürede belirlenmesini 
sağlayan ürünüyle kullanıcılarına 
hem maliyet hem de hız avan-
tajı sunuyor. Mevcut yöntemler 

içerisinde ucuz ve kolay uygula-
nabilenler zaman açısından, hızlı 
otomatize sistemler ise maliyet 
açısından dezavantajlı olurken 
StaResMet çok uygulanabilen bir 
yöntem olarak karşımıza çıkıyor. 
Fiyat konusunda müşterilerinin 
yüzünü gülümseten kitin kolori-
metrik bir yöntem içermesi çıplak 
gözle kolayca değerlendirilebilme-
si imkanını da sunmuş oluyor.

Yılların Ar-Ge’sine
StaResMet meyvesi

Enfeksiyon kaynaklı ölümlerin 
önüne geçmeyi amaçlayan bak-
teri tespit kiti StaResMet ile sek-
törün kalbine kan pompalayan 
AYCMED, böylece kişi için uygun 
antibiyotik tedavisine başlanması 
noktasında da tıp dünyasına ve 
hastalara büyük kolaylık sağlıyor. 
10 yılı aşkın süredir kitin geliş-
tirilmesi için araştırma yapan 
Ahmet Yılmaz Çoban’ın firması 
olan AYCMED, iş birliği alanında 
da örnek firmalardan. Paydaşla-
rıyla karşılıklı güven inşa eden ve 
şirket politikasını sürekli iyileştir-
me üzerine kuran firma, yenilikçi 
uygulamalar ve yüksek teknolo-
jisiyle kâr-verim döngüsünde di-
namizmi sağlıyor. Zamanla daha 
da geniş kitlelere hizmet sunmayı 
hedefleyen AYCMED, global çapta 
rekabet edilebilir kaliteli ürünle-
riyle sektördeki etkisini günden 
güne artırıyor. 

StaResMet: Staphylococcus aureus klinik izolatlarında metisilin direncinin 
hızlı kolorimetrik bir yöntem temelinde 6 saat gibi kısa bir sürede belirlen-
mesini sağlar. Ayrıca testin kolorimetrik yöntem içermesi çıplak gözle ko-

layca değerlendirilmesini sağlar. Kolay uygulanabilir ve maliyet avantajlıdır. 
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Fırat Teknokent 2017 7 Yalıtım, Mobilya-sünger, 
Poliüretan

Buğra KimyaErcan Aydoğmuş
Kurucu Müdür

Sektörünün prototiplerine hayat verecek… 

Bitkisel yağlara uzman dokunuş  
Teknoparklar zincirine Ağustos 
2017’de Öğretim Görevlisi Ercan 
Aydoğmuş’un dahil ettiği Buğra 
Kimya; konut, fabrika ve atölye 
benzeri yapılara sunduğu çatı 
izolasyonu hizmetiyle yalıtım 
sektörüne güçlü çözümler üre-
tiyor. Binaların ısı ve su yalıtım 
malzemelerinin imalatı, ithalatı 
ve ihracatını yapan Buğra Kimya, 
atık yağlardan A kalite ürünler 
imal ediyor. Yerli ve yenilenebi-
lir kaynaklar kullanılarak daha 
ekonomik üretimlerde bulunan 
firma, istenilen yoğunluk ve 
gözeneklilik düzeyinde,  ısı ve ses 
yalıtımı yüksek, yanmazlık katkılı 
ürünleriyle müşterilerini ‘memnun’ 
ediyor. Stratejisini büyük hedefler 
koyarak belirleyen Buğra Kimya, 
Türkiye için ilk ve örnek bir proto-
tip üretim tesisini devreye almayı 
planlıyor. 

Boya eksperi 

Toz, yaş, tabii, sentetik, madeni, 
astar, silikonlu ve silikonsuz mat 
boyaların yanı sıra; ahşap, meta-
lik, plastik iç ve dış yüzey boyaları 
ile mürekkep ve benzeri her türlü 
kimyevi maddenin imalatını, 
fason işçiliğini ve ticaretini yapan 
Buğra Kimya bünyesinde 7 kişi 
çalışıyor. Oto ve sanayi yağları, 
zamklar, kimyasal katalizörler, 
kimyevi maddeler, incelticiler ve 
gübrelerin de hem fason işçiliği-

ni, hem de ithalat ve ihracatını 
yapan firma, temizlik malzemeleri 
ve petro-kimya alanlarında da 
oldukça etkin. 

Yüzde 60 ekonomik

Tarım ve gıda sektörlerinde de 
müşterilerine özel çözümler 
sunan firma, moleküler biyokim-
ya tekniklerini kullanarak, Ar-Ge 
çalışmalarında değer üretmeyi 
amaçlıyor. Moleküler biyoloji sek-
töründe de varlığını hissettiren 
Buğra Kimya, ticari ürünlere göre 
en az yüzde 60 oranında daha 
ekonomik olan ürünleriyle sektö-
rün standardını yükseltiyor. 

Hem yanmaz, hem çevreci

Endüstriyel atıklarda yanmazlık 
oranını yüzde 40 iyileştiren Buğra 
Kimya, atıkları ve geri dönü-
şüm ürünlerini kullanarak çevre 
kirliliğiyle de savaşıyor. Bitkisel 
yağlardan poliol üreten firma, 
çevre şartlarına dayanıklı Bitkisel 
Yağ Bazlı Poliüretan (Esnek 
Sünger ve Yalıtım Köpüğü) ürü-
nüyle de mikrobiyal ve kimyasal 
bozunmalara meydan okuyor. 
Müşteri standartlarını baz alarak 
yerli üretim yapan Buğra Kim-
ya, Türkiye için ilk ve örnek bir 
prototip üretim tesisi olmayı ve 
yeni istihdam alanları yaratmayı 
hedefliyor. 

Bitkisel yağlardan 
değer üreten Buğra 

Kimya, ekonomik 
ve yerli üretimin 

anahtarını elinde 
tutuyor. Prototip 

üretim merkeziyle 
sektörün geleceğinde 

söz sahibi olmayı 
hedefleyen firma, 

atık değerlendirme 
kabiliyetiyle çevreci 

üretimi de tesis 
ediyor. 

Bitkisel Yağlardan Üretilen Poliol: Sıcaklık, basınç, vakum, zaman ve ka-
rıştırma hızı kontrol edilerek maksimum verimlilikte atık ve kullanılmamış 
bitkisel yağlardan poliol üretimi yapılmaktadır. Ozonlama ve kompresör 
üniteleriyle uyumlu bir düzenekte çalışılmaktadır.
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Yıldız Teknopark20175Biyomalzeme BİOLİVE
Biyolojik 

Duygu Yılmaz 
Kurucu Ortak

Biyoatıklara dönüşüm, yeşile yeni kimlik… 

Zeytin çekirdeğinden dünyaya

Doğada kaybolan 
ve raf ömrü yüksek 
biyoplastik granüllerle 
atıklara bambaşka 
bir kimlik kazandıran 
Biolive Ar-Ge, plastiğe 
zeytin çekirdeğini 
ilham alarak 
geliştirdiği çevreci 
çözümlerle adından 
söz ettiriyor.

Teknolojiyi doğa ile buluşturma 
amacıyla Nisan 2017’de üretim 
serüvenine başlayan Biolive Ar-Ge, 
geliştirdiği biyoplastikler ile yatırım 
cazibesini her geçen gün katlıyor. 
Gıda Mühendisi Duygu Yılmaz’ın 
kurucularından olduğu firma, Yıldız 
Teknopark bünyesinde hayat ver-
diği teknolojilerle günlük kullanılan 
malzemeleri dönüştürüyor ve mal-
zemelere yeni kimlik kazandırıyor. 
Biyoatıklardan ürettiği maddelerle 
Türkiye’nin en güçlü holdinglerin-
den birinin Ar-Ge yatırımlarına 
dahil ettiği Biolive Ar-Ge, uzun 
vadede biyoplastik pazarının söz-
cülerinden olmayı hedefliyor. 

Ambalajdan bebek emziğine...

Biolive Ar-Ge plastiğin her ala-
nında kullanılabilecek granüllere 
dönüşmesi hususunda sektörel 
çalışmalarına ivme kazandırdı. 
Bugün biyoplastik buzdolabı 
teknolojisi dışında, gıda kullanım 
kapları, gıda ambalajları, teks-
til, hijyen malzemeleri, organik 
oyuncak ve bebek emziğine kadar 
birçok alanda kullanılabilir granül-
ler üzerine çalışan firma, ürünlerini 
ileri teknolojik gelişmeler ışığında 
hassasiyetle geliştiriyor. 

‘Zorlu’ yatırımı kaptı

2016’da İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Kuluçka Merkezi’nde start-up 
olarak kurulmasının akabinde, 

2017 yılında Zorlu Holding bünye-
sindeki Vestel Ventures’tan aldığı 
yatırımla şirketleşme sürecine 
giren, TÜBİTAK tarafından des-
teklenen ve Yıldız Teknopark’ta 
Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine hız 
veren Biolive Ar-Ge, biyoplastik 
granül üretimiyle zirvenin global 
oyuncularından biri haline gelmeyi 
hedefliyor. 

Plastiğe teknoloji kanadı

Biolive Ar-Ge katıldığı sayısız yarış-
mada birçok kıymetli dereceler 
elde etti. Yıldız Teknopark ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci 
Kulübü iş birliği ile düzenlenen 
Yıldızlı Projeler Yarışmasından 
Startup Kategori 1’incilik Ödülü, 
2017 Global Clean Tech Open ABD 
Los Angeles’ta İleri Malzeme Ulus-
lararası 1’incilik ödülü (TÜBİTAK 
Türkiye), OİB Proje Pazarı Kompo-
zit Teknolojileri 1’incilik ödülü, 2017 
KAGİDER, Garanti Bankası ve 
Ekonomist Yılın Kadın Girişimcilik 
1’incilik Ödülü, Kadın ve Demokrasi 
Derneği tarafından düzenlenen 
İnovasyonda Kadın adlı organi-
zasyonda derece, TÜBİTAK Kadın 
Girişimcilik’te 2016 Yılı 1’incilik 
Ödülü ve Boğaziçi Üniversitesi 
Fikir Kategorisinde 2’ncilik Ödülü 
aldığı ödüller arasında... Plastiklere 
inovatif, teknolojik ve sağlıklı çö-
zümler sunan Biolive Ar-Ge, aynı 
zamanda geliştirdiği teknolojiyle 
gıdaların raf ömrünü de uzatıyor.

Biyoplastik granül: Ülkemizde her yıl 500 bin ton kadar atık olarak 
çıkan zeytin çekirdeği atığından antimikrobiyal, doğada kaybolan ve 

gıda alanında raf ömrü artışı sağlayan biyoplastik granül üretimi 
gerçekleştirilmektedir.
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Gelecek yüzyılda bilim 
insanları 21. yüzyılı tanımlar-
ken “İletişim” ve “Enformas-
yon” gibi kavramların yanı 
sıra kuşkusuz ki “Biyotekno-
loji” kavramını da kullana-
caklardır. Bu kadar iddialı 
bir öngörüyü 21. yüzyılın ilk 
çeyreğinde kaleme alınmış 
bir yazıda belirtmenin “çok 
erken söylenmiş söz” gibi 
eleştiri alma ihtimali olsa 
da, günümüzdeki gelişme-
ler öngörümüzü doğrular 
nitelikte. Öyle ki temel ve 
uygulamalı bilimlerin en çok 
birlikte çalıştığı, disiplinler 
arası yönüyle çok sayıda 
bilimsel çalışmanın yapıldığı 
biyoteknoloji sektörü dünya-
da ve Türkiye’de “Biyoekono-
mi” diye adlandırılan; insan 
sağlığından tarıma, gıdadan 
enerjiye çok geniş bir alanda 
hızla büyüyen bir ekonomik 
etkinlik alanı haline gelmiş-
tir. 

Ernst & Young Global’in 2017 
raporuna göre küresel biyo-
teknoloji sektöründe 2016’da 
94,4 milyar dolar değerinde 
79 birleşme ve satın alma 
işlemi gerçekleşmiş, Ar-Ge 
harcamalarıysa bir önceki 
yıla göre yüzde 12 yüksele-
rek 45,7 milyar dolarla rekor 
seviyeye ulaşmıştır. Biyotek-
noloji şirketleri aynı yılda 51,1 
milyar dolarlık finansman 
çekmiş ve sektöre 10 milyar 
dolar civarında girişim ser-

mayesi yatırımı da yapılmış-
tır. İnovasyonda ABD liderlik 
pozisyonunu korurken Çin 
ve Birleşik Krallık’ın da 
önemli adımlar attığı belirtil-
mektedir. Bu bağlamda yeni 
kurulan biyoteknoloji şirket-
lerinin rekor seviyede girişim 
sermayesi çekmesi ve yüklü 
miktarda Ar-Ge yatırımının 
yapılması sektörde büyüme-
nin hızla devam edeceğine 
işaret etmektedir. Öte yan-
dan ülkemizde son 10 yılda 
biyoteknoloji alanında hızlı 
bir gelişim görülmektedir. 
Her ne kadar kritik büyük-
lük yaratacak kapsamda 
olmasa da özellikle sağlık, 
endüstriyel ve tarımsal 
biyoteknoloji alanlarında 
toplam Ar-Ge harcaması, 
insan gücü ve bu alanda 
faaliyet gösteren araştırma 
altyapılarının her geçen 
yıl arttığı söylenebilir. İlgili 
bakanlıkların ve TÜBİTAK’ın 
destekleriyle de bu sürecin 
hızlanacağı öngörülebilir. 

Destek mekanizmalarının 
yanı sıra teknoparklar da 
biyoteknoloji girişimleri için 
olağanüstü fırsatlar suna-
bilecek ekosistemler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
Ülkemizde faaliyette olan 
56 teknoparkta yeşil kimya-
sallardan biyopreparatlara; 
çevre teknolojilerinden koz-
metik ara ürünlerine; enzim-
lerden aşılara kadar birçok 

başlıkta Ar-Ge çalışmalarını 
yürüten çok sayıda biyo-
teknoloji firmasının olduğu 
belirtilmektedir. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı 2015-
2018 Türkiye Biyoteknoloji 
Stratejisi ve Eylem Planı’na 
göre Türkiye’deki teknopark-
larda biyoteknoloji alanında 
faaliyet gösteren 154 firma-
da 236 biyoteknoloji projesi 
yürütülmektedir. 86 firmanın 
teknoparkların kuluçka mer-
kezlerinde yerleşik olduğu, 
71 firmanın da akademisyen 
ortaklı olduğu belirlenmiştir.
 
1800’lerin sonlarına doğru 
Pasteur’un çalışmalarını sür-
dürebilmek için destek aldığı 
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 
vizyonuyla dönemin zor ko-
şullarına rağmen Alexander 
Zoeros Paşa ve Veteriner 
Hekimi Hüsnü Bey’in 1887’de 
dünyanın 3. kuduz merkezi 
olan Daûl-Kelp ve Bakte-
riyoloji Ameliyathanesi’nin 
kurulduğu; 1898’de Pendik ve 
Etlik Veteriner Kontrol Araş-
tırma Enstitüleri’nde poliklo-
nal sığır vebası serumunun 
ilk üretim ve uygulamasının 
yapıldığı günlerden günümüz 
Türkiye’sine geldiğimizde bi-
yoteknoloji alanında özellikle 
son 15 yılda ciddi düzeyde 
ilerleme sağlasak da üzerine 
düşünmemiz ve çalışmamız 
gereken çok sayıda konu ve 
yürünecek daha çok yolu-
muz olduğu söylenilebilir.

Biyoekonomi ve
Türk biyogirişimler
Erkan Bil Çanakkale Teknopark Genel Müdürü - TGBD Başkan Yardımcısı
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Teknoloji geliştirme 
bölgelerinin (TGB) ilk 
ilanından bugüne geçen 15 
yılda Türkiye 77 TGB’ye sahip 
oldu. Tabii bu rakam henüz 
aktif olmayan bölgeleri 
de kapsıyor. Bu bölgelerde 
Bakanlığımızca derlenmiş 
geçen yılın verileri üzerinden 
inceleyecek olursak toplam 
30 bin 727 proje yürütülmüş.
Bu projelerin dağılımlarına 
baktığımızda ise en büyük 
paya yazılım projeleri 
sahip olmuş. Bilgisayar 
ve iletişim teknolojileri, 
elektronik, makine ve 
teçhizat imalatı ile enerji ise 
sırasıyla yazılım projelerini 
takip etmiş. Sağlık, medikal 
ve ilaç sektörüne yönelik 
projelerse sıralamada daha 
aşağılardaki basamaklarda 
yer almış.

Türkiye genelinde ortaya 
çıkan bu verileri oransal 
olarak küçültülerek 
genelden özele yansıtacak 
olursak, Teknopark İzmirde 
de aynı sıralamaya sahip 
oluruz. Kuşkusuz bu durum 
tüm teknoloji geliştirme 
bölgeleri için de aynı 
olacaktır.

Sağlık, medikal ve ilaç 
sektörlerine yönelik 
projelerin bu alanda 
geliştirilen projeler sonunda 
elde edilen değerli çıktılar 

ve bu alanda proje 
geliştirmenin zorluğu 
bu verilerden de ortaya 
çıkmaktadır.

Biyoteknoloji olarak 
isimlendirebilen bu alanda 
Teknopark İzmirde yürütülen 
ve Türkiye’de öne çıkan 
iki örnekten bahsetmek 
yerinde olacaktır.

Almanya’da biyoteknoloji 
konusunda eğitim alan ve 
burada çok önemli projelere 
imza atan Dr. Aziz Çaylı 
Bölgemizde kurduğu firması 
Florabio da biyoteknolojik 
ilaçların üretim altyapısını 
geliştiriyor. Canlı hücreler 
kullanılarak geliştirilen bu 
proje hayata geçtiğinde 
Türkiye’nin biyoteknolojik 
ilaç ithalatının da önüne 
geçilmiş olacak. 

Dr. Çaylı projesini başarısıyla 
sonuçlandırdığında, 
Türkiye’nin ilk, dünyanın 
ise sayılı biyoteknolojik 
ilaç üretim altyapılarından 
birisi ve kansere karşı 
bir biyoteknolojik ilacın 
ham maddesi Türkiye’de 
geliştirilmiş olacak.

Yine Bölgemizden bu 
alanda öne çıkan bir diğer 
başarılı örnek ise İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
(İYTE) Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Devrim Pesen 
Okvur tarafından kurulan 
Initio firması ve burada 
yürütülen çalışmalar. 

Kanser hücreleriyle 
ilgili yürüttüğü proje 
içinde hücrelerin insan 
dokusundaki doğallığa yakın 
bir ortamda yaşamasını 
sağlamak isteyen Doç. Dr. 
Okvur, geliştirdiği projeyle 
laboratuvarlarda kullanılan 
mikroçiplerin minyatürlerini 
3D yazıcılarla üretmeyi 
başardı. Üretimde hem 
maliyeti 10 kat azaltmayı 
hem de zamandan tasarruf 
etmeyi başaran Doç. Dr. 
Okvur, gelen talepler üzerine 
diğer araştırmalar için de 
mikroçip üretmeye başladı. 
Hatta ilk siparişini ise 
ABD’den aldı. Bilim çevreleri 
ve basında oldukça büyük 
ilgi gören proje, gelecekte 
kişiye özel tedavi yöntemleri 
kurgulanabileceğine de 
işaret ediyor.

Bu gibi örnekleri çoğaltmak 
ve çoğalmasına aracılık 
etmek adına biyoteknoloji 
alanına daha çok eğilmek; 
belki altyapısal ve kamusal 
destek anlamında yenilikler 
sunmak yerinde ve gerekli 
olabilir. 

Saygılarımla…

Daha çok proje,
daha çok başarı…

Doç. Dr. Murat ErtenTeknopark İzmir Genel Müdürü
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“Teknoparkların boyunu
farkındalık ve destekler uzatır” 

Teknoparklar arasındaki iş birliği ve koordi-
nasyon köprüsü Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Derneği (TGBD)’nin Başkanı Faruk İnaltekin, 
Türkiye’deki sürece ışık tuttu. TEKMER’lerle 
atılan tohumun oturtulan özgün TGB mode-
liyle geliştiğini söyleyen İnaltekin, bu başarıda 
teknopark firmalarının taşıdığı öneme değindi. 
“TGB’lerin başarısı, firmalarının başarısıyla 
doğru orantılıdır” diyen İnaltekin, firmaların 
niteliğini ise kaliteli İK’nın belirlediğini ifade etti. 
Sanayinin nispeten zayıf olduğu Anadolu şe-
hirlerinde kurulacak teknokentlere pozitif ay-
rımcılığın uygulanabileceğini söyleyen İnaltekin, 
bu uygulamanın motivasyonu artıracağının 
altını çizdi. Teknopark tesisinin iyi yönetimin-
den, sosyal olanakların teminine kadar katma 
değere tuğla koyan artı özelliklerin önemini 
vurgulayan İnaltekin; eğitim, mentorluk ve ku-
luçka hizmetlerinin de dikkatlice kurgulanması 
gerektiğini dile getirdi. TGBD olarak mentorluk 
programını başarıyla yürüttüklerini söyleyen 
Başkan, Endüstri 4.0’a zemin hazırlayan tekno-
parkların TEKMER’lerden itibaren kat ettiği 
mesafeyi de şöyle değerlendirdi: 

TGB’lerin ortak beklentilerine parantez açan İnaltekin, “Teknopark 
mevzuatı şu anda 15. yaşını doldurdu. Bir şirkette, bir kurum-
da değil, bir ülkenin tamamında bir farkındalığın artmasından 
bahsediyoruz. Bu nedenle henüz çok bir süre geçmedi. Mevzuatı-
mızda yer alan teşvikler geçicidir ve hâlihazırda 2023’te bitecektir. 
Teşviklerin süreceğine inanıyoruz, çünkü yeni teknopark yatırımla-
rı ve büyüme planları için bu kritik bir eşik” dedi. 

Teknoparkların başarısını kamçı-
layan etkenin firmalar olduğunu 
vurgulayan TGBD Başkanı Faruk 
İnaltekin, ortak beklentilere pa-
rantez açtı; destek vurgusu yaptı. 
İnaltekin, “Teknopark yatırımlarının 
devamlılığı ve TGB’lerin büyümesi 
için teşvik sürekliliği şart” dedi.
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TEKMER’le başlayan serüven

TGB’lerin yasa ve uygulama yönetme-
liğinden beri gelişimleri nasıl seyret-
miştir?
Dünyada TGB’lerin kurulumu ABD’de 
1950’lerden sonra görülmeye başlarken, 
Avrupa’da 1970-1980’li yıllarda yaygın-
laşmıştır. Türkiye’de TGB kurma çalış-
maları 1980’lerde başlamıştır. 1990’da, 
KOSGEB’le üniversitelerin iş birliği 
çerçevesinde TGB’lerin ilk adımı olarak 
Teknoloji Merkezleri (TEKMER’ler) kurul-
maya başlanmıştır. Türkiye’ye ve luga-
tımıza ilk defa 2001’de “4691 Sayılı Tek-
noloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ile 
resmi anlamda giriş yapan “teknopark” 
kavramının göstermiş olduğu ilerleme 
yadsınamaz. 2018 Ocak ayı itibariyle 
toplam Türkiye’de yer alan teknopark 
sayımız 56’sı aktif olmak üzere 77’ye 
ulaştı. TGB’lerdeki toplam firma sayısı 4 
bin 600’ü, Ar-Ge personel sayısı ise 45 
bin 700’ü aşmakta. TGB’lerde tamam-
lanan ve süren projelerse 33 binin 
üzerinde. Ortaya çıkan fikri mülkiyet 
sayısı ise yaklaşık 3 bin 500. Bu büyük 
ekosistem Türkiye ekonomisine destek 
olmaya devam ediyor. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından yayın-
lanan son veriye göre, teknoparklarda 
yapılan ihracat günümüz itibariyle 3 
milyar dolara ulaştı. 2001’ler öncesinde 
Ar-Ge firmaları gibi benzer bir sınıflan-
dırma olmadığı için, yukarıda bahset-
tiğimiz rakamları geçmiş ile kıyaslama 
yapmamız biraz zor.  Ancak, buradaki 
en ciddi kıyaslama Ar-Ge harcamaları-
nın Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki (GSYH)  
payı olabilir. Bu oran 2000’de yüzde 
0.48 iken 2016 yılı itibariyle yüzde 1’in 
üzerine çıkmıştır. Teknoparkların yarat-
tığı ekosistem ve Ar-Ge faaliyetleriyle 
birlikte, bu yönde farkındalığın artması 
anlamında gösterilen çabanın bu raka-
ma etkisi göz ardı edilemez.
 
Başarı örnekleri süzgeçten geçti

Türkiye’deki TGB modeli için hangi 
model ithal edilmiştir? ABD mi, yoksa 
Fransa modeli mi baskındır?
Doğrudan dış model ithalatı gerçek-
leşmedi. TGB modeli ülkemizde oluştu-

rulmadan önce birçok başarı örnekleri 
elbette incelenmiştir. TGB’ler, kurulduğu 
ülkenin bilim ve teknoloji politikaları, 
olanakları, endüstri dokusu, coğrafi ya-
pısı, teknolojik gelişmişlik düzeyine göre 
farklı uygulama biçimleri göstermekte-
dir. Bunlara elbette kültür kavramı da 
eklenerek ülkemiz için uygun bir model 
oluşturulmuştur. Ülkemizde TGB’ler 
üniversite esaslı bir model gibi görünse 
de devletin sağladığı mevzuat ve des-
teklerle beslenmekte ve büyümektedir.

4.0’ın ev sahibi 

Endüstri 4.0 vizyonu çerçevesinde 
TGB’lerin ve TGB firmalarının önemini 
anlatabilir misiniz? 4.0’da TGB modeli 
nasıldır? 
Endüstri 4.0’ın önemini birçok plat-
formda konuşuyoruz ve ülkemiz için 
önemini vurguluyoruz. Daha önce pek 
çok önemli trendde geride kaldığımız-
dan bahsedilirken, 4.0 henüz rahatlıkla 
yakalayabileceğimiz durumda.  Endüst-
ri 4.0’a giden yolun ileri teknoloji kul-
lanımından geçtiğini biliyoruz. Yüksek 
teknolojiyi de çoğunlukla 

TGB’lerde faaliyet gösteren firmalar 
yapmakta. Bu çerçeveden bakınca, 
TGB’ler burada Endüstri 4.0 altyapısını, 
sistemlerini yaratan, arz eden tarafta. 
Farkındalığı ve bilinci arttırarak, firma-
ların ürün ve hizmetlerini 4.0’da doğru 
konumlandırmalarına yardımcı olmak 
yine TGB’lerin görevi.

9 mentor, 15 mentee

Gelişmiş ve büyük TGB’ler, gelişmek-
te olan TGB’ler için nasıl bir model 
oluşturabilir?
Olgun TGB’lerin gelişmekte olanlara yol 
göstermesi, onları desteklemesi, iletişim 
ve iş birliğinde olması ekosistemin 
büyümesi için çok önemli bir konu. Bir 
mevzuat söz konusu ve bu kapsamda 
doğru işlerin yapılması, yapılanların 
daha iyi olması açısından tecrübe pay-
laşımı çok önemli. 

Biz bu bilinçle TGBD olarak TGB’ler 
arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşı-

TGBD

Faruk İnaltekin

2010 

Teşvik, mentorluk, 
mevzuat, Endüstri 4.0

Güncel TGB sayısı:
77

TGB içi firma sayısı:
4 bin 600 (+)

Personel sayısı:
45 bin 700 (+)
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mını hızlandıracak mentorluk 
programı başlattık. Program 
kapsamında olgun TGB’ler bilgi, 
tecrübe ve iyi uygulama örnek-
lerini yeni kurulan ve gelişmek-
te olan TGB’lerle paylaşarak 
onların gelişim süreçlerine katkı 
sağlamayı amaçlıyor. 

Programın ilk aşamasını 6 aylık 
bir süreç olarak belirledik ve 9 
gönüllü Mentor TGB, 15 gönüllü 
Mentee TGB’yle programımıza 
başladık. Şu anda aldığımız 
dönüşler gayet olumlu. İlerleyen 
süreçlerde programı genişlete-
rek ilerleyeceğiz.

Köprüyü TGBD kuracak

TGBD’nin 2018 vizyonundan ve 
ilerleyen dönem projelerinizden 
söz edebilir misiniz? 
TGBD olarak teknoparkların ve 
teknoparklarda yer alan firma-
larının kapasitelerini ve birbir-
leri arasında iletişimi artırıcı 
etkinlikler yapmayı planlıyoruz.
Bu çerçevede TGB’lerin ihtiyaç 
duyduğu gelişim alanlarının 
tespiti ve bunları destekleyici 
aktiviteler için, daha önce baş-
latılan TGBD Akademi Progra-
mını ve mentorluk programını 
devam ettireceğiz. TGB’ler arası 
ilişkileri artırıcı etkinlikler yine 
gündemimizde. Tüm bu planları 
entegre edip geliştirmek için 
de çeşitli uluslararası proje 
planlarımız ve başvurularımız 
mevcut.

“Teşvikler daimi olmalı”

Teknoparkların beklenti ve 
taleplerine parantez açarak, 
onların sözcülüğünü yapabilir 
misiniz? Camiaya iletmek iste-
diğiniz mesajlar nelerdir? 
Teknopark mevzuatının 15.yaşını 
doldurduğunu söylemeliyiz. Bu 
hususta TGB’lerimizin beklenti-
leri ve nelere ihtiyaç duydukları 
büyük önem taşıyor. Teknolojiler 

değişiyor ve ülkelerde farkın-
dalık artıyor. 15 yıl bir şirkette 
ya da kurumda farkındalık 
yaratmak için yeterli bir za-
man olmakla birlikte, toplumun 
tamamında farkındalığı yarat-
mak için yeterli bir zaman değil. 
Bu sebeple teşviklere ayrı bir 
parantez açmak gerek. 

Teşviklerin 2023’te bitmemesi 
gerekir; çünkü teknoparkla-
rımızın büyümesi için onlara ya-
tırım yapılması şart. Teşviklerle 
desteklenerek riski azaltılan 
firmalar, yeni proje geliştirme ve 
yeni üretimde bulunma bağla-
mında daha serbest hareket 
edebileceği için, bir inovasyon 
ortaya koymuş da olurlar. 
Ayrıca teknopark şirketlerimizin 
inovasyon kabiliyetlerinin artı-
rılması kritik önem arz etmek-
tedir. Endüstri 4.0 başlığında da 
vurguladığım gibi, 4.0 teknoloji-
lerinin büyüme alanı çoğunlukla 
teknoparklarımız ve büyütenler 
ise teknopark firmalarımız… Bu 
açıdan bu firmalarımızı yeni 
teknolojiye ayak uydurur hale 
getirmek ve altyapılarını güç-
lendirebilmeleri için kendilerine 
teşvik ve katma değerli destek-
lerimiz yoluyla bilinç aşılamak 
gerekmektedir. 

Firmalarımız ileri teknolojilere 
entegre oldukça, ihracat are-
nasındaki temsil gücümüz de 
yükselecektir. 

Son olarak fikri mülkiyet hakları 
ve seri üretim hususundan 
bahsedebilirim. Teknoparkların 
Ar-Ge çalışması yapan firma-
larının seri üretim aşamasında 
da yoğun olarak desteklenme-
si ve oluşabilecek engellerin 
bertaraf edilmesi şarttır. Bunun 
yanında fikri mülkiyet hakları ile 
ilgili yasa ve ilgili mevzuatın da 
biraz daha geliştirilmesi önem 
arz etmektedir. 

Teknoparkların 
gelişimine dört 
koldan destek 
sunan TGBD, 

TGBD Akademi 
Programıyla 

ihtiyaç duyulan 
alanlara temas 

etmeyi sürdürecek. 
Dernek, teknopark 

firmalarının ve 
teknoparkların 

arasındaki 
iletişimin derecesini 

artırmak için 
kaynaştırıcı 

etkinlikler 
planlamaya da 
devam edecek. 
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Kenan Çolpan 2002 6.900 (+) 260 (+) 130 bin m2

İnovasyonun özüne konan arı…

Mutfağında bilişim, odağında girişim 

Yüksek teknolojinin, 
nitelikli inovasyonla 

ve sağlam girişimcilik 
ekosistemiyle 

kaynaştığı İTÜ 
ARI Teknokent, 2 
bin 500’ü aşkın 
Ar-Ge projesiyle 
ticaretin kalbine 
kan pompalıyor. 

Firmalarının üretim 
kararlılığıyla 2023’e 

“çarpı 4” hedefle 
girmeye hazırlanan 

Teknokent, 
gücünü akademik 

altyapısından alıyor.  

Teknoloji firmalarına ve 
girişimcilere inovasyon 
üretme noktasında sunduğu 
altyapıyla onlara uluslararası 
pazarın kapılarını açan İTÜ 
ARI Teknokent, teknolojinin 
ticarileştirme noktasında 
ekonomiye büyük katma 
değer sunuyor. İTÜ Ayazağa 
Kampüsünde 1 milyon 655 
bin metrekarelik arazide 
endüstriye faydalı çıktılar 
sunan Türkiye’nin girişimcilik 
ve inovasyon üssü, birbirinden 
güçlü üretim altyapısına sahip 
10 binasında geliştirdiği 148’i 
patentli toplamda 2 bin 500’ü 
aşkın başarılı Ar-Ge projesiyle 
ekosisteme değer üretmeyi 
sürdürüyor. Bünyesindeki 260’tan 
fazla firmada 6 bin 900’den 
fazla kişiye istihdam sağlayan 
yapı, yılda 600’ün üzerinde proje 
üretiyor. 

Marka kentin markalar üssü

Ar-Ge şirketlerine sinerjik 
üretim ortamı sunan 
Teknokent; şirketlerin beraber 
çalışabilmelerine kümelenme 
çalışmalarıyla olanak sunuyor. 
Teknokent, firmaların aynı 
ortamda kümelenmeleri, fırsat 
ve imkânları paylaşabilmeleri, 
gerektiğinde birlikte rekabet 
edebilmeleri ve aynı zamanda 
ilgili oldukları alandaki 
teknolojinin gelişimini takip 
edebilmeleri noktasında önemli 
bir arayüz görevi görüyor. 

Fikirleri şirketleştiriyor

Türkiye’nin ticaret merkezi 
İstanbul’un kalbi Maslak’ta 
yer alan İTÜ ARI Teknokent, 
bünyesinde barındırdığı firmalar 
ve girişimciler için birbirinden 
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başarılı programlar 
yürütüyor. Avrupa’nın en 
iyi 2’nci, dünyanın ise en iyi 
3’üncü kuluçka merkezi olan 
İTÜ Çekirdek Erken Aşama 
Kuluçka Merkezi, fikirlerini 
ticarileşebilir ürün ya da 
hizmete dönüştürmek isteyen 
girişimciler için çalışıyor. 
2012’den beri yüzlerce 
girişimi şirketleştiren İTÜ 
Çekirdek, ülke genelinde 
bin 180 girişime ve 3 bin 
345 girişimciye omuz verdi. 
Böylece 50 milyon TL’yi aşkın 
yatırım alan İTÜ Çekirdek 
girişimlerinin toplam 
değerlemesi 455 milyon TL’yi 
aştı. 

Girişimler yarınlara hazır

İTÜ ARI Teknokent, 
girişimcilik ekosisteminin 
çekim merkezi olan 2017 
doğumlu İTÜ MAGNET 
İleri Aşama Girişimcilik 
Merkezinde dünyaya 
açılacak yeni teknolojilerin 
gelişimine katkıda bulunuyor. 
İTÜ MAGNET İleri Aşama 
Girişimcilik Merkezi 
bünyesinde yer alan 60 
girişimci firma geliştirdikleri 
teknolojilerle ülkemize kanat 
takmayı hedefliyor. 

ABD yolcuları 

Teknokentli teknoloji 
firmalarının başarısını 
global pazarlarda da 
sürdürmesini sağlamak 
amacıyla 2014’te faaliyete 

geçen Innogate Uluslararası 
Hızlandırma Programı, 
girişimleri “dışa” açıyor. 
İstanbul Kalkınma Ajansının 
desteğiyle yürütülen program 
kapsamında bugüne 
kadar 95 firma program 
kapsamındaki eğitimlerden 
faydalandı, 48 firma ABD 
sürecine katıldı. 23 firma aktif 
olarak ABD’deki faaliyetlerine 
devam ediyor. 

Dört dörtlük hedef

Yürüttüğü faaliyetler ve 
geliştirdiği programlar ile 
başarının ‘kültür ekmek’ ve 
‘değer üretmek’ olduğuna 
inanan İTÜ ARI Teknokent; 
İTÜ Çekirdek, Innogate 
ve İTÜ Magnet 

markalarını geliştirmeye 
çalıştığı kadar, paydaşlarının 
da markalarına değer ve 
destek vererek; her zaman 
“Birlikte İleriye” gitmeyi 
amaçlıyor. Her yıl geliştirilen 
performans hedefleri 
doğrultusunda İTÜ ARI 
Teknokent; bünyesindeki 
firmalar ve bu firmaların 
üretecekleri yeni teknolojiler 
yoluyla, 2023 yılına kadar Ar-
Ge gelirlerini bugünkünün 4 
katına yükseltmeyi hedefliyor.
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2013

Bilginin kıymetini iş birliğiyle artıran İTÜNOVA TTO,

Endüstrinin çakralarını açıyor

400’e yakın iş 
birliği hamlesi, 
bilgiye kıvılcım 

olan hızlandırıcı 
birimleri ve yüzlerce 

akademisyenle ortak 
geliştirdiği projeleriyle 

marka değerini 
güçlendiren İTÜNOVA 

TTO, endüstrinin 
ihtiyacına sunduğu 

yeni teknolojilerle 
nokta atışı yapıyor. 

İSTKA’nın “Bilgi Odaklı 
Ekonomik Kalkınma Mali 
Destek Programı” kapsamında 
2013’te İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. 
tüzel kişiliğiyle ekosisteme 
kattığı; İTÜ Teknoloji Transfer 
ve Ticarileştirme Merkezi, İTÜ, 
İTÜ Vakfı ve İTÜ ARI Teknokent 
ortaklığıyla, TÜBİTAK’ın 1513 
Teknoloji Transfer Ofisleri Destek 
Programı’nca da desteklenerek 
Ocak 2014’de inovasyon zincirine 
katılan İTÜNOVA TTO, 80 kişilik 
profesyonel ekibiyle yarınların 
teknolojisini inşa ediyor. İTÜ’nün 
akademik projelerini sanayiyle 
buluşturma ekseninde köprü 
vazifesi gören yapı; bilimsel 
ve teknolojik bilginin ulaşım 
ve üretimine olanak sağlama, 
üretilen bilgiyi ticarileştirme 
ve teknoloji transferini 
girişimcilikle harmanlama 
vizyonunu günden güne 

sağlamlaştırıyor. Kuruluşundan 
2017 yılı sonuna kadar 468 
akademisyen ile çalışan 
TTO; Tanıtım ve Farkındalık, 
Ulusal ve Uluslararası Fonlar, 
Üniversite ve Sanayi İş Birliği, 
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 
ve Girişimcilik ve Şirketleşme 
birimleriyle desteklediği parlak 
fikirleri oluşumundan ticarileşme 
sürecine kadar titizlikle 
olgunlaştırıyor. 

Bilginin değerini yükseltiyor

İTÜ’nün uluslararası ölçekte 
bilimsel ve teknolojik bilgi 
üretim kapasitesini artırarak 
bilgiye ticari değer biçen 
İTÜNOVA TTO, akademi-sanayi 
iş birliğiyle kalitesini artırdığı 
bilgiyi sanayinin hizmetine 
yeni teknolojiler üreterek 
sunuyor ve sınıf atlatıyor. 

Dr. Ercan Çitil 80İTÜNOVA TTO
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Ulusal ve uluslararası fonlar 
aracılığıyla araştırmalara 
daha rahat bir hareket 
alanı sağlayan yapı, üretilen 
bilginin korunması ve bu 
bilgiyi üretecek girişimcilere 
uygun platformlar 
yaratılması misyonunu da 
üstlenerek, ülkenin Ar-Ge 
ve inovasyon çakralarını 
açıyor, ekosisteme dinamizm 
katıyor.

İnovasyonun hız üsleri

Türkiye’de girişimcilik 
ekosistemini güçlendirmek ve 
Türkiye ekonomisi için katma 
değer oluşturacak projeler 
oluşturmak misyonuyla 
hareket eden İTÜNOVA 
TTO ve İTÜ ARI Teknokent; 

İTÜ Çekirdek Erken Aşama 
Kuluçka Merkezi”, “BİG BANG 
Girişimcilik Yarışması” ve 
“INNOGATE Uluslararası 
Hızlandırma Programı” gibi 
öncü uygulamalarla, yüksek 
katma değer üretmeyi 
amaçlayan her seviyedeki 
girişimlerin daha da başarılı 
olması için çalışmalarını 
sürdürüyor.

468 akademisyen,
383 iş birliği 

Kuruluşundan 2017 
yılı sonuna kadar 468 
akademisyenle birlikte beyin 
fırtınası yapan İTÜNOVA 
TTO, toplam bütçesi 92 
milyon 500 bin TL olan, 383 
üniversite-sanayi iş birliği 

projesine imza attı.  190’ı 
özel şirket ve 36’sı kamu 
kurumu olmak üzere toplam 
226 kuruluşla iş birliği 
gerçekleştiren İTÜNOVA TTO; 
139’u ulusal, 78’i uluslararası 
olmak üzere toplamda 217 
projenin yazımına destek 
sağladı. 107’si ulusal 49’u 
uluslararası olmak üzere 
İTÜ’lü akademisyen ve 
girişimcilerin buluşları için 
156 patent başvurusu yapan 
TTO, 390 etkinlik düzenledi, 
139 eğitim, 42 yayın çıkardı. 
Girişimcilik ekosistemine de 
katkılar sunan İTÜNOVA TTO, 
İTÜ Çekirdek ve INNOGATE 
girişimcilik programlarına 
23 milyon TL bütçe ayırarak 
fikirden üretime giden yolda 
birçok projeye destek sundu. 
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Binlerce girişim için kesenin ağzı açık…

Girişimcilikte “çekirdek” etkisi

UBI Endeksi’ne göre, Avrupa’nın 
en iyi 2’nci, dünyanınsa en iyi 
3’üncü “üniversitelere bağlı 
kuluçka merkezi” olan İTÜ 
Çekirdek,  300’den fazla firmayı 
şirketleştirerek ekonominin 
kalbine kan pompalayan bir 
merkez… 2012’den beri toplam 
25 bin 492 başvuru alan, 
bin 180 girişimi ve 3 bin 345 
girişimciyi destekleyen İTÜ 
Çekirdek, 50 milyon TL’yi aşan 
yatırımlar ve 62 milyon TL’ye 
varan cirosuyla inovasyon 
camiasına artı değer sunuyor. 
Girişimlerinin toplam değeri 
455 milyon TL’yi aşan yapı, 
Türkiye girişimciliğinin kalitesini 
ve dünya piyasalarındaki 
başarısını artırmayı hedefliyor. 
Finans, sağlık, artırılmış 
gerçeklik, sigorta, IoT ve 
donanım alanlarında firmaların 
bulunduğu İTÜ Çekirdek, 
akıllı araçlar/otomotiv, enerji 
gibi alanlarda da dinamizm 
sergiliyor. 2017’de 478 girişim 
ekibini destekleyen merkez, 

çıtayı daha yükseğe çıkaracak. 

Sınır tanımayan hizmet

Her dönem sonu gerçekleştirilen 
dünyada girişimcilere en 
fazla kaynak sağlayan ilk üç 
girişimcilik yarışmasından olan 
Big Bang’de geçen yıl 17 milyon 
TL değerinde ayni, nakdi ödül 
ve yatırım dağıtan İTÜ Çekirdek, 
Webrazzi tarafından 2015, 2016 
ve 2017 olmak üzere 3 yıl üst 
üste “Yılın Girişim Hızlandırıcısı” 
seçildi. İSO, OİB, ING Bank, 
Elginkan Vakfı, Allianz, Anadolu 
Sigorta, 3M, Anadolu Efes’in 
de aralarında bulunduğu 
40’ı aşkın paydaşı olan yapı; 
girişimcilere açık ofis, Mini 
MBA/girişimcilik eğitimi, satış 
koçluğu, teknik altyapı desteği, 
laboratuvar kullanım imkânı, 
laboratuvar sarf malzemeleri 
desteğinin yanı sıra iş dünyası 
ve akademiden 250’yi aşkın 
gönüllü mentor desteği de 
sunuyor. 

Azami kaynak ayırdığı girişimcilere koçluk ederek onları büyüten ve uluslararası 
pazarlara hazırlayan İTÜ Çekirdek, destek çıtasını yükseltiyor. Girişimcilere akademik 
ve teknik altyapı desteği sunan yapının hedefi; Türkiye ekosistemindeki girişimciliğin 
kalitesini artırarak, Türk girişimciliğini dünya standartlarına eriştirmek. 

İTÜ Çekirdek 2012 800 (+)300 (+)
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Network şöleni Fikirlere kanat 
Girişimcilere uluslararası pazar ve 
iş modelleri sunan Innogate, strateji 
geliştirme ve mentorluk desteklerini 
360 derece avantajlı paketle birleşti-
rerek sunuyor. 

60 startupla toplamda 20 milyon 
TL ciroya ulaşan İTÜ MAGNET, 
parlak fikirlere “hız” kazandırarak, 
üst düzey yatırımları bünyesine 
çekiyor. 

Girişimciyi dünyaya bağlıyor

ISTKA destekli Innogate Uluslararası 
Girişim Hızlandırma Programı, yerli 
teknoloji firmalarına 250 bin dolar 
kaynak ayırarak, global iş yapış 
biçimlerini aktarmak adına önce Silikon 
Vadisi’nin know-how’ını İstanbul’a getirip, 
Türkiye’de eğitim veriyor. Programın 
İstanbul’daki eğitim ve ABD pazarına 
hazırlık dönemini başarıyla tamamlayan 
firmalar; San Francisco ve New York’ta 
uluslararası yatırımcılar, mentorlar ve 
girişimcilerle buluşuyor. 2014’ten beri 40 
firmaya ABD’nin kapılarını aralayan; 23 
firmanın aktif olarak ABD’ye açılmasını 
sağlayan Innogate Programı, firmaların 
rekabet gücünü yükseltiyor. Programdan 
yararlanan girişimlerden olan Monument, 
Mekansal İşler, Invent, Repzone, Logiwa 
ve ODC Business Solutions, genişleyen 
ürün yelpazesi ve artan yatırım cazibesiyle 
yabancı yatırımcıların da dikkatini çekmişti. 

Yatırım mıknatısı

1 yaşındaki İTÜ MAGNET İleri Aşama 
Girişimcilik Merkezi başlangıç yatırımını 
almış veya ürettiği gelirle emsal kaynak 
yaratabilen, büyüme aşamasına geçmek 
veya daha da büyümek için VC seviyesinde 
yatırım almak üzere desteğe ihtiyaç duyan 
girişimci firmaların ileri aşama merkezi 
olarak faaliyette... İTÜ MAGNET’e geçtiğimiz 
bir yıl içerisinde teknoloji tabanlı ürünü 
hazır olan ve bu ürününü en azından 
bir müşteriye satabilmiş; ürün henüz 
gelişim aşamasında olsa da gelir modeli, 
hedef kitle, satış kanalları gibi konularda 
stratejileri belli olan; ölçeklenebilirlik, 
çok sayıda müşteri edinme ve büyüme 
konularında gelişime açık 60 firma katıldı. 
Teknoloji alanında faaliyet olan bu firmalar 
toplamda 20 milyon TL’lik ciroya ulaştı, 
160’ı aşkın kişiye istihdam sağladı. Şimdiye 
dek 41 etkinlik gerçekleştiren yapı, yakın 
zamanda prototip laboratuvarını da hayata 
geçirecek. 

160 (+) Startup firması 
sayısı: 60 20 milyon TL ciro

Eğitim alan firma
sayısı: 94 

ABD’de olan 
firma sayısı: 23 

ABD sürecine 
katılan firma: 48 
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Biyoteknoloji sektörü; biyo-
kimya, moleküler biyoloji, 
genetik ve biyomühendislik 
alanlarında 20. yüzyılın 
ortalarından bu yana ya-
şanan büyük gelişmelerin 
sonucunda, son kırk yılda 
ortaya çıkan bir sektördür. 
Sağlık biyoteknolojisi, tarım-
sal biyoteknoloji ve sınai 
biyoteknoloji alt dallarında 
gelişen sanayi dikkat çekici 
boyutlardadır. Bilimsel alan-
da artarak birbirini izleyen 
gelişmeler, büyük bir hızla 
sanayi alanına yansımak-
tadır. Biyoteknoloji sanayisi, 
özellikle, gelişmiş sanayi ve 
bilgi toplumlarında, araştır-
ma, ürün geliştirme, proses 
geliştirme ve üretim boyut-
larında büyük bir canlılık 
yaşamaktadır. 

Biyoteknoloji, İvedik OSB 
Müdürlüğü ve Yıldırım Be-
yazıt Üniversitesi ortaklığı 
ile 2017 yılının Mayıs ayında 
faaliyete geçen Teknopark 
Ankaranın da gündeminde 
olan öncelikli sektörlerden 
birisidir. Teknopark Anka-
ra’da yer alan firmaların, 
ağırlıklı olarak savunma 
sanayi ve havacılık sektörü 
ağırlıklı olmak üzere elekt-
ronik, medikal ve bilişim 
sektörlerinin beraberinde, 
yüzde 5’lik kısmı biyotekno-
loji alanında faaliyet göster-
mektedir. Bununla beraber, 
biyoteknoloji alanındaki 

konulardan biri olan insü-
linin biyoteknolojik üretimi 
ve kadavra tutucu eğitim 
masaları, tarımsal ve sağlık 
biyoteknolojisine yönelik 
faydalı böcek çalışmaları ve 
bunun gibi biyoteknolojinin 
çeşitli alanlarında Tekno-
park Ankarada yer alan 
araştırmacılar tarafından 
çalışmalar sürmekte ve 
Teknopark Ankara tarafın-
dan söz konusu çalışma-
lara destek verilmektedir. 
Bununla birlikte 1. yılında 
yüzde 95 doluluk oranına 
ulaşan Teknopark Ankara, 
biyoteknoloji alanında faali-
yet gösteren diğer firmalara 
da ev sahipliği yapmak iste-
mektedir.

Teknopark Ankara, ülkenin 
ve bölgenin ulusal ve 
bölgesel hedeflerine 
katkıda bulunarak 
uluslararası ekosisteme 
entegre olmak, Ar-Ge ve 
inovasyon kültürünün 
benimsetilmesini 
sağlayacak üniversite 
– sanayi iş birliği 
mekanizmaları ve 
kurumlarını barındıran 
bir ortam sunmayı 
hedeflemektedir. 
Akademik birikimin ve 
araştırma sonuçlarının 
ekonomik katma değere 
dönüştürülmesini 
sağlamak, ülkenin 
ekonomik ve teknolojik 

düzeyinin yükseltilmesine 
ve böylece ülkenin 
uluslararası rekabet gücünü 
artırılmasına katkıda 
bulunmak, akademisyen 
ve öğrencilerin teknolojik 
fikirlerini destekleyerek 
şirket kurmalarını 
desteklemek, girişimciliği 
teşvik ederek ileri 
teknolojiye dayalı katma 
değeri yüksek teknoloji 
firmaların oluşmasını ve 
büyümesini sağlamak 
yolunda firmalarımıza 
destek sağlanmakta ve 
çalışmalar yürütülmektedir.

Teknoloji geliştirme böl-
geleri, ülkenin ve bölgenin 
teknolojik üretim üssü 
haline dönüştürülmesinin 
sağlanması, gerçek sana-
yi – üniversite – teknoloji 
ekosisteminin oluşturul-
ması, teknolojik fikirlerin 
ürüne dönüşmesine katkı 
sağlaması, Ar-Ge ve inovas-
yon ile ülkenin ekonomik 
katma değerinin gelişti-
rilmesi için yeni model-
ler sunması anlamında 
önemli roller üstlenmek-
tedir. Bu anlamda, bilginin 
teknolojiye, teknolojinin 
de ürüne dönüştürülece-
ği bu bölgelerde yapılan 
çalışmalar ülke ekonomi-
sine ve küresel rekabet 
gücümüze katkı vermesi 
yolunda her zaman önem 
arz edecektir.

Küresel rekabetimize
biyoteknoloji kanadı 
Oğuz Ünal Teknopark Ankara Genel Müdürü 
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Eskişehir Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi (ETGB) 
kurulduğu günden itibaren 
üniversite, sanayi ve devlet 
iş birliklerinin başarı ile 
sürdürülmesine yardımcı 
olurken, bu kapsamdaki 
gereksinimlerini 
gerçekleştirmek amacıyla 
ETGB bünyesinde yönetici 
şirket olarak kurulan ATAP 
A.Ş, faaliyete başladığı 
günden beri bilimsel temelli, 
yenilikçi, rekabetçi, insan 
emeği ve fikirlerine saygılı 
araştırmacı ve Ar-Ge’yi esas 
almaktadır.

2016 yılında yürürlüğe giren 
Ar-Ge Reform Paketi’nin 
somut sonucu olarak çıkan 
teknopark firmalarına 
yönelik ‘Temel Bilimler 
Desteği’nin de yürürlüğe 
girmesiyle beraber ETGB’de 
biyoteknoloji alanında 
faaliyet gösteren firmaların 
sayısı 2017 yılında 4’ten 
8’e yükseldi. Bu firmaların 
tamamına yakını 
laboratuvar imkânlarının 
fazla olmasından dolayı 
ETGB’nin ESOGÜ Meşelik 
Kampüsü’ndeki yeni 
teknopark binasında 
faaliyet gösteriyor.

Bu firmalardan BUGAMED 
Biyoteknoloji Ar-Ge firması, 
insanların kaliteli bir yaşam 
sürmeleri için biyoteknoloji 
alanında bilimsel çalışmalar 

yaparak yüksek teknolojili 
ürünler geliştirmeyi amaç 
edinmiş yenilikçi, genç 
bir ekiptir. Gamze Kara 
Mağden tarafından kurulan 
firma 2017 yılında Eskişehir 
Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nde TÜBİTAK 
1512-Teknogirişim Sermayesi 
Desteği Programı ve 
KOSGEB Girişimcilik Destek 
Programı ile laboratuvar alt 
yapısı kurularak faaliyete 
geçmiştir. 

BUGAMED Biyoteknoloji 
olarak kronik yaraların 
iyileşmesi için katma değeri 
yüksek biyomalzemeleri 
doku mühendisliği 
yöntemlerini kullanarak 
ülkemizde geliştirmeyi 
ve yine sektördeki 
hammade sıkıntısını 
atık değerlendirilmesi 
kapsamında yüksek 
teknolojili hammaddeye   
dönüştürerek ülkemizdeki 
yerli ürün çeşitliliğini 
arttırmayı amaç edinmiştir. 
Hedefleri arasında  
mutidisipliner bir çalışma 
prensibiyle sanayi-akademi 
iş birliğinin yeni yüzyılda 
önemini vurgulamak   için 
çalışmalarına devam 
etmektedir.  

ETGB’de yaklaşık 3 
yıldır faaliyet gösteren 
Microbiota Ltd. Şti. ESOGÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Ahmet Çabuk tarafından 
kurulmuştur. Ana faaliyet 
kolu Biyoteknoloji olan 
Microbiota özellikle Çevre, 
Tarım, Gıda ve Sağlık 
Biyoteknolojileri alanında 
Ar-Ge faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bünyesinde 
üç Ar-Ge ve bir saha 
personeli istihdam eden 
Microbiota laboratuvar 
alt yapısında temel ve ileri 
mikrobiyolojik çalışmalar 
için gerekli makine teçhizat 
donanımına sahiptir. Kamu 
destekli projeler birlikte 
özel sektörün ihtiyacı 
olan ArGe faaliyetlerinide 
cevap veren Microbiota 
bir kamu destekli proje 
ve iki özel sektör projesi 
tamamlamıştır. 
 

Ülkemizde biyoteknoloji 
sektöründe faaliyet 
gösteren firma sayısı çok 
az olmakla  birlikte bu 
alanda gelişmiş ülkeleri 
incelediğimizde yapılan 
araştırma geliştirme 
faaliyetlerinin yüzde 74’lük 
kısmını ABD üstlenmiş 
durumdadır.  Global gelir 
dağımını incelediğimizde 
ise ne yazık ki ABD ve 
Avrupa arasında dağılım 
gösterdiği görülmektedir ve 
bu konuda ükemizin diğer 
sektör yatırımlarından ayrı 
tutularak  biyopolitikalar 
izlemesi görüşündeyim.  

ETGB’de biyoteknoloji
firmalarının sayısı artıyor

Ali İhsan KaramanlıEskişehir TGB Genel Müdürü
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KOÇAK FARMA, aşı atağına kalkıyor…
Biyoteknolojide tarih yazacak

Kimya Mühendisi Ender Koçak’ın 1971’de beşeri ilaç 
üretimiyle başlattığı KOÇAK FARMA serüveni, bu-
gün Türkiye’nin gurur tablosu... 1982’de birçok ilacın 
hammaddesini Türkiye’de ilk kez üreten, ruhsat 
sahibi olduğu 600’ü aşkın ilacı tıbbın hizmetine 
sunan ve sektörde yenilikçi gelişmelere öncülük 
eden firma, ülkemizdeki her 2 kutu kanser ilacının 
1’ini üreten ellere sahip. 2017 cirosu 720 milyon 
TL olan 47 yıllık firmanın 40’ı aşkın ülkeye ürün 
sattığını söyleyen KOÇAK FARMA CEO’su ve 
Genel Müdürü Uzm. Dr. Hakan Koçak, “Tür-
kiye’nin ilk yerli biyobenzer ilacını ve ilk biyo-
benzer insülinini üreten yerli ve milli firmayız” 
şeklinde konuştu. Stratejik önemdeki Ar-Ge 
merkezi yatırımıyla yüksek katma değerli 
teknolojik ilaçta ithalata bağımlılığı keserek 
cari açığı azaltacaklarını söyleyen Koçak, 
firmanın Ar-Ge, İSG ve çevre politikasıyla 
sektöre nasıl neşter vurduğunu da TEKNO-
PARK’a açıkladı… 

İnsan sağlığı ve çevre bilinci

İSG ve çevre politikanızdan söz edebilir 
misiniz? 
Firmamızın en değerli varlığı insan kay-
nağıdır. Firmamız yasal düzenlemeler ve 
mevzuat çerçevesinde çalışma ortamında 
oluşabilecek tüm riskleri belirleyip, gerekli 

İlaç sektörünün 47 yıllık devi KOÇAK 
FARMA, Türkiye’nin ilklerini yerli 
kudretle üretiyor. Ar-Ge merkezinde 
geliştirdiği teknolojisiyle “aşı” 
atağına kalkacak firma, Türkiye ilaç 
sanayinin yapısal dönüşümünde baş 
aktör olmaya kararlı… 

İlaç etkin maddesi üretiminde birçok ilki başardık-
larını belirten Hakan Koçak, “Yerli biyoteknolojik 
ilaç üretimiyle sektör öncüsüyüz. Ürettiğimiz yerli 
ve milli ilaçlarla cari açığı azaltarak kamu maliye-
sine tasarruf sağlıyoruz” dedi. Koçak, Endüstri 5.0 
devrimine uyum sağlamak için yoğun çalıştıklarını 
da dile getirdi.
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KOÇAK FARMA 
İlaç ve Kimya 

Sanayi A.Ş.
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Uzm. Dr.
Hakan Koçak

CEO ve
Genel Müdür

önlemleri alarak, iş kazası ve meslek 
hastalığı riskini sıfıra indirgeyecek 
uygulamalarla çalışanların İSG’sine 
öncelik vermektedir. Çevre politikamız; 
doğal kaynakların etkin kullanılması, 
kirliliğin önlenmesi ve atıkların öncelikle 
kaynağında geri dönüşüme kazandı-
rılması, mümkün olmazsa en uygun 
yöntemlerle yok edilmesi ilkelerini esas 
alır. Bu politikanın uygulanması için ça-
lışanların, tedarikçilerin ve taşeronların 
bilinçlendirilmesi kadar, çevre ile dost 
teknolojilerin kullanılması ve özellikle 
çevresel kirliliği önlemeye yönelik ulusal 
ve uluslararası mevzuatın izlenip uygu-
lanması gerekir. Ürün ambalajında geri 
dönüşebilir malzeme kullanılması ve 
çevre bilincinin artırılması için çalışanla-
ra eğitim verilmesi de önemlidir. KOÇAK 
FARMA ISO 14001 Çevre Yönetim Siste-
mi Sertifikasına sahiptir.

Milyonlarca ilaç üretiliyor

Üretim tesisleriniz ve üretim kapasite-
niz hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Çerkezköy OSB’de 140 bin metrekare 
alana kurulu ve 100 bin metrekare 
kapalı alana sahip son teknoloji dona-
nımlı KOÇAK FARMA Hammadde, İlaç 

ve Biyoteknolojik İlaç Üretim Tesisleri 
500 milyon kutu/yıl üretim kapasite-
sine sahip. Eczacıbaşı-Baxter şirketin-
den devir aldığımız İstanbul/Ayazağa 
Serum Üretim Tesisleri 50 bin metrekare 
alanda kurulu olup 80 milyon ünite/
yıl üretim kapasitesine sahip. KOÇAK 
FARMA onkoloji, kadın hastalıkları ve 
doğum, kardiyoloji, üroloji, iç hastalık-
ları, endokrinoloji, diyabet, romatoloji, 
dermatoloji, psikiyatri, çocuk hastalıkları, 
ortopedi, cerrahi, intaniye gibi alanlar 
başta olmak üzere tıbbın tüm dalların-
da ürettiği ilaçları ulusal ve uluslararası 
tıbbın hizmetine sunuyor. 

İlaçta Ar-Ge talebi etkiliyor 

İhracat başarınızı örneklerle anlatabilir 
misiniz? 
İlacın dış satımında fiyat, teknoloji ve 
Ar-Ge yapılanmasının talep analizinde 
ön plana çıkan faktörler olduğu görül-
mektedir. KOÇAK FARMA uluslararası 
sağlık otoritelerince belgelenen ileri do-
nanımlı tesisleri, yüksek kalite standart-
ları ve güçlü Ar-Ge çalışmaları ile global 
bir markadır. Bu durumun yarattığı 
güvenin olumlu etkisiyle ihracatımız 
yıllar itibariyle artan bir trend izlemekte, 
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firmamız AB GMP onaylı tesislerinde 
ürettiği ürünlerini Almanya, Fransa, 
İtalya, İspanya gibi AB ülkeleri başta 
olmak üzere Güney Kore, Avustral-
ya gibi uzak coğrafya ülkelerini de 
içine alan 40’dan fazla ülkeye ihraç 
etmektedir. AB dışında İran, Irak, 
Libya, Ukrayna, Güney Afrika sağlık 
otoriteleri tarafından da denetlenip 
onaylanan KOÇAK FARMA, buralara 
da ilaç ihraç etmektedir. 

İlkleri üreten Koçak Farma

Ar-Ge merkezi çalışmalarınızı ve is-
tihdam profilinizi anlatabilir misiniz? 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
onaylı Ar-Ge merkezimiz Çerkezköy 
OSB’de toplam 1 milyar 100 milyon 
TL sabit yatırım teşviki kapsamın-
da kurulmuştur. Üretilecek ilaçların 
Ar-Ge çalışmaları yaklaşık 100 bilim 
insanı ve uzmanca yürütülmektedir. 
Neticesinde ileri teknoloji donanımlı 
biyoteknolojik ilaç üretim tesislerinde 
Analog İnsülinler, Biyobenzer Mo-
noklonal Antikorlar (mAb), Viral ve 

Bakteriyal Aşılar yerli üretilecektir. 
Biyoteknolojik ilaç üretim tesisleri-
mizde üretilen Türkiye’nin ilk yerli 
biyolojik ilacı Enoksaparin Sodyum 
ve ilk yerli biyobenzer İnsülini Glarjin 
tıbbın hizmetine sunulmuştur.

Mega hedefler

Yatırım planlarınızdan bahsederek, 
ürün çeşitliliği noktasında nasıl 
hamleler yapacağınızı anlatabilir 
misiniz? 
Şu anda en önemli hedefimiz ge-
leceğin ilaçları olan biyoteknolojik 
ilaçlarla koruyucu hekimliğin en 
önemli enstrümanı olan aşıların yerli 
üretimidir. Bu aynı zamanda Türkiye 
ilaç sanayinin yapısal dönüşümü de 
demektir. Yüksek katma değerli ino-
vatif ürünler, ilaçta ithalata bağımlı-
lığı ortadan kaldırdığı gibi, ihracatla 
sektörel dış ticaretin ekonomik 
büyümeye etkisini negatiften poziti-
fe çevirecek ve ülkemizin Ar-Ge ve 
teknolojik ilaç üretim üssü olmasına 
katkıda bulunacaktır.
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21. yüzyılın anahtar 
teknolojileri arasında 
gösterilen biyoteknoloji, 
Yıldız Teknoparkın da 
odaklandığı alanlardan 
biri. Biyoteknolojinin en 
önemli avantajlarından 
biri, temel bilim buluşlarını 
kısa sürede yararlı ticari 
ürünlere dönüştürebilmesi. 
Bu, teknoparkların temel 
kuruluş amaçları ile de 
birebir örtüşüyor diyebiliriz. 
Başta sağlık olmak üzere, 
sanayi ve tarım gibi 
birçok sektörde karşılık 
bulan biyoteknolojik 
gelişmeler, insanlarda ve 
hayvanlarda hastalıkların 
erken tanısından 
ilaç moleküllerinin 
geliştirilmesine kadar son 
derece geniş bir yelpazede 
toplumsal fayda sağlıyor. 

Türkiye’nin teknoloji 
üssü Yıldız Teknopark 
bünyesinde bugün 14 
biyoteknoloji firması 
faaliyet gösteriyor:  Axolotl 
Bio, Biolive, Bonebiomate, 
Geen, Genengraft, 
Geneon, Genmel, Hd 
Bioink, İbrahim Işıldak, 
Innovaturk, Medisen, 
Mitosan, Seven Bridges 
Genomics ve Vivosens. 

Sağlık, kimya, ambalaj ve 
medikal gibi farklı alanlara 
yönelik çalışan bu firmalar, 
bünyemizdeki tüm 
firmalar gibi, Türkiye’nin en 
büyük teknoloji geliştirme 
bölgeleri arasında yer 
alan ve ülkemizin en 
büyük kuluçka merkezine 
ev sahipliği yapan 
Yıldız Teknoparkın 
gelişmiş olanaklarından 
yararlanabiliyorlar. 

Firmalarımızın tümü, 
son derece yoğun bir 
biçimde gerçekleştirdikleri 
çalışmalarla ülkemizin 
biyoteknoloji alanında 
ilerlemesine değerli 
katkılarda bulunuyorlar. 
3 boyutlu biyoyazıcılar 
için dokuya özgü 
biyomürekkep üretmekten, 
kontrollü salınım 
yapan tablet formda 
biyogübre geliştirilmesine, 
hastalıklara tanı koymayı 
sağlayan taşınabilir ölçüm 
cihazından, biyoteknolojik 
yöntemler kullanarak 
atıklardan yenilebilir 
kaynaklı biyomonomer 
ve biyoplastik üretmeye, 
kemik defektleri için 
tedavi amaçlı sentetik 
doku destek malzemesi 

üretiminden dış ünitesi 
olmayan koklear 
implant (biyonik kulak) 
tasarımı için sensör 
geliştirilmesine kadar, 
biyoteknoloji firmalarımız 
teknoparkımızda bugüne 
dek birçok yenilikçi projeyi 
hayata geçirdiler.

Biyoteknoloji alanında 
çalışan girişimcilere Yıldız 
Ön Kuluçka ve Yıldız 
Kuluçka programında 
bulunma imkânı tanıyoruz. 
Bu programlarda girişim-
cilere şirketleşme yolunda 
hukuki, mali ve patent 
konularında ihtiyaçları 
olan bütün danışmanlık 
hizmetlerini sunuyoruz. 
Ayrıca, firmalarımızın yur-
tiçi faaliyetlerini destekle-
menin yanında, yenilikçi ve 
teknolojik ürünlerini ulus-
lararası pazarlara taşımak, 
ihracatı artırmak, men-
torlük hizmeti sunmak, 
hızlandırma programları 
yapmak, soft-landing 
programları, sanal ofis ve 
aktif ofis hizmetleri sun-
mak amacıyla kurduğu-
muz Starcamp de Silikon 
Vadisinin ilk Türk kuluçka 
merkezi olarak faaliyetle-
rini sürdürüyor. 

Biyoteknolojinin “yıldız” üssü 
Prof. Dr. Mesut Güner Yıldız Teknopark Genel Müdürü
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Biyoteknoloji, dünyada 
yatırım fonlarının 
milyarlarca dolar 
yatırım yaptığı geleceğin 
stratejik sektörü olarak 
görülmektedir. 

Günümüzde genetik 
ve moleküler 
tekniklere dayanarak 
geliştirilen biyoteknoloji 
uygulamalarında ABD’li 
araştırmacılar ve 
girişimciler ön plana 
çıkmaktadır. Ülkemizin dışa 
bağımlılığını azaltmada 
Ar-Ge ve yenilikçilik tabanlı 
biyoteknolojik girişimlerin 
sayısında artışa ihtiyacımız 
bulunmaktadır.

Tarım ve hayvancılığın 
yanı sıra sağlık, ilaç, 
kimya, kozmetik ve enerji 
sektörleri de biyoteknolojiye 
hizmet etmektedir. 
Biyoteknoloji, biyoekonomi 
kavramının da doğuşunu 
sağlamıştır. Özel sektörün 
ilgisine paralel olarak 
teknoparklarda da son 
dönemde biyoteknoloji 

girişimlerinin sayısında 
artış gözlemlenmektedir.

Türkiye’nin ileri teknolojili 
milli gübresi Erciyes 
Üniversitesinin dört 
öğretim üyesi tarafından 
Erciyes Teknoparkta 
üretildi. Tarımsal 
üretimimizde gübre 
kullanımımız yaklaşık altı 
milyon ton civarındadır, 
parasal değeri ise 
yaklaşık 6 milyar Türk 
Lirası’dır. Bunun da 
yüzde 70’ini azotlu 
gübreler oluşturmaktadır. 
Azotlu gübre tüketim 
miktarımız da yaklaşık 
4 milyon tondur. Azotlu 
gübre kayıpları çok fazla 
gerçekleşmektedir, yıkanma 
ve gaz şeklindeki kayıplarla 
birlikte, yüzde 25’lere 
varan bir gübre kaybı 
söz konusu olmaktadır. 
Bundan dolayı 500 
milyon TL ile 1 milyar TL 
arasında bir parasal kayıp 
söz konusudur. Bu azot 
kayıplarını engelleyebilirsek, 
kayıpların üretime, 

ekonomiye ve hatta 
kaliteye yansıması söz 
konusu olacaktır. Doğatech 
tarafından üretilen yavaş 
salınımlı gübre ile yüzde 
5 ile 25 arasında verim 
artışı sağlanmakta olup 
ekonomimize de katkı 
sağlanmaktadır.

Bu tip başarılı çalışmaların 
ülkemizde yaygınlaşması 
adına, Türkiye’de 
faaliyet gösteren melek 
yatırımcıların ya da 
fonların da biyoteknoloji 
startup’larına yeterince ilgi 
göstermesi gerekmektedir.

Türkiye’nin, dünyadaki 
biyoekonomiden pay 
alabilmesi için yeni 
fikirlerin cesaretlendirilmesi 
ve desteklenmesi 
gerekmektedir. Erciyes 
Teknopark olarak 
biyoteknoloji alanında 
yapılacak olan yeni 
çalışmalara uygun olduğu 
ölçüde her zaman desteğe 
hazır olduğumuzu da 
belirtmek isterim.

Geleceğin sektörüne
yatırım kanadı 

Prof. Dr. Murat DoğanErciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı
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Bilginin süratini artıran bir sanayi kamçısı…
Tırtıl girişimci, kelebeğe dönüşüyor

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’nde üretine 
bilgi birikimi ve teknolojinin işlenerek uygu-

lamaya dönüştüğü ve ticarileştiği yer olan 
GTÜ Teknoloji Transfer Merkezi (TTM), hem 

üniversite-sanayi iş birliğini geliştiriyor, 
hem de proje fikirlerinin ve fon imkânları-
nın duyurulması ve patent başvurularının 
yapılması noktasında girişimcilere destek 
sunuyor. Merkezin, 2015’ten itibaren 

destek gördüğünü söyleyen GTÜ 
TTM Genel Müdürü Fatih Ayhan, 

“Başarılı faaliyetlerimizle birçok 
işletmenin Ar-Ge potansi-
yelini artırmalarına destek 
olduk” diye konuştu. 2017 
itibariyle TÜBİTAK’ın teknoloji 

transferinde hızlı etkileşim 
sağlamak adına verdiği 2 
milyon TL’lik 1601 Yenilik 
ve Girişimcilik Alanında 
Kapasite Artırılmasına 
Yönelik Destek progra-

mından faydalanmaya 
hak kazandıklarını 
söyleyen Ayhan, 
merkezin işletmelere 
sunduğu destekler 
hakkında da bilgi 
vererek; “Projelerimiz 
ticari boyut kazan-
sın diye işletmele-
rimizin kapısını 
çalıyoruz” örneğini 
verdi.  

Odağına sanayicileri alan, nitelikli iş fikirlerini şekillendiren ve KOBİ’lere 
yol arkadaşlığı yapan GTÜ Teknoloji Transfer Merkezi, girişimcileri bir bir 
kozasından çıkarıyor. İyi fikirleri kuluçkaya yatıran ve ticarileşme sürecini 
hızlandıran merkez, sanayinin bağrındaki 4 farklı lokasyonunda endüstriye 
katma değerli hizmet üretiyor. 
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Girişimcilerin iş fikrini geliştirerek, 
patent, markalaşma ve iş birliği gibi 
konularda girişimcilere katma değer 
sunduklarını söyleyen Ayhan, girişimcileri 
tırtıldan kelebeğe dönüşen özgür ruhlar 
olarak nitelendiriyor…

İşletmelerin kapısını çalıyor

Gebze TTM’liye sağlanan avantajlar 
nelerdir?
Gebze TTM, akademisyenlerin ve sanayi-
cilerin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet 
yapısını oluşturmakta. GTÜ’lü öğretim 
üyelerimizin Ar-Ge ve teknoloji tabanlı 
çalışmalarını hibe fonları destekleriyle 
ticarileştirilmesi yönünde çalışıyoruz. 
İlk işimiz, anlatmak. Öğretim üyeleri-
mize, sanayicimize ve girişimci potan-
siyeli olan bireylere tanıtım, farkındalık 
hizmeti sunuyor, sorunlarının çözümü 
ve fikirlerinin olgunlaşması için strateji 
oluşturmalarına destek veriyoruz. GTÜ, 
2014’ten itibaren büyük bir atılım yaptı. 
Rektörümüz Prof. Dr. Haluk Görgün’ün 
vizyonerliği sayesinde URAP Endeks 
sıralamasında 9. sıradan 5’e yerleştik. 
GTÜ’lü akademik personelimizin proje-
lerinin ticari bir boyut kazanması için 
çalışıyoruz. Sanayicimizin her daim 
yanındayız. Bizim en önemli odak nok-
tamız, sanayicilerimizdir. Her hafta en 
az 10 işletme ziyareti yapıyoruz. Sadece 
TTM olarak değil, öğretim üyelerimizle 
birlikte ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. 
Her işletmeci ile dosthane bir samimiyet 
kuruyor ve onların araştırma alt yapıla-
rının güçlenmesini hedefliyoruz. Ziyaret-
lerimizin bir çoğuna Rektörümüz de eşlik 
etmektedir. Sanayicimiz bu durumdan 
çok memnun kalmaktadır. Görüşme kap-
samında GTÜ’nün araştırma altyapısı ile 
akademik bilgi birikimi hakkında bilgiler 
veriyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda aka-
demik iş birlikleri gelişiyor. Aynı zamanda 
devletimizin ekonomiyi güçlendirmek 
ve sanayicimize destek olmak amacı 
ile verdiği hibe teşvikleri ile projeler 
geliştiriyoruz. Akademik alt yapımız çok 
güçlü. Birçok öğretim üyemiz yurt dışı 
doktoralı. Bu nedenle fikri sinai mülkiyet 
hakları konusunda ciddi bir çalışma 
sergilenmekte. Uluslararası patent konu-
sunda büyük bir atılım sağladık. Bunun 

en önemli faktörü ise değerli öğretim 
üyelerimizdir. Girişimcilik alanında TIRTIL 
ön kuluçka programımız çalışmalarını 
yürütüyor. Bünyesinde 32 firma var. Bu 
işletmelerin GTÜ’yle iş birliklerini gelişti-
rilmesi için sık sık görüşmeler yapmak-
tayız. TIRTIL için iş fikri olan girişimcilerin, 
iş fikirlerini olgunlaşmalarını sağlamak 
adına eğitim, mentorluk ve teşvik sis-
temlerine ulaşmalarını sağlıyoruz.

KOBİ’lerin arkadaşı

Sanayicilere, akademisyenlere ve giri-
şimcilere sağladığınız destekler nelerdir? 
GTÜ’nün araştırma alt yapısı çok güçlü. 
Sanayicimizin, problemleri için çözüm 
geliştirmek adına yeterli ekipman ve 
donanıma sahibiz. Problemlerin çözümü 
insanla sağlanacak. Sanayicilerimize 
verdiğimiz destekler, Ar-Ge ve teknoloji 
tabanlı projelerinin geliştirilmesi adına 
yaptığımız çalışmalar. Teşvikler için proje 
yazımı, yönetimi ve sürdürebilirliği gibi 
destekler sunmaktayız. Aynı zamanda 
Ar-Ge ve tasarım merkezlerine planla-
ma ve kurulum desteği sağlamaktayız. 
Son zamanlarda fikri, sınai ve mülkiyet 
hakları konusunda işletmelerimizin 
yanındayız. Girişimcilerimize iş fikirlerini 
geliştirmek ve katma değere dönüştür-
mek adına birebir mentorluk desteği 
vermekteyiz. Her hafta GTÜ’ye bizim 
koordinatörlüğümüzle başarılı iş adam-
larını konuşmacı olarak davet ediyoruz. 
Girişimciler için eğitim ve proje teşvikle-
rinede danışmanlık desteği de veriyoruz.

Fikre hız veriyor

‘Hızlandırma’ faaliyetlerinizi anlatır 
mısınız? Yeni fikirleri yumurtadan nasıl 
çıkarıyorsunuz? 
Girişim hızlandırma programı kapsamında 
bu yıl FUTURE-G diye bir çalışma plan-
ladık. FUTURE-G, bir fikrin katma değere 
dönüşmesi adına kurulan bir ekosistem. 
Bunun içinde girişimcilerin ihtiyaç duyduğu 
her şey var. “Gelecek, fikrinle gelişecek” slo-
ganıyla girişimcilerin geleceğin şekillenmesi 
adına fikirlerini ticarileştireceğiz. Bizde fikir-
ler kozadan çıkar. GTÜ kampüsü içerisinde 
yaklaşık farklı cinslerde 200’e yakın kele-
bek bulunmaktadır. Bu nedenle yumurta 

Gebze Teknik
Üniversitesi 

Teknoloji Transfer 
Merkezi A.Ş

Fatih Ayhan

 2017

32

 15

Otomotiv, Bilişim, 
Savunma Sanayii

Biten proje sayısı: 225

Verilen Ar-Ge Desteği 
Sayısı: 122

Verilen Danışmanlık 
Hizmeti Sayısı: 124
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yerine girişimcilerimizi kozadan 
çıkarıyoruz. TIRTIL mantalitesi 
de bu kapsamda oluşmaktadır. 
Her hafta girişimcilik alanında 
başarılı olan iş adamlarımızı 
GTÜ’lü girişimci adaylarıyla bu-
luşturuyoruz. Buluşma çerçeve-
sinde girişimcilerimiz deneyim 
kazanıyor.  

Sanayiye açılan kucak

Teknopark, üniversite ve 
TTO’nun arasındaki iş birliği 
nasıl sağlanır?    
Gebze TTM olarak bizim 4 ayrı 
lokasyonda yerimiz bulun-
maktadır. İlk lokasyonumuz 
üniversitemizin içerisinde. 2. 
lokasyon GOSB Teknoparkta. 
Bu ofisimizde 1 tam zamanlı 
personelimiz var. Birebir hiz-
met vermek adına GOSB’un 
içerisinde bulunan işletmelere 
destek veriyoruz. 3. lokasyon, 
Bilişim Vadisinde bulunuyor. 
GTÜ yüzde 28 ortak. Bilişim 
Vadisi bünyesinde 100 met-

rekarelik bir ofisimiz mevcut. 
Ofiste 2 tam zamanlı perso-
nelimiz çalışmakta. Bilişim 
Vadisi işletmelerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda, hızlı koordi-
nasyon sağlamak için her 
hafta görüşmeler yapıyoruz. 
4. lokasyon, Güzeller OSB Yö-
netim Binası içerisinde 1 tam 
zamanlı personelimizle Gebze 
TTM ofisimizdir. Belirttiğim 
gibi, biz sanayiyle iç içeyiz. İş-
letmelerin bize gelmesini bek-
lemiyor, onlara hızlı ulaşmak 
için yakınlarında bulunuyoruz.

Sanayiciye TTO ahengi

TTO’ların endüstriyle ilişkisini 
değerlendirerek, Endüstri 4.0’a 
katkılarını anlatabilir misiniz? 
TTO’lar ülkemizin endüstriyel 
kalkınması için önemli bir 
konuma ulaşmıştır. Sanayi 4.0, 
ülkemizde yaygınlaşması ve 
farkındalığı noktasında hızlı 
ivme yakaladı. TTO’lar hem 
farkındalığı oluşturup, hem 

de sanayicinin bu devrime 
ayak uydurması için akademik 
bilgi birikiminin desteğiyle 
köprü görevi görmektedir. 
Sanayi Devrimi 4.0 çok yönlü 
bir devrimdir. Bu nedenle 
disiplinler arası çalışmaya 
gerek duyulur. Ülkemiz 
sanayisinin dijital dönüşümü 
kritik önemdedir. Sanayimizi 
dijitalleştirmemiz teknolojiyi 
açığımızı kapatmamızı da 
sağlayacaktır. Bu amaçla, 
Bakanlığımız Bilim ve 
Teknolojiyi Genel Müdürlüğü 
bünyesinde Sanayi Devrimi 
4.0 Daire Başkanlığı 
kurulmuştur. Dairede “İmalat 
Sanayinin Dijital Dönüşümü 
Yol Haritası” çalışmaları 
sürdürülmektedir. Ayrıca 
Başbakanımız 4. Sanayi 
devrimini ıskalamamamız 
gerektiğini belirtmiştir. 
Bu konunun ilimizde 
anlatılmasında başta GTÜ 
olmak üzere TTM’miz de 
yoğun çalışma sergilemektedir.
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Kurulma aşamasını tamam-
ladıktan sonra bulunduğu 
teknoloji bölgesi içinde bir 
taraftan kendisini geliştiren 
bir taraftan da çevresinde 
bulunan sanayi kuruluşla-
rına TTO aracılığıyla ortak 
projeler yapılması, Ar-Ge ve 
tasarım merkezi kurulumu, 
danışmanlık ve mentorluk 
vb. faaliyetlerine destek 
veren NKUTEK, yeni bir 
atılımı daha gerçekleştirmek 
için çalışmalara başladı. Bu 
yeni atılım ülkemizde hızla 
sayıları artan fakat sürdürü-
lebilirlik açısından mutlaka 
bir desteğe ihtiyacı olan Ar-
Ge ve tasarım merkezlerine 
yönelik bir Ar-Ge Akademi 
uygulamasıdır. Bilindiği gibi 
ülkemizde son 2 yıl içinde 
kurulup sayıları bini aşan bu 
merkezler adeta bir bebek-
lik dönemini geçirmektedir. 
Gerek işleyişlerle ilgili teknik 
sorunlar yanında proje üre-
tememe ve dışarıya açıla-
mama sorunları içinde yol 
haritalarını tam anlamıyla 
gerçekleştirememe duru-
muyla karşı karşıya kalma-
ya başlamışlardır. Bunun 
dışında Ar-Ge merkezlerinde 
çalışan personelin bu konu-
da eksiklikleri yanında yeni 
eleman alımında yaşadıkları 
bilgiye dayalı eksiklikler ilk 
başta dikkati çekmektedir. 
Zaman geçirilmeden mutla-
ka buna el atılması gerektiği 
bilinci ile hareket eden ve 
Tekirdağ ili içinde, toplamda 
44 Ar-Ge ve tasarım mer-
kezine kısa sürede ulaşan 
bir yapıda ağabey rolünü 
üstlenme görevini NKUTEK 
üzerine almış ve Ar-Ge Aka-

demi şemsiyesi içinde yeni 
bir oluşum başlatmıştır.

Bu oluşum temeli insana 
dayalı ve bilgi eksikliklerinin 
tamamlanmasına yönelik 
NKUTEK TGB bünyesinde 
kurulmuştur. Önce Ar-Ge ve 
tasarım merkezlerinin eksik-
likleri saha incelemelerinde 
ve oluşan talep karşısında 
belirlenmiştir. Buna bağlı 
olarak geliştirilen metot 
Ar-Ge akademi içinde yüzde 
60 teknik konuları yüzde 40 
Ar-Ge ve tasarım merkezle-
rinde kullanılabilecek sosyal 
içerikli konuları kapsayacak 
bir eğitim programı oluştu-
rulmuştur. Bu eğitim prog-
ramı uygulama öncesinde 
deneme eğitimler yine Ar-Ge 
merkezlerine yönelik yapıl-
mıştır ve yapılmaktadır. Bun-
lardan en son yapılan eğitim 
Patent Uzmanlık Eğitimi’dir. 
Sınıf sayısı 15’i aşmayacak 
şekilde profesyonel eğitim-
cilerle Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerinden bu konuda 
çalışan ve her bir Ar-Ge ve 
tasarım merkezinden birer 
kişinin katıldığı 2 günlük 
eğitim gerçekleşmiştir. 
Eğitimler ücretsiz ve sertifi-
kalıdır. Bunun gibi yine yakın 
zaman içinde Dijital Dönü-
şüm Eğitimini yine 2 günlük 
süre içinde gerçekleştirmeyi 
NKUTEK planlamıştır. Alınan 
yoğun talepler, çıktığımız 
Ar-Ge Akademi yolunun ne 
kadar doğru olduğunu bize 
göstermiştir.

Ar-Ge Akademi belli bir 
eğitim planı olan 3 aylık bir 
süre içinde haftada 1 günü 

alacak ve tamamen Ar-Ge 
ve tasarım merkezlerinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde kurgulanmıştır. 

Eğitimlere Ar-Ge ve tasarım 
merkezi çalışan personelleri 
ve yeni alınacak personeller 
katılabilecektir. Profesyonel 
kişilerce verilen eğitimlerde 
COSME AİA desteği ve İŞ-
KUR desteğinden yararlanı-
lacaktır. 3 aylık dönem içinde 
katılım sayısı 15 ve her Ar-Ge 
ve tasarım merkezinden 1 
eleman katılacaktır. Haf-
tada sadece 1 günü kap-
saması işletmeleri de zora 
sokmamaktadır. Yetişmiş 
elamanlara verilecek eğitim 
düzeyiyle yeni başlayan 
elemanlara verilecek eğitim 
düzeyi farklı olacaktır. Tıpkı 
lisan okullarında olduğu 
gibi kur şeklinde eğitim 
yürütülecektir. Modern 
uygulamaların hem teorik 
hem de uygulamalı şekilde 
yürütüleceği program içinde 
Tekirdağ’da bu konuda uz-
manlaşmış şirketlere katı-
lımcı elemanlar götürülerek 
pratiklik artırılacaktır. Yine 
aynı şekilde konusunda uz-
man hatta CEO seviyesinde 
tanınmış kişiler de eğitimci 
olarak bu eğitim içine dâhil 
edilecektir. Uygulamanın bir 
pilot uygulama niteliğinde 
oluşu BSTB ile paylaşılmış 
elde edilen doneler, yine 
BSTB’ye aktarılarak ülke 
geneline yayılması sağlana-
bilecektir. Bu çıkılan yolun 
ülkemizin 2023 hedeflerine 
ulaşmada Ar-Ge ve tasarım 
ayağında önemli katkılar 
yapması beklenmektedir.

Ar-Ge merkezlerine büyük 
destek: Ar-Ge Akademi
Prof. Dr. Bülent Eker Namık Kemal Üniversitesi TGB Genel Müdürü
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Sağlık Biyoteknolojisinde 
hızlandırıcı sistemler

Burcu ErsoyDEPARK Genel Müdür V. 

Sağlık ve biyoteknoloji, Tür-
kiye için son yıllarda öncü 
olarak nitelendirilen bir 
faaliyet alanı olarak ortaya 
çıkmıştır. Resmi tanımı 1992 
yılında Birleşmiş Milletler 
Biyolojik Çeşitlilik Anlaşma-
sı’nda yapılmıştır. Şöyle ki; 
“Belirli bir kullanıma yönelik 
olarak ürünlerin ve proses-
lerin oluşturulması veya 
iyileştirilmesi için biyolojik 
sistemlerin, canlı organiz-
maların ya da bunların 
türevlerinin kullanıldığı her 
türlü teknolojik uygulama 
biyoteknoloji olarak tanımla-
nır.”  Europabio  ve BIO’nun  
tanımlarına baktığımızda 
biyoteknoloji sanayisini üç 
ana alana ayırmak müm-
kündür.

-Sağlık biyoteknolojisi: insan 
ve hayvan sağlığını ele alan 
biyoteknolojik etki alanı

-Tarımsal Biyoteknoloji: 
Biyoteknolojinin bitkisel ve 
hayvansal tarım ürünleriyle 
ilgili etkinliklerinin kapsandı-
ğı etkinlik alanı.

-Sınai Biyoteknoloji: Kimya-
sallar, gıda, yem, deterjan, 
kâğıt ve enerji gibi sektör-
lerde enzim ve mikroor-
ganizmaların kullanımıyla 
biyo-temelli ürünler üre-
tilmesine yönelik etkinlik 
alanı. 

Sağlık biyoteknolojisinin ise 

dünyada ve Türkiye’de hızla 
büyüyen ve biyoteknoloji 
sanayisinin en büyük alt 
dalı olduğunu ifade edilebilir. 
Zira cirosunun yüzde 60’lık 
kısmı sağlık biyoteknolojisi 
tarafından yaratılmaktadır. 
Mevcut gelişmeler yorum-
landığında özellikle biyofar-
ma sektörünün yarattığı de-
ğer ve payın gelecekte daha 
da büyüyeceği söylenebilir. 
Bu bağlamda ülkemizde Ar-
Ge çalışmalarının ve katma 
değerli ürünlerin gelişmesi 
için çalışan teknoloji geliştir-
me bölgelerinin sektörel uz-
manlaşması ihtisas tekno-
parklarının kurulması yenilik 
üretimi için önemli bir adım 
olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin ilk ihtisas tekno-
loji geliştirme bölgesi olan 
DEPARK Sağlık Teknopar-
kı ve içerisinde yer aldığı 
ekosistem sağlık biyotekno-
lojisi sektöründe sıra dışı bir 
sistem olarak örnek gösteri-
lebilir. Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Sağlık Kampüsünde yer 
alan DEPARK Sağlık, aynı 
kampüs içerisinde akademik 
eğitim birimlerine, üniversi-
te hastanesine, araştırma 
laboratuvarlarına hedefi 
sağlık biyoteknolojisinde tek 
durak olmak olan Bioİzmir 
Hızlandırıcı Merkezine ve İz-
mir Biyotıp ve Genom Mer-
kezine bütünleşmiş şekilde 
yer almaktadır. Bu sistemin 
içerdiği lojistik avantaj ve 

bilgi çoğaltma hızı ile giri-
şimci ihtiyaç duyduğu aka-
demik, klinik ortam, labora-
tuvar altyapısına ve DETTO 
uzmanlığında ticarileştirme 
çalışmalarına ulaşabilmek-
tedir. DETTO özellikle fikri 
mülkiyet tabanlı çalışmaları 
ile akademide üretilen fik-
rinde sağlık biyoteknolojisi 
sektörüne dâhil olmasını 
hızlandırmakta, ALVIMEDICA 
ile imzalanan bir patent ön 
lisans anlaşmasına yenileri-
ni eklemeye hazırlanmakta-
dır. Halen 25’i aşkın patent 
başvurusu hedefi ile çalış-
malarını sürdürmektedir. Bi-
oİzmir ve DETTO işbirliğinde 
Sağlık Hızlandırma Prog-
ramı BAMBU-Health sağlık 
biyoteknolojisi alanında giri-
şimci fikirlere ev sahipliğine 
hazırlanmaktadır. Böylece 
girişimcileri destekleyici tüm 
altyapıların artan kapasitesi 
ile sağlık biyoteknolojisinde 
Ar-Ge için önemli ihtiyaçlar 
tek bir ekosistem içerisinde 
güvenilir, hızlı bir şekilde 
karşılanmaktadır.  

1 Dünyada ve Türkiye’de Biyotek-
noloji Sanayisine Bakış Mustafa 
TUNÇGENÇ, İzmir – 2014
http://www.kmo.org.tr/resimler/
ekler/68ab66157dcc9db_ek.pdf
2 (http://www.europabio.org/)  
3 (https://www.bio.org/)  
4 Dünyada ve Türkiye’de Biyotek-
noloji Sanayisine Bakış Mustafa 
TUNÇGENÇ, İzmir – 2014
http://www.kmo.org.tr/resimler/
ekler/68ab66157dcc9db_ek.pdf 
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KOBİ’lerin yol arkadaşından “rezervi
keşfedelim” önerisi…

İnovasyonla basamak atlayan Türkiye için süreçte atılacak adımları 
paylaşarak KOBİ’lere yol haritası çizen İnovasyon Uzmanı Salih Keskin, 
Türkiye’nin inovasyonda büyük rezerv sahibi olduğunu dile getirdi; 
“Önceliğimiz ve stratejimiz yeni inovasyon alanlarının keşfi olmalı” dedi.

Türkiye’nin koçbaşı inovasyon

Türkiye’yi inovasyonda süper lige çıkaracak 
tüyoları TEKNOPARK’la paylaşan KOBİ’lerin 
yol arkadaşı İnovasyon Uzmanı Salih Keskin, 
inovasyonda ilkokul 3’üncü sınıfa giden Tür-
kiye’ye üniversite diploması aldırmaya kararlı. 
KOBİ’lere inovasyon yol haritaları çizmeleri hu-
susunda koçluk ederek, gelişimlerine mentor-

lukla destek verdiklerini belirten Salih Keskin, 
kreatif düşüncenin gelişim evrelerinde kırma 
evresinin önemli bir rol oynadığını ve firmaları 
buna sevk etmenin büyük önem taşıdığını 
ifade etti. Türkiye’nin potansiyel inovasyon 
alanlarının keşfinin yeni stratejiler ve mantalite 
güncellemesiyle birlikte KOBİ’lere birçok avan-
taj sunacağını dile getiren Keskin, “Teknoloji 
alanında ciddi rekabetler söz konusu iken, bize 
özgü inovasyon alanlarına da ağırlık vermek 
daha stratejik olacaktır” şeklinde konuştu. İşte 
firma ve kurumlara Endüstri 4.0’a adaptasyon 

noktasında altın öneriler sunan Keskin’den 
inovasyon yolculuğu…

İnovasyon Uzmanı Salih Keskin, 
Türkiye’nin inovasyon liginde başa-
rısını nasıl artıracağının ipuçlarını 
TEKNOPARK’a verdi. 
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Türkiye ‘ilkokul’ öğrencisi

Salih Keskin’in inovasyonla yol arka-
daşlığı nasıl başladı?
Salih Keskin, ülkemizi dünya inovasyon 
liginde bir üst lige çıkartmayı kendine 
misyonedinmiştir.Ülkemiz dünya küre-
sel inovasyon liginde 43. sırada. Bu şu 
demek: Okul çağında olan bir çocuğu 
veya genci düşünün. Ülkeleri inovasyon 
sıralamasında böyle bir skalaya oturt-
tuğumuzda, Japonya üniversite 2’ye 
giderken, Almanya üniversite 1’e devam 
eden öğrenci; Amerika ise üniversite 
2’den 3’e geçme aşamasında. Türkiye’nin 
sırlamadaki yeri ise, ilkokul 3’e giden 
bir öğrenciyi temsil ediyor. Hatta okula 
düzenli giden bir öğrenci değil, her 
sınıfta dikiş atmış bir öğrenciprofili. İşte 
inovasyona neden girdiniz sorusunun 
cevabı. İnovasyon koçluğu ise aslında 
yeni bir tanımlama... Firmaların süreç-
lerini yakından takip etmek ve onlara 
tüm aşamalarında tıpkı kişisel koçlar 
gibi destek olmayı hedeflemektedir. 
Firmaları başka türlü inovasyon dünya-
sında sokmanız da pek mümkün değil. 
Ayrıca firmalara inovasyon gelişim 
süreçlerinde  inovasyon mentorluğu 
yapıyoruz. 

İnovasyon kalıp tanımaz

Bildiğimiz kalıpların dışındaki “inovas-
yon” nasıl tanımlanır, kreatif düşünce 
nasıl gelişir?
İnovasyon satılabilen, değer üreten 
yeni fikirdir,  benim en yalın ifademle. 
Dolayısıyla bilindik kalıpları yıkmak 
ve bunu da satın alınabilir bir değere 
dönüştürmek,inovasyonun anlamını 
bize verir. Ar-Ge ile birbirine çok karış-
tırılır; hâlbukiAr-Ge, paranın yeni bilgiye 
dönüştürülmesi sürecini ifade ederken, 
inovasyon ise aslında tam tersidir; yeni 
bilginin paraya dönüştürülme süre-
cidir.Kreatif düşüncenin gelişmesinin 
yolu ise yaşamın kendisinden başlar. 
Hatta önce kıyafetten. Ben olsaydım 
önce siyasetçilere; ki onlar topluma 
örnektirler; kıyafetlerini hep bildik form 
olmaktan çıkartır, işe oradan başlardım. 
Baktığınızda hepsi aynı form;standart 
ürün gibi bir imaj oluşturuyor zihinlerde. 

Ayrıca ortaokuldan başlayarak ‘kırma’ 
dersleri koyar ve çocuklara çevrelerinde 
gördükleri her ne varsa onları bir bir 
düşüncede kırmalarını sağlardım. Yara-
tıcı olmak istiyorsak alışılmışın dışına 
çıkma yolları keşfetmek zorundayız.

2 gün, 25 dakika

İnovasyonun basamakları nelerdir? 
“Bir şeyi” inove etme süreci nasıl işler? 
İnovasyonun bir prosesi var, evet. Önce 
kriz alanını bulmamız, yani inovasyon 
alanını belirlememiz gerekir. Daha 
sonra fikir geliştirme süreci ve arkasın-
dan da bunun fizibilasyonunun yapıl-
ması geliyor. Tam bu aşama kritik olan 
yerdir; çünkü artık parıltının sezilmesi 
zamanı gelmiştir. Yani sıçrama yapacak 
aşamadır orası. Bunun için sıçrama 
rampalarına ihtiyaç vardır: Rampalar 
kırma seanslarıdır. Kırma odası oluş-
turulmalı ve tematik olarak kırma se-
ansları yapılmalıdır, inovasyon akımının 
oluşturulması için. Ayrıca inovasyon 
yapmak için bir sisteme ihtiyaç vardır. 
Dünyada inovasyon kaynaklarının 
başında çalışanlar gelmektedir.Ülke-
mizde ise çalışanlarımızdan istediğimiz 
inovasyon fikirlerini almakta maalesef 
oldukça zorlanmaktayız. Bunun temel 
sebebi ise buna uygun bir sistemin 
olmamasıdır.Dünyada benzer uygula-
maları bulunan ‘Promodoro İnovasyon 
Sistemi’ bu boşluğu dolduracak gelişkin 
bir inovasyon yapma sistemidir. Bu 
sistemi iki yıldır firmalara kuruyoruz.

Farklı düşünme sistemi

İnovasyon alanında promodoro nasıl 
uygulanır?
İnovasyon için Promodoro tekniği, 
herkesin yaptığı işle ilgili, ‘ben bu işi 
nasıl daha farklı nasıl yapabilirim’ diye 
haftada 2 gün, 25 dakika düşünme 
sistemidir.Dünyanın en inovatif seçilen 
ilk 50 şirketinin ortak yanları 70:20:10 
kuralı yani promodoro sistemini 
kullanıyor olmalarıdır.Dünya firmaları-
nın promodoro sisteminde geliştirdiği 
fikirler şu anda bu firmaların ciroları-
nın yüzde 50’sinden fazlasını oluştur-
maktadır.

Salih Keskin

1967/Sinop

Üniversite

İnovasyon uzmanı

İnovasyon metot ve 
süreçleri, KOBİ’ler, 

TGB’ler
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İnovasyonda ‘alan keşfi’

Teknoparkların inovasyon 
yatırımlarını ve inovasyon 
etkinlik düzeylerini değerlen-
direbilir misiniz? 
Teknoparkların işleyişinin otur-
ması için biraz daha zaman 
gerekiyor, çok yeni bir sistem 
bizler için. Performanslarına 
baktığımızda gelişimleri iyi gibi 
gözükse de küresel paramet-
relere göre değerlendirdiğimiz-
de daha alacak çok yolumuz 
var. İnovasyon vadilerinin 
kurulması için daha ne kadar 
bekleyeceğiz bilemiyorum. 
Sadece teknolojik inovasyon 
üzerinde çalışmak ve oraya 
yoğunlaşmak, resmi eksik 
görmemizi sağlıyor. Ülkemizin 
potansiyel inovasyon alanla-
rını keşfedip o alanlara yatırıp 
yapmak, oldukça önemli. 
Teknoloji alanında ciddi reka-
betler söz konusu iken, ayrıca 
bize özgü inovasyon alanla-
rına da ağırlık vermek, daha 
stratejik olacaktır.  

Kanada yüzde 50,
Türkiye 0.35

Ar-Ge merkezleri inovatif 
kalkınmada neyi temsil eder? 
Ar-Ge merkezi kurmak iste-
yen firmalara neler tavsiye 
edersiniz? 
Dünyada kalkınan ülkelerin 
son beş yılına baktığımızda 
ekonomilerinin üçte biri inova-
tif ürünlerin kattığı değerden 
gelmektedir. Ülkemiz açısın-
dan ise öncelikle inovasyon 
kültürünün oluşturulması ve 
ülkemizin inovasyon iklimine 
uygun hale getirilmesi gerek-
mektedir.Bunun içinse klasik 
bakış açılarının sorgulanma-
sını sağlayacak mekanizma-
ların kurgulanması oldukça 
önemlidir. Mesela Hollanda 
anaokullarına inovasyon 
dersi koyarken bizde ise daha 

üniversitelerin bile üç beş 
tanesinde ders olarak okutul-
maktadır. Ülkemizde en son 
rakamlar 700’ü aşkınfirmanın 
yaklaşık olarak Ar-Ge merke-
zinin olduğudur. Ülkemizdeki 
firma sayısının 2 milyona 
yakın olduğunu düşündüğü-
nüzde oranların çok düşük 
olduğunu görürüz. Buna karşı-
lık Kanada’da firmaların yüzde 
50’sinden fazlasının Ar-Ge 
merkezi vardır. Kaldı ki bizdeki 
Ar-Ge merkezlerinin büyük 
çoğunluğu teşvik sisteminden 
yararlanmak amacıyla bu 
merkezleri kurmaya heves-
lenmişlerdir. Öyle veya böyle, 
kurulmuş olmaları artı bir du-
rum elbette. Devamında ise bu 
kurumların Ar-Ge çalışmaları-
nı ayrıca kendi fonlarından da 
desteklemeleri oldukça önemli 
bir durumdur. Sürekli kamu-
dan destek bekleme anlayışını 
kırmak zorundayız.
Ayrıca, dünyada Ar-Ge’lerin 
başarısızlık bütçeleri vardır ve 
olmak zorundadır. Bizde ise 
başarısızlıklar kayıp olarak, 
zarar olarak görülmektedir. Bu 
da Ar-Ge personelini demotive 
eden bir durum olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 

“Kaos teorisi öğrenilmeli”

Endüstri paydaşları olan fir-
ma ve kurumlara adaptasyon 
önerileriniz nelerdir? 
Kodlanmış değil örtük 
bilgilere odaklanın, dijital-
leşmenin ruhsuz dünyasını 
kıracak yöntemler üzerinde 
çalışın. Farklılığınızı seçici 
hale getirecek yollar keşfedin. 
Sürdürülebilir kriz çözme 
yöntemi olan kaos teorisi üze-
rinde çalışın. Ayrıca, kamu ve 
özel sektör ile üniversitelerin, 
endüstri dönemi geçişlerinin 
iyi anlaşılmasını sağlayacak 
bilgilendirme seferberliği içine 
girmesi şart.

Her şey şeffaflaştı.

İnsanlardaki değişim 
beklentisi arttı.

Ürün ömründe azalmalar 
oldu.

Bilgiye ulaşmak çok kolay-
laştı.

Sadakat düşmeye başladı.

Kârlar azalmaya ve 
hatta sıfıra doğru gitmeye 
başladı.

Her sektör yüksek rekabet 
içine girdi.

İşsizlik niceliksel olmak-
tan çok niteliksel hale 
geldi.

Son 10 yılda neler oldu?
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20’nci yüzyılın sonları ve 
21’inci yüzyılın başlarına in-
ternet ve bilişim teknolojisi 
damga vurmuştur. Günü-
müz uzmanları ise; internet 
ve bilişim teknolojisinin, 
yerini teknoloji ve biyolojinin 
kesişmesi ile ortaya çıkan 
biyoteknolojiye bırakaca-
ğını söylemektedir. Küresel 
büyüklükteki şirketlerin bu 
alana yaptıkları yatırımlar 
ise bunun en büyük haber-
cilerindendir. 

Dünyada ciddi bütçeler 
ayırılarak yapılan biyotek-
noloji çalışmaları geleceği 
şekillendirecek bir nitelik 
göstermektedir. Yapılan 
çalışmalar şu an bile birçok 
kişinin hayal gücünü zorla-
yacak nitelikte ve insanlığa 
daha sağlıklı ve kaliteli 
bir hayat sunmak adına 
yapılmaktadır. Bu durum 
biraz endişe verici olsa da 
biyoteknolojik çalışmaların 
uzağında kalmamak ülkele-
rin gelişmişliklerinin ölçütü 
niteliğindedir.

Biyoteknolojik üretimin 
varlığı ortaya bir ekonomi 
çıkarmakta ve ekonomi 
olgusunun ortaya çıkması 
biyoteknolojik ürünlerin 
bir pazar oluşturmasını 
sağlamıştır. Biyoteknolojik 
çalışmalar bütün insanlığı 
ilgilendirdiği için oluşan 
pazar globalleşmekte ve 
global pazarı da oldukça 

hareketli bir konuma getir-
mektedir. 
Global pazarın hareketliliği-
nin yanı sıra alana yapılan 
yatırımlar da önemli boyut-
lardadır. 

Biyoteknoloji alanında 
yapılan çalışmalar dünya 
üzerinde en çok yatırım 
alan iki alandan biri konu-
munda. 2017 verilerine göre 
biyoteknoloji start-up’larına 
yatırımlar devam etti ve 
2017 yılının ikinci çeyreğinde 
174 start-up’a 3,2 milyar do-
lar yatırım yapıldı. Biyotek-
noloji start-up’ları çalışma 
alanlarında başarılı olurlar-
sa yatırım almaya devam 
edebilirler. 
Teknoparklarda ise çoğun-
lukla yazılım ve bilişim 
firmaları yer alsa da biyo-
teknolojik çalışmaların hızlı 
gelişim göstermesi ile birlik-
te biyoteknoloji firmaları da 
teknoparklarda yer almaya 
başlamıştır. 
Samsun Teknopark bün-
yesinde de biyoteknoloji 
konusunda çalışmalar 
sürdürülmektedir. Firmaları-
mızdan bazıları sağlık biyo-
teknolojisi alanında faaliyet 
göstermekte olup çeşitli 
tanı kitlerinin geliştirilmesi 
konularında çalışmalar 
yürütülmektedir.  

Teknoparkımızın bulundu-
ğu Samsun ili son yıllarda 
sağlık sektöründe ciddi 

gelişmelerin ve yatırımların 
yapıldığı bir il konumunda-
dır. Ayrıca Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi sağlık ve 
biyoteknoloji alanında gerek 
bilimsel çalışmalar gerekse 
akademik yapı uygunluğu 
ile ildeki sağlık ve biyotek-
noloji yatırımlarını destekler 
niteliktedir. Bu anlamda 
önümüzdeki yıllarda bi-
yoteknoloji alanında yatı-
rımların gerçekleştirilmesi 
beklenmektedir. 

Teknopark olarak biyotek-
noloji alt yapısına sahip 
firmaları popüler konulara 
yönlendirerek üniversite 
sanayi iş birliği çalışmala-
rı oluşturmaktayız. Buna 
ilave olarak sanayicimizin 
üniversitenin sahip olduğu 
bilimsel çalışma imkânların-
dan ve donanımlı laboratu-
varlarından yararlanmasını 
da sağlamaktayız. Zaman 
içerisinde üniversite şehir 
ve teknoparkın yapmış 
olduğu çalışmaların ortaya 
çıkarmış olduğu sinerji ile 
birlikte başarılı çalışmaların 
oluşması kaçınılmazdır. 

Biyoteknoloji alanının 
gelişmesi ve bu alanda 
üretilecek ürünlerin katma 
değer oranının artması ve 
devamlılığın sağlanabilmesi 
için oluşacak iş birliklerinde 
pay sahibi olarak, sürdürüle-
bilir kalkınmayı sağlamak ve 
devam ettirmek istiyoruz. 

Yükselen değer:
Biyoteknoloji ve teknoparklar

Buğra ÇolakSamsun Teknopark Genel Müdürü 
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İnaltekin’le yola devam

Genel Kurul heyecanı 
yaşayan Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri 
Derneği (TGBD), ikinci 

kez Bilkent CYBER-
PARK Genel Müdürü 

Faruk İnaltekin’le yola 
devam kararı aldı. 

Teknoparklardaki bilgi birikiminin 
artırılmasına ve teknoparklar 
arası bilgi transferini sağlamaya 
odaklanan Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Derneği (TGBD)’nin 
Başkanı yeniden Faruk İnaltekin 
oldu. Teknoparklar arasındaki 
koordinasyonu yükselten ve 
verdiği eğitimlerle yöneticileri 
yetkinleştiren TGBD, bir dönem 
daha güvenoyu verdiği İnaltekin’le 
yoluna devam edecek. 

Bil de yönetimde

Ege’nin en güçlü teknoloji 
merkezlerinden kabul edilen; 
Endüstri 4.0’a uygun stratejileri 
ve girişimcileri besleyen kuluçka 
merkeziyle camianın örnek 

kuruluşlarından olan Çanakkale 
Teknoparkın Genel Müdürü Erkan 
Bil de Başkan Yardımcısı olarak 
TGBD’nin Yönetim Kurulunda yerini 
aldı. 

Aksan’a vefa örneği

Yükselişini sürdüren bölgelerden 
Antalya ve Ege Üniversitesi 
TGB’leri de, yönetime giren 
yeni üyeler oldu. Divan Kurulu 
Başkanının önceki dönem Dernek 
Başkanlığı yapan Fırat Teknokent 
Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan 
Akın olduğu genel kurul sırasında, 
bir süre önce aramızdan ayrılan 
GOSB Teknopark Genel Müdürü 
Emre Aksan için de bir anma 
töreni gerçekleştirildi.

Faruk İnaltekin
Bilkent Cyberpark

Erkan Bil
Çanakkale Teknopark

İbrahim Yavuz
Antalya Teknokent

Deniz Tunçalp
İTÜ ARI Teknokent

Birol Dağ
Konya Selçuk Teknokent

Yener Mercanköşk 
Ege Üniversitesi Teknokent

Derya Çağlar
OSTİM Teknopark

Bayrağı devralan yeni yönetim 
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TGBD öncülüğünde muafiyetler konuşuldu…
Teknoparklıya teşvikler cepte!
Teknoparkların iletişim köprüsü TGBD, teknopark yönetici şirketlerini mevzuat 
eğitimiyle bilgilendirdi, TGB firmalarının sahip olduğu ayrıcalığa dikkat çekti. 
Teşvik, muafiyet, gelir ve istisna konularında hak ve süreç hatırlatması yapılan 
teknoparklar; Ar-Ge, tasarım ve sınai mülkiyetin değerini bir kez daha kavradı.

Ev sahibi CYBERPARK

Türkiye’de sayıları 70’leri bulan 
teknoparkların koordinasyon 
çatısı rolünü üstlenen, farklı 
sektördeki TGB KOBİ’lerini 
buluşturarak çeşitli konularda 
paydaşları bilgilendiren 
Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Derneği (TGBD), 
gerçekleştirdiği mevzuat 
eğitimiyle söz konusu bölgeler 
içerisindeki yönetici şirketleri 
aydınlattı. TGBD Başkanı 
Faruk İnaltekin’in idaresindeki 
Bilkent CYBERPARK’ın ev 
sahipliğinde düzenlenen ve 
muafiyetleri mercek altına 
alan eğitimde Anadolu’dan 
Trakya’ya, Akdeniz’den Ege’ye 
kadar Türkiye’nin dört bir 
yanından teknopark yer aldı. 

Değeri kriterler biçiyor 

“Firma Kabul Süreçleri” 

konu başlığıyla sunum 
gerçekleştiren Mersin 
Teknopark (Technoscope) 
Genel Müdürü Özgür Durmaz, 
özellikle melek yatırımcılık 
konusuna parantez açarak, 
melek yatırımcıların 
sektörleri çok iyi analiz 
etmesi gerektiğini ifade 
etti. TGB firmalarının proje 
süreçlerini değerlendiren 
Durmaz; “Projenin yasaya 
uygunluğunun yanı sıra belli 
kriterler hakem heyetince 
değerlendiriliyor. TGB’den 
firmanın mali yapısına, insan 
kaynakları politikasından 
geçmiş Ar-Ge deneyimine, 
ticarileşme potansiyelinden 
üniversite-sanayi iş birliğinde 
oluşturduğu katma değere 
kadar birçok etmen süzgeçten 
geçiriliyor” dedi. Mersin 
Teknoparkın firmalarıyla 
birlikte büyüdüğünü 
belirten Durmaz, firmaları 

bir “fert” hassasiyetiyle 
benimsediklerini ve aile 
üyelerini dikkatle seçtiklerini 
söyledi. Durmaz, bölgedeki 
firmaların yüzde 95’inin 
Mersin Teknoparkta kurulmuş 
olduğunu da sözlerine ekledi. 

Teşvikler cezbetti

Devlet Gelir Uzmanı 
Cem Arslan, “4691 Sayılı 
Kanunda Yer Alan Teşvikler” 
kapsamında teknopark 
katılımcılarını bilgilendirdi, 
istisna uygulamalarının altını 
çizdi. Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir, Ar-Ge ve 
Teknokent Uzmanı Güven 
Ayyıldız ise Gelir Vergisi 
Stopaj Teşviki için personelin 
bölgede fiilen bulunma 
zorunluluğundan ederek, 
uygulamaların TGB’lerde 
yüzde 100 uygulandığını ifade 
etti. 
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Tekno lig şampiyonları 
Türkiye’nin

77 tekno-üssü
6. TGB Zirvesi’nde 
arz-ı endam etti. 

Şampiyon 3’lünün 
zirveyi kimselere 

bırakmadığı endekste 
listeye Anadolu’nun 

en dinami 4 TGB’si de 
dahil oldu. 

77 üsle büyük şölen

Türkiye’nin onlarca sektöre ve 
binlerce firmaya ev sahipliği 
yapan 77 teknoloji geliştirme üssü, 
Ankara Bilkent Otelde düzenlenen 
6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Zirvesi’nde tam kadro bir araya 
geldi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı himayelerinde Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürlüğünün 
düzenlediği zirvede Türkiye’nin 
dört bir yanından ileri teknolojiye 
verdiği gönlü ticaret sahnesine 

çıkarmayı hedefleyen teknopark-
ların yöneticileri ve teknopark 
firmaları katılım sağladı. Başa-
rılı girişimcilerin stant açtığı ve 
firmaların inovatif ürünlerini 
meraklısıyla buluşturduğu zirveye, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü de iştirak etti. Özlü 
endeks şampiyonlarını açıklarken, 
“Şampiyonlarla diğer teknoparkla-
rımız arasında devasa farklar yok. 
Hatta bu farklar 0.1 düzeyinde” 
açıklamalarıyla TGB’lerin yükseltti-
ği niteliğe de vurgu yaptı. 

1. İTÜ ARI Teknokent 2. ODTÜ TEKNOKENT 3. Bilkent CYBERPARK

OLGUN AŞAMA TGB’LER
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77 üsle büyük şölen

Türkiye’nin onlarca sektöre ve 
binlerce firmaya ev sahipliği 
yapan 77 teknoloji geliştirme üssü, 
Ankara Bilkent Otelde düzenlenen 
6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zir-
vesi’nde tam kadro bir araya geldi. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
himayelerinde Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğünün düzenlediği 
zirvede Türkiye’nin dört bir yanın-
dan ileri teknolojiye verdiği gönlü 
ticaret sahnesine çıkarmayı hedef-
leyen teknoparkların yöneticileri 
ve teknopark firmaları katılım 
sağladı. Başarılı girişimcilerin stant 
açtığı ve firmaların inovatif ürün-
lerini meraklısıyla buluşturduğu 
zirveye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü de iştirak 
etti. Özlü endeks şampiyonlarını 
açıklarken, “Şampiyonlarla diğer 
teknoparklarımız arasında devasa 
farklar yok. Hatta bu farklar 0.1 dü-
zeyinde” açıklamalarıyla TGB’lerin 
yükselttiği niteliğe de vurgu yaptı. 

Katalizör bölgeler 

Bakan Faruk Özlü ise, 5 bine yakın 
firmaya ev sahipliği yapan 56’sı 
faal 77 TGB’nin 47 bin 500 Ar-Ge 
personeli istihdam ederek ekono-
miye büyük bir hizmet verdiğini 
belirttiği konuşmasında, “Artık 
klasik sanayicilik sona erdi ve 
Ar-Ge’ye dayalı sanayicilik dönemi 
başladı. TGB’ler bu eksende kata-
lizör görevi görüyor, kendilerine 
güveniyoruz” ifadelerine yer verdi. 
Özlü, 28 bin projeyi tamamlayan 
ve 3.4 milyar dolar ihracat geliri 
sağlayan TGB’ler için KOSGEB ve 
TÜBİTAK gibi kurumların kayna-
ğının seferber edileceğini de dile 
getirdi. 

Teknoloji geliştirme ülkesi 

Kalkınmanın inovasyon kanadını 
oluşturan ve katma değerli 
ihracata yön veren teknoparkların, 
Türkiye’nin özgün teknolojilerini 
üretme üretme üssü olduklarını 
vurgulayan Bakan, bu eksende 
de ileri teknolojili ürün payının 
istikrarlı biçimde artarak Türk 
sanayine sıçrama yaptıracağını 
belirtti. Teknoparkların katma 

değerli ihracatın dümenine 
geçtiğini söyleyen Bakan, “2018’in 
ilk 3 ayında 8 TGB kurduk. Artık 
hedefimiz bunu ülke geneline 
yaymak” ifadeleriyle teknoparkların 
81 ilde faaliyete geçeceğinin 
sinyallerini verdi. 

“Teknoloji ordusu” büyüyor

Teknolojinin olmazsa olmaz bir 
konumda olduğunu vurgulayan 
Özlü, “Türkiye’yi teknoloji üssü 
yapacak, ülkemizi bilim merkezi 
konumuna yükseltecek her 
türlü yatırıma devam ediyoruz” 
diye konuştu. Sanayi devrimine 
giden yolda TGB’lerin önemli 
bir misyonu olduğunu söyleyen 
Özlü, “Teknoloji ordumuzu 
her geçen gün büyütüyoruz. 
Teknoparklarımızda teknoloji 
üreten her araştırmacı, 
teknoloji ordumuzun bir 
üyesidir” şeklinde konuştu. 
Özlü, yalnızca niceliksel 
bağlamda değil niteliksel 
açıdan da TGB’leri geliştirmeye 
odaklandıklarını söyleyerek yerli 
teknik kapasitenin güçleneceğini 
ifade etti. 

“Bir şartımız var”

Tüm sektörlerin teknolojiden 
beslendiğini bu sebeple pusulanın 
güçlü inovasyon olduğunu 
söyleyen Özlü, bu eksende yeni 
dijital dünyayı kavramanın ve 
robotları üretime dahil etmenin 
önemine değindi. TGB’leri teşvik 
ve muafiyetle desteklemeyi 
sürdüreceklerini dile getiren 
ve  girişimci firmaların bu 
gibi kolaylıklarla daha hızlı 
filizleneceğini anlatan Özlü, 
TGB’lere yüksek teknolojili ürünler 
üretme şartını koştuklarını da 
sözlerine ekledi. 

Teknoparklardan
arz-ı endam 

Teknolojinin yolunu çizen tekno-
parkların zirve isimleri değişmedi. 
İTÜ ARI Teknokent, ODTÜ TEK-
NOKENT ve Bilkent CYBERPARK, 
Olgun Aşama TGB’ler arasında ilk 
3 sırada zirvedeki yerini korurken, 
Gelişmekte Olan TGB’ler kategori-

sinde ipi Yıldız Teknopark, İstanbul 
Üniversitesi Teknokent ve Ankara 
Üniversitesi Teknokent (ANKÜTEK) 
göğüsledi. ANKÜTEK’in geçen 
seneye göre kategorisini “En İyi 
Gelişme Gösteren TGB’ler”den, “Ge-
lişmekte Olan TGB’lere” yükselttiği 
görüldü. Gelişme gösteren isimler 
arasına girmeyi başaran Antalya, 
Cumhuriyet ve Samsun TGB’leri, 
listenin sürpriz ve en başarılı 
3’lüsü oldu. Teknopark İstanbul’un 
1’inci olduğu Erken Aşama TGB’ler 
kategorisinde DEPARK ilk üçteki 
yerini korurken, listeye İzmir Bilim 
ve Teknoloji Parkı da girmeyi 
başardı. 
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1. Yıldız Teknopark 2. İstanbul Ünv. Teknokent 3. Ankara Ünv. Teknokent

1. Batı Akdeniz TGB

1. İstanbul TGB

2. Cumhuriyet TGB

2. İzmir Bilim ve Tekn. Parkı

3. Samsun TGB

3. 9 Eylül TGB (DEPARK)

65 kritik kriter 

BTGM Genel Müdürü İlknur İnam, 
üretim kapasitesini artıran ve 
imalat sanayinin dijital dönüşü-
münü kolaylaştıran teknoparkların 
öneminden bahsederek, perfor-

mans endeksine parantez açtı. 65 
performans göstergesinin kullanı-
larak değerlendirildiğini söyleyen 
İnam, “Teşvikler, altyapı, finansman, 
fikri mülkiyet, iş birlikleri ve dış 
pazarlara açılma gibi kriterler göz 
önünde bulunduruldu” dedi. 

GELİŞMEKTE OLAN TGB’LER

EN İYİ GELİŞME GÖSTEREN TGB’LER

ERKEN AŞAMA TGB’LER
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İş zekâsı
yükselecek

Ukrayna’ya
teknokent ihracı

Bir teknopark da 
Trakya’ya

Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği 
tarafından, Bilkent CYBERPARK des-
teğiyle düzenlenen sinerjik toplantıya; 
kamu, üniversite, STK’lar, bilişim ve 
yazlım alanında faaliyette bulunan 
sanayiciler ile eğitim kuruluşlarının 
temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Top-
lantının gündemi ise yapay zekâ ve 
yükselen katma değer oldu. 

Akıllı fabrikaların oluşmasına liderlik edecek 
ve verimli iş modellerini hayata geçirecek En-
düstri 4.0 kavramı, Ankara’da masaya yatırıldı. 
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği Baş-
kanı Ahmet Kaya, Endüstri 4.0’ın Nesnelerin 
İnterneti (IoT), Siber Fiziksel Sistemler (CPS), 
Robotik Sistemler, Büyük Veri, İş Zekâsı, Deği-
şen Tasarım ve Üretim Modelleri (3D Printer), 
Globalleşen Dünya ve Değerler Zinciri gibi 
kavramlardan oluştuğunu anlattı. Kaya, düşük 
katma değerli üretimin işgücü ve ekosistem 
kalitesinde düşüşe, global rekabette deza-
vantaj, sanayide işsizlik baskısı gibi etkileri 
olduğunu dile getirdi. 

“İnsana” mercek

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk 
İnaltekin ise, özellikle teknokent kapsamında 
“Yerli ve Milli” üretim yapılabileceğini belirterek, 
Sanayi 4.0 ile ilgili duyulan en büyük korku-
lardan biri olan iş kayıplarının tahminlerdeki 
gibi olmayacağını belirtti. İnaltekin; “Sanayi 4.0, 
beraberinde mesleklerin değişimini de getiriyor. 
Bazı meslekler yok olacak bazıları yeni yeni 
ortaya çıkacak. Dolayısıyla daha nitelikli insan 
yetiştirmek üzere eğitim sistemini gözden 
geçirmeliyiz” dedi. 

Başkent Üniversitesi, uluslararası iş birliği 
alanına yeni bir üniversiteyi daha ekledi. 
Bilimsel birikimini yurt dışına da taşıyan Baş-
kent Üniversitesi, Ukrayna’da teknopark kur-
maya hazırlanıyor. Ukrayna’nın önemli üni-
versitelerinden Vernadskiy Taurida National 
Üniversitesi ile protokol imzalayan Başkent 
Üniversitesi, Kiev’de tıp kliniği ve teknopark 
kurulması için katkı sunacak. Protokole imza 
atan Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yö-
netim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Haberal, “Önce ülkemizin insanlarına, sonra 
bütün insanlara hizmete talibiz” dedi.

İmzalanan protokol ile iki üniversite arasında 
genel araştırma alanında iş birliği arttırılacak. 
Kiev’de Başkent Üniversitesinin katkılarıyla 
bilim parkı ile teknopark kurulacak.

Kırklareli Üniversitesine teknopark kurula-
cak. Kapasitesini katlayarak her geçen gün 
büyüyen Kırklareli Üniversitesi, teknoparkıyla 
ileri teknoloji üretme mücadelesini verecek. 
Kurulacak olan TGB’nin çalışmalarına şimdi-
den başlandı.   
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Parlak beyinler
teknoparkta sabahladı
Makeathon Ankara 2018 etkinliği, 15 farklı soruna yenilikçi çözümler üreten genç 
beyinlere, fikirlerini prototipleştirme olanağı sundu. Teknopark Ankara’da düzenlenen 
etkinlikte, 43 takım 48 saatlik bir maratona girdi. 

Bir başka etkinlik

Türkiye’nin parlak beyinlerini 
Teknopark Ankara’da bir araya 
getiren Makers Ankara, Nar 
Kuluçka Merkezi ortaklığında 
farklı kategorilerde “Makeathon” 
etkinliği düzenledi. Alanında 
uzman mentor ve eğitmenlerin 
olduğu, daha önce yapılmamış 
bir üretim deneyimi ile Anka-
ra’nın problemlerine çözümler 
getirecek gruplar, 48 saatlik 
maratona girdi. Makeathon An-
kara 2018 etkinliğinde, toplam 
43 takım ve 176 genç, Tekno-
park Ankara kampüsünde sa-
bahlayarak, akıllı şehir ve çevre 
teknolojileri, sağlık teknolojileri, 
tarımsal üretim teknolojileri 
alanlarında ürettikleri çözüm 
önerilerini projelendirip, Nar 
Atölye’de fikirlerini prototipleş-
tirme imkanı buldular.

Üretim alanı kuruldu

Toplam 15 farklı soruna, farklı 
yeteneklere sahip kişilerden 

oluşturulan takımlar; teknoloji, 
tasarım ve iş planlarında yap-
tıkları inovasyonlarla çözümler 
üreterek büyük ödüllere sahip 
olmak için yarıştı. Toplamda 20 
bin lira değerinde ödülün dağı-
tıldığı etkinlikte ilk 3’e giren ta-
kımlar, günlük hayatta üretim-
lerini kolaylaştıracak malzeme 
ve hizmetleri kazanma fırsatını 
da yakaladı. Etkinlik alanın bir 
bölgesinde bulunan “Üretim 
Alanı” içerisindeki 3B yazıcılar, 
CNC, lazer kesici, elektronik 
kitler ve ahşap işleme aletle-
riyle donanım ürünleri geliştir-
mek isteyen takımlara etkinlik 
boyunca hizmet sağlandı. 

319 başvuru

Teknik anlamda kaliteli proto-
tiplerin çıkmasını bu imkanlarla 
sağlamayı hedefleyen etkinlik, 
“Persona Oluşturma”, “Kulla-
nıcıdan Doğru Veriyi Almak”, 
“Sunum Teknikleri” gibi eği-
timler ve “Binanın Dışına Çık” 
gibi etkinliklerle de ürünlerin 

doğru çözümler oluşturmasını 
amaçladı. Makeathon Ankara-
ya başvuru süresince 3 binin 
üzerinde web sitesi ziyareti 
sonrası 319 başvuru alındı. 43 
takımdan 176 kişinin yarıştığı 
Makeathon Ankara’da birçok 
mentorle görüşüp, Nar Kuluçka 
Merkezi girişimcileriyle iş fikri 
paylaşımında bulunup, çeşitli 
eğitimlere katılan takımlar, aynı 
zamanda düzenlenen oyun-
lara ve eğlenceli aktivitelere 
de katıldılar. Etkinlik, kazanan 
takımlara toplamda 20 bin lira 
değerinde ödülün dağıtılmasıyla 
sona erdi. 



Camia Haberleri
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dergisi

73

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuru-
mu (TÜBİTAK)’nun Başkanlık görevine Sabancı 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal 
atandı. Prof. Dr. Hasan Mandal görevi, Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı Müşavirliğine atanan 
Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’den devraldı.  ODTÜ Me-
talurji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Man-
dal’ın, 70’i SCI kapsamındaki dergilerde yayımlan-
mış 140’ın üzerinde eseri ve ayrıca uluslararası 
kapsamda 6 patenti mevcut. 

Bayrağı Mandal
dalgalandırıyor

Afyon Uşak Zafer TGB’de Uşak OSB Teknopark Ek 
Alanı kurulacak. Zafer TGB’ye katılan bu ek alanın 
büyüklüğü 6 bin metrekare olarak belirlendi. Uşak 
OSB içerisinde yer alan Uşak OSB Teknopark ek 
alanında ağırlıklı olarak; deri ve kimya sanayi, 
tekstil, tarım, hayvancılık, orman ürünleri, robotik, 
gıda, plastik sanayi, tıbbi mühendislik, ileri tekno-
loji enerji üretimi, tekstilde ileri teknoloji uygula-
maları, yapay zekâ uygulamaları vb. faaliyetlerin 
yer alması bekleniyor. Ek alan tamamlandığında 
3. yılın sonunda 40 firmanın yer alması ve 200 
personelin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Zafer’e yeni alan

Namık Kemal Teknopark, Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerine, Ar-Ge Akademisi şemsiyesiy-
le “ağabeylik” yapacak. 

CEO’lar da katılacak 

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin eksik-
liklerini giderme bağlamında çalışacak 
olan Akademi, yüzde 60 teknik, yüzde 40 
ise sosyal içeriklerle oluşturduğu eğitim 
programıyla ilerleyecek. En son Patent 
Uzmanlık Eğitimi düzenleyen Ar-Ge Aka-
demi, alanındaki en profesyonel kişileri ve 
yöneticileri paydaşlarla buluşturacak. 

Ülke geneline yayılacak 

Pilot uygulama olan Ar-Ge Akademisi’nin 
çıktılarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının da destekleriyle zamanla ülke 
geneline yayılmasının amaçlandığını söyle-
yen Namık Kemal Teknopark Genel Müdü-
rü Prof. Dr. Bülent Eker, “Böylece Ar-Ge ve 
tasarım ayağında önemli ataklar yaparak 
koyduğumuz büyük hedeflere ulaşabilece-
ğiz” açıklamalarına yer verdi. 

NKÜTEK’ten Ar-Ge’ye 
akademi çatısı 

İzmir’deki TTO’ların ve TGB’lerin des-
tek olduğu, 3 günlük ‘Üniversite-Sanayi 
Bütünleşmesi’ çalıştayı, İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi TTO tarafından Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleş-
tirildi. Çalıştayda konuşan TTO Direktörü 
Emel Sokullu, yurtdışından gelen teknokent 
yöneticileri ile İzmirli Teknokent yöneticileri 
arasında bir sosyal ağ (network) oluştur-
mak istediklerini ifade etti.  

Teknokentlerde 
“network” zamanı
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Hacettepe Teknokent mum üfledi…
Dikenli araziden teknoloji üssüne

Türkiye’nin ilk TGB’leri 
arasında yer alan 

Hacettepe Teknokent, 
15 yılı geride 

bıraktı. Teknokentin 
kuruluş yıldönümü 

için düzenlenen 
törende, teknokenti 

binbir emekle 
kuran isimlere ve 

teknokenti Teknokent 
yapan başarılı 

firmalara ödül verildi.

Çorak topraktan teknoloji fışkırıyor
Hacettepe Teknokentin “çivi bile 
çakılmaz” denen dikenli arazide 
başlayan yolculuğu, bugün tam bir 
başarı öyküsüne dönüştü. Bin bir 
zorlukla teknokent haline getirilen, 
araziden kuruluş aşamasına 
kadar birçok alanda önüne set 
çekilen teknoloji üssü bugün 
ihracatta parmak ısırtan konumda.  
Üniversitenin akademik birikimiyle 50 
yılda eğitim ve araştırma alanında 
bir dünya markası haline gelen 
Hacettepe, teknokenti sırtlayan önemli 
firmalara sahip. Yüksek teknolojinin 
buluşma noktası ve güdüleyicisi 
Hacettepe Teknokent A.Ş, 15’inci yaşını 
anlamlı bir organizasyonla kutladı. 
Emek verenlerlere “onur”
Yıldönüm töreninde Eski Sanayi 
Bakanı ve TOBB Başkanı Ali 
Coşkun, Hacettepe Teknokent A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Candan Gökçeoğlu, Hacettepe 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk 
Özen, Hacettepe Teknokent Genel 
Müdürü İlyas Yılmazyıldız, , Hacettepe 
Teknokent Kurucu Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Çankaya Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk 
Geçim’in yanı sıra, Hacettepe’nin 
eski rektörlerinden Prof. Dr. Tunçalp 
Özgen’e de plaket verildi.

Biyoteknoloji üssü

Genel Müdür İlyas Yılmazyıldız, 
teknokentleri bünyesinde yürütülen 
proje sayısını son 10 yılda yüzde 330 

artırdığını söyledi. Teknokentin 2017 yılı 
cirosunun 2 milyar lirayı bulduğunu 
anlatan Yılmazyıldız, “Üniversitedeki 
4 bin 500 akademisyeninin 
birikimiyle desteklenen teknokent, 
firmalarıyla geleceği inşa edecek. 
Tıp, sağlık ve fennin de buluştuğu 
multidisiplinlerde, son 5 yılda patlama 
yaşandı. Biyoteknolojide büyük 
gelişmeler var. Teknokentte faaliyet 
gösteren başarılı firmalarımız ödül 
vereceğiz. Bunu gelenekselleştirmeyi 
düşünüyoruz. Hacettepe Teknokentin 
bu günlere gelmesine vesile olan 
herkese teşekkür ederiz. Parayı pulu 
önemsemeden bizlere yardım ettiler” 
dedi.  

“Gelişim baş döndürücü”

Törende söz alan Hacettepe 
Teknokent A. Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, 
Hacettepe’nin 50 yılda eğitim ve 
araştırma alanında bir dünya 
markası haline geldiğini söyledi. TGB 
Kanunu çıktıktan sonra kurulan ilk 
üç teknokent arasında Hacettepenin 
de yer aldığını anımsatan Gökçeoğlu, 
“Dünya baş döndürücü hızla 
değişiyor. Ar-Ge payı açısından hâlâ 
yapılacaklar var. Hacettepe Teknokent 
büyük bir sorumluluk üstlendi ve 
firmalarımız 3,5 milyar lira ciro yaptı. 
Bu başarının yarısından çoğu 2017 
yılında gerçekleşti. Sadece Ar-Ge’den 
elde edilen ciro, 500 milyon lirayı aştı” 
diye konuştu.
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“Yıldızlı” projeler, “yıldız” firmalar

Yıldız Teknopark, 
Yıldız TTO ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi 
IEEE Öğrenci 
Kulübü iş birliği ile 
düzenlenen 10’uncu 
Yıldızlı Projeler 
Yarışması’nda 9 proje 
ödüle layık görüldü. 

“Fikrini geleceğe taşı” sloganı ile 
bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yıl-
dızlı Projeler Yarışması’nda ödül-
ler sahiplerini buldu. 500’e yakın 
projenin başvurduğu yarışmada, 
3 kategoride finale kalan 22 proje 
arasından 9’u ödüle layık görüldü. 
YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şa-
hin, etkinlikte yaptığı konuşmada 
ürünlerden verimli çıktı alabilmek 
için nitelikli insan yetiştirebilme-
nin önemine dikkat çekerken, 
Yıldız Teknopark Genel Müdürü 
Prof. Dr. Mesut Güner, start-up 
dostu bir çatı altında girişimciliği 
desteklediklerini söyledi. 

Silikon Vadisi’ne gidecekler

Yarışmada dereceye giren proje 
sahipleri, para ödülünün yanı sıra 
Yıldız Kuluçka’da yer alma fırsatı, 
Yıldız Prototip Atölyesini kul-
lanma hakkı ödüllerini kazandı. 
Ayrıca Start up kategorisi 1’incisi 
Starcamp Girişimci Hızlandırma 
Programı’yla Amerika Silikon 
Vadisi’ne giderek yatırımcılarla bir 
araya gelecek.

“Esnek olmalı”

Etkinlikte “Girişimcilik ve 
İnovasyon” konulu bir de panel 
düzenlendi. Moderatörlüğünü 
Argecon CEO & ENTREN Kurucu 
Başkanı Erdem Dereli’nin 
üstlendiği panelde konuşan 
Şirket Ortağım Melek Yatırımcı 
Ağı Kurucusu ve Ağ Başkanı 
Mehmet Buldurgan, doğru 
zamanda doğru yatırımın girişimi 
yaşatacağını söyledi. Panelist 
Lala Eğitim Kurucu Ortağı Eray 
Erdoğan ise, “Bir start up, fikrine 
körü körüne bağlı olmamalı, 
esnek olmalı, girişimci olarak geri 
bildirime açık olursa ürününü 
pazarda daha rahat sunabilir, 
satabilir” diye konuştu. 
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1’incilik gururu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin düzenlediği 
Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası 
kapsamındaki Born Global Pitching Yarışması 
sonucunda, Yıldız Teknopark firması Geen 
Biyoteknoloji, kanser hastalarının ömrünü uzatan 
ilaç molekülüyle ulusal kategoride birinci oldu.

Intellivir ile gelen başarı

Yerli ve yabancı 120 
girişimcinin final için 
yarıştığı ve yeni girişimlere 
fırsat sunan Born Global 
Pitching yarışması 
sonucunda “Kanser 
Terapisi” projesiyle 1’incilik 
ödülü alan Yıldız Teknopark 
firması Geen Biyoteknoloji, 
akciğer ve pankreas 
kanserine karşı geliştirmeye 
devam ettiği Intellivir adlı 
ilaç molekülüyle başarının 
sahibi oldu. 

Ödülün önemi büyük

Geliştirilmeye devam edilen 
akıllı onkolitik virüsler 
sayesinde kanserli hücreleri 

yok ederek sağlıklı hücreleri 
koruyan ve bağışıklık 
sistemini güçlendiren 
Intellivir’e dair konuşan 
Yıldız Teknopark Genel 
Müdürü Prof. Dr. Mesut 
Güner, “İnsanlarda akciğer 
ve pankreas, hayvanlarda 
ise meme kanserine karşı 
6 ila 18 ay kadar ömür 
uzatan Intellivir ürünü 
sayesinde bazı hastalarda 
bulunan tümörler ise 
tamamen ortadan 
kaldırılabilecek. Özellikle 
kanser ilaçlarının dünyanın 
en pahalı ilaçları olduğu 
göz önüne alındığında, 
projenin bir an önce ürüne 
dönüşerek hastaların 
umudu olmasını istiyoruz” 
dedi. 

Ödül kazanan yıldızlı projeler, 
önemli kazanımları endüstriye 
armağan etmiş oldu…

Öğrenci kategorisi (ödüller)

1. Interactive Experiments 
Alpay Sabuncuoğlu

2. Basit Bir Yöntem ile Tungsten 
Karbür ve Milli Servet Bor Katkılı 
Radyasyon Zırhlayıcı Polimer 
Kompozit Malzemelerin Üretimi
Alparslan Erol

3.Hayvanlarda Devamlı Ateş Takip 
Sistemi ve Entegre Nörolojik EEG 
Sistemleri - Ahmet Cabir

Start up kategorisi (ödüller)

1.Zeytin Çekirdeği Atığından 
Antimikrobiyal ve Doğada 
Kısa Sürede Kaybolan Çevreci 
Biyoplastik Üretimi – Duygu 
Yılmaz

2.Aşılama ve Tüp Bebek Tedavi 
Yöntemlerinde Sperm Hızını 
Artırmaya Yönelik Serotonin Etken 
Maddeli Ürün Geliştirilmesi - 
Yasemin Yılmazer

3.Compocket - Burak Deniz

Akademisyen kategorisi (ödüller)

1. Fizyoterabot/W1: Üst Uzuvların 
Rehabilitasyonuna Yönelik 
Terapatik Egzersiz Robotu
Doç. Dr. Erhan Akdoğan  

2. Acil Hasta Transferinde 
Hastayı Darbelerden Korumaya 
ve Konforunu Arttırmaya 
Yönelik Ambulans İçi Pasif Ve 
Aktif Süspansiyon Sistemleri 
Tasarımlarının Geliştirilmesi
Dr. Mehmet Hakan Demir

3. FDM (Fused Deposition 
Modeling) Üretim Yöntemi 
Kullanılarak Kompozit Kemik 
Modeli Üretimi 
Dr. İbrahim Mutlu

Yıldız Teknoparkın
‘Kanser Terapisi’ projesine 
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Savunmada milli buluşma
“Savunma Sanayinde Milli Buluşma ve SAYP Protokolü İmza Töreni”, Sakarya Tekno-
kent firmaları, Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri ile savunma sanayi kurum ve 
kuruluşlarını bir araya getirdi. 

Araştırmacılar yetişecek

Doğu Marmara’nın Ar-Ge 
ve inovasyon üssü Sakarya 
Teknokent, savunma 
sanayinde yerli ve milli 
imkanlarla yapılan üretimin 
artması için önemli bir adım 
attı. SAYP çerçevesinde 
proje geliştirilmesi amacıyla 
Sakarya Üniversitesi 
(SAÜ) öğretim üyeleri ile 
savunma sanayi kurum ve 
kuruluşlarının bir araya geldiği 
törende Türkiye’nin savunma 
sanayine güç katacak 
araştırmacıları yetiştirecek 
protokol için imzalar atıldı. 
Sponsorları arasında Sanayi 
Gazetesinin de bulunduğu 
etkinlikte söz alan Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir, “Üretim yapmak 
isteyen her insana kapımız 

açık. Hayata geçirmeye hayali 
varsa bakanlık olarak onun 
yanındayız” dedi.

11 firma imzaladı

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Doç. Dr. 
Hasan Ali Çelik, bu programın 
Türkiye’nin geleceğine bir 
tuğla koymak isteyen herkesin 
toplantısı olduğunu söyledi. 
SAYP’ın hem üniversiteye hem 
de Sakarya’ya büyük bir güç 
katacağını dile getiren Çelik, 
“11 firma ile bir imza töreni 
gerçekleştireceğiz. Onlarla 
ortak çalışmak ve geleceği 
kurgulamak çok büyük önem 
arz etmektedir” şeklinde 
konuştu. 

“Sorumluluk büyük”

Sakarya Teknokent Genel 
Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin 
de, “Gelişmiş ekonomilerde 
gelişmişliğin ölçütünün 
savunma sanayi olduğunu 
biliyoruz. Bu teknolojileri 
yerli ve milli imkânlarda 
geliştirmelerde üniversitelere, 
Ar-Ge merkezlerine ve 
kurumlarımıza çok iş 
düşmektedir” açıklamasında 
bulundu. 
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Savunmaya
yelken açtı

Erciyes Teknopark
TSE standartlarında

Kayseri’de düzenlenen çalıştayda, 
kenti savunma sanayide çok 
uçuracak yol haritası çizildi. Savunma 
sanayinin önde gelen kuruluşlarıyla 
bir araya gelme fırsatı bulan Kayserili 
firmalar, proje iş birlikleri için yeni 
fırsatlar yakaladı. 

Donanımlı firmaları, güçlü TTO’su ve ön 
kuluçka hizmetleriyle İç Anadolu’nun inovasyon 
üslerinden kabul edilen Erciyes Teknoparkın 
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgeleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından güncellendi. 

Birçok patentin gelişim sahası olan, kurumsallığa 
verdiği önemle ivmesini her geçen gün yükselten 
ve savunmadan bilişime kadar pek çok sektöre 
kucak açan teknoloji üssü Erciyes Teknopark 
A.Ş’nin Genel Müdür Yardımcısı Sema Aslan, 
kalite yönetim sistemine verdikleri öneme 
değinerek, “Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların 
katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı 
karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri 
esas alınarak hazırlanan ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi Standardı, ürün ve hizmet 
kalitemizi sürdürülebilir kılacaktır” açıklamalarına 
yer verdi.  

Mersin, yeni bir teknoparka kavuşuyor. 

Türk sanayisinin ihracat odaklı ve uluslararası 
pazarlarda rekabet gücü yüksek bir yapıya 
kavuşturulmasında üniversite-sanayi iş birliğini 
sağlamada büyük rol üstlenen teknoparklar 
arasına, Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknopark 
da katıldı. Böylece kent, 2005 yılında kurulan 
Mersin Teknoparkın ardından ikinci bir TGB’ye 
daha kavuşacak.

Kayserili KOBİ’ler 

Ortak imza

Erciyes Üniversitesi, Erciyes Teknopark, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ORAN 
Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen 
“Savunma Sanayi Kayseri Çalıştayı”, Kayserili 
sanayicilere yeni ufuklar açtı. Gündemde 
insansız askeri araç sistemleri, askeri 
yazılımlar ve ileri malzeme olduğu çalıştayda, 
Erciyes Üniversitesi ile Aspilsan Enerji A.Ş. 
arasında, “Üniversite-Sanayi Ortaklı Ar-
Ge Projesi Protokolü“ de imzalandı. Ulusal 
katılımla gerçekleştirilen çalıştay, savunma 
sanayinde gerek proje iş birliklerinin, gerekse 
üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesinde 
önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı. 

Ülkelerin güç göstergesi

Çalıştaya katılarak bir konuşma yapan 
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet 
Büyüksimitci, savunma sanayinin uluslararası 
arenada, ülkelerin gücünü belirleyen 
unsurlardan birisi olduğunu söyledi. Kayseri 
OSB Başkanı Tahir Nursaçan, savunma 
sanayi kümelenmesi ve ileri teknolojiler 
mükemmeliyet merkezi için başvuruları 
aldıklarını belirterek, “Kayseri OSB firmalarını 
OSB öncülüğünde bir araya getirerek detaylı 
bir dosya hazırlıyoruz” şeklinde konuştu. 

Zincire yeni halka
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Bayrak,
kutuplara dikildi

Sarı-kırmızı
teknokent

Antarktika kıtasında Türk Bilim Üssü 
kurulması için yapılan çalışmalar 
tüm hızıyla sürüyor. 

Antarktika’ya Türk Bilim Üssü

2017’deki İlk Ulusal Antarktik Bilim Seferi’nin 
(TAE-1) ardından, Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
organizasyonuyla gerçekleşen 2’nci 
Ulusal Antarktik Bilim Seferi (TAE-2)’yle 
çalışmalara mesafe kat ettirildi. İlk bilim 
seferinde, 40 Türk bilim insanı Ocak ayında 
sıcaklığın ortalama eksi 50 derece olduğu 
Antarktika’ya gitmişti.
 
Dünyaca kabul görecek

2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi Uğurlama 
Töreni, Özlü’nün katılımıyla Bakanlıkta 
gerçekleştirildi. Özlü, “Ulusal Kutup Bilim 
Programı’mız, dünyaca kabul gören yer 
bilimleri, fiziki bilimler, canlı bilimleri ve 
sosyal ve beşeri bilimler başlıklarından 
oluşmakta olup, 2018-2022 yıllarını içeren 5 
yıllık dönemi kapsamaktadır” açıklamalarına 
yer verdi. 

Galatasaray Spor Kulübü, teknokent 
kurmaya hazırlanıyor. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü ziyaret 
eden Galatasaray yönetiminin bu projesi 
olumlu karşılandı. Galatasaray Kulübünün 
yaptığı açıklamada, Galatasaray Spor 
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi Yusuf Günay ve Galatasaray 
Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet 
Akif Şener, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü’yü makamında ziyaret 
etti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Ali Çelik’in de yer aldığı 
ziyarette, Başkan Cengiz ve Bakan Faruk 
Özlü, teknokent ile ilgili görüş alışverişinde 
bulundu. Görüşmede, Galatasaray 
Kulübünün Teknokent Projesi’yle ilgili 
detaylar konuşulurken karşılıklı görüş ve 
düşünceler iletildi.

Sporu geliştirecek

Görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Bakan Faruk Özlü, fikri gayet 
makul ve mantıklı bulduklarını belirtti. 
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa 
Cengiz ise projeyle Türkiye’de bilimin ve 
sporun gelişmesi adına bir adım atılacağını 
söyledi. Batıda Silikon Vadisi olarak tabir 
edilen teknokenti Galatasaray bünyesinde 
kurmak için bir adım attıklarını anlatan 
Cengiz, “Bu projeyle Türkiye’de bilimin ve 
sporun gelişmesi yolunda bir adım atılmış 
olacak. Bu projenin, teknolojik gurur 
yaşatmasının yanı sıra parasal anlamda 
da ciddi katkılar sağlayacağını camiamıza 
müjdeliyorum” diye konuştu.
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Teknokentte
robotlar yarıştı 

Sanayi bölgesine 
tekno üs

“4.0’ın kıymetlisi 
insan kaynağı”

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi ve Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen ‘1. Uluslararası Kah-
ramanmaraş Teknokent Robot Ya-
rışması’ yoğun katılıma sahne oldu.

Endüstri 4.0 her yerde 

40’ın üzerinde şehirden 100’den fazla 
takımın 284 robotla katıldığı yarışmaya 
Meksika ve Tunus’tan takımlar da büyük 
ilgi gösterdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 
üniversitenin 36 bin 500 öğrenci ve bin 
300 öğretim görevlisi ile eğitim hayatını 
sürdürdüğünü ifade etti ve gelişen 
inovasyon ekosistemine akademinin 
sunduğu katkıya vurgu yaptı. 

Yapay zekâya parantez 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da insanlığın 
geleceği için yapay zekâ devriminin çok 
önemli olduğunu ve sanayinin Endüstri 4.0 
devrimiyle büyük bir dönüşüm yaşamakta 
olduğunu kaydetti. 

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) önemli bir 
aşama daha kat ederek Türkiye’nin bilimsel 
ve teknolojik geleceği için önemli adımların 
atılacağı TGB alanına kavuşuyor. 

Kocaeli’de üniversite kampüsü içerisinde 
yer alan tek teknopark olacak olan GTÜ 
Teknoparkın üniversite alt yapısının 
kullanılması ile bölgede büyük bir ekosistem 
ortaya çıkarması hedefleniyor. Araştırma 
üniversitesi statüsünde olan GTÜ, kurulduğu 
günden bu yana güçlü altyapısı ile birçok milli 
projenin gelişimine katkı sağlıyor. Teknopark 
ile GTÜ Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği 
sarmalı daha verimli ve yüksek katma değerli 
çalışmalara ev sahipliği yapacak.

Adnan Menderes Üniversitesinde gerçekleşen 
Aydın KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu 
toplantısında konuşan ADÜ Teknokent Genel 
Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Teknokent 
hakkında bilgiler vererek “Sanayi devrimleri 
sonucu insan faktörü değerlendi. Endüstri 4.0 
ile insanın değerinin artacağını düşünüyoruz. 
4. Sanayi Devriminin bilişim çağında büyüme 
istihdam ve sürdürülebilirlik konusunda 
kazanımları olacaktır. Otomotiv devrimini 
yakaladık diyebiliriz. Teknokent olarak bizler de 
yükselme sürecindeyiz” diye konuştu. 
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